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^ Bakı şl ar, ?

21 temmuzdan ötürü
Peyanti S A F A
Türk demokrasisinin gelişmesi, Ba
tıda Türkiye problemi için tecessüs
ve ilgi sahibi olanların hepsinde müsbet bir intiba bırakmaktadır. Avru
pa ve Amerika gazetelerinde, dev
let başkanlarmın, politika ve fikir
adamlarının sözlerinde yeni demok
rasi hamlelerimize ve başarılarımıza
karşı hayranlık ifade edildiğini sık
sık görmekteyiz. Bunların sonuncu' su, Amerikan Ayanında
Mundt ve
' Cain tarafından, Atlantik Paktı vc|şilesiyle, Türk rejiminin bünyesi ij çiıı tekrarlanan samimî takdirlerdir.
! United Press Ajansına demeç veren
; Cari Mundt, Batı anlayışına uygun
j olarak Türkiye’nin
demokrasiye ve
serbest teşebbüse doğru emin adım
larla ilerlediğini görmekten sevin
diğini söyledi. Hattâ şunu da söy
ledi :
“ Türk Milletinin bu gayelere doğ
ru Avrupa’nın herhangi bir milletin
den daha büyük bir hızla yol aldığı
na inanıyorum.”
Bu sözlerin gazeîelerimi/de çıktığı
gün, aynı sayfalarda, 21 temmuz
vesilesiyle demokratların söyledik
leri lakırdılar da vardı. Topu birden,
çeşitli ifade şekilleriyle, Türkiye’de
yeni demokrasi
hareketinin İktidar

Partisi faraflndaıt baltalandığını ve
felce uğratıldığını söylüyordu. Kimi
bir ortaokul öğrencisinin ebediyat va
zifesi üsiubiyle “ bugün, diyordu, si
yasi tarihimizin üstüne
gamlı kış
akşamlarının
siyah bulutları gibi
çökmüş, millî tarihimizin şan ve şe
ref dolu sayfalarını gölgelemiştir” ,
kimi de zaman zaman ümit verici
inkişaflar gösteren
demokrasimizin
başlangıç noktasına dönüp kaldığını
söyledikten sonra “ C.H.P. dürüst bir
politika takip etmemiş ve bizi bu
noktaya getirmiştir” diyordu.
Yabancı milletler arasında Türki
ye’nin demokratik hamlelerini Halk
Partisinin baltaladığını iddia edenler
yalnız Şovyetler ve peykleridir. Türk
Milleti içinde de iki muhalif parti
nin başındakilerle bunların tesiri al
tında kalanlardan başka böyle düşü
nen yoktur. Dünya milletleri, Halk
Partisi ve Türk Milletinin çoğunlu
ğu bir yanda, Şovyetler, uşakları ve
bizim Demokratlarla Milletçiler öteyaııda! Cihan ölçüsünde cephelerin
bu tarzda teşekkülü bile hakkın ne
tarafta olduğunu
göstermeğe kâfi
gelmez mi? İdrakinin iki gözü bir
den kör olmıyanlar için, bu manzara,
hakikatin en canlı tablosudur.

Taha Toros Arşivi

