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Bugün 12 Ilart, Ülkemizde bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin tarihin
de kapkara harflerle yazılan bir yıldönümü. Bu yıldönümünü unutmayacağız.
Arkasında bıraktığı izlerin bugüne kadar ulaştığı, bu karanlık dönemi
bugün nefretle hatırlıyor ve bir kez daha lanetliyoruz, 12 Ilart'ı bugün
Türkiye’de onbinlerce insan daha dün gibi
sıyor. Baha dün gibi, onbinlerce inçi, emekçi, öğrenci ve aydın cezaevlerine tıkıldı; daha dün
gibi yüzlerce Örgüt kapatıldıj demokratik hak ve özgürlükler yok edildi;
işçi ve emekçi kitlelerin sendikal hakları kısıtlandı, grev hakkı kullan
dırılmadı. 12 Hart’m anısı, işkenceleri, zulmü, ırkçı şoven terörü ve
darağaçlarıyla hatırlarımızda taptaze duruyor.
Aslında bugün 12 Ilart’ı hukuku tanımazlığıyla, temel hal ve özgürlüklere
tahammül edemezliğiyle, baskı, saldırı ve cinayetleriyle tek kelimede
özetlemek mümkün. Bütün bunlar, yalnızca :!faşizm:: denilmekle ifade edi
lebilir.
12 Mart, ülkemizde o yıllara gelen ilerici, devrimci, demokrat birikimi
yok etmek için tezgahlandı. Gelişmekte olan devrimci, ilerici potansiyeli
hazmedemeyen emperyalist-kapitalist güçler, bu emellerine alet edebile
cekleri işbirlikçileri aracılığıyla düzenlediler 12 Hart'ı. Nitekim bu
amaçla 12 Hart faşizmi, başta işçi sınıfımız ve onun örgütleri olmak
üzere, tüm ilerici, demokrat, yurtsever kesime güc.niin yettirince sal
dırdı. Bir yandan ekonomik, demokratik ve politik örgütler kapatılıp,
faaliyetleri kısıtlanırken, öbür yandan, daha aydınlık bir geleceğe inan
maktan başka hiçbir suçu olmayan onbinlerce insan, işkenoehanelere, zin
danlara dolduruldu. Ancak faşizm, bu terör ve zulmünü sürdürürken "hu
kuksallık görüntüsünden de vazgeçmiyordu. 12 Mart faşizmine hukuki daya
naklar gerekiyordu. İşte bu nedenle eüdeki kanunları yeterli görmeyip,
yeni yeni kanunları getirmeye ihtiyaç duyuyordu. Başta Anayasa olmak
üzere, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen kanunlar bu nedenle değiş
tirildi. Yeni kanunların çıkarılmasıyla iş bitmediği için, bu kanunları
uygulayacak kendi mahkemelerini gereksiniyordu.
Sıkıyönetimler ve sıkıyönetim mahkemelir gerekliydi. Gerçi Hit'ler ve
Kontrgerillalar gece gündüz çalışıp duruyordu. Ama hukuk adına yapılı
yordu olup bitenler.
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12 Mart faşizmi, bunlarla da yetinmedi, çünkü sıkıyönetimler devamlı
süremezdi, grevler devamlı durdurulamazdı, ve devamlı susturulamazdı
insanlarımız. Onun için kendisinden sonraya kalacak hazırlıklarını da
getirmeliydi 12 Hart faşizmi. DGM1lerin ve MC iktidarlarının hazırlık
ları tamamlanarak, 12 Hart yerini bunlara bıraktı.
Bugün aradan yedi yıl geçti ama, 12 lîart'm izleri hala duruyor. Iiala
12 M a rt'm değiştirdiği Anayasa, hala 12 Mart’m getirdiği kanunlar var.
12 M a rt*m hükümlüleri hapishanelerden tamamen boşaltılamadı. Kimi
zaman da bunlara yenileri ekleniyor.
Ancak, 12 Mart*lar bizi yıldırmayacak, bağımsızlık ve demokrasi müca
delemiz yükselerek sürecek. Faşizm bisi sindirmeyecek, fakat kitlelerin
vicdanlarında mahkum olan 12 Mart hortlama fırsatı bulama jraerk.
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