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Komünistlerin Atatürk karþýtlýðý

SOSYALÝST VE KOMÜNÝSTLERÝN ATATÜRK KARÞITLIÐI

Türkiye'de
ümmetçiler ve bölücüler, Atatürkçü (Kemalist) rejim temelindeki Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin açýk karþýtlarýdýr. Sosyalist ve komünist
olanlarýn bir kýsmý ise Kemalist kýlýðýna bürünüp insanlarýn beynini
zehirledikleri için sinsi ve en tehlikeli karþýtlardýr.

Atatürkçülük (Kemalizm) açýsýndan Amerikan uþaklýðý yapmakla Rus
uþaklýðý yapmak arasýnda hiçbir fark yoktur. Türk-Ýslam sentezcileriyle
sosyalistlerin zamanýndaki sað-sol kapýþmalarý da bizim dýþýmýzdadýr.
Çünkü Atatürkçülük (Kemalizm) saðcýlýk ya da solculuk deðil bizzat
Atatürk'ün çizdiði ayrý bir yoldur!

Türkiye'de sosyal demokrat ve
sosyalist hareketler, bir-iki istisna dýþýnda PKK güdümüne girmiþ
durumdadýr. Ayrýlýkçý Kürt siyasi hareketi, yalnýzca Kürtler üzerinden
deðil çeþitli etnik kesimler ve Aleviler üzerinden de Türk milletinin
birliðine, Türk vatanýnýn bütünlüðüne karþý saldýrýya geçmiþ durumdadýr.

Nihai hedefi Türkiye'yi de parçalayarak bir Büyük Kürdistan kurmak olan
bölücü ve ayrýlýkçý terör teþkilatý PKK'nýn siyasi uzantýsý olan
HDP'nin bileþenlerine baktýðýmýzda da bu olgu açýkça görülmektedir. Adým
adým özerklik, federatif devlet ve baðýmsýzlýk talebi olan HDP'nin
bileþenlerinden bazýlarý ise þunlardýr:

Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP)
Çoðulcu Demokrasi Partisi (Demokratik Çerkes Hareketi)
Demokrasi ve Özgürlük Hareketi (DÖH)
Demokratik Aleviler Derneði
Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH)
Demokratik Pomak Hareketi Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi (DSÝP)
DÝSK (Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu)
Emek Partisi (EMEP)
Emekçi Hareket Partisi (EHP)
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Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP - HDP Eþ Genel Baþkaný Figen Yüksekdað daha önce ESP Genel Baþkaný idi.)
Filistin Halkýyla Dayanýþma Derneði (FHDD)
Gökkuþaðý Kadýn Derneði (Feminizm Hareketi)
Halkevleri (HE)
Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK)
Hevi LGBTÝ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, Ýnterseks grubu)
Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD)
Jineps (Çerkes Derneði)
Kaldýraç Dergisi
Kaos GL
KESK (Eðitim Sen)
Laz Enstitüsü
Marksist Tutum
Nor Zartonk (Ermeni Derneði)
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP)
Özgür Demokratik Alevi Hareketi
Partizan Gazetesi
Pir Sultan Abdal Kültür Derneði
Sosyalist Dayanýþma Platformu (SODAP)
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
Sosyalist Yeniden Kuruluþ Partisi (SYKP)
Teori Politika Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî
Toplumsal Özgürlük Parti Giriþimi (TÖPG)
Türk Tabipleri Birliði (TTB)
Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP)

Bunlar tamamý deðil öne çýkan bazý bileþenlerdir ve bunlar ayný zamanda
terörün belini kýrmak için operasyonlar yapan Türk Silahlý
Kuvvetleri'mizin karþýsýna sözde barýþ bloku adý altýnda dikilerek
PKK'ya canlý kalkan olmaktadýrlar.

Türkiye'de vatan hainliðini
gizlemek için feminizm, eþcinsellik, sosyalizm, Alevilik, demokrasi ve
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insan haklarý dahil olmak üzere her türlü kavram kullanýlmaktadýr.
Sosyalist ve komünistlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Atatürkçü
(Kemalist) rejime verdikleri zarar aldýklarý oy oranýnýn çok çok
üzerindedir.

Nazým Hikmet, Deniz Gezmiþ, Ýbrahim Kaypakkaya gibi
figürler de sosyalizmin Truva atlarý olarak Atatürkçülüðün (Kemalizmin)
içine sokulmaktadýr. AKP'den kurtulmanýn yolu da terör teþkilatý
PKK'nýn güdümündeki HDP'nin kucaðýna oturmak deðildir! Dolayýsýyla her
bakýmdan bu meselenin üzerine gitmekte yarar vardýr.

Ýþte sosyalizmin Truva atlarýndan olan figürlerden biri: Ýbrahim Kaypakkaya.

