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Sayın Bayanlar ve Baylar,
yazar, insan hakları savunucusu ve Alman vatandaşı Doğan Akhanlı’nın kısa süre
önce Türkiye’ye giriş yapmak isterken tutuklanma haberini dehşet içinde kalarak
aldık. Yurdundan kaçmak zorunda kalmış ve siyasi nedenlerden ötürü Türkiye
hükümetinden vatandaşlıktan çıkarılmış Akhanlı, Türkiye ve Almanya’da kitaplarıyla
tanınmış ve toplumda büyük saygıyla takdir edilmektedir. Akhanlı’nın son romanı
eleştirmenler tarafından‚ Türkiye’dekı en iyi kitaplarından’ biri olarak seçilmiştir.
Köln’de bulunan Şoa (Almanya’daki yahudilere karşı uygulanan soykırımı) Anıt Evi
EL-DE –Haus’da da çalışan Doğan Akhanlı, demokrasi, insan hakları ve tarihi
belleğinin bilgili ve şefkatlı hatırlatıcısıdır. Eleştirici bakış açısına sahip olan başka
Türk yazarlarında da rastlandığı gibi, Akhanlı’nın da keyfı ve haksız adli kararlara
maruz kalmasından endişeleniyoruz.
Armin T. Wegner Gesellschaft Dogan Akhanlı’nın derhal serbest bırakılmasını talep
ediyor ve sizlerden bu talebi tüm gücünüzle desteklemenizi diliyoruz.
Geçmişte, hem cesur hem zarif olan bu yazarı topluluğumuzun etkinliklerine birkaç
kez konuşmacı olarak davet etmiştik.
Kitaplarından biri faaliyetlerimizle yakın ilişkide bulunuyor ve bu romanı hayranlık ve
şükranla karşıladık: "Kıyamet Günü Yargıçları" (Istanbul 2003) Almanca yayını: "Die
Richter des Jüngsten Gerichts" , Kitab-Verlag Klagenfurt / Wien 2007
Dogan Akhanlı bu romanında Türk asıllı ilk yazarlardan biri olarak 1915/16 yıllarında
Ermeni halkına işlenmiş soykırım suçunu ve zamanın İçişleri Bakanı Talat Paşa’nın
rolünü ağırlıkla konu etmiştir. Bu eserde yazar ve bu insanlık suçunun görgü tanığı
olan Armin T. Wegner’e karakter olarak yer vermiş, insanları haksızlık ve şiddete
karşı çıkmaya çağıran bu Alman yazarın sivil cesaretini ve yazılarını anımsatmıştır.
Biz, ırkçılık, antisemitizm ve şiddete karşı ortak çabalarımızda Doğan’la yanyanayız.
Doğan, „ picture of a voice / görünen ses / patker me zaini..“ adı altında
yürüttüğümüz ve zamanın Devlet Başkanı Johannes Rau’un himayesi altında hayata
geçirilen uluslararası anlaşma projemizi de desteklemiştir.
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