Dayanışma gösteren arkadaşlarıma, tanıdık, tanımadık bütün
insanlara
Sevgili Arkadaşlar, sevgili Dostlar,
Granada’daki tutuklama, İstanbul’da 2010 yılındaki tutuklama gibi
dramatik bir seyir izlemedi. Gözaltında tutulduğum 24 saatin,
Einstein’ın zamanın bükülebileceği şeklindeki teorisini doğrulayan bir
özelliği vardı. Sadece beni değil, kuşağımın, doğup büyüdüğüm
Türkiye’nin, 25 yıllır yaşadığım Almanya’nın, sadece üç gün tatil
yapabildiğim İspanya’nın da bütün şiddet tarihi o hücrenin içine akıp
kristalleşti.
Dışarıda da zamanın büküldüğünü serbest bırakıldıktan sonra
öğrendim. Gözaltına alındığımda sabahın sekiziydi. Emniyete
götürüldüm. Saatim yoktu, telefon izni verildiğinde, Köln’deki
arkadaşım ve avukattım İlias Uyar’ın durumdan haberdar olduğunu
ve Alman basınının tutuklamamı dünyaya çoktan yaydığını
öğrendim.
Tabii İlias Uyar gözaltına alındığım 19 Ağustos 2017 günü için,
Madrid’e uçak bileti bulamayabilirdi. Alman basını gözaltına
alınışımı umursamayabilirdi. Dışışleri Bakanlığı açıklama yapma
gereği duymayabilirdi. Hamburg ve Berlin’deki iki avukatlık
bürosundan gelen öneriye dayanarak İlias Uyar’ın bağlantı kurduğu,
Alman-Şili vatandaşı, avukat Gonzalo Boye o sırada Patagonya
ıssızlığında kendini doğanın kucağına atmış olabilirdi. Gün öyle hızlı
akmış olmalı ki, geceyarısına doğru, İki Avukat Madrid’te buluşup,
sabaha kadar mahkemeye sunacakları dosyayı hazırlamayı
başardılar. O sıralarda ben daha önümde uzun bir gece var diye
düşünürken, şaşkınlıkla güneşin aniden doğduğuna ve karanlığı
yuttuğuna şaşırdım. Daha ışığın keyfine doyamadan kendimi yargıcın
karşısında buldum.
Sonrası biliniyor. Serbes bırakıldım ve iki ay süren zorunlu Madrid
ikâmetgahına tabi tutuldum.
Bütün ahlaki ve siyasi hudutlarını yitirmiş, keyfiyet ve kibri yönetim
biçimi yapmış iktidarın, Avrupadaki siyasal sürgünleri takibat ve
koğuşturma girişimi bu iki ay içinde gündem oldu ve suçlulara karşı

mücadelenin bir aracı olarak kurulmuş İnterpol’u istismar ettiği açığa
çıktı. Oysa sorun yeni değil, 1980 Askeri darbesinden beri mevcuttu.
Avrupalı devletlerin görmezlikten geldiği bu istismarın, Granada
gözaltısı ve zorunlu Madrid tatili sayesinde tartışılır hale gelmesinin
siyasi açıdan yararlı olduğunu söyleyebiliriz.
Düseldorf havaalanındaki tehdit, Türkiye’de kendi parti mensupları
dışında, bütün muhalifleri düşman ilan eden ve buna uygun despotik
bir baskı rejimi kuran ve dünyaya “Ey Almanya, Ey Amerika....” diye
horozlanarak siyaset yapmaya çalışan Recep Tayip Erdoğan’nın
yarattığı atmosferin Almanya’ya yansımasıydı. Ürkütücü değil, sinir
bozucuydu. Şimdiki iktidara bel bağlayanlara, zorbalık ve kibirle
sürdürülen iktidarların çok uzun ömürlü olmadıklarını hatırlatmak
isterim.
Madrid aynı zamanda, Almanya, Türkiye ve İspanya kaynaklı
muhteşem dayanışmanın da kenti oldu, şahidiyim. İspanya’nın dört
bir yanından onlarca insan evlerini açtı, kısa sürede 53 bin imza
tolandı. Altından çıkmam mümkün olmayan Avukat ve “zorunlu
tatil” masrafları bağış kampanyası sonucu hızla sorun olmaktan çıktı.
Yazma olanağı buldum ve bitirmeyi başardığım bir kitap dosyasıyla
Köln’e geri döndüm.
Madrid’teki hayatımın kolay geçmesi için çaba gösteren
arkadaşlarıma, sanal ve gerçek dünyada dayanışma gösteren, çoğuyla
yüzyüze gelmediğim tanıdık, tanımadık herkese binlerce, binlerce
teşekkürler.
Dogan Akhanlı
27.10.2017

