Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

METALURJİ VE MALZEME
MÜHENDİSLERİ ODASI
ŞİMDİ GEZİ ODTÜ'DÜR
Önce ODTÜ'deki binaların "kaçak" olduğunu iddia ettiler. Anında yanıtını aldılar.
Ardından Eymir Gölü'ne taktılar. Orada müthiş bir rant vardı. Yine tutturamadılar.
Sonra bir tatil günü gece yarısı 3000 polis eşliğinde iş makinelerini ODTÜ ormanına sokup
yol açtılar. ODTÜ'lülerin 50 yıl önce elleriyle diktikleri, yıllar içinde orman halini almış,
Ankara'nın belki de bu büyüklükte tek yeşil alanının bir bölümünü yok ettiler.
Yol bahane. Herkes biliyor. Bu iktidar özgürlüğe ve bilime düşman. ODTÜ'nün akademik
alanda evrensel onurumuz olması bile rahatsız ediyor onları.
ODTÜ orta çağ karanlığına gömmek istedikleri, tam da bu nedenle kan gölüne çevirdikleri
Türkiye'de bir özgürlük barış ve demokrasi vahası. Katlanamıyorlar. Korkuyorlar. Yok etmek
istiyorlar.
Son günlerde "Ankara'nın bu soğuğunda" dışarıda namaz kılma bahanesiyle çıkartılan olaylar
da bu zincirin son halkası.
"Cizre'ye, Silopi'ye nasıl girdiysek ODTÜ'ye de öyle gireriz" diyen AKP'li aslında; bilime,
bilim yuvalarına nasıl baktıklarını özetliyor.
Biliyoruz ki "bu sadece namaz meselesi" değildir. ODTÜ'nün internet sitelerinin "tr" uzantılı
adreslerinin verilmesini sağlayan bir merkez olması, Haziran ayında yapılacak rektörlük
seçimleri gibi faktörler de ODTÜ'ye yönelik saldırıların nedenleridir.
Yandaş medyanın koro halinde sürdürdüğü yalan ve iftira kampanyaları ile desteklenen bu
saldırılar; Bu ülkeyi ortaçağ karanlığına gömmek isteyenlerin önlerinde engel olarak
gördükleri ODTÜ'yü yok etme çabasıdır.
Sadece burada değil ülkenin her yerinde iyiden, güzelden, insandan yana olan her şeyi yok
etme çabasıdır.
Ve de beyhude çabadır.
Unutmayın. ODTÜ'ye yıkım araçlarınızı göndermeye kalktığınızda size "ODTÜ'yü yıkmak
Güven, Özveri, Tecrübe ister" dendi. Binaları yıkamadınız.
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METALURJİ VE MALZEME
MÜHENDİSLERİ ODASI
Çünki ODTÜ; faşizme ve irticaya karşı direnişin değerlerini genlerinde taşır.
Çünki ODTÜ faşizme ve irticaya karşı direnmenin insanlık görevi olduğunu bilir.
Bu ülkenin %50'sini yok sayanlara karşı özgürlük, barış ve demokrasiden yana olanların
ODTÜ'de kenetlenme zamanıdır.
Bilinmelidir ki bilimi ülkenin ve halkın çıkarları doğrultusunda kullanma kararlılığında olan
bizler ülkemizin geleceği adına, özgürlük ve demokrasi adına her türlü faşist baskı ve
uygulamaya karşı ODTÜ'nün yanında duracağız.
Gezi ruhu ODTÜ'dedir.
Dün "Her yer Taksim, her yer direniş" diyorduk.
Bugün "Her yer ODTÜ, her yer Direniş" diyeceğiz.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
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