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BASIN BİLDİRİSİ
NSU cinayetleri 5 yılda kördüğüm oldu
“Almanya’da 2000-2007 yılları arasından 8 Türk, 1 Yunan ve bir Alman polis
memurunun katledildiği ırkçı cinayetler serisinin Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü
(NSU) tarafından işlendiğinin ortaya çıkmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen
suçlular tespit edilmek öyle dursun, olaylar daha da karmaşık hale gelmiştir. Son
günlerde taciz ve tecavüz kaynaklı çocuk cinayetleriyle de bağlarının bulunduğu
şüphelerinin artması, NSU’nun ne kadar derin ve öldürücü bir yara olduğunu bir kez
daha ortaya koymuştur. Almanya’nın tüm dünyada, bir çok alanda takdir toplayan
“disiplini ve araştırmacı ruhu” ne hikmetse sadece NSU olaylarında sekteye
uğramaktadır. Olayların üzerine giderek eldeki deliller doğrultusunda detaylı
araştırmalarla olayları aydınlatmak mümkünken, üst üste yapılan benzer hatalarla
NSU cinayetleri adeta kördüğüme dönüştürülmektedir. Gelinen son noktada
cinayetleri işleyenler kısmen tespit edilmiş olsa da devlet organlarının “acemiliği” ya
da “gözyummaları” yüzünden defalarca dosyalar , ifedeler ortadan kaybolmuş,
ipuçları takip edilmemiştir. İnsanların ve en çok da mağdurların devlet organlarına
olan güvenleri derinden sarsılmıştır. İnsanlar gelecekte bu gibi tehlikelerden nasıl
korunacaklarının endişesini, hatta korkusunu taşımaktadır ve ortada bu yönde
alınmış herhangi somut bir önlem de yoktur.
Süleyman Taşköprü de 2001 yılında Hamburg’da NSU cinayetlerinin kurbanlarından
biri oldu. Hamburg Senatosu, NSU cinayetlerinin ortaya çıkmasının ardından
bağlantıları ve olasılıkları detaylı araştırarak şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.
Federal düzeyde yapılan hatalar ve ihmaller Hamburg’da yapılmamış olsa da
Taşköprü cinayetinde aşırı sağcılık ihtimalinin bilerek ya da bilmeyerek gözardı
edilmesi Hamburg Anayasayı Koruma Dairesi ve Kriminal Dairenin yabancılara
önyargılı ve ayrımcı bakış açısını gözler önüne sermiştir. Zira soruşturmalarda ırkçı
cinayet ihtimalinden söz bile edilmezken mağdurlar veya aileleri kirli ve karanlık
işlerle bağdaştırılarak araştırmalar bu yöne kaydırılmış, bu da cinayetlerin asil
faillerinden uzaklaşılmasına neden olmuştur. Belki baştan itibaren ırkçı cinayet
ihmallerine odaklanılsaydı, NSU kurbanlarının bazıları hala hayatta olacaktı.
Hamburg bu yönde özeleştiri yaptı ve bundan sonra tüm olayları çok yönlü
araştıracaklarının sözünü verdi. Fakat Hamburg’da bu kurumlarda çalışan çok
kültürlü eleman sayısı çok az olduğu için bu eksik giderilmedikçe verilen sözler tam
anlamıyla yerine getirilemeyecektir. Anayasayı Koruma Dairesi, Kriminal Daire gibi
devlet organlarında çok kültürlü bakış açılarını beraberinde getiren göçmen
kökenlilerin artması, ırkçı suç ve cinayetlerin özel bir yasayla daha caydırıcı şekilde
cezalandırılması ırkçılıkla mücadelenin sağlam temel taşları olacaktır. Hamburg,
Eyaletler Komisyonu aracılığıyla böyle bir yasanın oluşumuna katkı sunabilecekken

maalesef bu fırsatı zamanında değerlendirmemiştir. NSU cinayetlerinde hayatlarını
kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyor, acılı ailelerine sabır 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 zanlılar yargılanıyor.

