Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

METALURJĐ VE MALZEME
MÜHENDĐSLERĐ ODASI
YASTAYIZ, ĐSYANDAYIZ
10.10.15 ANKARA
Binlerce yıllık insanlık tarihinin ürettiği, üretebildiği sözcükler yetersiz
kaldı yaşananları anlatmak için. Bizde bulamadık. Yazamadık günlerdir.
"Ne Kadar Özlemişiz Gökyüzüne KANSIZ bakabilmeyi" diyerek
gelmişlerdi. Ve sadece BARIŞ istediler. KATLEDĐLDĐLER.
Acımız, öfkemiz, isyanımız birbirine karıştı. Önce yaralılarımıza,
şehitlerimize sahip çıkmaya çalıştık.
Sonra anlatmaya, düşünmeye, yazmaya, paylaşmaya mecal kalmadı.
evet YASTAYIZ
Đşaretler, semboller, terimler, kavramlar ve dil noksan kaldı anlatmak için
yaşananları; yaşıyor, yaşayabiliyor olmak her gün omzumuzda taşıdığımız
bir yük haline geldi. Alınan her nefesin bir parçası çığlık, bir parçası
hıçkırık; gülmek devlet makamlarının kullandığı utanç dolu bir eylem oldu.
Đnsana, insanlığa ait her şey umutlarımız, duygularımız eklendikleri
kelimelerle birlikte paramparça oldular ve dağıldılar.
ve de ĐSYANDAYIZ.
Çünkü biz, mafya bozuntusunun dediği gibi “oluk oluk” akacak kan, bir de
onu bir arada tutan deri değiliz.
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METALURJĐ VE MALZEME
MÜHENDĐSLERĐ ODASI
Diktatörün koltuk ve sandık takıntısı yüzünden evlere tıkılıp
bombalanmaktan, kanlı meydanlarda katledilmekten ve devlet tarafından
açıkça kurbanlık yerine konmaktan ibaret değil varlığımız.
Biz halkız, katliamlarla dolu iktidarınız bizi yıldıramayacak.
Sindiremeyecek.
Daha bir hınçla, daha bir öfkeyle sarılacağız yaşama. Daha çok isteyeceğiz
barışı.
Çünkü biliyoruz. Ölü bedenlerimiz, cenazelerimiz bile korkutuyor sizi.
Biliyoruz bize kalan tek kelime BARIŞ, tek eylem DĐRENĐŞ. Đşte tam da
bu yüzden, o bir kelimeye binlerce anlam yükleyeceğiz ve direneceğiz!
ĐNADINA BARIŞ!
TMMOB
METALURJĐ VE MALZEME MÜHENDĐSLERĐ ODASI
YÖNETĐM KURULU
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