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Türk milletini çeşitli özelliklere göre tasnif edebilirsiniz: İnanç, etnik köken, siyasi görüş, hayatını
kazanma biçimi, meslek, eğitim düzeyi, tutulan futbol takımı, yerleşim yeri, vb.
İncelemek istediğiniz konuya göre bir ölçüt belirleyebilirsiniz.
Özellikle ekonomik krizin giderek derinleştiği koşullarda, geçim kaygısı öne çıkar. Çok zenginler dışında
insanların büyük çoğunluğunun tüm yaşamı geçim kaygısıyla geçer.
O zaman insanların davranışlarını anlamada, onların hayatlarını kazanma biçimlerine bakmak ve Türk
milletinin veya Türkiye halkının tutum ve davranışlarını bu temelde anlamaya çalışmak gerekir.
MİLLETİN YAPISI
Türkiye’nin toplam nüfusu 80 milyona yaklaştı.
Bu kitlenin 57,2 milyonu, 15 ve daha yukarı yaşlarda. Diğer bir deyişle, çalışma çağında.
Ancak bu büyük kitlenin 31,0 milyonluk bölümü çalışmıyor. Bunların 27,9 milyonu iş aramıyor; 3,1
milyonu iş arayan işsiz.
Çalışma niyet ve çabasında olmayan 27,9 milyon kişi kim?
2,5 milyon kişi işsiz, ancak iş aramıyor.
11,6 milyon kişi ev kadını veya ev erkeği.
4,2 milyon kişi öğrenci.
3,8 milyon kişi emekli.
4,0 milyon kişi çalışamaz halde.
1,8 milyon kişinin niçin çalışmadığı belirtilmiyor.
Peki, Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışanlar kaç kişi?
26,2 milyon kişi. Diğer bir deyişle, Türkiye’de 26,2 milyon kişi çalışıyor, yaklaşık 80 milyon kişinin
geçimini sağlıyor.
Bizim sorguladığımız kesim, bu 26,2 milyon kişi. Bu insanlar geçimlerini nasıl sağlıyor?
MİLLETİN DÖRTTE ÜÇÜ ÜCRETLİDİR
Eğer bir kişi, dükkan, tarla, fabrika gibi üretim araçlarından yoksunsa ve geçimini ağırlıklı olarak veya
yalnızca işgücü satışıyla sağlıyorsa, bu insana “işçi” denir. Geçimini işgücü satışıyla sağlayan ücretliler veya
işçi sınıfı, Türkiye’deki çalışma mevzuatına göre, “işçi”, “memur”, “sözleşmeli personel” veya “geçici
personel” gibi adlar altında çalıştırılır.
Bu geniş tanımıyla işçi sınıfı, 26,2 milyonun 17,3 milyonunu oluşturuyor. Diğer bir deyişle, gelir getirici
bir işte çalışanların yüzde 66,1’i.
Bu rakama, işsizler, ev hizmetlerinde çalışanlar, eve‐iş‐verme sistemi içinde çalışanlar, kaçak çalışan
emekli ve öğrenciler, “sahte kendi hesabına çalışma” içinde olanlar da eklenebilir. Bu durumda Türk
milletinin yaklaşık dörtte üçünü işçi sınıfı oluşturmaktadır.
Gelir getirici bir işte çalışan 26,2 milyonun 4,4 milyonu kendi hesabına çalışanlar ve 3,3 milyonu da bu
kişilerin yanındaki ücretsiz aile çalışanlarıdır. Bu kişiler çalıştıkları tarlalara veya dükkanlara, diğer bir
ifadeyle, üretim araçlarına sahiptir, ancak aynı zamanda birer emekçidir; yani birer “küçük burjuva”dır.
Türk milletinin yüzde 29’u küçük burjuvadır.
İşverenler, diğer bir deyişle, sermayedar sınıf veya burjuvazi ise yalnızca 1,2 milyon kişidir (Yüzde 4,6).
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.”
Bugün Türk milletinin yaklaşık dörtte üçü, köylü değil, işgücünü bir işverene satarak geçimini sağlayan
insanlardan, işçi sınıfından oluşmaktadır.
İşçi sınıfının öncüsü olunmadan Türk milletinin öncüsü olunmaz.
İşçi sınıfının ekmek mücadelesiyle vatan mücadelesini bütünleştirmeden, bağımsız ve demokratik bir
Türkiye kurulamaz, Atatürk’ün devrimleri daha da geliştirilerek korunamaz.

