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TMMOB’un 1 Eylül Dünya Barış 
Günü nedeniyle gerçekleştirdiği 
açıklamada, Ukrayna ve Ortadoğu’da 
olmak üzere süren çatışmalara dik-
kat çekilerek, “Emperyalist güçler, 
içinden geçtikleri derin krizi, bir kez 
daha savaş ve saldırganlık politika-
ları ile aşmaya çalışıyorlar” denildi. 

TMMOB tarafından 31 Ağustos 
2022 tarihinde 1 Eylül Dünya Barış 
Günü nedeniyle Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz imzasıyla bir 
basın açıklaması düzenlendi. Barışın 
anlam ve önemine en fazla vurgu 
yapılması gereken bir dönemde ya-
şadığımıza dikkat çekilen açıklamada, 
“Başta Ortadoğu ve Ukrayna olmak 
üzere dünyanın pek çok yerinde savaş 
ve çatışmalar artarak devam ederken, 
dünyanın farklı bölgelerinde de sa-
vaş kışkırtıcılığı en üst düzeye çıkmış 
durumda. Emperyalist 
güçler, içinden geçtik-
leri derin krizi, bir kez 
daha savaş ve saldır-
ganlık politikaları ile 
aşmaya çalışıyorlar.”

Savaş çığırtkanlığı 
ve nükleer silah tehdit-
leri dünyanın geleceği-
ni tehdit ettiğinin ifade 
edildiği açıklamada, 
şöyle denildi: 

“Yaşanan çatışma-
lar, patlayan bomba-
lar nedeniyle her gün 
yüzlerce insan ölüyor, 

binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca 
insan yaşadıkları topraklardan göç 
etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarat-
tığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her 
yerini savaş alanı, dünyada yaşayan 
herkesi savaşın hedefi haline getiri-
yor. Emperyalist güçlerin tüm dünyayı 
tahakküm altına alma hırsı ve enerji 
kaynaklarını kontrol etme arzusu ya-
şadığımız savaşların, şiddetin ve yıkı-
mın en büyük nedenidir. Yaşanan bu 
savaşlara ve şiddete dur diyebilmenin 
ilk adımı, emperyalizme dur diyebil-
mekten geçmektedir.

Türkiye’de yaşayan bizler, savaş 
ve çatışmaların uzun yıllardan beri 
devam ettiği bir coğrafyanın parça-
sıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde 
ve bölgemizde yaşanan çatışmaların 
yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. 
Bu ülke halklarının barış ve kardeş-

liğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz 
her geçen gün daha fazla savaşın ve 
şiddetin parçası olmaya devam ediyor. 
Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet po-
litikalarına dayalı yaklaşım, siyasi ik-
tidarın müdahaleci dış politikası ve 
komşu ülkelerimizle bitmeyen geri-
limler ülkemizin sürekli bir çatışma ve 
savaş tehdidi altında olmasına neden 
olmaktadır.”

Savaşların kazananların her za-
man emperyalist odaklar, kaybedeni 
ise yoksul halklar olduğuna vurgu ya-
pılan açıklama şu ifadelerle tamam-
landı: 

“Bu ülkenin mühendisleri, mimar-
ları, şehir plancıları olarak bizler, çatış-
maların ve silahların sustuğu, komşu-
larıyla barış ve dostluk içinde yaşayan 
bir ülke istiyoruz. Sınırları içinde ya-
şayan farklı inançların, kültürlerin, 

kimliklerin barış içinde 
kardeşçe yaşayabildiği 
bir ülke istiyoruz. Bu ül-
kenin mühendisleri, mi-
marları, şehir plancıları 
olarak bizler ‘yurtta barış, 
dünyada barış’ istiyoruz! 
Silahın ve şiddetin yarat-
tığı korkuya karşı, barışın 
umuduna ihtiyacımız 
var. Eşitlikten, özgürlük-
ten, adaletten yana tüm 
insanları, barış umudu-
nu büyütmeye çağırıyo-
ruz. 1 Eylül Dünya Barış 
Günümüz kutlu olsun!”

“Yurtta Barış, Dünyada Barış İstiyoruz!”


