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Basın Açıklaması 04
Doğan Akhanlı aleyhine kamu davası açıldı.
Duruşma tarihi henüz belli değil.

İstanbul yargı makamlarının, insan hakları savunucusu ve yazar Doğan Akhanlı’nın 
tutukluluk halinin devamı için sarfettiği çabalar Kafkaesk1 bir boyuta ulaştı: Akhanlı’nın 
yargılanacağı artık kesinleşti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 06.09.2010 tarihinde 
savcılığın iddianamesini kabul ederek Akhanlı hakkında kamu davası açtı. Ancak 
duruşmanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Savcı Hüseyin Ayar, alışılageldik baştan savma üslubuyla kaleme aldığı sadece 3 
sayfadan ibaret gerekçeleriyle, Ekim 1989'da bir döviz bürosuna yönelik işlenen bir 
soygun olayını hala Doğan Akhanlı’nın üzerine atmaya çalışmakta, bunun da ötesinde 
Doğan Akhanlı’yı o zamanki çetenin başı, hatta Türkiye’deki anayasal düzeni ortadan 
kaldırmak isteyen bir komplonun lideri olarak göstermeye çalışmaktadır. Savcılığın 
suçlamasına tek mesned teşkil eden her iki tanık Ağustos 2010 tarihinde Doğan Akhanlı 
lehine ifade vermiş, ancak savcı bu ifadeleri, tanıkların önceki yani 1992’de Doğan 
Akhanlı aleyhine vermiş oldukları ifadelerinin olaya daha yakın bir tarihte verilmiş 
olduğu ve dolayısıyla daha inandırıcı olduğu gerekçesiyle bir kenara itmiştir. Birinci 
tanığın, o zamanki ifadesini işkence altında vermiş olduğunu beyan etmesine ve ikinci 
tanığın, o zamanki ifadesinin resmen bir düzmece olduğunu beyan etmesine ise savcı 
Ayar değinmeye bile tenezzül etmemiştir. Keza Doğan Akhanlı’nın 80’li yıllarda üye 
olduğu örgütün 1994 yılında Yargıtay tarafından cezai takibi gereksiz bir örgüt olarak 
değerlendirilmiş olması ve örgüt üyelerinin devrim planlamak suçundan beraat etmiş 
olmaları gibi gerçeklerin de sayın savcının hiç de ilgisini çekmediği ortadadır.

Organize edilmekte olan bu absürt tiyatronun bir an önce perdesinin açılacağını ve 
savcılığın düzenlemiş olduğu tertibin daha ilk açık oturumda tanık ifadelerinin 
alınmasıyla boşa çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Davanın uluslararası düzeyde 
gözetlenmesi her halukarda sağlanacaktır.

Dava ile ilgili daha geniş bilgi ve adresler için: http://www.das-kulturforum.de

1 “Verdiğim her kararı şu ilke ile veriyorum: Suç her zaman kuşkusuzdur.”
    Franz Kafka, Ceza Kolonisi, 1916
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