
1897

Hükümet Görevini Yapmak Zorundadır

Parti’ye ve Parti üyelerine yönelen faşist saldırılar ve son olarak Kayseri İl Merkezi’nin 
bombalanması üzerine Başbakan Bülent Ecevit’e çekilen telgraf, 26 Ekim 1978.

Partimize ve partililere yönelen saldırılar her geçen gün yeni olaylarla yinelenmek-
tedir. Genel Merkezimize ve Genel Sekreterimize yönelen saldırıdan sonra, Ankara 
Bahçelievler’de yedi arkadaşımız hunharca şehit edilmiştir. Bu olayın hemen ardın-
dan Giresun’da bir arkadaşımız öldürülmek kastıyla kaçırılmaya çalışılmıştır. Bir 
başka arkadaşımız Tekirdağ’da yoluna pusu kurularak öldürülmüştür.

Bu arada parti lokallerimize yönelik saldırılar da devam etmektedir. Son olarak 
Kayseri İl Örgütümüzün lokali dün gece yeniden bombalanarak tahrip edilmiştir. 
Bu, aynı örgüt lokaline yönelen üçüncü bombalı saldırıdır. Bu son olaylardan önce 
de lokalimiz taşlı sopalı saldırıya uğramıştı.

Daha öncekiler bir yana, son zamanlarda Çorum il örgütümüzle İstanbul Bakır-
köy, Ankara Altındağ ve Muğla Yatağan ilçe örgütlerimizin lokalleri aynı şekilde 
bombalanmıştı. Ayrıca Malatya ve Niğde Aksaray lokallerimiz de faşist saldırgan-
larca tahrip edilmişti.

Olayların sorumlularının faşist güçler olduğu bilinmektedir. Partimize yönelen 
ve tüm yurt düzeyinde yaygınlaştırılmaya çalışılan bu terör ve saldırı olaylarına kar-
şı yeterli ve etkin tedbirler alınmadığı görülmektedir. Nitekim Genel Merkezimize 
yönelen silahlı saldırıdan bu yana, “suçluların yakalanması için her çabanın gösteri-
leceğini yakından izleyeceğinizi” belirtmenize karşın, yapılan saldırılarla ilgili olarak 
kovuşturmaların derinleştirildiğini belirtecek hiçbir çalışma gözlemlenmemiştir.

Örneğin, Genel Merkezimize yönelen saldırıda görgü tanığı komşuların ve saldı-
rının hedef aldığı Genel Sekreterimizin bilgisine başvurulmamış, görgü tanıklarının 
ifadeleriyle saldırganların resimleri çizilmemiştir. Bahçelievler katliamından sonra, 
tek görgü tanığı olarak dokuz gün yaşayan Serdar Alten de olayın sanığı olarak ya-
kalananlarla yüzleştirilmemiştir. Ayrıca güvenlik görevlilerince bundan sonrası için 
hiçbir koruyucu önlem alındığı da görülmemektedir.

Cinayetlerin ve saldırıların faillerinin yeni yeni suçlar işlemek üzere hazırlandık-
larına kuşku yoktur. Vakit geçirmeden zorunlu önlemlerin alınması gereği açıktır. 
Yapılan saldırılarla ilgili kovuşturmaların ciddî olarak yürütümü ve önleyici önlem-
lerin ivedi olarak alınması konusunda emirlerinizi saygılarımla rica ederim.

Çark Başak, Sayı 53, 1 Kasım 1978


