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Hindistan dünyayı 
ayağa kaldırdı 

Haberi 5'te Birdal a suikast 

Şemdin Sakık tarafından 'Apo'nun adamı' suçlamasına maruz kalan 
HD Genel Başkanı Akın Birdal, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaraland 
Menfur sa ld ı r ıya tepkiler: 

'Karıştırmak 
istiyorlar' 
Demirel: Fevkalade 
üzüldüm. Böyle şeyler 
Türkiye'de olmamalıydı 
ve Sayın Akın Birdal'a 
acil şifalar diliyorum, 
nşaallah bir şey olmaz, 
kurtulur. Gayet tabii ki 
kanun, bu işi yapanların 
peşinden gider ve 
gerekli muameleler 
yapılır. 

Yılmaz: Olayı büyük 
üzüntü ile karşılıyorum, 
kınıyorum. Emniyet 
güçlerimiz eşkali 
belirlenen iki saldırganın 
yakalanması için gerekli 
çalışmaları başlattılar. 
Umarım ki kısa 
zamanda olayın failleri 
yakalanıp adalete teslim 
edilecek. 

Eceviv. Saldırı, son 
derecede çirkin ye 

K 
kötülüktür. 
Saldırganların 
yakalanması için 
devletimiz her çabayı 
gösterecektir. 
Baykal: Böyle açık 
suçlamalar kamuoyunda 
yapılınca böyle 
saldırılara da 
şaşırmamak lazım. 

; yman Demirel 
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D; n i ı Bayka 1 

BBP lideri Yazıcıoğlu: 
Bu tür olayların kime 
yaradığına, kimin işine 
geldiğine baktığımızda 
bulduğumuz net cevap, 
'Türkiye'nin işine 
yaramadığı'dır. Faillerin bir 
an önce yakalanmasını 
diliyorum. 

Sungurlu: Terörü azdırmak 
isteyen kişiler var ve bu 
nedenle ses getirici 
hedefler seçiyorlar. 

Mazlum—Der Birdal'a 
saldırının faili, Şemdin 
Sakık'ın ifadelerini basına 
sızdıranlar ve bu ifadeleri 
hedef göstererek neşreden 
basındır. 

Tayyip Erdoğan: 
Ülkemizde yargısız 
infazların halâ devam ediyor 
oluşunu bir hukuk devleti 

MHP'U Okumuş: 
Türkiye'de toplumsal 
şiddet ile beraber anarşiyi 
de zaman zaman 
hortlatmak isteyen çevreler 
var. 

ÖDP'li Oluç: Birdal'ın 
vurulması, Susurluk'u 
örtmeye çalışan ve sessiz 
kalan zihniyetin ürünüdür. 
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BAŞHEKİM KÜÇÜKBAŞ: 

Zamana ihtiyaç var 
Sevgi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 
Akın Birdal, 4,5 saat süren ameliyattan 
sonra yoğun bakım servisine alındı. 
Hastane Başhekimi Dr. Tevfik Ali 
Küçükbaş, yaptığı açıklamada, kolda ve 
bacakta zedelenen iki büyük damarın 
onarıldığını bildirdi. Kan kaybı nedeniyle 
kalbin çalışmaması sonucu bazı problemler 
yaşandığım ifade eden Küçükbaş, Birdal'a 
12 ünite (4 litre) kan verilerek kan ve 
dolaşım sisteminin çalışmasının kontrol 
altına alındığını söyledi. 

Dr. Küçükbaş, böbreklerin ameliyattan 
sonra çalışmaya başladığım, akciğerlerde 
bir sorun olmadığım; ancak beyin 
fonksiyonları yönünden problemin 
sürdüğünü bildirdi. Beyin fonksiyonlarının 
yeterli değerlendirilebilmesi için ilk 24 
saatin çok önemli olduğunu vurgulayan 
Küçükbaş, yoğun bakımda bulunan 
Birdal'ın hayatî tehlikesinin devam ettiğini, 
her türlü müdahalenin eksiksiz ve anında 
yapılması sonucu durumunun iyiye gittiğini 
sözlerine ekledi. 

