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Umut operasyonunun kamuoyunca pek bilinmeyen
yönlerinden biri de sanıkların ifadeli fotoğraf teşhis
ve yüzleştirme tutanakları ve kriminal raporlarıydı.

Bu yüzleştirmeler ve raporlar Umut operasyonunun adli
sürecinin temel dayanaklarından olmuştu. Bu teşhis ve
yüzleştirmelerde bazı sanıkların, diğer sanıklarla ve
Hizbullah’ın lider kadrosuyla ilişkisi de somut bir biçimde
ortaya çıkıyordu. Ancak bu sürecin en önemlisi hiç şüphe
yok ki, İranlılarla ilgili bölümdü. Sanıklar, kendilerine
gösterilen fotoğraf albümünde aralarında İran Büyükelçilik
görevlisi olarak bulunan İranlıların isimlerini, ilişkilerini ve

ne görev yaptıklarını anlatacaklardı. Savama’nın Türkiye
sorumlusu Syrous Habibi Hefzabad (Sadiki), İstanbul
organizatörü Mohsen Kargarazad (Muhsir Karger), ajanlar
Esmail Gharajeh Dağhi (İsmail Karacadağlı), Ankara’da
görev yapan Majid Shadkar (Mecit), Ankara’yla bağlantılı
Mohammed Reza Behreuzmanesh (Rıza), Kudüs Ordusu en
üst düzey sorumlusu Vahidi, İran Kudüs Ordusu’yla
bağlantıyı sağlayan Yusuf Mohammed Tahiri (Muhammed
Tahiri) gibi isimlerle diğer isimler de tutanaklarla
belirlenecekti. Teşhiste, Savama’nın Türkiye sorumlusu
olarak belirlenen Sadiki kod isimli ajanın çok iyi Türkçe

konuştuğu ve örgütle bağlantısını Tahran’da Selahattin
Eş’in sağladığı da belirleniyordu. Mecit kod isimli ajanınsa
Hizbullah/İlim grubunu organize ettiği de kayıtlara
geçiyordu. Kayıtlara geçen ve örgütle bağlantıları olduğu
belirlenen diğer İranlılarsa, o dönem İran Kültür Ataşeliği
ve İstanbul’da konsoloslukta çalışan Mohammad Hasain
Monssavi (Muhammed Musevi), konsolosluk görevlisi
Mohammed Reza Rashed (Raşid) ile Zakarya Tarzami
(Terzemi), Kültür Ataşeliği’nde görevli Feizollah Arap
Sorky Mishabi (Arap) ile Mohammood Nas Esfahani,
Hajatollah Joudeki (Judeki).

SanCklar, fotoğraflardan teşhis ettikleri İran Büyükelçiliği çalCşanlarCnCn isimlerini, ilişkilerini ve örgüt görevlerini anlattC

Albümdeki İranlılar

Ciddi bomba eğitimi almış
Ekspertiz ve kriminal raporlarC, aslCnda

Umut operasyonu sürecinde kamuoyun-
da pek bilinmedi. Böyle olunca da bu ra-

porlarCn Umut operasyonu ve davasCnda ne ka-
dar önemli olduğunun farkCna varClmadC. Uğur
Mumcu’ya suikast düzenlenen yerde delillerin
süpürülerek toplanmasC uzun süre haklC tartCş-
malara neden olmuştu. O dönemde poliste uz-
man olay yeri inceleme ekipleri henüz oluştu-
rulmamCştC ama kriminal incelemeler çok titiz
yapClacaktC. Mumcu’nun paramparça olan ve
çevreye dağClan gözlüğünün camlarC bile nere-
deyse eksiksiz biçimde tamamlanacaktC. Bu

raporlarCn tümü çok önem-
liydi. BazClarC da çok il-
ginçti. DGM SavcClCğC,
Mumcu’nun katil zanlCsC
olarak yakalanan Ferhan
Özmen’in bomba yapCm
tekniği ve bilgisi hakkCnda
kriminal incelemeye tabi
tutulmasCnC ve bilirkişi mü-
talaasCnC istiyordu. Emniyet
Genel Müdürlüğü Kriminal
Polis LaboratuvarlarC Daire
BaşkanlCğC Bomba YapCm

İncelemeleri Şubesi, 7 Temmuz 2000 tarihinde
altC sayfalCk bilirkişi raporunu hazCrlayacaktC.

