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BABIN AÇIKLAMASI
Vü'ii.' X 1 Başkanı A. GÖlçer 19.8.1979 
günü yaptığı basın açıklamasında "fa
şist terörün geriletilnesi bir sıkıyö
netim sorunu dc ildir. Faşist terörün 
asıl kaynağının teşhis edilmesi ve bu 
kaynağın üstüne gidililesi sorunudur. 
Yapılması gereken budur, yoksa sıkıyöe 
netim süresini uzatmal: değil • dedi.

sıkıyönetim süresinin bir kez daha uzatılması i^eclis gündemine gelmiş 
bulunmaktadır. Sıkıyönetimin ilanında olduğu gibi süresinin uzatılma
sında da alman karar öz itibariyle siyasidir ve bu kararın sonuçların
dan işuaşmdaki hükümet sorumludur.
Sıkıyönetim süresi bu kez de uzatıldığı takdirde bu karar herşeyden 
önce -sıkıyönetim altında seçimlere gitmenin tercih edildiği" anlamına 
geleccktir.
Demokratik bir ortamda yapılması gereken ve ancak bu koşulla bir an
lam ifade edecek olan seçimlerin sıkıyönetim koşullarında yapılmak is
tenmesi işbaşında olanların demokrasi anlayışlarının açık bir göster
gesidir.
Sıkıyönetim ilan edilirken Sayın Başbakan bası gerekçeler ileri sürdü 
ve demokratik hakların korunacağını vaad etti. Bu vaad eşyanın tabia
tına aykırıydı ve nitekim bugün gizli-açık tüm faşist örgütler faali- . 
yetlerine devam etmekte, faşist terörün sonu alınamamaktadır. Buna 
karşılık her alandaki demokratik faaliyetlerin önü kesilmektedir.
Faşist terörün geriletilmesi bir sıkıyönetim sorunu delildir. Faşist 
terörün asıl kaynağının teşhis edilmesi ve bu kaynağın üstüne gidil
mesi sorunudur. Yapılması gereken budur, yoksa sıkıyönetim süresini 
uzatmak d e.“; il.
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