İRFAN KILIÇ / ZEKERİYA KÖSEOĞLU / EMRAH ÜLKER / EMİNE DOLMACİ / ZEKAİ ÖZÇiNAR'ın haberleri 3'te 

Ü N D E M 
F E H M İ K O R U 

Yeter artık 
İnsan Haklan Derneği Başkanı Akın Birdal, 

demek merkezinde silâhlı saldırıya uğradı. 
İki kişi oldukları anlaşılan saldırganlar, Birdal i-
le bir süre görüştükten sonra kendisini kurşun 
yağmuruna tuttular. Bu satırlar yazıldığı sırada, 
Akın Birdal, hayati tehlikeyi attatamamışö. 

Türkiye, dün yaşanan türden terör olaylan-
na âşinâ bir ülke; son 30 yıl içerisinde kimbilir 
kaç aydın, kiminin fâili hâlâ meçhul suikastlar 
ve cinayetlerde hayatını kaybetti. Son olayın 
en sevinilecek tarafı, saldınya muhatap olanın 
hayatta kalışıdır. 

Devamı 10'da 

Yılmaz'a ikinci kıskaç 
Meclis, Başbakan Mesut Yılmaz hakkındaki soruşturma önergesini kabul etti. 

'Baykal'ın mesajlarını 
izlemekte zorlanıyorum1 

ANAP'ın 15. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'ya 
gelen il başkanlarım kabul eden Yılmaz, Baykal'ın çıkışlarım, 
bütün iyi niyetine rağmen anlamakta, yorumlamakta güçlük 
çektiğim söyledi. İl başkanlarına "Baykal'ın farklı mesajlarım 
izlemekte zorlanıyorum." diyen Yılmaz, muhalefet olarak 
CHP'nin her icraada ilgili soruşturma açıp araştırma 
yapabileceklerim; ancak reformları sabote etmemeleri 
gerektiğini söyledi. Haberinde 

Başbakan Mesut Yılmaz'ın 
Kurtköy Havaalanı ihalesinde 
görevini kötüye kullandığı 
gerekçesiyle DYP'b' Ömer 
Barutçu ve 59 arkadaşı tarafından 
verilen, Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önerge, T B M M 
Genel Kurulu'nda CHP'nin 
desteğiyle kabul edildi. 
TBMM'de daha önce de hakkında 
mal varhğı soruşturma komisyonu 
kurulması kabul edilen Başbakan 
Yılmaz, bu soruşturma 
önergesiyle ikinci defa Yüce 
Divan tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldı. Haberi 11'de 

Türk İntikam Tugayı üstlendi 
PKK'nın ikinci adamı olarak bilinen Şemdin Sakık'ın, 
itiraflarında 'Abdullah Öcalan'ın adamı' olarak 
suçladığı İnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Akın 
Birdal, dün öğle saatlerinde 1.70-1.80 boylarında, siyah saçlı, 
mavi renk gömlekli ve lacivert takım elbiseli oldukları 
bildirilen iki kişinin silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralandı. 
Sağ göğüs altına iki, bacağına bir kurşun isabet eden 
Birdal, Sevgi Hastanesi'nde ameliyata alındı. 
Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde 13 adet 9 milimetre 
çapında boş kovan buldu. Saldırıyı Türk İntikam 
Tugayı (TİT) üstlendi. 

Şüpheli iki kişi gözaltında 
Tunalı Hilmi Caddesi'nde yer alan demek genel 
merkezine gelen iki kişinin, "İstanbul'dan geldiklerini, 
yakınlarının gözaltında olduğunu, bu konuda Birdal ile 
görüşmek istediklerini" söyleyerek odaya girdikleri ve 
Birdal'a ateş ettikten sonra hızla binadan ayrıldıkları 
öğrenildi. Eşkalleri belirlenen saldırganlar (sağda) olay 
yerinden yaya olarak kaçtılar. Ankara Emniyeti eşkallere 
uygun iki kişiyi gece geç saatlerde gözaltına aldı. 

