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Baraka Kültür Merkezi’nin
çaðrýsýyla düzenlenen 1 Eylül
Dünya Barýþ Günü eyleminde
“Barýþ Bizlerin Ellerindedir”
sloganýyla barýþa yüründü. 

Bazý günler vardýr, 1 Mayýs Ýþçi
Bayramý, 1 Eylül Dünya Barýþ
Günü gibi, görmezden gelmek,
anmamak, sokaða çýkýp insanlarla
birlikte haykýrmamak mücadeleye
gölge düþürür, ayýp olur, yazýk olur... Ve
bazý doðrular vardýr, kimse söylemese de
söylenmeli,  bir avuç insan da katýlsa
yapýlmalýdýr.
Memleketimizde yýllardýr meydanlarda

kitlelerle birlikte kut-
lanan 1 Eylül Dünya
Barýþ Günü, bu sene
“Bu Memleket Bizim”
diyen kýrk küsur örgütçe
bir salon toplantýsý ile
geçiþtirilmek istendi. Daha
bir iki yýl  önce insanlarý neredeyse gün
aþýrý meydanlara çaðýranlar, 1 Eylül’de
dört duvar arasýna, sessizce oturup söyle-
nenleri dinlemeye davet ettiler halký. Oysa
savaþlardan ve “barýþ”ý egemenlerin eline
emanet etmekten çok çekmiþ olan Kýbrýs
halklarý için Barýþ Günü’nde edilgen
kalmak düþünülemez. Yaný baþýmýzda,
Irak ve Filistin’de iþgaller, kirli savaþlar ve
halklarýn can pahasýna direniþleri devam
ederken, sokaðý terk edip dört duvar
arasýna kapanýlamaz.  Dünyada yükselen
savaþ karþýtý hareket caddeleri, meydan-
larý kaplamýþ ve emperyal güçlerin
karþýsýnda dengeleyici bir unsur olarak
umut ýþýðý yaymaktayken, 1 Eylül’de kitlel-
erle buluþmak her zamankinden daha
anlamlýdýr. Kýbrýs’ta ve dünyada barýþý
yürekten isteyen, barýþýn garantisi olacak
olan sadece halklardýr ve halkla buluþula-
cak yer, salonlar deðil sokaklardýr. 
Baraka Kültür Merkezi, 31 Aðustos

günü
y a y ý n -

ladýðý basýn bildirisi ile 1 Eylül Dünya
Barýþ Günü’nde Barýþ Yürüyüþü
yapacaðýný açýklayarak tüm duyarlý, barýþ-
sever insan larý ve örgütleri yürüyüþe
davet etti. 1 Eylül   

günü saat 19.00’dan itibaren Beer
Garden önünde toplanan Baraka aktivist-

leri ve diðer barýþseverler,
“Barýþ Bizlerin
Ellerindedir” pankartý ile
Dereboyu Caddesi
boyunca yürüyerek
renkli eylemlerini
gerçek leþ t i rd i le r.
Yaklaþýk 60 kiþinin
katýldýðý yürüyüþte,
eylemciler, barýþýn
ancak kararlýlýk
ve iradeyle
gerçekleþebile-
ceðini ve bu
gücün de halkýn

e l i n d e
bulunduðunu vur-
guladýlar. Yürüyüþ
boyunca elden ele
dolaþan kocaman
zafer iþareti;
morundan yeþiline,
kýzýlýndan siyahýna
çok renkli bayrak-
lar; eylemcilerin
yüzlerindeki barýþ
boyalarý dikkat
çekiciydi ve mem-
leketin sol
geleneðinde yeni
bir soluða iþaret
etmekteydi. Keza
eylemde atýlan sloganlar da gençlerin
yaratýcýlýðýný göz önüne seriyor ve sol
ezberleri bozuyordu: “Kapitalizm-isyan,
özelleþtirme-isyan, iþgal-isyan, savaþ-
isyan. Ýsyanýmýz baþka bir dünya için”,
“Kýbrýs’ta barýþ, Filistin’de hemen, Irak’ta
þimdi. Barýþ hemen þimdi”, “Baþka bir

dünya mümkün”, “Baþka bir kültür
mümkün”, “Söz, yetki, karar, iktidar halka”
Yürüyüþ sonunda basýna ve halka oku-
nan Baraka Kültür Merkezi’nin Dünya
Barýþ Günü Bildirisi ise þöyle :

1 Eylül 1939’da Polonya’nýn iþgali
ile baþlayan ve milyonlarca insanýn
ölmesine, yaralanmasýna, sakat
kalmasýna neden olan 2. Paylaþým
Savaþý’nýn üzerinden 60 yýldan fazla

zaman geçti.
60 yýldýr insanlýk geçmiþ savaþlarýn

yaralarýný sarmaya, sürmekte olan
savaþlarý durdurmaya ve yeni savaþlarýn
olmamasý için çalýþmaya devam ediyor.
Ýþte bu düþünceyle, tarihin en acýmasýz
savaþýnýn baþlangýç tarihi olan 1 Eylül,
Dünya Barýþ Günü olarak ilan edilmiþtir.
1 Eylül biz barýþseverler için savaþa

karþý öfkemizi, barýþa hasretimizi haykýr-
ma günüdür. Tüm dünyada barýþsever-
ler, çeþitli etkinliklerle 1 Eylül’de sokak-
lara çýkarlar. Tüm dünyada 1 Eylül;
geçmiþ acý dolu savaþlarý lanetleme,
barýþa olan hasreti haykýrma ve yeni
savaþlara izin verilmeyeceði kararlýlýðýný
gösterme günüdür.
Oysa bu yýl Dünya Barýþ Günü,

