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Mehmet Anıl, 1962 yılında İzmir’de doğdu. Liseyi Saint Jo-
seph Koleji’nde okudu. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi’nden mezun oldu. AIESEC bursuyla İtalya’da 
Credito Italiano Bankası’nda staj yaptıktan sonra Türkiye’ye 
döndü. 1989 yılında kendi şirketini kurdu. 2001 yılından bu 
yana yalnızca edebiyatla ilgileniyor. Mehmet Anıl, yaşamını 
İzmir’de sürdürüyor.
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Biricik eşim Yelda’ya
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Her kim ki az tababet okuya,
Kıssadan hisseyi tez bulup çıkara.

İbn Hulusî
Risale-i Bin Şifa (bab 4)
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R; yatmadan önce tok karnına yarım saat.
Haricen kullanılır, beklenmedik etki görüldüğünde 

doktorunuza müracaat ediniz.
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FORBES’TE VAHŞET (A.A.)

İZMİR, 7 Aralık 1974 – Dün akşam saatlerinde aynı 
apart  manda 6 cinayet birden işlendi. Buca Forbes cad-
desinde bulunan Güneş Apartmanı dün korkunç bir tra-
jediye sahne oldu. Dört kat, sekiz daireli apartmanın beş 
dairesine giren saldırgan (ya da saldırganlar) o sırada 
evlerinde bulunan, Behiye Karagülle (38), Latife Yelkenci 
(78), Yıldız Yelkenci (53), Banu Coşkulu (32), Hülya Aksoy 
(28) ve Sevinç Börekçi (75) adlarında 6 kadını katletti.

1. kat 3 numarada oturan banka memuru Behiye Ka-
ragülle, 2. kat 5 numarada birlikte oturan Latife Yelkenci 
ile kızı Yıldız Yelkenci ateşli bir silahla öldürülürken, di-
ğer üç cinayet: zemin kat 1 numarada oturan emekli dul 
öğretmen Sevinç Börekçi, gene zemin kat 2 numarada yal-
nız oturan ve bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yaptığı öğ-
renilen Hülya Aksoy ve 3. kat 7 numaralı dairede oturan 
ev hanımı Banu Coşkulu kesici bir aletle katledildi. Olay, 
dün akşam saat 18:00 sularında ortaya çıktı. İşyerinden 
evine dönen Erman Coşkulu, holde karısının kanlar için-
deki cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Polislerin 
apartmana girmeleriyle birlikte, 1. kat 3 numaralı dai-
rede oturan ve o gün rahatsız olduğu için işe gitmeyen 
Ziya Karagülle de, aynı şekilde kendisine bakmak için 
izinli olarak evde kalan karısının holde boğazı kesilerek 
öldürülmüş olduğunu bildirdi. Ziya Karagülle polislere 
verdiği ilk ifadede, arka taraftaki oturma odasında radyo 
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dinlerken uyukladığını, kuşkulanacak hiçbir şey duyma-
dığını, ilacını getirmek üzere mutfağa giden karısının 
uzun süre dönmemesi üzerine meraklanıp kendisi de mut-
fağa giderken karısını yerde kanlar içinde görünce panik 
halinde yardım istemek için kapıyı açıp dışarı fırladığını, 
o sırada zemin kattan gelen telsiz sesleri ve gürültüler 
üzerine aşağıya indiğinde apartman girişinde polislerle 
karşılaştığını söyledi. Edinilen bilgiye göre, cinayetlerin 
altısının da daire girişlerinde işlenmesi, daire kapılarının 
zorlanmaması ve herhangi bir şey çalınmaması nedeniyle 
polis soygun ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyor. Ce-
setler nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere 
adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayetlerle ilgili olarak 
apartman yöneticisi emekli astsubay S.K. (63) aranıyor. 
Soruşturma sürdürülüyor.