ÝBRAHÝM KAYPAKKA'YADAN ATATÜRKÇÜLÜÐE SÖVGÜLER

Sosyalist ve komünist çevrelerin Atatürk'e ve Atatürkçülüðe bakýþýný
TKP'nin kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya net biçimde ortaya koymuþtur. Bu
kesimlerin Atatürk takiyyeciliðine kesinlikle aldanýlmamalýdýr. Ýþte
Kaypakkaya'nýn aðzýndan Atatürk ve Atatürkçülük:

"Kemalizm
demek, fanatik bir anti-komünizm demektir. Kemalistler, M. Suphi ve 14
yoldaþýný, kahpece ve hunharca boðazlamýþlardýr. TKP&rsquo;yi, Mustafa Suphi
yoldaþýn ölümünden sonra bu isme layýk bir parti olmadýðý halde, amansýz
bir þekilde ve her fýrsatta ezmiþ, bugün Amerikancý faþist sýkýyönetim
mahkemelerinin yaptýðýný, Kemalist iktidar defalarca yapmýþtýr; her iki
yýlda bir, çoðu zaman her yýl en az bir kere, genel tutuklamalar
düzenleyerek yüzlerce insaný polis iþkencesinden geçirmiþ, karakollarda
ve zindanlarda çürütmüþtür. Sovyetler Birliði&rsquo;ne, menfaat saðlamayý
hesapladýðý müddetçe dalkavukluk etmiþ, diðer zamanlarda sinsi ve azgýn
bir düþmanlýk beslemiþtir."
*
"Kemalizm demek, iþçi ve köylü
yýðýnlarýnýn, þehir küçük burjuvazisinin ve küçük memurlarýn sýnýf
mücadelesinin kanla ve zorbalýkla bastýrýlmasý demektir. Kemalizm,
iþçiler için süngü ve ateþ, cop ve dipçik, mahkeme ve zindan, grev ve
sendika yasaðý demektir; köylüler için aða zulmü, jandarma dayaðý, yine
mahkeme ve zindan ve yine her türlü örgütlenme yasaðý demektir. Þnurov
yoldaþýn verdiði örnekleri, Adana-Nusaybin demiryolunda iþçilerin nasýl
kurþuna dizildiðini bütün arkadaþlar bir kere daha hatýrlasýnlar."
*
"Kemalizm demek, her türlü ilerici ve demokratik düþüncenin zincire
vurulmasý demektir. Kemalizmi övmeyen her türlü yayýn faaliyeti
yasaktýr. Ýlerde, Kemalist iktidar aleyhine herhangi bir yazýnýn
çýkabileceði ihtimali dahi, yayýn organlarýnýn kapatýlmasý için yeterli
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sebeptir. Sonu gelmez &ldquo;örfi idareler&rdquo; memleketi kasýp kavurmaktadýr ve
her bir &ldquo;örfi idare&rdquo; yýllarca sürmektedir; meclis, CHP&rsquo;nin tepesindeki
bir avuç yöneticinin ve onun deðiþmez baþkaný M. Kemal&rsquo;in elinde
oyuncaktýr; Anayasa da ve bütün yasalar da öyledir, ülkeyi gerçekte ordu
yönetmektedir."
*
"Kemalizm&rsquo;in &ldquo;istiklâl-i tam&rdquo; ilkesi demek,
yarý-sömürgelik þartlarýna seve seve razý olma ilkesi demektir.
Kemalist Türkiye, yarý-sömürge Türkiye&rsquo;dir. Kemalist iktidar,
Ýngiliz-Fransýz emperyalizmine ve daha sonra Alman emperyalizmine
uþaklýk eden, onlarla iþbirliði eden bir iktidar demektir. Þnurov&rsquo;un
belirttiði gibi, Kemalistlerin emperyalistlerle olan sýnýf kardeþliði,
milli düþmanlýklarýndan aðýr basmýþtýr; Kemalist iktidar, birçok defalar
Ýngiliz, Fransýz ve Alman þirketlerinin menfaatlerini korumak için,
Adana-Nusaybin demiryolu grevinde olduðu gibi, iþçileri kurþuna
dizmiþtir."
*
"Þimdi Kemalizm dalkavukluðu yapan
revizyonistler, bize hýþýmla soracaklar: Peki öyleyse, Kemalistleri SSCB
ve Lenin niçin destekledi! Bunun cevabý gayet basittir: SSCB ve Stalin,
Japonya&rsquo;ya karþý Guomintang&rsquo;ý niçin desteklediyse, bunu da onun için
destekledi. ÇKP (Çin Komünist Partisi) ve Mao Zedung yoldaþ, Asya&rsquo;nýn,
Afrika&rsquo;nýn ve Latin Amerika&rsquo;nýn geri ülkelerindeki komprador büyük
burjuvazinin ve toprak aðalarýnýn iktidarlarýný, mesela Yahya Han&rsquo;ýn
faþizmini, ABD emperyalistlerine ve Sovyet sosyal emperyalistlerine
karþý niçin destekliyorsa o dönemde SSCB ve Lenin yoldaþ da Kemalistleri
onun için destekledi. Yani o dönemde daha gerici ve daha büyük düþman
olan Ýngiliz-Fransýz emperyalistlerini tecrit etmek için destekledi.
Yani SSCB ve Lenin yoldaþ, gericiler arasýndaki çeliþmelerden devrimin
menfaatine ustalýkla yararlandýlar. Mesele budur."
*
&ldquo;Miras&rdquo;
diye gerici þeylere sarýlmak, bizi kitlelerle kaynaþtýrmaz tersine,
onlardan koparýr. Kemalizme miras diye sarýlmak, bizi Kemalist iktidarýn
hunharca ezdiði iþçi-köylü yýðýnlarýndan, emekçilerden koparýr. Evet,
bugün hakim sýnýflar tarafýndan kafasý Kemalizm konusunda yanlýþ
düþüncelerle doldurulmuþ, Kemalizme sempati duyan iþçi ve köylü
yýðýnlarý da vardýr. Ama bu yanlýþ fikirlerle mücadele etmezsek, bu
yanlýþ fikirleri iþçilerin ve köylülerin kafasýndan söküp atmazsak,
emekçi yýðýnlarýnýn çeþitli kesimleri arasýnda, çeþitli milliyetlere
mensup emekçiler arasýnda tam bir birlik, dayanýþma ve güven
saðlayamayýz. Ayrýca bugün açýsýndan gerici sýnýflara karþý doðru ve
baþarýlý bir mücadele yürütemeyiz. Kemalizmin ilkelerini (bu ilkelerin
neler olduðunu gördük) savunan ve uygulayan askeri faþist diktatörlükler
karþýsýnda kitleleri silahsýz býrakmýþ oluruz. Kemalist diktatörlük
Yahya Han diktatörlüðünden farksýzdýr. Biz, kitlelere böyle bir rejimi
sempatik gösteremeyiz. Þafak revizyonistlerinin yaptýðý þey budur."
*
"Þafak revizyonistleri, 'Lenin-Stalin ve Mao Zedung&rsquo;un, M. Kemal
tahlilleri bize ýþýk tutmalýdýr.' diyorlar. Evet, biz de ayný
kanaatteyiz. Böyle bir ýþýða çok ihtiyaçlarý var. Baksanýza, karanlýkta
el yordamýyla yürümeye çalýþan körlere benziyorlar. Ama bunlarýnki
körlüðün baþka bir çeþidi: Siyasi körlük."
*
"Bazý silahlar da
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vardýr ki onu elinde tutanlar kendilerini yaralarlar. Yani silah geri
teper ve kendini, elinde tutanlarý vurur. Ýþte Kemalizm böyle bir
silahtýr! Þafak revizyonistleri böyle bir silahý elimize almak
istemediðimiz için bizi diledikleri gibi suçlayabilirler. Ama biz de
onlarýn saða sola reklam ettikleri bu silahýn gerçek mahiyetini
yýðýnlara ve devrimci kadrolara anlatmaktan geri durmayacaðýz."

