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Tarık Tekgözli’nin Tes‐İş’in Brezilya gezisine ilişkin haberi, bir yanlış kararı düzeltti.
Aydınlık’ta, sendikaların olumlu davranışlarına ilişkin haberler ve yazılar olduğu gibi, sendikaların
eksikleri, hataları ve yolsuzluklarına ilişkin haber ve yazılar da yer alıyor.
Bu tür yazılar konusunda dönem dönem tartışma yapılıyor.
Aydınlık’ın sendikaların bu tür yanlış uygulamalarını kamuoyuna yansıtması sendikaları yıpratmıyor
mu?
Hakim sınıfların sendikaları zayıflatmaya çalıştığı bir dönemde bazı sendikacıların hata ve yolsuzluklarını
dile getirmek işçi sınıfına zarar vermiyor mu?
Aydınlık’ta böyle yazılar çıkınca bazı sendikacılar Aydınlık’a karşı tavır alıp Aydınlık’ın okunmasına engel
olmuyorlar mı?
Aydınlık bu hata ve yolsuzlukları dile getirmese ve aksine bu sendikacılara övgüler düzse, Aydınlık’ın
satışı artmaz mı, bu sendikacılar Aydınlık’a reklam ve ilan vermezler mi? Böylece Aydınlık’ın geliri artmaz
mı?
Ben Aydınlık’ın yayın politikasını belirleyen grupta yer almıyorum. Ancak 1993 yılından beri aralıksız
yazarlığını yaptığım Aydınlık’ın bu konudaki istikrarlı politikalarını bildiğimi sanıyorum.
TARAFSIZ HABERCİLİK
Sendikalarımızın bir bölümünün ciddi eksiklik ve hataları var. Az sayıdaki sendikada da ciddi yolsuzluk
iddiaları söz konusu.
Aydınlık bunların üzerine gitti ve gidiyor.
Bu tavır sendikaları zayıflatmıyor, tam tersine güçlendiriyor.
Sendikaların hata ve yolsuzlukları istihbarat örgütlerince tespit edilir ve bunlar kullanılarak sendikacılar
teslim alınır. FETÖ’nün kullandığı dinleme ve kayıt teknolojisinin ne kadar gelişkin olduğu ortada. Bu
teknolojinin sendikaları teslim ve esir almada kullanıldığı konusunda kimsenin kuşkusu yok. Soruşturma
sırası FETÖ’cü sendikalara ve sendikalardaki FETÖ’cülere geldiğinde, bu pisliklerin ayrıntılarına
ulaşabileceğiz.
HASTALIKLAR TEDAVİ EDİLMELİ
Kirli sendikalar temizlenmeli. Temizlik zayıflatmaz, güçlendirir. Her hastalığın tedavisinde vücutta geçici
sıkıntılar ortaya çıkabilir; ancak tedavi sonucunda hastalık giderilir. Hastalıklı yaşamaktansa, tedavi
döneminin sıkıntılarının göze alınarak tedavi edilmek daha mantıklıdır. Kirli sendikalardaki pisliklerin
temizlenmesi sendikaları zayıflatmayacak, aksine güçlendirecektir.
Sendikalar, işçi sınıfının en önemli örgütlerindendir. İşçi sınıfının çok büyük bölümü sendika üyeliğinden
korktuğundan değil, sendikalara güvenmediğinden sendika üyesi olmuyor. Sendikalara güvensizliğin en
önemli nedenlerinden biri de, bazı sendikacıların lüks yaşantıları, aldıkları yüksek ücretler, kanundışı
hizmet ödenekleri. Sendikaların temizlenmesi, işçi sınıfının bu önemli mücadele aracını
güçlendireceğinden, işçi sınıfına yarar sağlayacak.
AYDINLIK SATILMADI, SATILMAZ
Aydınlık onyıllardır haksızlıklarla, yolsuzluklarla, yanlışlarla mücadele ediyor. Bazı yayın organları, hakim
sınıflara, emperyalizme, FETÖ’ye teslim olduğunda büyük gelirler elde etti. Aydınlık bunu hiçbir zaman
yapmadı, yapmaz. Bu nedenle, sendikaların olumlu adımlarını yazarken, olumsuzluklarını da dile
getirmekten çekinmedi, çekinmez. Hiç kimse, Aydınlık’ın, işçi sınıfının sömürülmesinde hakim sınıflarla
işbirliği yapan bazı sendikacıların hatalarını ve yolsuzluklarını gizleyerek onlardan rüşvet almasını
bekleyemez.
Hakim sınıflar Aydınlık’ı satın alamadılar. Yolsuzluğa batmış bazı sendikacılar da Aydınlık’ı satın alamaz.
Aydınlık onların suç ortağı olmaz.
Aydınlık vatanımıza olduğu kadar işçi sınıfımıza karşı sorumluluklarını da korkmadan yerine getirmeye
devam edecektir.