Filistin-Ýsrail sorununun çözümsüzlüðü
ve Irak Ýþgalinin utancý altýnda kutlanýy-
or. Filistin Halký yýllardan beri yaþanan
iþgal, kan ve gözyaþý sarmalýnda onurlu
direniþini sürdürmektedir. Bu kanlý
iþgalde Ýsrail’in baþ destekçisi olan
Amerika Birleþik Devletleri, Irak’ý iþgal
etmiþ ve kanlý iþgalini 3. yýlýna taþýmýþtýr.
Tüm dünyada ve ABD’nin kendi içinde
yükselen savaþ karþýtý hareket bize
umut vermekte, insanlýðýn barýþa olan
özlemini temsil etmektedir. Filistin ve
Irak direniþleri bizlere öðretmektedir ki;
barýþ, uðrunda bedel ödenmeye deðer
bir þeydir.

Aslýnda, barýþ’ýn
uðrunda bedel
ödemeye
deðer bir
þey

olduðunu
Kýbrýs
Halklarý
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Barýþ Salonlara Sýðmaz



çok iyi bilmektedir. Barýþ mücadelesi
tüm dünyada, binlerce farklý coðrafyada,
her ülkenin kendi tarihinde, o ülke
insanlarý için bir anlam taþýdýðý gibi;
ülkemizde, bizim coðrafyamýzda, bizim
halkýmýz için de bir anlama sahiptir. 
Barýþ, bizim için de ulaþýlmak istenen,

ulaþmak için mücadele edilen bir
hedeftir. Kendi tarihimiz, hatta yakýn
geçmiþimiz bize göstermektedir ki,
halkýn çoðunluðu kendi kaderi hakkýnda
söz söylemek, kendi yaþamýna müda-
hale etmek kararlýlýðýný göstermediði
müddetçe egemenler barýþý bizlere
gümüþ tepsi içinde sunmayacaklardýr.
Yýllardýr açýlmayan kapýlarýn kitle eylem-
leri sonucunda bir gecede açýlabildiðini
gördük. Halkýn ortak bir amaç etrafýnda
buluþmasý ile referandumundan
hükümet deðiþikliðine kadar olmaz
denilen þeylerin kolayca olabildiðini
gördük.
Ancak birþey daha gördük ki; barýþ,

peþi býrakýlmamasý gereken, kararlýlýkla
takip edilmesi gereken bir hedeftir. Barýþ
için mücadele eden halk durdurulamaz,
ancak mücadelenin yolu saptýrýlabilir. 
Hangi iyi niyetli giriþimin parçasý olur-

sa olsun, milliyetçilik ve þövenizmden
beslenen söylemler barýþa hizmet ede-
mez. Barýþ yolunda þövenist söylemlerin
yeri yoktur, kabul edilemez. Bizler çok
iyi biliyoruz ki, yükselmekte olan mil-
liyetçi ve þövenist söylemleri durdur-
manýn tek yolu, halkýn söz, yetki ve
karar haklarýný kendi ellerine almasýn-
dan geçmektedir. Halklar adýna
konuþanlarýn susmasý, halklarýn kendi
adýna konuþmasý barýþ için tek çýkar
yoldur.
Bugün gerçekleþtirdiðimiz “Barýþ

Yürüyüþü” tarihi bir anlam ifade etmek-
tedir. Barýþsever örgütler ilk kez 1
Eylül’de sokaða çýkmamayý tercih
etmiþtir. 
Oysa halkýn dahil olmadýðý, halkýn

özne olmadýðý bir barýþ mücadelesi ola-
maz! Halkýn kurucu özne olarak bulun-
madýðý bir barýþ yaþayamaz! 
Yýllardan beridir sokaklarda, eylemler,

yürüyüþler, gösterilerle gerçekleþen
barýþ mücadelesinin sokakta kalmasý,
halkýn sahip çýktýðý ve halk tarafýndan
yaþatýlan bir mücadele olarak kalmasý
çok önemlidir. Çünkü, tüm dünyada
olduðu gibi, Kýbrýs’ta da barýþýn tek bir
garantisi vardýr; o da halktýr, halklardýr.
Barýþý gerçekleþtirecek olan da, koruya-
cak olan da halkýn kendisidir.
O halde, Dünya Barýþ Günü’nü halkýn

en geniþ katýlýmýna imkan verecek olan
sokaklar dýþýnda bir yerde kutlamak
bizim için düþünülemez.
Barýþ, ancak biz onu istemek karar-

lýlýðýný ve iradesini gösterirsek gerçek
olacaktýr. Barýþ, bizlerin ellerindedir.Q
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A-Ha (Münür Rahvancýoðlu)

Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs’ýn, savaþýn masum kurbanlarýný anmak ve ölümler-
den dolayý her toplumun kendi üzerine düþen sorumluluðu kabul etmesini saðlamak
amacýyla düzenlediði etkinlik büyük bir ilgi gördü.
Kýbrýs’ta çeþitli tarihlerde yaþanan savaþlarda birçok Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum

öldürülmüþtür. Bu insanlar, adanýn emperyalist paylaþýmýný saðlamak yönünde oluþturulan
faþist örgütler eliyle öldürülmüþler ancak bu ölümler tarih boyunca Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý
Rumlar’ýn ayrýlýklarý yönünde bir araç olarak kullanýlmýþtýr.
Her iki yandaki faþist, milliyetçi örgütlenmeler, ölümlerin sorumlusu, emperyalist devletlerin

tetikçileri olduklarý halde masum insanlarýn ölüleri üzerinden kendi propagandalarýný yap-
maya devam etmiþtirler. Buna karþýlýk, adamýzda dostluk ve kardeþlik
üzerinden birarada yaþamý özleyen barýþçý örgütlerimiz, bu masum kur-
banlarý sahiplenmek yerine, onlarý milliyetçiliðin alaný olarak 

görmüþler ve bu konuda sessiz kalmýþlardýr. Oysa
öldürülen masum kurbanlar bu adanýn insanlarýdýr. Ve bu

adada yaratýlmýþ çatýþmalarýn, milliyetçiliðin ve
faþizmin kurbanlarýdýr.

Aileleri, arkadaþlarý ve çevreleri üzerinde yaratýlan þövenist propaganda ile bölünmüþlüðe
alet kýlýnmaktadýrlar. Masum ölüler üzerinden ekilen nefret tohumlarý halklar arasýnda olasý
barýþýn gelecekteki en büyük düþmaný olma potansiyelindedir.
Kuzey’den Baraka Kültür Merkezi, YKP ve Çirkef Dergisi’nin dahil olduðu “Savaþa Hayýr

Koalisyonu-Kýbrýs” tüm bunlarýn bilinciyle, bu yýl üçüncü kez bir etkinlik düzenledi. Savaþýn
masum kurbanlarýný anmak ve ölümlerden dolayý her toplumun kendi üzerine düþen sorum-
luluðu kabul etmesini saðlamak amacýyla düzenlenen etkinlik büyük bir ilgi gördü.
27 Temmuz 2005 Çarþamba günü saat 19:30’dan itibaren ikiyüze yakýn Kýbrýslý Türk ve

Rum, Güney Lefkoþa’daki Intercollege Sinema Studyosu’nda buluþmaya baþladýlar.
Kalabalýk arasýnda hiç savaþ görmemiþ gençlerden, ailesinin tamamýný çatýþmalarda kay-
betmiþ yaþlýlara kadar her yaþ grubundan, cinsiyetten ve etnik gruptan insan vardý. Bu insan-
larýn ortak noktasý; yapýlan konuþmalarda da deðinildiði gibi, gelecekte bu adada birlikte
yaþamak isteyen þövenizm karþýtý, barýþsever insanlar olmalarýydý.
Katýlýmcýlara açýk olan kürsü vasýtasýyla, yakýnlarýný kaybetmiþ aile fertleri söz alarak;

“masum kurbanlarýn, bölünmüþlüðün deðil adanýn birleþmesinin aracý olmasýný” istediklerini
anlattýlar. Bu, salonda olan herkesin paylaþtýðý bir istekti. Çünkü Kýbrýslý Türkler’in ve
Rumlar’ýn baþta gelen ortak noktalarýndan birisi de masum aile fertlerini kaybetmenin
acýsýdýr. Bunun için her iki halk da birbirinin acýsýný çok iyi anlayabilir ve savaþa deðil barýþa
yönelebilir. Gecenin devamýnda savaþlarda aile fertlerini kaybetmiþ insanlar birbirlerine
çiçekler verdi ve Ýki Toplumlu Koro Türkçe, Rumca þarkýlar söyledi.
Milliyetçiliðin ve faþizmin her zaman kendisine bir düþman aradýðýný, düþmaný olmadan

kendini tarif edemediðini bilen insanlar olarak, salondan ayrýlýrken Rum ve Türk dostlarýmý-
zla attýðýmýz bu önemli adýmýn gururunu
taþýyorduk. Adamýzýn yeniden birleþtirilme-
si ve iki halkýn ortak geçmiþine, ortak
kültürüne dayanarak barýþ içinde yaþamasý
yolunda, kayýplarýmýzýn da acýlarýmýzýn da
ortak olduðunu bir kez daha gördük.
Geleceði kurarken geçmiþin acýlarýný
görmezden gelmenin deðil, ötekinin acýsýný
kendi acýmýz olarak sahiplenmenin bilincini
tazeledik. Tüm kayýplarý kendi kayýplarýmýz
olarak sahiplenerek barýþ için bir adým
daha attýk.Q

Kayýplarýmýz da Acýlarýmýz
da Ortak




