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BASIN BİLDİRİSİ
NSU cinayetlerinin aydınlatılmasında 4 yılda arpa boyu yol aldık!
Almanya’da 2000-2007 yılları arasından 8 Türk, 1 Yunan ve bir Alman polis
memurunun katledildiği cinayetler serisinin ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü
(NSU) tarafından işlendiğinin ortaya çıkmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen
hala ortada yüzlerce cevaplanmamış soru bulunmaktadır. NSU cinayetlerinde
Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın rolü, kaybolan dava dosyaları, tutarsız açıklamalar,
ortaya tek tek çıkan gizemli bağlantılar ve belgelerle ortaya dökülse de yetkililer bu
konuda hala suskun kalmayı tercih etmektedir. Ve yine devlet kurumlarının defalarca
açıklamalar yapmalarına karşı Nazi ve ırkçı zihniyetlerle gerekli ciddi mücadeleyi
vermedikleri açıkça ortadadır. Dava için hayati önem teşkil eden dosyaların yok
edilmesi, hatta bazı cinayetlerden önce Anayasayı Koruma Teşkilatı ajanlarının
cinayet mahallinde bulunduğunun ortaya çıkmasının tesadüf olması mümkün değildir
ve NSU ile aralarında somut bir bağ bulunduğunun en bariz kanıtıdır.
Bugüne kadar cinayetlerin açıklığa kavuşturulamaması, delillerin ve şahitlerin yok
edilmesi ve yabancılara yönelik her geçen gün giderek artan ırkçı saldırılar
Almanya’da yaşayan göçmenlerin devletin güvenlik birimlerine olan güvenini de
derinden sarsmıştır. Kamuoyu bu yönde bir çok şeyin saklandığının, üstünün
kapatılmaya çalışıldığının farkındadır. İşlenen cinayetlerin ırkçı motifli olabileceği
yönünde bir çok bilgi ve ifade olmasına rağmen devletin güvenlik birimleri bu ihtimali
araştırmak yerine cinayetleri terör ve diğer kriminalize suçlarla bağdaştırarak yıllarca
acılı aileleri zan altında bırakmış, göçmenler hakkındaki önyargıların pekişmesine
neden olmuştur.
Bu cinayetlerden biri de 27 Haziran 2001 tarihnde Hamburg’da işlenmiştir. Süleyman
Taşköprü, işyerinde güpegündüz silahla katledilmiş ve güvenlik birimleri, cinayeti
geniş kapsamlı araştırmak yerine aileyi kriminalize etmeye çalışmıştır. Her ne kadar
devletin güvenlik birimlerinin sağ gözü kör olsa da gerçeklerin üstünün kapatılması
artık mümkün değildir. Suçlu, tek tek kişiler değildir ve ortada kesinlikle yapısal ve
temel bir sorun vardır.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada bazı şahitlerin tesadüfen!
ölmesi ise ortada bu cinayetlerin aydınlanmasını istemeyen karanlık güçlerin
bulunduğu şüphelerini güçlendirmektedir. NSU üyelerinin 7 yıl boyunca ellerini
kollarını sallayarak cinayetler işlemeleri ve daha da kötüsü bu cinayetlerin ırkçılar
tarafından işlendiğinin 13 yıl boyunca gizli kalması ortada büyük zaaflar, ihmaller ve
hatta kasıt olduğunu açıkça ortaya sermektedir. Bir hukuk devleti olan Almanya’da
bunun mazur görülmesi mümkün olamaz.
Bu bağlamda, Federal Meclis’in yanı sıra cinayetlerden birinin işlendiği Hamburg’da
da bir Meclis Araştırma Komisyonu kurularak cinayetlerin bir an önce aydınlatılması
talebimi yeniden dile getirmek istiyorum. Irkçı cinayetlerde hayatlarını kaybedenleri
rahmetle anıyor, geride kalan acılı ailelerine sabırlar diliyorum.
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NSU cinayetleri:
Almanya’da 2000-2007 yılları arasında işlenen ırkçı seri cinayetler ilk başta
kamuoyunda „Dönerci Cinayetleri“ olarak da yer alarak cinayetler küçümsenmeye
çalışıldı. NSU örgütünün işlediği tespit edilen seri cinayetlerde Enver Şimşek,
Abdurrahman Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail
Yaşar, Theodous Boulgaridis, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat ve polis memuresi
Michele Kiesewetter örgüt üyeleri tarafından katledildi. Cinayetin Hamburg’daki
kurbanı Süleyman Taşköprü, 27 Haziran 2001’de babasına ait manav dükkanında
başından kurşunlanarak öldürüldü. Taşköprü cinayetinde polis ve istihbarat, yıllarca
Taşköprü’nün suç teşkil eden eylemlere karışmış olduğu için öldürülmüş olabileceği
iddiasıyla özellikle aileyi zan altında bırakmış, olayın ırkçı cinayet olabileceği
gerçeğini göz ardı etmişti. 2011 yılında cinayetlerin NSU tarafından işlendiğinin
belirlenmesiyle, Taşköprü’nün de ırkçı cinayet kurbanı olduğu ortaya çıkmıştı.
2013 yılının mayıs ayından beri Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde
görülen davada, NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgütle
bağlantısı olan 4 kişi yargılanıyor.
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