Demek üyeleri tepki gösterdi 
Sevgi Hastanesi önünde toplanan dernek üyeleri ve 
vatandaşlar, saldırıyı protesto ettiler. İHD Genel 
Sekreteri Nazmi Gür, "Bir insan haklan 
savunucusunun can güvenliği olmadığına göre, bu 
ülkede Cumhurbaşkam'nın da can güvenliği yoktur." 
diyerek tepki gösterdi. Olaydan sonra Ecevit ve 
Başesgioğlu, hastaneye gelerek Birdal'ın sağlık durumu 
hakkında bilgi aldılar. 

Birdal'ı da vurdular 
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Türkiye'de pembe tablolar çizip ülkede her şeyin günlük güneşlik olduğunu savunanlar 
ve Susurluk skandalini örtbas edip cinayet mangalarını temize çıkarmaya çalışan 
liderlerimiz bakalım bu sefer neler söyleyecekler? Biz çeşitli vesilelerle Akın Birdal'a karşı 
girişilen kampanyaları doğru bulmadığımızı tekrarladık durduk. Hatta Şemdin Sakık gibi 

bir eli kanlı teröristin Birdal'ı PKK'dan para almakla suçladığı iddia edilen 
ifadelerinin basına sızdırılmasının ne kadar sakıncalı olduğunu söyledik... O 
zaman Akın Birdal'a karşı naralar atıp neredeyse idamını isteyenlerin yanlış 

^ yolda olduğunu da söyledik. Ama herkes bildiğini okudu. 

C " ~1İ İLNUR ÇEVİK'in yazısı 11'de 

'Apopara 
göndermedi' 

Akın Birdal, adını en çok PKK'nın 
elindeki esir askerlerin serbest 
bırakılmasında duyurdu. Birdal'ın 
adı, son olarak Şemdin Sakık'ın 
ifadelerinde geçti. Sakık, "Birdal, 
benden daha fazla PKK'cıdır. Apo, 
bazen ona para gönderirdi." 
demişti. Bu suçlamaları kabul 
etmeyen Birdal, "Sakık'ın sözleri 
asılsızdır. Biz kimsenin tabancası 
olmadık. Apo bize para ve kurye 
göndermedi. Devlet, itibannı 
korumak istiyorsa Susurluk'la 
ortaya çıkan eli kanlı katilleri 
bulsun." diye cevap vermişti. 

Avrupa da 
tepki gösterdi 

Saldırının yankıları Avrupa'da da 
çok geçmeden duyuldu. Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurul 
oturumunda gündem dışı bir 
konuşma yapan Yeşiller Grup lideri 
Alman Parlamenter Claudia Roth, 
faillerin bir an önce yakalanmasını 
istedi. Almanya Dışişleri Bakanı 
Klaus Kinkel, saldırıyı kınadı. AB 
Dönem Başkanı İngiltere'nin 
Ankara Büyükelçisi David Logan, 
"Sarsıldım, dehşete düştüm. Buna 
rağmen insan hakları için 
çalışacağınızı biliyorum." dedi. 
Haberi 3'te 

Vİrşâd Ekseni 
• Ruhumuzun 

Heykelini Dikerken 
• Kader 
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istanbul... 
Ankara 
İzmir 
Adana. 
Erzurum... 
Avrupa.-.. 

87.842 
88.916 

-.43.652 
37.172 
2I.I05 

8.620 
5.629 Azerbaycan 

Toplan : 292.936 
adet basılmıştır 

İlk bakışta farkedile 
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GÖMLEĞİN YARINI 

Halaskorgazi Cad. Ebe Kız Sok. 8/E 
Osmanbey 

Tel: 0(212) 233 02 64-94 
Faks: 0(0212) 2330531 
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