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Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü toplantı yılını açış
konuşmasında şunları söyledi:
“Türkiya’nın sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiya’nın hakiki
sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete
müstahak ve layık olan köylüdür. Dolayısıyla, Türkiya Büyük Millet Meclisi hükümetinin iktisadi
siyaseti bu asli gayeyi elde etmeye yöneliktir.” (ATABE, C.12, s.279)
1922 yılında ülke bir milli kurtuluş savaşı veriyordu. Nüfusun yüzde 80’inden fazlası köylerde
yaşıyor, geçimini tarımla sürdürüyordu. Ülkenin milli gelirinin çok büyük bölümü tarımsal faaliyetle
yaratılıyordu. Emperyalizme karşı mücadelede milli ordunun çok büyük bölümünü köylülük
oluşturuyordu. Emperyalizmin ve taşeronlarının hedefi öncelikli olarak köylülüğün canı, namusu ve
malıydı. Savaş, bu nedenle hem sınıfsal, hem de milli nitelikteydi.
Asıl güç köylülüktü; ancak Mustafa Kemal Paşa diğer sınıf ve tabakaları da ihmal etmiyordu.
Büyük Millet Meclisi 1921 yılında Zonguldak bölgesindeki kömür işçilerinin haklarını düzenleyen ve
geliştiren 114 ve 151 sayılı kanunları kabul etti.
Milli sanayinin gelişmesi için teşvikler getirildi; çıkarları emperyalizmin çıkarlarıyla temelden
çelişen esnaf‐sanatkar ve milli burjuvazinin güçlendirilmesi için destek sağlandı.
Amaç, anti‐emperyalist bir milli cephenin oluşturulmasıydı.
Peki, günümüzde Türkiye’nin hakiki sahibi ve efendisi kimdir?
Günümüzde istihdam edilen 25,5 milyon kişinin yüzde 64’ü ücretlidir; yaşamını bir işverene sattığı
işgücü karşılığında aldığı ücretle sürdürmektedir. Geçimini ücretle sürdüren 16,2 milyondan 15,5
milyonu, tarım dışı sektörlerde çalışmaktadır.
Tarım, avcılık ve ormancılığın milli gelir içindeki payı yüzde 9’dur. Diğer bir deyişle, ülkedeki iktisadi
faaliyet içinde tarım, avcılık ve ormancılığın payı yüzde 10’un da altına inmiştir.
Tarım sektöründe çalışanların sayısı 6,3 milyondur. Bu kişilerin 738 bini ücretli, 85 bini işveren, 2
milyon 550 bini kendi hesabına çalışan (küçük üretici) ve 2 milyon 950 bini de aile işletmesinde ücret
almadan çalışan kadınlar ve gençlerdir.
Mustafa Kemal Paşa yeniden bir kurtuluş savaşı vermemiz gereken bugünlerde yaşasaydı herhalde
şöyle konuşurdu:
“Türkiya’nın sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiya’nın hakiki
sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan işçi sınıfıdır. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve
servete müstahak ve layık olan işçi sınıfıdır.”
Günümüzde emperyalizmin saldırdığı güçlerin başında işçi sınıfı gelmektedir. İşçi sınıfı, anti‐
emperyalist millici mücadelenin içinde aktif olarak yer almadan hiçbir önemli sorununu çözemez.
Ancak işçi sınıfı bu işi yalnız başına başaramaz.
Emperyalizm köylülüğe de saldırmaktadır. Tarımsal faaliyet içindeki nüfusun yüzde 25 düzeyine
gerilemesi, emperyalizmin uygulattığı politikaların sonucudur.
Emperyalizme esnaf‐sanatkara da saldırmaktadır. Büyük sermayenin perakende ticaretteki
rolünün artmasıyla her gün dükkanlar kapanmaktadır.
Emperyalizm, ulusötesi şirketlerin uzantısı olmayan sanayiciye, tüccara, madenciye de
saldırmaktadır; dayattığı aşırı değerli Türk Lirası politikası, birçok sanayicinin iflasına yol açmıştır.
İşçi sınıfı, ancak vatan ve cumhuriyet mücadelesine de önderlik ederek ve anti‐emperyalist millici
cephede diğer emekçi ve millici sınıf ve tabakaları toparlayarak bu mücadeleyi başarıyla
sonuçlandırabilir.

