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Eskişehir’de Partililere Saldırı

İçişleri Bakanı’na çekilen protesto telgrafı, 6 Mayıs 1970.

Sayın Haldun Menteşeoğlu, İçişleri Bakanı, ANKARA
Türkiye İşçi Partisi’nin Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi, matbaa işçisi Süley-

man Yeşildağ, 1 Mayıs 1970 akşamı saat 20.00 sularında evinden matbaaya çalışma-
ya giderken, meçhul şahısların saldırısına uğramış, bir madde koklatılarak bayıltıl-
dıktan sonra feci şekilde dövülmüştür. Saatlerce sonra kendisi, Eskişehir’in dışında 
çöplerin döküldüğü mahalde yol kenarında temizlik işçileri tarafından bulunmuş-
tur. Kaldırıldığı hastanede kendisini Emniyet Müdürü, Birinci Şube Mensupları ve 
toplum polisleri gelip görmüşlerdir. Ama hadise ne basına ne de Partiye duyurul-
mamıştır. Olay ancak Süleyman Yeşildağ hastaneden çıktıktan sonra Partimizce 
öğrenilmiştir.

Olayın önemli noktası, Süleyman Yeşildağ’ın yarı baygın iken TİP Eskişehir İl 
Başkanı Turgut Kazan’ın, Parti üyesi Gündüz Mutluay’ın, Partiyle ilişkisi bulun-
mayan TRT muhabiri Mehmet Aktop’un ve kendisinin öldürüleceğini sayıklamış 
olması ve bu hususu bilâhare karakolda verdiği ifadede teyit etmiş olmasıdır. Di-
ğer bir nokta, ölüm tehdidi altında olanlardan Gündüz Mutluay’ın daha önceki bir 
olayda poliste işkence gördüğü ve ölümle tehdit edildiği iddiasıyla, zaten bir dava 
açmış olması ve henüz davanın sonuçlanmamış bulunmasıdır.

Eskişehir’de Partili arkadaşlarımıza baskı yapılmasının, tertipler düzenlenme-
sinin bu ilk belirtisi değildir. Daha önce de olaylar olmuştur. Hatırlamanız gerekir 
ki, Anayasamızın 56. maddesi uyarınca, Siyasi Partiler demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Polis, emniyet teşkilâtı ve diğer idari makamlar Anayasa 
hükümlerine riayetle yükümlüdürler. Anayasamızın “Kamu hizmetlerinde herhan-
gi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan” kimselerle ilgili 125. maddesinin 2. fıkrası, 
“Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilemez, yerine getiren kim-
se sorumluluktan kurtulamaz,” kesin hükmünü koymuştur. Kaldı ki, can emniyeti 
yurttaşların en temel hakkı ve bunu sağlamak devletin ilk görevidir.

Türkiye’de iç güvenliği, asayişi korumakla görevli ve yükümlü en yüksek makam 
olmanız dolayısıyla, durumu ve olayı Bakanlığınız nezdinde protesto eder; sorum-
luluğunuzu hatırlatır, mütecavizlerin derhal meydana çıkarılarak adli makamlara 
teslimini ve bu gibi tecavüzleri önleyecek kesin tedbirlerin alınmasını talep ederim.
Saygılarımla.
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