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TÖB • DER, TÜM - DER ve 
TÜTED tarafından S Şubat Cu 
martesl günü yapılan «Ekono
mik ye Demokratik haklar mi
ting ve yürüyüşünden» önce Dik 
men'de ölü olarak bulunan Hil 
mİ öztürk adındaki gencin, po 
lisin resmen açıkladığı gibi, 
«Maocularla Leninciler arasın
daki anlaşmazlık» sonucu öldü
rülmediği, katil zanlısı olarak 
basma ve kamuoyuna açıklanan 
gençlerin de daha sonra mahke 
me tarafından serbest bırakıl
dıkları öğrenilmiştir. Bu genç
lerden sadece Ali Yılmaz, üze 
rinde tabanca bulunduğu için 
tutuklanmıştır. Poliste kendile- 
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rinp işkence yapıldığı daha snn 
ra doktor raporuyla saptanan 
gençler, poliste cinayeti kendile 
r ınn işlemediğini açıklamaları
na rağmen, polis yetk ilileri bun 
larin «suçlarını itira f ettik leri
n i» açıklamıştı.

Konuyla ilg ili olarak CH P An  
kara il gençlik kolu başkam 
Mehmet Keskin dp iü n  bir a- 
çıklama yapmış bilinmeyen ki
şiler tarafından öldürülen H il
m i ö ztu rk ’üh CHP üyesi oldu
ğunu buniın katili oldukları 
polisçe açıklanan gençlerin ise 
demokratik sol çİZfclâs çalışma 
yaptın Öveçler Sosyal Dayanış
ma Derneğihln üyesi oldukları
nı, başka hiçbir solcu gruptan 
olmadıklarını söylemiştir.

CHP il bftşkanı Teoman K öp  
rülüler ve il örgütünün avukatı 
Doğan Tanyer de gençlerin, po 
lisln b ir tertibiyle karşı karşıya 
bulunduklarım, yapılan işkence 
ler ve «tertip * nedeniyle İçişle 
ri Bakanlığı aleyhinde dava açı 
lacağınl söylemiş, şöyle konuş- 
tfıuşlardır:

«Öveçler. mahallesinde hun
harca öldürülen, partim iz üye
si H ilm i Öztürk’ün öldürülüşü 
hakkında emniyet yetkililerinin, 
basına yaptığı açıklama gerçek 
lere tamamen aykırıdır.

Can güvenliğinin bile ortadan 
kaldırıldığı bir ortamda düzen
lenen «ekonom ik ve demokra
tik haklar» mitinginin duyuru 
afişlerini, Öveçler mahallesinde 
asarken, Öveçler Sosyal Daya
nışma Dem eği üyelerin», bey&z 
bir Murat marka arabadan yay 
lım  ateşi açılm ıştır. Bu olay bir 
arkadaşımızın yaralanmasına 
bir başka arkadaşımızın öliimü 
ne yol açmıştır, ik i gün sonra, 
arkadaşımızın cesedi cadde ke
narında bulunmuştur.

Bunun Üzerine, gece saldırıya 
uğrayan arkadaşlarımız, polis 
tarafından görgü tanığı olarak 
ç&girıımalarına rağmen, cinayet 
zanlısı olarak gözaltına alınmış 
tır. Ancak bu «göza ltı» sırasın
da arkadaşlarımıza, en hunhar
ca, dayaktan, elektrikli işkende- 
ye, psikolojik lşkenceyfe kadar 
her türlü işkence yöntemi uygu 
lanmıştır.

Ayrıca; öldürülen Hilm i Ö î - 
türk, aslında bir süreden beri 
faşistlerin sürekli tehditi altın
daydı. Bu tehditte bulunan ki
şilerin isimlerinin emniyete bil
dirilmesine rağmen, bu kişiler 
Hakkında tahkikata ve takibata 
geçilm iyor, arkadaşları işkence 
altında tutuluyor.»


