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Emirdağ’da Partililere Saldırı

Basın açıklaması, 27 Mayıs 1970.

Memleket çapında başkaldırmış olan sağ ve gerici örgüt ve çevrelen çeşitli yerler-
de mahalli teşkilât üyelerimize karşı da saldırılarını arttırmışlardır. İçişleri Bakanı 
nezdinde yaptığımız uyarma ve protestolar bir sonuç vermemekte, Bakanlık, diğer 
şiddet hareketleri gibi bunları da alelade zabıta vakaları telâkki edip pasif durmakta; 
tedbir almamakta devam etmektedir. Yurttaşların ve özellikle üniversite gençliği-
nin can emniyeti kalmadığı gibi, Anayasamız gereğince demokratik düzenin vaz-
geçilmez unsurları olan siyasi partiler arasında yer alan Anayasa teminatı altındaki 
Partimiz üyelerinin güvenlik içinde serbestçe hareket edebilme imkânları da yok 
edilmek istenmektedir.

Eskişehir ve Elbistan’daki saldırılardan sonra Emirdağ (Afyon) Partimiz ilçe say-
manı Doktor Nejat Yazıcıoğlu ve arkadaşları da ağır saldırıya uğramışlardır. İlçenin 
sinemasında tertiplenen Aşık İhsani konseri son dakikada sinema sahibinin kira 
anlaşmasını tek taraflı olarak bozması ve salonu vermekten imtina etmesi üzerine 
yapılamamıştır. Bundan, sinema sahibinin bir saldırı tertibinden haberdar olduğu 
neticesi kendiliğinden çıkmaktadır. Nitekim aynı saatlerde Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun 
muayenehanesi 50-60 kişilik bir güruhun saldırısına uğramış ve muayenehane cam-
ları tamamen kırılmıştır.

Diğer taraftan konser için Afyon’dan bir minibüsle gelen ve aralarında öğret-
menler de bulunan vatandaşlara da saldırılmış ve minibüsün camları kırılmış, öğ-
retmenlerden yaralananlar olmuştur.

Saldırganları bizzat kışkırtanlar arasında ilçenin Adalet Partili yöneticilerin-
den Kemal Mola ve Fakı Çivrilli ile MHP’li Muammer Kocabaş’ın ve Nuran Şükrü 
Çıldır’ın bulunduğu tespit edilmiştir. AP’li, MHP’li ve nurcu çevrelerin ilçede “İkin-
ci Kubilay Olayı” yaratmak tehdidini yaydıkları da öğrenilmiştir.

Olayın baştan sona cereyan tarzı bir tertibin varlığını açıkça ortaya koymuştur. 
Gericiliğin memleket çapında giriştiği saldırganlıklar, kanunsuz hareketler karşı-
sında en azından pasif kalan, müsamaha gösteren, yurttaşların ve siyasi partilerin 
güvenliğini sağlamayan iktidar, meşruiyetini kaybeden, Anayasa dışına düşen bir 
iktidar durumuna hızla gelmektedir. Türkiye İşçi Partisi olayların gelişmesini dik-
katle izlemektedir. Demokratik hak ve hürriyetleri ve bu arada kendi varlığını ve 
üyelerinin haklarını sonuna kadar savunmak görevine azimle devam edecektir.
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