Derin bir soluk alalım ve hayırlısıyla savunmamıza 
başlayalım:

Yaz kızım; ben bir özgürlük savaşçısıyım… Dolayısıy-
la suçluyum Hâkim…

Suçluyum, çünkü saf özgürlüğün peşindeyim Hâkim. 
Uzun zamandır özgürlüğün gerçek anlamını buldum, an-
ladım ve iman ettim. Benim özgürlük tanımım bambaşka. 
Uçsuz bucaksız bir özgürlükten söz ediyorum Hâkim, 
içinde her şeyi bulabileceğin dopdolu bir hürlük balonu. 
Balon, sen ne kadar istiyorsan o kadar şişiyor. Başkasının 
özgürlüğünün başladığı yerde bitmeyen delidolu bir ser-
bestlik. Şu anda, esaret altında bulunduğum bu olumsuz 
koşullarda bile doyasıya özgürüm Hâkim. Yargılama sü-
resince ve kapalı tutulduğum diğer zamanlarda içimde az 
da olsa bir tutsaklık duygusu titreştiğinde bile, Hâkim, 
üzerinde durmayınız, sonuçta ben gözü pek bir özgürlük 
savaşçısıyım.

Dolayısıyla savunmam bir salıverilme amacı taşıma-
yacak. Ne amaç taşıdığını şimdilik ben de bilmiyorum. 
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Buradan bir tahliye kararıyla çıkıp sevdiklerime kavuş-
mak, ya da asude bir deniz kıyısında rüzgâr saçlarımı 
uçururken özgürce yürümek isteğinden söz etmiyorum, 
çünkü bu sizin özgürlük tanımınız…

Forbes Cinayetleri
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FORBES CİNAYETLERİ ESRARI  
SÜRÜYOR

İZMİR – Buca Forbes’te önceki gün işlenen cinayet-
lerin üzerindeki bilinmezlik perdesi esrarını koruyor. Altı 
kadının birden katledildiği Güneş Apartmanı dün polis 
kuşatması altında tam bir sessizlik içerisindeydi. İlk bul-
gulara göre şüpheler, apartman yöneticisi emekli astsubay 
S.K. üzerinde toplanıyor. Zanlı S.K.’nın polis araması 
sı   rasında evinde bulunmadığı ve gece boyunca da evine 
hiç uğramadığı anlaşıldı. Adli Tıp’tan gelen otopsi ra-
porlarında, Behiye Karagülle, Latife Yelkenci ve Yıldız 
Yelkenci’nin ateşli bir silahla göğüslerine aldıkları tek 
kurşun yarasıyla, Sevinç Börekçi, Hülya Aksoy ve Banu 
Coşkulu’nun boğazlarının maket bıçağına benzer kesici 
bir aletle parçalanması sonucu atardamar ve nefes borusu 
kopmasına bağlı şok ve şiddetli kanama nedeniyle olay 
yerinde hayatlarını kaybettikleri; ölüm saatlerinin, ceset-
lerin bulunduğu 18:00’den en çok iki saat öncesine kadar 
gidebileceği anlaşıldı. Biri dışında cesetlerde herhangi bir 
darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı gibi kurbanlara 
tecavüz de edilmemiş. Öte yandan cinayetlerin işlendiği 
saatlerde, 3. kat 8 numara ve 1. kat 4 numaralı dairelerin 
de boş olduğu ortaya çıktı. Cenazeler gözyaşları içinde 
toprağa verilirken, o saatlerde apartmanda bulunmayan, 
ancak polis araması esnasında evlerine döndükleri an-
laşılan 3. kat 8 numaralı dairede oturan Celal Sezgin ve 
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karısı Süreyya Sezgin ile 2. kat 4 numaralı dairede oturan 
Cevdet Özüduran ile eşi Bilge Özüduran, ifadeleri alın-
mak üzere polis merkezine götürüldükten sonra serbest bı-
rakıldılar. Bekâr olan apartman yöneticisi S.K. aranıyor.