‘Özmen bomba uzmanı’
Raporda, Özmen’in nasCl bir bomba uzmanC

olduğu şöyle anlatClacaktC: “Bütün bu değer-
lendirmeler ve tespitler neticesinde sanık
Özmen’in devlet güvenlik mahkemesi savcı-
sı huzurunda, Emniyet’te ve olay yeri ince-
leme gösterme ve tespit tutanağındaki anla-
tımlarıyla üstlenmiş olduğu bombalı eylem-
ler sonrasında uzmanlarca hazırlanan eks-
pertiz raporlarındaki değerlendirme ve ka-
naatlerin ele geçen parçaların çok büyük
oranda birbiriyle tuttuğu anlaşılmıştır. Hat-
ta ekspertiz raporları ve kamuoyuna yansı-
yan bilgilerden bu olaylar hakkında bilgi
sahibi olmuş bilgilerin yer aldığı görülmek-
tedir. Bu itibarla, sanık Özmen’in ifadele-
rinde üstlenmiş olduğu olaylar ile ilgili anla-
tımları ve bu olayların gerçekleşme şekli ve
olaylardan sonraki bulgular kullandığı te-
rim ve ifadeler bu konuda uzman kişilerin
konuşma ve ifade etme literatürüne uygun
olduğundan bu konuda ciddi bir bomba
eğitimi aldığı, bu olayların sanık tarafından
gerçekleştirilmiş olabileceği veya kullanılan
bombaları sanığın yapabilecek teknik kap-
asite ve altyapıya sahip olduğu kanaatine
varılmıştır.”

Sanık Özmen’in olay yeri tes-
pit ve yer gösterme tutana-
ğında Uğur Mumcu olayıyla

ilgili anlatımlarında; ‘…bombada
patlayCcC olarak C-4 kullandCm. Ateş-
lemesini elektrikli fünye ile bubi kCs-
mCnda da plastik mandal (çamaşCr
mandalC) kullandCm. Güç kaynağC
olarak pil kullandCm. Ama kaç volt-
luk olduğunu şimdi hatCrlamCyorum.
Bombada bağlantC sisteminde ince
akCmC kolay geçiren krokodil kablosu
kullandCm. Bombada yaklaşCk iki bin
üç yüz gram patlayCcC madde kullan-
dCk, patlayCcCyC bir mukavva karto-
nun üzerine hazCrladCm, çepeçevre
paket bantC sardCm. HazCrladCğCmCz
bu bombayC naylon poşetin içine
koyduk, ancak mandaldan kurtulma
sistemini de misinaya bağlC mCknatCs-
la sağladCm. MCknatCs arabaya alttan
yapCştCrClacak, bomba yere arabanCn
altCna konulacak, arabada bir hareket
olduğunda mCknatCs misinayC çeke-
cek, misinaya bağlC olan mandal
ağCzlar kapanmak suretiyle ateşleme
sağlanacak… OlayCn kritiğini yaptCk.
Oğuz (Demir) arabanCn altC çok ça-
mur ve pas olduğu için mCknatCsC ya-

pCştCramamCş ve
mCknatCsa bağlC
misinayC kopart-
mCş ve bu ko-
pan misinayC
eliyle arabanCn

