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Referandum, Türkiye’nin iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ettiği bir dönemde milleti
saflaştıracak bir girişim.
Milleti, emperyalizme, emperyalizmin uzantısı PKK, Fethullahçı casusluk ve terör örgütü ve IŞİD
gibi piyonlarına karşı birleştirmek gerek.
Milleti iki temelde birleştirmek mümkün.
Birinci temel, vatan savunmasıdır.
İkinci temel, ekmek kavgasıdır, geçim kaygısıdır.
Vatan savunmasıyla ekmek kavgası birbirini tamamlar. Referandum çalışması bu iki temelde
birlikte yürütülürse, başarı şansı daha da artacaktır.

TÜRK MİLLETİ KİM?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 80 milyona yakın.
Bu insanların 59 milyonu 15 ve daha yukarı yaşlarda.
15 yaşından küçüklerin çalıştırılmaları yasak. TÜİK de bu gençlerin ve çocukların çalışmadığını
varsayıyor.
15 ve daha yukarı yaşlardaki 59 milyon kişinin 31 milyonu işgücünü oluşturuyor. Diğer bir deyişle,
çalışma yetenek ve niyetinde olanlar.
Geride kalan 28 milyon kişiyse işgücü dışında.
İşgücü dışında olanların 2,3 milyonu işsiz, ancak aktif olarak iş aramıyor. Birileri iş verirse,
çalışmaya hazır.
İşgücünü oluşturan 31 milyonun 3,5 milyonu da iş aramasına rağmen iş bulamayan işsizler.
Geride kalan 27,6 milyon kişi ise çalışan ve tüm milletin geçimini sağlayan insanlar. Diğer bir
deyişle, Türkiye’de 27,6 milyon kişi gelir getirici bir işte çalışıyor ve yaklaşık 80 milyonun geçimini
sağlıyor.
Gelir getirici bir işte çalışan 27,6 milyonun yaklaşık yüzde 70’i, hayatını bir başkasına ait işyerinde
çalışarak aldıkları ücretle veya aylıkla kazananlar. Sayıları 18,5 milyon.
İşverenler yalnızca 1,2 milyon kişi.
4,5 milyon kişi, esnaf‐sanatkar veya köyde kendi toprağında çalışanlar. Onların aile mensupları da
3,3 milyon kişi.
Bu tabloya baktığımızda, Türk milletinin hakim unsuru, ücretliler veya işçi sınıfımız. İşçi, memur,
sözleşmeli personel ve geçici personel statülerinde çalıştırılan insanlar, işçi sınıfımızı oluşturuyor.
Taşeron işçileri de, geçici veya mevsimlik işçiler de bu gruba dahil.
İşsizler de esasında işçi sınıfına mensup. Bu insanlar da bir başkasına ait bir işyerinde çalışıp elde
edecekleri ücretle geçimlerini sağlamayı umut ediyorlar.
Ayrıca istatistiklerde emekli, ev kadını veya öğrenci gibi gözüken onbinlerce insanımız da çeşitli
biçimlerde ücret karşılığında çalışıyor.
Milletin birleşmesi öncelikli olarak işçi sınıfımızın birleşmesidir.

İŞÇİ SINIFI NASIL BİRLEŞİR?
İşçi sınıfımız içinde çok farklı etnik kökenden, inançtan, siyasi görüşten, meslekten, bölgeden, vb.
insanımız var. Bağlı bulunulan kanunlar da farklı. Sendikalısı da var sendikasızı da. Ücret düzeyleri de
birbirinden çok farklı.
Bu insanlar nasıl birleştirilecek; referandumda önerilen tasarıyı reddetmeleri nasıl sağlanacak?

İnsanımızın herbiri bünyesinde tüm bu kimlikleri veya aidiyetleri birlikte taşıyor. Nasıl olacak da bu
farklılıklar kenara atılacak?
Bu birleşmeyi ekmek kavgası sağlayacak. Sorunlar arttığında çeşitli kolaycı, risksiz ve bedelsiz
çözüm yollarını teker teker deneyip tüketen insanlarımız, ancak birlikte omuz omuza bir mücadeleye
girdiklerinde sorunları aşabileceklerini yaşayarak öğrenecek. Son olarak grevleri yasaklanan 2200
işçinin yaptığı bu.
İçinde yaşadığımız ve giderek derinleşen ekonomik kriz, insanları birleştirecek.
Krizin sorumlusu kim?
14 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten AKP.
Hayat, zorluklar nedeniyle birleşen işçimizi AKP ve R.T.Erdoğan’la karşı karşıya getirecek.
Referandum kampanyasının bir ayağı ekmek kavgası olursa, başarı şansı çok artacaktır.