Şimdi, henüz işin başındayken, başta sayın mahke-
meniz olmak üzere, bizi dinleyenlere ve günün birinde 
okuyacak olanlara hemen itirafımızı yapıp hem rahatla-
yalım, hem de beylik meraklandırma numaraları çekerek 
davamızı ucuzlatmayalım. Evet, ben öldürdüm… Aslına 
bakarsanız bunu “itiraf” olarak adlandırmayalım da, ger-
çeği anlatmak diyelim. Çünkü, Hâkim, itiraf sözcüğü ister 
istemez akla bir suç olgusu getirir ki, insaf ediniz, daha 
birinci celsedeyiz… 
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FORBES CİNAYETLERİNİN SIRRI  
ÇÖZÜLÜYOR MU?

İZMİR – Güneş Apartmanı’nda işlenen feci cinayetle-
rin zanlısı olarak aranan emekli astsubay S.K. dün öğlen 
saatlerinde polise teslim oldu. S.K.’nın yöneticilik yaptığı 
son üç yıl boyunca apartman sakinleriyle sürekli kavgalı 
olduğu, bir tür askeri disiplin uygulamaya çalıştığı, alü-
minyum doğrama ile içeri alınan mutfak balkonlarını 
belediyeye şikâyet edip yıktırdığı, kedi köpek besledikleri, 
gürültü yaptıkları, aidatı zamanında yatırmadıkları gibi 
nedenlerle komşularıyla sık sık davalı olduğu öğrenildi. 
Muhabirimizin çarşı esnafı arasında yaptığı araştırmada 
S.K.’nın geçimsiz bir karakteri olduğu ve zaman zaman 
kendileriyle de tartıştığı ortaya çıktı. Fotoğrafta, S.K.’nın 
apartman girişine astığı çok sayıda duyuru görülmektedir. 
Polis, S.K.’nın evinde yaptığı aramada emekli astsubaya 
ait olduğu tahmin edilen bir adet tabancaya el koydu. S.K. 
ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Öncelikle bana dilediğim kadar savunma yapacak za-
manın sağlanması konusunda kolaylık gösterilmesi husu-
sunu saygılarımla arz ve talep ediyorum Hâkim. Amacım 
yargılanma sürecini uzatıp oyalamak marifetiyle bir fayda 
sağlamak olsaydı, aradan geçen onlarca yıl sonra kalkıp 
teslim olmazdım. Senin için yalnızca günlük bir “iş” olan 
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bu duruşma, benim için bir ölüm-kalım meselesi sayılma-
sa da, önemini dava sonunda senin gibi inşallah benim de 
anlayacağım bir nedene dayanmaktadır.

Teşekkürlerimi sunuyor ve hakkımızda hayırlısı di-
yerek savunmamıza devam ediyorum:

Ben bu dünyanın adamı değilim Hâkim, beni diğer-
lerine uyguladığın yasalarla yargılayamazsın. Sizin sevin-
diğinize ben üzülür, gözünüz gibi esirgediğinize metelik 
vermem. Beni, bana özel maddelerle yargılayacaksın Hâ-
kim. Hem belli mi olur, bakmışsın daha ağır bir cezaya 
çarptırıvermişsin. Kendimi kurtarmaya çalışmıyorum ki 
Hâkim, yalnızca hak ettiğim cezayı almak istiyorum. Ala-
yım ki, içimde var olup olmadığını bir türlü kestiremedi-
ğim bir vicdan azabından kurtulabileyim.

Gelip teslim olduğuma göre cinayet işlediğimi bir kez 
daha söylemeye bilmem gerek var mı? Bu, evet, bir nefsi 
müdafaa… Ne var ki sizin anladığınız türden değil, nasıl 
demeli, cezalandırılmayı gerektiren bir nefsi müdafaa. 
Benim itirazım cezalandırılmaya ya da, yaşım ve sağlık 
durumum göz önünde tutulduğunda cezanın miktarına 
değil. İtirazım, cezanın felsefesine… Beni, bana özgü 
başka bir hukukla yargılayacaksın Hâkim, çünkü ben bir 
özgürlük savaşçısıyım…
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