
CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR? 

  

Cumhuriyet Bayramı, yoksul ve mazlum bir halkın dünyanın efendilerine kafa tutmasıdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, bir avuç devrimcinin kendi halkının nabız vuruşlarında ölümü göze 
alarak rütbeyi, ünü, parayı hiçe sayıp yazgı diye önüne sürüleni yırtıp atmasıdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, ortaçağ kafasının, derebeyi baskısının yok etmeye çalıştığı Anadolu 
halk gerçeğinin, kadın cinsimizin üstündeki karanlık perdenin dağıtılması, aydınlık 
gelecekler için güçlü bir ışık tutulmasıdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, Horasan ve Hazar boylarından akıp gelen akıncı gazilerin kurduğu, 
Bizans ve Muaviye zorbalığını yıkarak adalet dağıttığı, Anadolu ve Rumeli topraklarını 
DİRLİK DÜZENİ, “Beytülmami müslimin” kılarak kamunun ortak kullanımına açan Osmanlı 
Beyliği’nin, İmparatorluğa evrilmesi, “Gazi”liğin Tanrı elçisi “Halife ve Sultan”lığa 
dönüşmesi, KESİM DÜZENİ ile derebeylere ve mültenzimlere teslim olması sonucu 
yozlaşan, kendi kurucu boyunu, soyunu hor ve hâkir gören, saray debdebesinde şatafata 
boğulup ülkesini karanlıklara götüren SALTANAT VE HİLAFET makamlarına karşı 
başlatılmış soylu ve onurlu bir ayaklanmadır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, bin odalı saray saltanatlarında kutlanacak bir bayram olamaz! 

  

Cumhuriyet Bayramı, halkından kendi dilini esirgemiş, Arap ve Fars medeniyetlerinin sınıf 
karmaşası içinde DİVAN duvarlarının arkasında şatafata karışmış çocuk ve kardeş katili 
despot tiranlara karşı Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki göçebe demokrasisinin açtığı bir 
bayraktır,  
Cumhuriyet Bayramı, halkının yüzde doksanının kullandığı ve konuştuğu, birbiriyle 
anlaştığı Türkçeyi, günün koşullarına uygun olarak devlet ve yazı dili de yapan, dil 
devrimciliği için koşulları hazırlayan, edebiyatı ve sanatı halka taşımayı amaçlayan 
devrimcilerin bayramıdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, kendi dili yerine Arapçayı ve Batı taklitçisi bir dil anlayışını 
yeğleyenlerin bayramı olamaz! 

  

Cumhuriyet bayramı, kendini dünyanın efendisi sayan, iki yüz yıldır, yeryüzünde dökülen 
tüm kanların sorumlusu olan kapitalizme ve emperyalizme, “Yedi Düvel”e karşı verilmiş bir 
halk savaşıdır, 
Cumhuriyet Bayramı, kutlanışının onuncu yılında Ankara’da büyükelçiliği bulunan ve 
Kuvayımilliye iktidarı ile ilişki kurmuş olan SOVYETLER BİRLİĞİ ve AFGANİSTAN dışında, 



tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir yenidendoğuştur,  
10. Yılda, Mustafa Kemal geceyarısı geldiği Ankara Halkevi'nde iki Sovyet mareşali ile 
birlikte Kazaska ve Zeybek oynayarak kutladığı bir bayramdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, eğitilmemiş yığınların köle mantığıyla verdiği oylarla ve seçim 
oyunlarıyla çoğunluk gibi görünüyor olanlar tarafından kutlanamaz!  
Cumhuriyet Bayramı, emperyalist metropollerden emir alan, topraklarını dünyanın 
egemeni ABD ve NATO askeri üsleriyle dolduran bir işbirlikçi anlayışın bayramı olamaz! 