altCndaki bir yere
bağlamCş…’ de-

mektedir.
Olay neticesinde
olay yerinde incele-

me yapan uz-
man ekipler-
ce hazırla-

nan ekspertiz raporunda bombada
kullanılan mıknatıs ve misina ile
patlayacak madde tespit edilmiş,
bombanın arabanın hareketiyle
patlayacak, harekete duyarlı bubi
tuzaklı bir bomba olduğu tespit
edilmiş, çamaşır mandalı kullanıl-
mış olabileceği kanaati bildirilmiş-
tir. Ancak arabanın yerinden ha-
reket etmediği varsayılarak hare-
kete duyarlı bombanın patlayabil-
mesi için gerekli olan hareketin
arabanın o anda hareket eden bir
parçası üzerinde durulmuş ve
maktulün arabaya bindikten sonra

yaptığı hareketler düşünülerek ve
bombanın konulduğu arabanın al-
tındaki yer kesin olarak tespit edil-
diğinden, bu yere en yakın hare-
ketli parçanın vites kolu levyesi ol-
duğu düşünülerek bombanın vites
kolu levyesinin harekete geçmesiy-
le patladığı kanaati oluşmuştur.
Sanığın olay ile ilgili anlatımları
incelendiğinde ve gerçekleşen olay
ile karşılaştırıldığında bombanın
arabanın altında yere konması,
misinanın arabanın herhangi bir
yerine bağlanması, maktulün ara-
baya bindikten sonra vitese takılı
arabayı çalıştırmak maksadıyla
debriyaj pedalına basın, vites ko-
lunu boşa alması sırasında araba-
nın bulunduğu yerin özellikleri ve
maktulün frene tam olarak basıp
basmadığı gibi nedenlere dayalı
olarak arabanın 2-3 cm. kadar da-
hi hareket etmesi bu bombanın
patlaması için gerekli hareketi sağ-
layacaktır. Bu itibarla sanığın an-
latımları ile olayla ilgili uzmanla-
rın belirtmiş olduğu kanaatlerin
çok büyük oranda birbiriyle uyuş-
tuğu görülmüştür.

AynC raporda, aralarCnda
Mumcu suikastCnCn nasCl
gerçekleştirildiğini ortaya

çCkaran tespitlerin de bulunduğu
çok önemli bilimsel veriler de
kayda geçirilmişti. “Ele geçiri-
len malzemeler üzerinde Anka-
ra Emniyet Müdürlüğü Kimlik
Tespit ve Olay yeri İnceleme
Şube Müdürlüğü görevlilerince
yapılan parmak izin inceleme-
leri neticesinde; ‘technisport led
version’ ibaresi yazılı uzaktan
kumanda cihaz kullanım kıla-
vuzu üzerinde sanık Ferhan
Özmen’in sol el başparmak izi,
C-4 plastik patlayıcı bulunan
karton kutu içerisinde bulunan
gazetelerden 19 Aralık 1999 ta-

rihli Hürriyet gazetesi üzerinde
Özmen’in sol başparmak izi,
uzaktan kumanda cihazı ku-
manda kullanım kılavuzu iç
sayfalarında Özmen’in sol baş-
parmak izi, sol işaret parmak
izi ve sağ işaret parmak izi ol-
mak üzere beş adet parmak izi
bulunmuştur. Bu itibarla yapı-
lan operasyonlar neticesinde
ele geçirilen ve yukarıda ayrın-
tıları verilen bomba yapım
malzemeleri ve patlayıcı mad-
delerin sanık Özmen’e ait oldu-
ğu veya sanık tarafından kulla-
nıldığı, üzerinde tadilat ve ça-
lışmalar yapılarak bombada
kullanılacak hale getirildiği ka-
naati oluşmaktadır.”

Özmen’e ait 5 parmak izi

Kriminal incelemeden sonra rapora giren
misina parçası da olay yerinde o süpürme
“tekniği(!)” ile olay yerinde bulunmuştu.
Bütün bu raporlar, eylemlerden sonra
olay yerinde bulunan malzemelerle Sin-
can’da ele geçirilen malzemelerin kriminal
incelemelerinden ve kıyaslamalarından son-
ra hazırlanmıştı. Bu incelemelerde Muam-
mer Aksoy’un suikastında kullanılan si-
lah da saptanmıştı. Sanıklar da,
aynı silahtan iki tane olunca
olaydan sonra suikast-
ta kullanılan silah
yerine yanlışlıkla
temiz silahın yok
edildiği anlaşıl-
mıştı.

