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Yıldırım Koç
Türkiye halkı 1919‐1922 ve 1923‐1946 döneminde iki mucize gerçekleştirmişti. Ulusal Kurtuluş
Savaşımız da, milli demokratik devrimimizin daha sonraki aşamaları da birer mucizeydi.
Türk milleti yeniden bir mucize yaşatıyor.
Günün görevi, bu mucizenin örgütlenmesi, yönlendirilmesi, daha ileriye götürülmesidir. Ancak bu
büyük ve belirleyici görev, yaşadıklarımızın keyfine varmamıza engel olmamalıdır.
Çok şükür, çok şükür, bu günleri gördük.
Yaşı 60’ı aşkın olanlar, 12 Mart 1971 öncesinde böylesine bir halk hareketinin özlemini çekti.
Bugün 50’li yaşlarda olanlar, özellikle 1975‐1980 dönemindeki eylemlerde bugünkü halk
hareketini aradı; bulamadı.
Bugün, ancak emeğin çıkarları temelinde daha da geliştirerek koruyabileceğimiz milli demokratik
devrimimize milyonların sahip çıktıkları bir süreci yaşıyoruz.
Çok şükür; dünya gözüyle bu günleri de yaşadık, yaşıyoruz ve daha gelişmişini yaşayacağız.
Hangi ülkede halk, en yoğun polis saldırılarına, gözgözü görmeyen biber gazı bulutlarına, içine
kimyasal karıştırılmış basınçlı suya, binlerce polisin acımasız dayağına rağmen, bir düğüne gider gibi
eyleme gelir? Hangi ülkenin yaşlısı genci bu eyleme giderken koluna kan grubunu yazar?
Hiçbir ülkede mizah bu denli yaygın değildir. Hangi ülkede her olaya ilişkin bir fıkra anlatılabilir?
Hangi ülkede Nasrettin Hoca, bektaşi ve Temel fıkraları böylesine içiçe geçmiştir? Hangi ülkede halk
ayaklanması mizahla böylesine bütünleşmiştir?
Neyzen Tevfik bugün yaşasaydı, ne dörtlükler söylerdi. Işıklar içinde yatsın. Onun torunları onun
yaratıcılığını sürdürüyor. Geçmişte çaresizlik içinde beddua edenler, bugün Neyzen Tevfik’in o
muhteşem dörtlüklerinin benzerlerini slogan yapmışlar, onbinlerce insana birlikte söyletiyorlar.
Neyzen Tevfik özellikle İstanbul’u izliyorsa, geleneğinin yaratıcı bir biçimde sürdürülmesinden kim
bilir ne kadar mutlu oluyordur.
Bu halk ayaklanması Türkiye halkının, Türk milletinin yüzyıllar boyunca yarattığı ortak özelliklerin
sonuçlarından sadece biridir. Emperyalizmin işbirlikçilerinin ve onların araçlarının etkisi, bu büyük
miras karşısında çatırdamaktadır.
Atatürk, Türk milletini, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı” olarak tanımlamıştı.
Emperyalist güçler, Türk milletini parçalamaya çalıştı.
Günümüzde Türk milleti yeniden biçimleniyor.
Türk milletinin günümüzdeki tanımı şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti’ni emperyalistlerin ve yerli
işbirlikçilerinin saldırılarına karşı koruyup, emek temelli bir ülkeye dönüştüren Türkiye halkına Türk
milleti denir.”
Türk milletinin sembolü Türk bayrağıdır.
Türkiye halkının Haziran ayaklanmasının sembolü de Atatürk ve Türk bayrağıdır.
Geçmişte Türk bayrağının önemini ihmal eden bazı siyasal yapılanmaların bugün Türk bayrağına
sahip çıkmaları son derece olumlu ve önemli bir gelişmedir.
Halkımız, milli demokratik devrimimizin kazanımlarını, onu daha da geliştirerek koruma
mücadelesinde birleşmektedir.
Atatürk’ün dehası burada bir kez daha ortaya çıkıyor.
Asılan pankartların biri aşağı yukarı şöyleydi: “Şimdi anlıyor musunuz, Atatürk’ün Cumhuriyet’i
niçin askere, polise, politikacılara veya başkalarına değil de, gençliğe emanet ettiğini.”
Bugün dünyaya örnek oluyoruz.
Emperyalistlerin işbirlikçileri dışındaki Türkiye halkı, Türk milletidir.
Tarihimizle hep gurur duymuştum. Bugün Türk olmaktan yeniden gurur duyuyorum. Ne mutlu,
emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı Haziran direnişlerine katılarak Türk milletini yeniden
bütünleştirenlere; ne mutlu Türküm diyene!

