
19.10.2015 tarihinde, Saat 11:30’da: Düsseldorf’ta NSU Araştırma 
Komisyonu’nda görüşecek miyiz?! 
19 Ekim’de, Keupstrasse’deki bombalı suikastın mağdurları, NRW Eyalet Meclisi Parlamenter 
Araştırma Komisyonu (PUA) karşısında tanık olarak dinleneceklerdir.  
Kamuoyunun geniş kapsamlı desteği beklenmektedir çünkü şu ana kadar sorgulanan Adalet, 
Emniyet ve Anayasa Koruma Dairesi mensupları, soruşturmayı temiz ve kusursuz yürüttüklerini 
iddia etmişlerdir. Kurbanları neden fail olarak değerlendirdikleri ve yıllarca gözlem altında 
tutmaları konusundaki sorulara verdikleri yanıt ise son derece pervasızca: “Yabancı düşmanlığına 
bağlı bir sebep” olanak dışı görünmüştü, bu nedenle mağdurların yakın çevrelerine 
odaklanılmıştır. Sadece tek bir kişi, soruşturmanın mağdurlarda yarattığı sonuçları, “üzücü” olarak 
adlandırmıştır.  
 
Şu ana kadar kimse anlayış göstermemiştir 
Tutumları ve ifadeleri, mağdurlar için hakaret sayıldığı gibi, Araştırma Komisyonunu göz ardı 
etmek anlamına gelmektedir. Tüm bunlar, hukuk sistemimizin organlarının, siyasal kültürüne ışık 
tutmaktadır.  
 
Mağdurlar açıklama ve adalet beklemektedirler 
Artık NSU’nun çevresi ve perde arkası aydınlanmalıdır: suçlar kimlerle birlikte planlanmıştır? 
Failleri yıllar boyunca kimler örtbas etmiştir? NSU’ya yönelik ipuçları, neden tutuklanmalara 
neden olmamıştır? Resmi makamlarca bilinen, İngiliz çivili bomba suikastlarıyla kurulan 
paralellikler neden takip edilmemiştir? Emniyet, Devlet ve Anayasa Koruma Dairesi’ne mensup, 
gerçekte kaç görevli ve neden, çivili bomba suikastının gerçekleştiği günde, Keupstrasse ve 
civarında bulunmuştur?  
 
Sisteme içkin ırkçılık 
Hukuk sistemimizin temsilcileri aynı nakaratı okuyup durmaktadırlar: suçu üstlenme bildirisi 
yoksa, sağ teröre ilişkin işaret de yok! Federal Almanya’nın tarihi ve özellikle de Münih’teki 
Oktoberfest katliamı, bu tezi net bir şekilde çok önceden çürütmüştür.  
 
Soruşturmalar – Başarısızlıklar Zinciri: 
Sağ teröre ilişkin ipuçlarını ve dosyaları eksiksiz bir şekilde yetkili makamlarla paylaşmamak! 
Zwickau’da NSU garajında bulunan bombaya ilişkin bilgileri kayıtlardan silmek! VIVA-Kamera 
videosundaki zanlılara ilişkin izler “görünüşe göre terörist değiller!”. Gizli muhbirleri neredeyse 
sadece göçmen çevrelerine salmak! Bunlar gerçekten Dikkatsizlik sonucu mudur? Emniyet ve 
Adalete mensup tanıklar, bugün de aynı geçmişte yaptıkları biçimde soruşturacaklarını defalarca 
doğrulamışlardır. Bir balon sürücüsü rüzgârı hissetmez çünkü rüzgârın içindedir. O zaman 
ırkçılığı ve sağ radikalizmi kimler hissetmiyordu ve bugün de kimler hissetmiyor?   
 
Bu ablukayı ancak kamuoyunun baskısı sarsabilir 
Parlamenter Araştırma Komisyonu’nun duruşmalarını izleyen kişiler, komisyon üyelerinin keskin 
sorularından çok etkilenmişlerdir. Ancak resmi makamların tanıklarına bu sorular vız gelir. 
Mağdur aileleri yüreklilikle Münih’teki mahkeme karşısına çıkınca arkalarındaki 200 Köln’lüden 
emindi.  
 
İşte bu yüzden: 19.10.2015 Pazartesi günü saat 11:30’da tanıklarla beraber Düsseldorf’ta, Eyalet 
mahkemesinin önünde buluşalım! 
(Kalkış Köln Merkez İstasyon RE1 09:49/Mülheim İstasyonu saat 09:57; buluşma 15 dakika 
önceden) 


