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Sevgili Salih Bey, ufak 
tefek arızaları olan 
oyuncaklar işinize yarar 
mı ? diye sorduktan sonra 
işe giriştik. 
Gönüllülerimizin 
çabalarıyla bütün yaz 
oyuncaklar tamir edildi 
ve kutu kutu oyuncaklar 
ilkokul öğrencileri olan 
YİBO’lara yollandı. 

Geri kalan silahlı 
oyuncaklar savaş 
teknolojisinin çocukların 
dünyasında ne kadar da 
çok yer aldığının farkında 
vardık... 

İDEF Fuarında 
sergilenecek çeşitte silah.. 
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Yeşil helikopterin uzunluğu 60cm 
yani masa genişliğinde idi... 
Robotlar da tüm helikopter ve 
uçaklar da vurucu gücü yüksek  
(kutuların üzerinde izahı vardı) 
çeşitli  roket ve diğer silahlarla 
donatılmışlardı...  
Bir oyuncağın adı “terrörist”di... 
 
Silahsızlanmaya önce tüm 
oyuncaklardan roketleri, 
taksavarları, nükleer başlıkları, 
ışın kılıçlarını, bazukaları, 
makinalıları sökerek başladık... 
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Roketleri 
yoketmeden bir 
anı resmi 
çektik. (40x200cm) 
Ardından 
askeri renkleri 
güzel boyalarla 
kapladık. 

Sevgili Efsun 
Hanım, Sevgili 
Deniz üstte... 
İLKYAR’ın 
büyük 
emekçilerinden 
sevgili Salih 
(solda), 
bilgisayar 
mühendisliğin
den 
gönüllümüz 
sevgili Mesut 
sağda... 

Epey bir zaman 
ve özen 
gösterdiler en 
ufak bir askeri 
iz kalmasın 
diye... 
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Savaşçı robotlar, hizmet eden robotlara, savaş uçakları zirai ilaçlama uçaklarına, 
savaş helikopterleri ilkyardım helikopterlerine dönüştürüldü... Desenler yapıldı, 
isimler verildi... Artık çocuklara gitmesinde sakınca kalmadı... 
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24 Ekimde, 
yani  
Birleşmiş 
Milletler 
kuruluş 
gününde 
silahları imha 
ettik. 
Ayaklarımızın 
gücü 
yetmeyince 
mermerle 
kırarak  
misyonumuzu 
tamamladık... 
 
Yıllar önce 
gerçekleştirdiği
miz bu etkinliği 
tahmin 
ettiğiniz gibi 
Ukrayna, 
Rusya arasında 
süren savaş 
nedeniyle 
gündeme 
tekrar 
getirdik... 
Düşmanından daha üstün, daha yıkıcı teknolojileri geliştirmeyi, nasıl rasyonelize 
ediyorlar: Caydırıcı müthiş silahınız olmalı, böylece karşıdaki kendi silahını 
kullanamayacak, başına neler gelir diye korkacak ve barış sağlanacak... Halbuki 
cepte duran silah bir zaman gelir kullanılır. Nükleer silah kullanma tehdidi daha 
yoğunlaşacak, ve “kuşatılmış çaresizlikten” kullanılacak... 
 

Güzel çocukların anneleriyle kaçışları, “neler oluyor?” diye boş bakışları, huzur 
içinde ölümü bekleyen yaşlıların feryatları yüreğimizi yakıyor... 
 

Büyük savaşlar bitti, insanlık kardeşliği keşfediyor diyorduk. Savaş nüfus artışını 
normalize ediyor diyorlar, yıkıntılardan sonra müteaahhitlik işini kim yapacak 
hesapları yapılıyor...  Birbirini yoketmek için savaş teknolojilerine daha fazla 
bütçeler ayrılacak, düşmanlık filmleri, dizileri çevrilecek, çocuklar daha korkunç 
savaş oyuncaklarına ve savaş oyunlarına maruz kalacaklar. 
 

Oysa insanlığın kardeşliğine yönelik umutlarımızı ancak çocuklarımız 
yeşertebilir... “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” politikaları ve barış isteyen insanların 
isteğini yerine getirebilen güçlü bir Birleşmiş Milletler silahsızlanmayı ülkelerde, 
oyuncakçılarda bilgisayar oyunlarında da sağlamalıdır...  