Uğur Mumcu’ya suikast düzenlenen yerde delillerin süpürülerek toplanması uzun süre haklı tartışmalara neden oldu.

Kriminal raporda Mumcu’nun katil zanlCsC olarak yakalanan Özmen’in bomba uzmanC olduğu vurgulandC:

Yanlışlıkla temiz silah yok edildi

S Ü R E C E K

‘Bombayı Oğuz Demir yerleştirdi’

Oğuz Demir

Ferhan Özmen

Sanığın DGM Savcısı Hamza Keleş huzurunda ver-
miş olduğu ifadelerde üstlenmiş olduğu olaylar ara-
sında bulunan Doç. Dr. Bahriye Üçok’un bombalı

saldırı neticesinde öldürülmesiyle ilgili
anlatımlarında, ‘…Bir kitabın içini oy-
dum ve bombayı kitabın içine yerleştir-
dim… Bomba içinde patlayıcı olarak C-
4’ü kullandım. Kurtulma sistemini man-
dal ile sağladım. Kitap açıldığında pat-
layacak şekilde mandalı ayarlamıştım’
demektedir. Söz konusu olayın akabin-
de olay ile ilgili olay yerinden toplanan
parçalar, hazırlanan ekspertiz raporu
ve bu raporda uzmanların belirtmiş ol-

dukları, olayın oluş şekliyle ilgili kanaatleri, sanığın
anlattıklarıyla büyük oranda örtüşmektedir.

ÜÇOK SUİKASTINI ANLATTI
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İfşa Ediyorum!
Bunca yılda dikkat ettim, hakkınızda iyi bir

haber çıksa bir iki arkadaşınız arıyor, ama kötü
bir şey yazılmışsa, biri hakkınızda dedikodu
yapmışsa daha çok insan arıyor.

Bu bizim bir özelliğimiz mi yoksa genel olarak,
insanlar başkaları hakkındaki kötü dedikoduları
ve olayları mı merak ediyor?

Televizyonlarda yıllardır, karşısındakine
olmadık laflar söyleyen, hatta hakaret eden,
orada bulunmayanlarla ilgili ileri geri
konuşanların katıldığı programların izlendiğini
biliyoruz.

İster siyaset programı olsun ister futbol, fark
etmiyor.

İzleyicinin bu özelliğini çok iyi anlayan birtakım
insanlar da özellikle bu rolü oynayarak rayting
elde etmeye alışmış. Sonuç olarak izleyici bazen
bu tür insanlara kızsa da izliyor ve “nefret edilen
insan” bile olsanız bir biçimde hakkınızda
konuşuluyor ve kolay yoldan ünlü oluyorsunuz.

���
Sosyal paylaşım sitelerinin hali bu durumun

son örneklerinden biri.
Biri çıkıp başkaları hakkında ağzına geleni

yazmaya başlayınca izleyici sayısı birden artıyor.
Twitter’da en çok bu türden yazılar ilgi çekiyor.
Özellikle de gündemde olan ünlüler hakkında
yazılanlar...

“Ben senin nelerini bilirim” türünden Twitler
çok tutuluyor.

Üstelik internet ortamında hakkında konuşulan
kişilerin kendini savunması da biraz zor. Ya işi
gücü bırakıp bütün gün kendisi hakkında
konuşanlara cevap yetiştirecek ya da
mahkemelerle uğraşacak.

Tabii bir de bu durumu anlayıp kendisi
kullanmaya çalışan ünlüler var. Onlar da
sevgililerinden, kocalarından ayrıldıklarını,
aldatıldıklarını bile Twitter’dan ilan ediyorlar.

