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NSU CİNAYETLERİNDE DEVLETİN SAĞ GÖZÜ KÖR, KULAĞI SAĞIR
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU)
terör örgütünün gün ışığına çıkan üçüncü cinayeti olarak bilinen, 27 Haziran 2001 yılında
Hamburg’daki işyerinde katledilen Süleyman Taşköprü’nün (31) ölüm yıldönümünde şu
mesajları verdi:
„Devletin birimlerinin sağ gözlerinin yıllarca kör olduğu NSU cinayetlerinin kurbanlarından
Süleyman Taşköprü’yü, katledilişinin 17. yılında rahmet ve saygıyla anıyor, ailesine sabır
diliyorum. Günümüzde giderek artan ayrımcılık ve ırkçı saldırılar, bu tür cinayetlerin yeniden
yaşanmaması için NSU gibi zihniyetlerle mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu gözler
önüne sermektedir. NSU cinayetlerinin bugüne kadar aydınlatılamamış olması, bu
cinayetlerin yıllarca üstüne adeta perde çekilerek saklanarak görmezden gelinmesi ve suç
teşkil edecek derecedeki ihmaller kadar utanç vericidir. Cinayetlerin işlendiği tüm kentlerde
cinayetlerin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu (PUA) kurulmasına rağmen,
sadece Hamburg’da böyle bir komisyona gerek duyulmaması ise bizlerin büyük eksikliğidir.
Zira Taşköprü cinayetinde hala aydınlatılamamış bir çok karanlık nokta ve cevaplanmamış
sorular mevcuttur. Yıllarca Taşköprü ailesini suçlu gibi göstermeye çalışan güvenlik birimleri,
en azından böyle bir komisyonun kurulmasına destek olarak bu cinayetin aydınlatılmasını
istemiyorlarmış görüntüsünden kurtulmalıdırlar. Aksi takdirde toplumun güvenini yeniden
kazanmaları mümkün değildir. Bu cinayetleri sadece 2-3 kişinin işlemiş olduğu asla
düşünülemez. Belki tetiği çeken tek bir eldir ama asıl azmettirenler hala ortaya
çıkarılamamıştır. Bir hukuk devleti olan Almanya’nın, 7 yıl boyunca ustaca gizlenen ırkçı
cinayetlerin bir an önce en ince detayına kadar aydınlatılması için elinden gelenden daha
fazlasını yapmak zorundadır. Zira cinayetler aydınlatılmadıkça ne yaralar kapanır, ne de
hukuk devletine olan güven geri kazanılabilir. Her ne kadar Hamburg Eyalet Meclisi’nden
„Taşköprü cinayetinin aydınlatılması için PUA kurulmaya gerek olmadığı“ kararı çıkmış olsa
da, Hamburg’un bu eksikliğini gidermesini ve bir PUA kurularak ihmal ve kasıtların
sorumlularının ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.”
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27 HAZİRAN 2001, TAŞKÖPRÜ AİLESİNİN VE TOPLUMUN KARA GÜNÜ
27 Haziran 2001 yılında Hamburg’un Bahrenfeld semtindeki Schützenstr.’de babasına ait
manav dükkanında başından kurşunlanarak katledilen Taşköprü cinayetinde polis ve
istihbarat, yıllarca Taşköprü’nün suç teşkil eden eylemlere karışmış oluğu için öldürülmüş
olabileceği iddiasıyla özellikle aileyi zan altında bırakmış, olayın ırkçı cinayet olabileceği
gerçeğini göz ardı etmişti. 2011 yılında cinayetlerin NSU tarafından işlenmiş olduğunun
ortaya çıkmasının ardından Taşköprü’nün de ırkçı cinayete kurban gittiği anlaşılmış, ardından
güvenlik ve istihbarat birimlerinin ırkçı cinayetlerdeki ihmalleri ve rolleri de ortaya
dökülmeye başlamıştı. 2011 yılında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülmeye
başlayan dava kapsamında NSU terör örgütü davasının baş sanığı Beate Zschaepe, 6 yıldan
beri suskunluğunu korurken cinayetlerin ırkçı motifli işlenmiş olabileceği ihmalini göz ardı
eden devlet ve güvenlik birimlerindeki sorumlular ise hala ortaya çıkarılamadı

