7 Ocak 2021

YETER SÖZ MİLLETİNDİR
7 Haziran 1945 Dörtlü takrir
7 Ocak 1946 Demokrat partinin kuruluşu
7 Ocak 1947 Hürriyet Misakı
14 Mayıs 1950 Demokrat Partinin iktidarı
Alt alta sıraladığım bu tarihler, tarihimizin akışını değiştiren olayların başlangıcıdır.
Büyük Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanmasıdır.
Millet vicdanını hürriyete kavuşmasıdır. Anadolu’nun yeniden vatan kılınması, Türk
milletinin layık olduğu hürriyet, medeniyet ve refaha kavuşması için yapılan destansı bir
mücadelenin başlangıcıdır.
Demokrat Parti (D. P.) idealist bir kuruluştur. D. P.’ nin önderleri idealisttir. Demokrattır.
Bu idealist duyguyu ayakta tutmak için halka dayanmak meşruiyeti halk iradesinde aramak bu
idealist kadronun temel düşüncesidir.
Tek vatan, tek millet, tek bayrak, Türkiye’nin ve Türklüğün refah ve saadetini
gerçekleştirmek en büyük arzuları ve hayalleridir.
Atatürk’ün vefatından sonra patlak veren İkinci Dünya Savaşının sonunda ülkede, Ekmek
yok, Hastane yok, İlaç yok, Giyecek yok, hiç bir şey yok.
İşçinin ve halkın geleceği yok. Umudu yok. Ödenemeyen vergiler, çalışma kampları, varlık
vergisi, yol parası, sürgün, icra, hapis oldukça bol.
Koyun ve keçi başına istenen vergi 80 kuruş, kuzunun tanesi 40 kuruş, koyunu keçiyi sürüsü
ile versen vergiye yetmiyor.
Aşar vergisi kaldırılmış, yerine konan (yeşil vergisi) diyor köylüler vergideki keyfilik bazen
mahsulün hepsini versen vergiye yetmiyor.
Tahsildar ve Jandarma köylünün karşı karşıya kaldığı tek devlet yöneticisi. Mükellefiyet var
hak yok. Toprak ve insan kaderi ile baş başa.
Anti demokratik kanun ve kanun dışı uygulama sayılmayacak kadar çok.
Ülke nasıl kalkınır sefalet ve cehalet kader olmaktan nasıl çıkarılır düşünen yok. Belki bilende
yok.
Demokrat Parti’nin önderleri Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları korkmadan yola
çıktılar. Beş yılda bir destan yazarak tarihe mal oldular. Çünkü onlar halkı ve toprağı tanıyor,
onun dilini konuşuyor, derdini ve çareyi biliyorlardı.
Çare demokrasi, vatandaşın hak ve hürriyetini korumaktı.
Dörtlü takrir ve devamında gelişen olaylar, halkın kendi kaderini tayin hakkını elde etmesi,
yönetimde söz sahibi olması idi.
Bu tarihi belge, İngilizlerin Manga Cartası kadar önemlidir.
Türk milleti bu kahramanları gönlünün en derin yerine koydu.
Bize düşen onların emanetini geleceğe taşımaktır.
Allah onlardan razı olsun.
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