Kendilerine bir şey söyleyen kim varsa anında
cevap yetiştiriyorlar.

���
Günümüzün ünlüleri geçmişin saray soytarıları

gibi... Ama bu kez imparatorun ya da kralın değil
halkın şamar oğlanına dönüşmüş durumdalar.

İzleyici, dinleyici onların her şeyini bilmek
istiyor. Başlarına gelen saçmalıkları, geçmişteki
sırlarını, özel hayatlarını ayrıntılarıyla öğrenmek
ve bunun üzerinden konuşmak hoşlarına gidiyor.

Yalnızca şarkı söyleyerek, film yaparak,
televizyon programı sunarak yeterince ünlü
olmak zor.

AVUKATI: YAŞAM HAKKINA KASIT VAR

Haberal yeniden
Silivri Cezaevi’nde

İstanbul Haber Servisi - İstanbul İl SağlCk
Müdürlüğü, CHP Zonguldak Milletvekili ve
İkinci Ergenekon davasCnda sanCk Prof. Dr.
Mehmet Haberal’Cn genel sağlCk durumunun
iyi olduğunu, hayati fonksiyonlarCnCn normale
döndüğünü, dün taburcu edilerek ambulansla
Silivri Cezaevi’ne nakledildiğini açCkladC. Ha-
beral’Cn avukatC Dilek HelvacC ise Haberal’Cn
yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderilmesini “Ya-
şam hakkına kasıt” olarak değerlendirdi.

Adli TCp Kurumu’nun “golf oynayabilir”
şeklindeki raporundan kCsa süre sonra Habe-
ral’Cn aritmi atağC geçirdiğine dikkat çeken Hel-
vacC “Konsültasyon taleplerimiz yanıtsız bı-
rakıldı” diye konuştu. Avukat HelvacC, Habe-
ral’Cn önceki gece de ventriküler taşikardi ve
aritmi ataklarC devam etmesine, hipertansiyon
nedeniyle burun kanamasC meydana gelmesine
rağmen Silivri Cezaevi’ne nakledilmesine karar
verildiğini belirtti. İl SağlCk Müdürlüğü ve Meh-
met Akif Ersoy Hastanesi’nden konsültasyon
talebinde bulunduklarCnC ifade eden HelvacC
“Üzüntü, stres ve baskının rahatsızlıklarını
tetikleyeceğine ilişkin raporları var” dedi.

ANDIÇ HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yanardağ: Bana
komplo kuruluyor

İstanbul Haber Servisi - Gazeteci Merdan
Yanardağ, cemaat medyasCnCn kendisine yöne-
lik yeni bir komplo hazCrladCğCnC belirterek ken-
disini, “Andıç” soruşturmasCyla ilişkilendiren
Samanyolu TV, Samanyolu Haber ve Zaman
gazetesini sert bir dille eleştirdi.

Yanardağ yaptCğC açCklamada, “Daha önce,
siyaset terminolojisinde bir araya gelmesi
mümkün olmayan kavramları sıralayarak
komik bir üslupla benim ‘Marksist, Ergene-
koncu ve PKK’li’ olduğumu iddia eden Cema-
at medyası, şimdi de ‘AndCç’ soruşturması ve
davasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyor. Ye-
ni bir operasyon dalgasının hazırlıkları yapı-
lıyor” dedi. Yanardağ, “Andıç, yani ‘irtica ile
mücadele için askerlerin kurduğu internet sitele-
ri’ organizasyonunun ‘Üretim Ekibi’ içinde ol-
duğum iddia ediliyor. Tamamen yalan. Ben
bütün hayatı boyunca faşizme, gericiliğe, em-
peryalizme, darbelere karşı mücadele eden
sosyalist bir gazeteciyim. Tam da bir günlük
gazete ve televizyonun kuruluş hazırlıklarını
yürüttüğüm sırada başlatılan bu kampanya
çok anlamlıdır” ifadelerini kullandC.