  

Cumhuriyet Bayramı, kutlanışının onuncu yılında kurucusu olmayı üstlenmiş partiye altı 
okunu armağan eden Tonguç Baba’nın kurup yaşattığı Köy Enstitüleri’nde Batı ve Doğu 
kültürlerini harman eden, kültürler, diller ayrımını savaş kışkırtıcılığı için kullanan 
Şarkiyatçı Batı saldırganlığına karşı halkların bir sorgulama, araştırma, çözümleme, barış 
ve İMECE harmanıdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, komşu ülkelerde iç savaş çıkarmaya çalışanların, savaşları 
körükleyenlerin, meydanlarda dinsel işaretlerle inançlar üzerinden halkı birbirine karşı 
kırşkırtanların bayramı olamaz! 

  

Cumhuriyet Bayramı, “Eğitim Birliği” yasası ve “karma eğitim” ile ortaçağın medreseci, 
belletmeci, taklitçi, cins ayrımcı eğitimine son veren ve eğitimde sorgulayıcı, araştırmacı 
kuşaklar yetiştirmeyi amaçlayanların bayramıdır,  

 
Cumhuriyet Bayramı, kadını ikinci cins gören, kapatıp hizmetçi statüsüne sokan, alınıp 
satılacak mal sayan erkek egemen buyurganlığa karşı Anaşah insanlık tarihinin bugüne 
dokunması, cinsler arasındaki ayrımın kaldırılmasıdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı 4+4+4 ile “dindar ve kindar nesiller” yetiştirmek için yola çıkanların, 
küçücük kız çocuklarının başlarını örtüp mahalle baskısına, çocuk evliliklerine, kadınların 
sokak ortasında kurşunlanıp bıçaklanmasına kapı açanların bayramı olamaz! 

  

Cumhuriyet Bayramı, halka kendi adıyla armağan bıraktığı orman dışında bir tek yonga 
parçası mülk edinmeden bu dünyadan göçüp gidenlerin bayramıdır, 

  

Cumhuriyet Bayramı, altın kaçakçılarının, ormanları yakıp yıkanların, park ve orman 
alanlarını Cami masallarıyla, AVM soygunu için yok edenlerin, kömür, petrol ve maden 
patronları için halkını sorgusuz sualsiz ölüme gönderenlerin, gemiler, hanlar, hamamlar 
alanların, yatak odalarında para sayma makineleri ile para sayanların bayramı olamaz! 

  



Cumhuriyet Bayramı, aynı zamanda, “imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz” masalıyla, 
yoksul halkın dişiyle, tırnağıyla kurduğu bir Cumhuriyet’in devlet kasalarında 
palazlandırılıp piyasaya sürülen Finans Kapital’e yeniden teslim edilmesinin de 
sorgulandığı bir bayram olmalıdır; 

 
Cumhuriyet Bayramı, yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimize uzun yıllar 
boyunca en küçük kültürel haklarının, kendi öz dilleriyle konuşma olanağının, dillerini 
olsun öğrenme hakkının verilemediğinin, yok sayıldıklarının ve onların emperyalist 
oyunlar için hazır kuvvet durumuna getirildiklerinin de görülebildiği, ayrılıkların değil, 
birlikte yaşam olanakların araştırıldığı bir bayram olmalıdır; 

 
Cumhuriyet Bayramı, binlerce yıldır Anadolu’yu soyup sömüren üreticinin kanını emen 
tefeci bezirgân zümresinin ve toprak ağalığının Cumhuriyet’in en devrimci olduğu 
dönemde bile neden yok edilmediği sorusuyla birlikte kutlanmalıdır;  

 
Cumhuriyet Bayramı, kooperatifleşmeden, üretici örgütlenmesinden yana olanların, 
demokratik kitle örgütlerinin ve meslek odalarının günlük yaşamda etkin yer almasını 
isteyenlerin bayramı olmalıdır… 

  

Cumhuriyet Bayramı, özgürlüklerin, güzelliklerin, iyiliklerin, barışın egemen olduğu bir 
dünya isteyenlerin bayramı olmalıdır… 

  

YAŞASIN CUMHURİYET BAYRAMI!... 
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