Türk Mühendis ve Mi mar Odaları Birliği

METALURJĐ VE MALZEME
MÜHENDĐSLERĐ ODASI

ĐNSANLIK KAZANACAK
Önceliği yok.
Sıralaması yok. Ölümün, öldürülmenin sıralaması olmaz.
Ankara, Cizre, Paris, Silvan, Kenya ... katliamları sıraya koyamazsınız. Her
yaşam, her insan aynı değerdedir. Olmalıdır. Öyledir de.
Daha bir ay önce Ankara'da katliam vardı. Cizre hapishaneye çevrilmişti.
Paris'te masum insanlar katledilirken Silvan esir alınmıştı. Duymadılar.
Görmediler.
Silvan'ı görmeyenler Kenya'da Paris katliamının ertesi günü Boko Haram islami
örgütünün 147 insanı katlettiğini de duymadılar.
Ankara katliamında kaybettiğimiz kardeşlerimizdir, Cizre'de, Paris'te ve de
Kenya'da katledilenlerde kardeşimiz.
Bize dayatılanın aksine sadece Paris için değil hepsi için üzülüyoruz.
Evet Paris biraz farklı;
Afganistan'ı, Orta Doğu'yu, Afrika'yı cehenneme çevirenlerin evinde yangın
çıktı. Yarattıkları frankeştayn onların evini de cehenneme çevirdi. Ama yine
masum insanlar katledildi.
Kendi yarattıkları canavarın Paris'i yangın yerine çevirmesine verecekleri yanıt
Orta Doğu'yu daha çok cehenneme çevirmek ve yine milyonlarca masumun
ölmesi olacaktır.
Her gün haberlerde izlediğiniz mülteci ölümleri de bu kan emici
emperyalistlerin marifetidir.
Đnsanlık adına başka bir utancı daha yaşadık.
Đnsan kılığındaki birileri Paris için yapılan saygı duruşuna bile saygı
göstermediler.
Onlar 10 Ekim 2015'te Ankara'da insanlığın katledilişinden sonra da; 13 Ekim
2015'teki milli maçta yapılan saygı duruşunda katledilen kardeşlerimizi
ıslıklayıp yuhalamışlardı.
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Paris katliamının arkasından dün oynanan milli maçta ise hem Yunanistan milli
marşını ıs lıkladılar, hem de milli marşlar ardında Paris için yapılan saygı
duruşunu ıslıklayıp, yuhaladılar.
Aslında birden ortaya çıkmadı bu hiç bir insani değerle bağdaşmayan tavırları
sergileyen yaratıklar.
Bu ülkenin en tepedeki yöneticisi yıllardır izlediği ve Gezi sürecinde açıkça
ifade ettiği ayrıştırma, kutuplaştırma politikasının bu noktalara geleceğini
öngörmüş müdür bilmiyoruz.
Ama Çocuk ıslahevindeki akıl almaz iğrençlikleri yazan gazeteciyi "devletin
mahremiyetini deşifre etmekten" mahkum edenlerin, 6 yaşında kız çocuğu ile
evlenilir diyenlerin, anasını diz kapağından tahrik olanların yarattığı güruhtur
bunlar.
Özgecan'ın bileklerini kesip, yakanlardır, Berkin' in annesini yuhalayanlardır
bunlar.
Emperyalizmin taşeronları kendi canavarlarını yaratıyor.
Saygı duruşunda ıslıklar yükselirken biz utandık.
Đnsanlık adına utandık.
Hayır, onlar bizden değil.
Biz insanız.
Ve insanlık kazanacak.
TMMOB
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