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SAVAŞ 

Her gün evlatlarımız ölüyor. Çok üzülüyoruz ama “ateş düştüğü yeri yakıyor”. 

Geçenlerde bir şehit babası şöyle diyordu; “Doğru dürüst bir iş bulamadık… O kadar da 

okutmuştuk”. Çok derin düşünmemiz lazım… Bu baba evladına iş bulamadığı için oğlunun 

şehit olmasından söz ediyor. Çok acı çok. 

Savaşın tek kaybedeni “ANNELERDİR” derler. TSK sürekli “skor veriyor” (son skor 

1538). Ama kim olursa olsun anneler ağlıyor. Savaş “şiddet, sürat ve gaddarlıktır”. Savaşa 

karşı olmak da ayıp bir şey değildir… En son çaredir savaş… Hiç kimse istemez… Mecbur 

kalmadıkça cinayettir.  

Ancaak… Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki… Savaş bu milletin “kaderi” kabul 

ediliyor. Çok komşulu bir coğrafya burası… DÜNYADA BU KADAR ÇOK KOMŞUSU OLAN 

başka bir devlet yok… Varsa bir Rusya var… O da tüm çevresini tampon devletlerle çevirmiş. 

Bu kötü kaderin gereği; Devletimizin çok dikkatli olması, sorunları büyütmeden çözmesi, iyi 

geçinmeye ve yumuşak gücünü doğru kullanmaya çalışmasıdır.  

Yok, sen gider ötede beride kaşınırsan… Sonunda biri çıkar kaşır… Kendi eliyle de 

kaşımaz, alır eline bir kaşıma sopası onunla kaşır… Durun durun “biz kaşınmadık” 

demeyin… “Herif halkına zulmediyordu” demeyin… “Haksızlığı dilimizle düzeltemedik… 

Elimizle düzeltiyoruz” demeyin. Çevremizde Rusya’dan… İran’a, Kıbrıs’tan… Bulgaristan’a, 

Mısır’dan… İsrail’e… Suud’a kadar her tarafta ELİNDE GÜÇ OLAN, ADALETİ UNUTUYOR.  

Kaldı ki biz kendimize bakalım. Biz halkımıza karşı “çok mu adiliz”? İktidar’dan 

bakarak bile tartışılır. Muhalefete sorarsan “adalet gebermiş”… Hele yurt dışından 

bakarsak “Dünya sıralamasında en sonlardayız”. 

Askerler bilir… “Savaşın üç taktiği var” diye öğretirler… Ama sahaya bi gidersin 

“dördüncüsü çıkar”… Yani hiç öngörülebilir bir şey değildir. Rusya’nın Afganistan… 

Amerika’nın, Vietnam maceraları tarihi örneklerdir. Bunun için “Emevi camiinde namaz” 

diye yola çıkarsın, bir de bakmışsın “Afrin’de Amerika ile boğuşuyorsun”. 

Sen Sisi’ye kızıp Mısır’a küsersin… Bir bakmışsın “Sisi’nin zulmünden kaçan üç 

çocuklu dul kadın, KONYA MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİNİN elinden zor kurtulur.” 

Umarız o’na da kızarsın, küsersin belki de döversin.  

Siz gelin yine de hiçbir ana ağlamasın diye uğraşın. Sevaptır… Sevap… Vesselam.  

 