Ýþte sosyalizmin en önemli figürlerinden Ýbrahim Kaypakkaya'nýn
Atatürk'e ve Atatürkçülüðe (Kemalizme) bakýþ açýsý budur. Atatürksever
görünen takiyyeci sosyalistlere dikkat et ey Türk milleti!

Ümmetçi yobazlarla birlikte, etnik ayrýlýkçý bölücü vatan hainlerini ve
bunlarýn Truva atlarýna dönüþmüþ sosyal demokratlarý, sosyalist ve
komünistleri de ezeceðiz! Büyük Türk milleti topunuzun hakkýndan gelecek
kudrete sahiptir! Silahlý ve silahsýz teröristlerin tamamý bu
topraklardan silinene dek mücadelemiz sürecektir!

"Bu memleket tarihte Türk'tü, þimdi de Türk'tür ve ebediyyen de Türk kalacaktýr." K. ATATÜRK

EK BÝLGÝ: ATATÜRK VE KOMÜNÝZM

https://www.facebook.com/ATASENDIKA/photos/a.573170289398659.1073741841.159063057476053/86358627035705
8/?type=3&theater

***
Ne saðdan ne de soldan, Atatürk'ün çizdiði yoldan!

ATASEN
Ata Eðitim ve Bilim Çalýþanlarý Sendikasý
www.atasen.org.tr
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