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aşamasında ise O ĞUZ DEMİR'in olmadığını hatırlıyorum. Her iki bombanın
düzeneğini aynı olmayabilir ancak patlayıcı olarak C4 kullandık. Hatırladığım
kadarı ile önce Sedat Simavi sokaktaki bu bombayı yerleştirdik. Daha sonra da
Victor M ARW İCK'in otosuna bomba yerleştirdik. Bu bombaların her ikisini de
O ĞUZ D E M İR isimli arkadaşım yerleştirdi.
Bu akşamın ertesi günü her iki bombanın da patladığını ancak Hüseyin El
Kuraby isimli şahsın yaralı olarak olaydan kurtulduğunu öğrendim.
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12- 20.12.1991 tarihinde İlimiz Çankaya ilçesi Cinnah caddesi
üzerinde bulunan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliğinin binasının
önünde bulunan çöp bidonlarına bomba konulması olayı;
O dönemde gerek Müslüman kesime karşı takındıkları tavır, gerekse fuhuş
ve açık saçık yayınlar yapmalarından dolayı böyle bir eylemi yapmaya karar
verdik. O Ğ U Z D EM İR, NECDET Y Ü K SE L ve ben zaman ayarlı ve TNT patlayıcı
maddesi içeren bir bomba hazırlayıp kendi otomuz ile birlikte Cinnah caddesi
girişinde Çankaya'ya doğru çıkarken sağ tarafta bulunan Hürriyet Gazetesi
önünde geldiğimizde yolun karşısında durup otodan indik. Bu sırada daha
önceden hazırladığımız bombayı NECDET Y Ü K S E L ve O Ğ U Z D E M İR yolun
karşısına geçerek Hürriyet Gazetesi kapısının girişe göre yukarı tarafta bulunan
ağacın dibindeki çöp bidonuna koydular. Biz bu bombayı yerleştirdikten bir
müddet sonra patladığını ve de konu ile ilgisi olmayan bir şahsın hafif bir şekilde
yaralandığını duydum. Olaydan sonra bu iki arkadaşta benim evime geldiler. Bu
olayda herhangi bir öldürme kastı gütmedik.
Eğer öldürme kastımız olsaydı o dönemde herhangi bir koruma görevlisi
olmayan bu binaya rahatça girerek şahsa ya da genele bir eylem yapabilirdik. Biz
bu olayı gerçekleştirmek için herhangi binlerinden talimat almadık.
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13- 12.12.1992 tarihinde Çankaya Piyade sokakta bulunan
Hindistan Büyükelçiliğinde görevli Yash Paul KUMAR isimli şahsın
otosuna konulan bomba sonucu maddi hasar meydana gelmesi olayı;
Hindistan Büyükelçiliğinde görevli olan bu şahsın ismini de yine eylemden
sonra gazetelerden ve televizyondan öğrendim. Hindistan devletinin Keşmir
bölgesindeki Müslüman halka yapmış olduğu baskı ve öldürme eylemlerine
karşılık oradan ezilen ve aileleri öldürülen Müslüman halka bir moral ye destek
vermek için böyle bir eyleme karar verdik. Ve eylemi NECD ET Y Ü K S E L ve
OĞUZ D E M İR isimli arkadaşlarla birlikte gerçekleştirdik. Bu olayın istihbaratını
ne şekilde yaptığımızı hatırlamıyorum ancak hazırlamış olduğumuz bomba zaman
ayarlı idi. içerdiği patlayıcı madde ise yanılmıyorsam TNT idi.
Bu şahsın Hoşdere'den Atakule'ye giderken sağ tarafta bir sokakta
bulunuyordu. Olay yerine gittiğimizde ben arabada bekledim, NECD ET Y Ü K S E L
ile O ĞUZ D E M İR giderek şahsın otosuna bombayı yerleştirdiler. Bu şahsın
otosunun markasını hatırlamıyorum. Şu anda şahsın akıbeti hakkında bilgim
bulunmuyor. Yani bu olaydan sonra öldüğü ya da yaralandığı konusunda bir bilgi
edindiğimi hatırlamıyorum. Bu eylemi sadece otoya yönelik olarak da düşünmıjş^
olabiliriz.

