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Türkiye büyük dönüşümler yaşarken, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin en önemli araçlarından
biri Aydınlık Gazetesi’dir. Bu nedenle, öncelikli görevimiz, Aydınlık’ın daha da güçlendirilmesi, en geniş
kitleleri bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine çekebilmede daha etkili bir biçimde değerlendirilmesidir.
“En geniş kitleler” kim?
Günümüzde nüfusumuzun yüzde 70’inden fazlası, yaşamını işgücünü satarak elde ettiği ücretle
kazanan işçiler, memurlar, sözleşmeli personeldir; bir bütün olarak işçi sınıfıdır.
O zaman günümüzün öncelikli görevi, Aydınlık’ın işçi sınıfına daha yaygın bir biçimde ulaşmasını
sağlamaktır.
Peki, bu nasıl sağlanacak?
SENDİKALARIN TOPLU ALIMLARI
Bir yöntem, sendikalarla görüşüp toplu alım yapmalarını sağlamaktır.
İşçi sınıfının yalnızca yüzde 10’unu temsil eden sendikalarla mutlaka görüşülmeli, onların Aydınlık’ı
topluca alıp dağıtmaları için çaba gösterilmelidir. Sendikacıların düzenli biçimde Aydınlık okumalarının
sağlanması bile önemlidir.
Ancak benim sendikalarla 40 yılı aşan doğrudan deneyimim, toplu alım uygulamasının Aydınlık’ı işçilere
ulaştırmada etkili bir yol olmadığını söylüyor.
Geçmişte birçok sendikanın şubesine gittiğimde, genel merkezden gönderilmiş sendika dergi veya
gazetelerinin açılmamış paketlerini görüyordum.
Sendikacının, topluca alınmış Aydınlık’ları her gün işyerlerine dağıtacak zamanı da yoktur, niyeti de.
Ayrıca, Aydınlık’ın çizgisine karşı olan bazı işçiler, sendika kaynaklarının bu amaçla kullanıldığını
öğrendiklerinde, buna karşı çıkacaklardır. Sendikaya ödedikleri aidattan, Tarım‐İş’te olduğu gibi günlük
yurtdışı harcırahı olarak kişi başına 710 dolar ödenmesine ses çıkarmayan işçiler, Aydınlık’a ödenen 1,5
liraya siyasal nedenlerle tepki göstereceklerdir.
Bu nedenle, Aydınlık’ı işçilere ulaştırmada sendikaların toplu alımlarının hiçbir somut sonuç
doğurmayacağı kanısındayım.
Ayrıca birçok işçi, sendikacısına tepki duymaktadır. Tepki duyulan bu sendikacının Aydınlık dağıtması
ters tepebilir.
Toplu alım yapan bazı sendikalardaki anti‐demokratik uygulamalar ve yolsuzluk iddiaları konusunda
Aydınlık’ın çeşitli nedenlerle sessiz kalması da yanlış yorumlanarak Aydınlık’ın itibarını ciddi biçimde
zedeleyebilir.
İŞÇİ KENDİSİNİ AYDINLIK’TA GÖRMELİ
Peki, ayda 1300 lira alan bir işçinin bu paranın 45 lirasını Aydınlık için harcamasını nasıl
sağlayabilirsiniz?
Bütün gününü yolda ve işte geçiren bir işçinin, yorgun argın evine döndüğünde Aydınlık’taki ciddi haber
ve yazıları okumak istemesini nasıl sağlayabilirsiniz?
İşçiler önce kendi sorunlarını ve mücadelelerini Aydınlık’ta görmek istiyor. Aydınlık ülke çapında bir
gönüllü muhabirler ağıyla bu bilgi akışını sağlayabilir.
İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız ve hakları konusunda hiç bilgi sahibi değil. Sendika üyesi işçiler de
sendikalarından fazla birşey öğrenmiyor. Aydınlık, işçilerin yasal hakları ve özellikle sosyal güvenlik
konularında bilgilendirme yapmalı.
Sendika üyesi işçiler, bazı sendikacılar hakkındaki anti‐demokratik uygulamalar ve yolsuzluk iddialarını
ilgiyle izliyorlar ve bu bilgiyi akıllı telefonlarıyla paylaşıyorlar. Bu nitelikteki yazıları kesip fotokopiyle
çoğaltıp dağıttıklarını da biliyorum. Aydınlık, doğruları tavizsiz bir biçimde halka ulaştırma görevini kararlı
bir biçimde sürdürmelidir.
İşçi sınıfımızın Aydınlık’a, Aydınlık’ın işçi sınıfımıza ihtiyacı var. Günümüzün görevi bu bütünleşmenin
sağlanmasıdır.

