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Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 tarihinde seçimlerle işbaşına geldi. Birçok kişi, halkoyuna dayanarak
yönetime geldiği için Demokrat Parti’nin “demokrasi” yanlısı olduğu ve ülkede demokratikleşmeyi
sağladığı görüşündedir. Ben aynı kanıda değilim. Türkiye’de demokratik devrim açısından
bakıldığında, Demokrat Parti’nin demokrasi karşıtı bir çizgiyi, tarihsel açıdan gericiliği temsil ettiğini
düşünüyorum.
Demokrasi, bağımsızlıktır, insanın kulluktan kurtulmasıdır, sermayenin hakimiyetine karşı çıkıştır.
Demokrat Parti döneminde Türkiye’nin bağımsızlığı ciddi biçimde zedelendi. Türkiye, Amerikan
emperyalizminin üssü haline geldi. O dönemin teknolojisiyle Sovyetler Birliği’ni dinlemek ve
gözetlemek isteyen Amerikan emperyalizmi, Türkiye’de çok sayıda üs ve tesis kurdu. ABD ile yapılan
ikili anlaşmaların bazılarının Türkiye’de metni bile yoktu. Türkiye’den kalkan U‐2 istihbarat uçağının
Sovyetler Birliği tarafından düşürülüp pilotunun canlı olarak ele geçirilmesi, Türkiye’yi ciddi biçimde
sıkıntıya sokmuştu. Bağımsızlık, demokrasinin temelidir. Demokrat Parti, Türkiye’nin bağımsızlığını
zedeleyerek, Türkiye’de demokrasiye zarar verdi.
Demokrat Parti döneminde toprak ağaları, aşiret reisleri, cemaat‐tarikat şeyhleri daha da güçlendi.
Sırtlarını Demokrat Parti’ye dayayan ağalar, aşiret reisleri ve şeyhler, insanlarımızın kulluktan
vatandaşlığa geçme sürecini tersine çevirdiler. Yapılan seçimlerde insanlarımız, özgür iradelerinden
çok, ağaların, aşiret reislerinin ve cemaat‐tarikat şeyhlerinin yönlendirmesiyle oy kullandı. Demokrasi
olarak sunulan, insanların kullaştırılmasıydı. Demokrat Parti, bu gerici süreci güçlendirerek Türkiye’de
demokrasiye zarar verdi.
Demokrat Parti döneminde sermayedar sınıfın gücü ve etkinliği arttı. Türkiye’de
sosyalist/komünist hareket üzerinde yoğun bir baskı uygulandı. 1951/52 tevkifatı ile Türkiye
sosyalist/komünist hareketine o zamana kadarki en büyük darbe indirildi. Üretim araçlarına sahip
olan sermayedar sınıfın güçlenmesi, işçi sınıfının demokrasi mücadelesini daha da zorlaştırdı.
Demokrat Parti’ye karşı gerçekleştirilen 27 Mayıs, Türkiye’de demokratik devrimin önemli bir
aşamasıydı.
Demokrat Parti, kapitalizmin Altın Çağı’nın ve emperyalizme hizmet etmenin sağladığı olanakların
bir bölümünü, işçi sınıfımızın hizmet akdi ile çalışan geniş kesimlerinin yaşam düzeyini yükseltmede
kullandı. Sendikal örgütlerin bağımsızlığına darbe indirilirken, işçilerin çalışma ve yaşama koşullarında
belirli bir iyileşme sağlandı. Bu ve bazı başka nedenlere bağlı olarak, işçi sınıfının geniş kesimleri,
Demokrat Parti’nin gerici politikalarını destekledi.
27 Mayıs, Türkiye demokratik devriminin önemli aşamalarından biriydi ve bu süreç, işçi sınıfının
desteği olmadan gerçekleştirildi. Hatta, Demokrat Parti’nin, ilerici örgütlenmelere ve girişimlere karşı
işçileri kullanma eğilimi, çabası ve girişimi içinde olduğunu biliyoruz. Çok sayıda işçinin içinde yer
aldığı Vatan Cephesi de bu girişimlerden biriydi. Ancak “işçi sınıfsız gerçekleştirilen demokratik
devrim” işçi sınıfının önünü açtı. 27 Mayıs sonrasında sendikal hak ve özgürlükler geliştirildi, işçi sınıfı
ile sosyalist/komünist hareket arasında ilişkiler ve bağlar kurmanın yolu açıldı.
1876 yılında Anayasa’nın kabulü ve Birinci Meşrutiyet’in ilanını, 1908 İhtilalini ve 1919‐1922
Bağımsızlık Savaşı ve ardından gerçekleştirilen önemli toplumsal dönüşümleri demokratik
devrimimizin aşamaları kabul edersek, bu süreçlerde işçi sınıfımız önemli bir rol oynayamamıştı. İşçi
sınıfımız bu dönemlerde, nicel ve nitel olarak henüz gelişmemişti. 27 Mayıs öncesinde ise nicel olarak
gelişmekle birlikte, işçi sınıfımızın mülksüzleşme ve sınıf bilinci düzeyi geriydi. 27 Mayıs, kendisinin
gerçekleşmesine katkıda bulunmayan işçi sınıfının önünü açarak tarihsel bir görev yerine getirdi.
Günümüzde işçi sınıfının görevi, 27 Mayıs demokratik devrimine olan borcunu ödemektir; nicel ve
nitel olarak çok daha gelişkin olduğu koşullarda demokratik devrime sahip çıkmak, laik cumhuriyeti ve
bağımsızlığı savunmak, demokratik devrimi tamamlamak, tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir
Türkiye ile sömürünün ortadan kalktığı bir Türkiye ve dünya mücadelesine katkıda bulunmaktır.

