
Basın Açıklaması:

Yazar ve İnsan Hakları Savunucusu Doğan Akhanlı Haksız Yere Tutuklandı

2001 yılından beri Federal Almanya Cumhuriyeti vatandaşı olan, yazar Doğan Akhanlı İstanbul’da 
havalimanında tutuklandı ve Metris askeri cezaevine nakledildi. Akhanlı 1991 yılında terkettiği 
Türkiye’ye ilk kez dönüyordu. Amacı sağlık problemleri yaşayan babasını ziyaret etmekti.

Savcılık Akhanlı’yı, 1989 yılında İstanbul’daki bir döviz bürosuna yönelik ve bir kişinin de öldüğü bir 
soyguna iştirak etmiş olmakla suçluyor. Akhanlı bu suçlamayı ve bu soygunla herhangi bir ilgisi 
olduğunu kararlı bir biçimde reddetmektedir. Avukatları Haydar Erol (İstanbul) ve ilyas Uyar (Köln), 
savcılığın ortaya koyduğu delillerin her türlü dayanaktan yoksun olduğunu belirtmektedirler.

Gerçekten de Akhanlı’yı 1992 yılında suçlamış olan ilk tanığın ağır işkence altında ifade verdiği doktor 
raporuyla da saptanmıştır – bu ifade hukuki kriterler içinde kullanılamaz. Bu nedenle polis, olay mahalli 
tanığı ve kurbanın oğlu olan ikinci bir tanığa yalnızca Akhanlı’nın fotoğraflarını göstermiş ve kendisini 
fotoğraflardaki şahsın faillerden biri olabileceği yönünde bir ifade vermeye yönlendirmiştir. Bu ifade de 
hukuksal ölçüler içinde yürütülen bir sorgulamada Doğan Akhanlı’nın tutuklanması için yeterli olamaz; 
tanığa, kişiyi teşhis edebilmesi için en azından çok sayıda kişinin fotoğraflarının gösterilmesi gerekirdi.

 Hukuksal bir işlem çerçevesinde, suçlanan kişinin ağır sorgulama ihmalleri nedeniyle derhal serbest 
bırakılması gerekirdi. Görevdeki sorgu hakimi, Akhanlı’nın tutuklanmasını 10. 08 2010 tarihinde, 20 
dakikalık bir sorgunun ardından onaylamıştır. Tutukluluk haline yapılan ilk itiraz 20 Ağustos 2010 
tarihinde reddedildi. Aynı gün savcılık, Akhanlı’nın İstanbul’dan Tekirdağ’a nakline karar verdi. Bu 
durum avukatların, Almanya konsolosluğu yetkililerinin ve akrabalarının tutukluyu ziyaret etmelerini 
güçleştirmekte, hatta imkansız hale getirmektedir.

Madonna’nın Son Hayali’nin yazarı Akhanlı, hakkındaki suçlamalara ilişkin kısmen bilgi sahibiydi ve bu 
nedenle Almanya’dan ayrılmadan önce, tutuklanması halinde kendisine destek vermeleri için 
avukatlarını ve bazı arkadaşlarını bir tedbir olarak bilgilendirmişti. Savcılığın son derecede kuşkulu 
yöntemlerle yürüttüğü soruşturma sonucunda gerçekleşen keyfi tutukluluk halinin sonlandırılmasını 
bekliyoruz. Böyle bir soruşturma süreci demokratik bir Türkiye’ye yakışmamaktadır.

 Doğan Akhanlı’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
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Dogan Akhanlı’nın çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için:

Kanat Kitap, http://www.kanatkitap.com

http://de.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fan_Akhanl%C4%B1

http://kulturserver.de/-/kulturschaffende/detail/14518

http://www.buehnederkulturen.de/pages/de/inszenierungen/487.htm
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