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Değerli Meslektaşlarımız,
Biz yaşamda hiçbir zaman geriye değil, hep ileriye bakmayı tercih ediyoruz.
Oysa geleceği sağlıklı kurmak, geçmişte yaşanan kimi 'hataları' ve 'olumsuzlukları'
bir daha tekrar etmemekten geçer. Geçmişten çıkarılacak dersleri bugün iyi
tahlil edip, yarına taşırken, asıl rehberimiz, deneyip görmek değil, bilimin ve
aklın gösterdiği yoldan hareket etmekten geçer.
Size sunduğumuz bültenin takvimine denk düşen dört olayın; Pamukova'da
meydana gelen 'hızlandırılmış tren kazası'nın, 'büyük depremin', 'Sivas yangını'nın
ve sıcak bir konu olan Temmuz 2007 seçimleri üzerinde tekrar durmak gerekiyor.
22 Temmuz 2004 Perşembe günü Mekece- Osmaneli arasında bir tren kazası
meydana geldi. Haydarpaşa'dan hareket eden 'hızlandırılmış tren' Pamukova'da
raydan çıktı. Fatura çok ağırdı; 42 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
'Hızlandırılmış tren'i icat edenler, bu alanda; akademisyenlerin, odaların ve
sendikaların, kısaca uzmanların görüşlerini dinlememişti. Asıl sorumluların
istifa etmeleri beklenirken, fatura iki makiniste kesilerek, olayın sorumluluğundan
kurtulma çabalarını ibretle izledik.
Kazada, demiryollarını öteden beri 'komünist işi' görüp, ağırlığı karayollarına
vererek, ulaşım ve taşımacılıkta dengesiz bir gelişmeyi yaratanların payı, olayın
sıcaklığı içinde ve iki makinistin kişiliğinde eritilivermişti.
17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan o büyük deprem sonrası, kamuoyunda
oluşan uygun ortam ve "her şeye yeniden başlamalı" söylem ve beklentilerine
karşın, gelinen noktada yaraların yeterince sarılamadığı, daha 'güvenli' yaşam
alanları oluşturmaya dönük çabaların yetersiz kaldığını görmekteyiz.
2 Temmuz 1993 tarihi, Sivas'ta gerçekleştirilen Pir Sultan Abdal şenlikleri
sırasında gericilerin ateşe verdiği Madımak Oteli'nde yanarak ve boğularak
ölen canların toplu kıyım tarihidir. Bugün, o insanlarımızın anısına bir müzeye
dönüştürülmesi istenen otel, ne yazık ki, bir dönerci dükkânı olarak kulla-
nılmaktadır.
22 Temmuz'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerden tek başına iktidar olarak
çıkan AKP, iktidar olmanın ve 'alternatifsiz bırakılmanın' koşullarını iyi
değerlendirmiştir. Seçim öncesine damgasını vuran lâik- anti lâik kutuplaşması
da AKP'nin ekmeğine yağ sürmüştür.
Tüm yaşanan bu olumsuz gelişmeleri değerlendirmekten kaçınan AKP Hükümeti
kendi demokrasi anlayışını toplumumuza adeta dayatmaktadır.
Biz  her şeye rağmen 'meslek ve meslektaş sorunlarını, toplum sorunlarından
ayrı düşünülemeyeceği' gerçeğinin ışığında, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık gibi
erdemlerin savunulması ve yaşatılması mücadelesini sizlerle ve sizlerden
aldığımız destekle sürdürmeye devam edeceğiz.
Yeniden buluşmak üzere sağlıklı, mutlu, başarılı ve aydınlık günler dileriz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu


