
SUSMA HAYKIR, SAVAŞ HAYIR! 
 
 
11 Eylül olaylarından hemen arkasından ABD başkanı Bush “ya onlardansınız ya bizden” 
açıklamasıyla “teröre karşı” çok uzun bir   savaşın başlayacağının işaretini vermişti. Bu 
kararında fazla gecikmedi ve Afganistan’a saldırdı. Bu saldırıda 8000 sivil hayatını kaybetti. 
Arkasından dünyayı tehdit eden ülkeleri bir bir sıralamaya başladı. Bir sonra ki durak Irak idi. 
ABD hükümeti batan dev şirketlerin hesabını vermektense savaşı daha basit bir yöntem olarak 
önüne koydu ve uygulamaya başladı. Batan şirketlerin bir tanesinin bütçesi 10 tane 
Afganistan etmekteydi. Açlıktan ve yoksulluktan ölmekte olan Afgan halkı şimdide ABD’nin 
papatya bombalarıyla ölmekteydi.  
ABD dünya jandarmalığını kimseye kaptırmak niyetinde değildi.  Yavaş yavaş kendine rakip 
olmaya başlayan piyasalara tehdidini savuruyordu, “ya benden yanasınız, ya da onlardan”. 
IMF politikalarının askeri yüzü “savunma” bütçesini 355 milyar dolara yükseltti. Bu bütçe 
zaten ambargo altında 6 dakikada bir çocuğun öldüğü Irak’a yeni bombalarını tanıtma 
bütçesidir.  
ABD pervasızca dünya hegemonyası için, petrol için, krizinden kurtulmak için saldırıyor. Bu 
oyunu bozmak mümkün. 
Savaşa hayır platformu Afganistan müdahalesiyle birlikte savaş karşıtları tarafından inşa 
edilmeye başladı. Platform doğrudan eylem ve doğrudan demokrasiyi temel ilke edindi. 
Türkiye’de savaşa karşı olan geniş yığınların kendini ifade edebileceği, eyleme geçebileceği 
bir yapı olarak kendini inşa etmektedir.  
Olası bir Irak müdahalesini başlamadan durdurmak ve Türkiye devletinin bu savaşta rol 
almasını engellemek  başlıca hedeflerinden biri. Avrupa’da gerçekleşen ve devasa boyutlara 
ulaşan savaş karşıtı hareketin Türkiye’deki yansıması olmak   savaşa hayır platformunun 
amaçları arasında yer almaktadır.  
Savaşa Hayır Platformu petrol için ölmek ve öldürmek istemeyenlerin, IMF ve savaş 
politikalarına hayır diyenlerin, halkların kardeşliğini savunanların sesi olmak için 
örgütleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli etkinlikler düzenliyor. İzmir ve Ankara’da 
kitlesel basın açıklamalarıyla seslerini duyurdu. Şimdi sıra 1 Aralık’ta. 
1 Aralık dünyanın her yerinde savaş karşıtlarının eylem günü ilan edildi. İstanbul Savaşa 
Hayır Platformu çalışmalarını bütün hızıyla sürdürmekte. 1 Aralık’ta bütün dünyadaki savaş 
karşıtlarıyla birlikte tek bir ses olmak için, savaşı başlamadan durdurmak için ve savaşa hayır 
demek için sokaklara çıkacağız. Gücümüz birliğimizden gelir. Birleşirsek durdurabiliriz. 


