
 

 
 

 
 
Basın Bildirisi 
 
Angela Merkel suçlanıyor 
 
‘NSU Kompleksi Çözülsün’ Tribünali cumartesi ak şamı Schauspiel 
Köln Tiyatrosu’unda suçluları açıklıyor 
 
Köln, 20 Mayıs 2017 
 
Suçlananlar arasında militan Neonazi terör ağları ve bunlarla bağlantılı gizli servis çalışanları, 
ünlü politikacılar ve yüksek düzey bürokratlar, ama aynı zamanda sıradan memurlar ve 
gazeteciler de bulunuyor. 
90’a yakın kişinin adının açıklanacağı Tribünal’de suçlamalar dokuz kategoride toplanıyor: 
 

• NSU’nun doğduğu 1990’lı yıllara egemen olan ve Neonazileri cezadan muaf tutan 
toplumsal koşullar 

 
• NSU cinayet ve saldırılarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi 

 
• NSU’nun Anayasayı Koruma Örgütü tarafından dolaylı olarak teşvik edilmesi  

 
• Neonazi terör yapılanmalarının onyıllar boyunca inkar edilmesi 

 
• Polisin kurbanlara karşı yürüttüğü tek yanlı soruşturmalar 

 
• Mağdurların medya tarafından damgalanması 

 
• Eksiksiz bir aydınlatmanın resmi makamlarca engellenmesi ve delillerin yokedilmesi 

 
• Kapsamlı bir cezai hukuk sürecinin Federal Savcılık tarafından engellenmesi 

 
• Adaletin yerini bulmasının reddedilmesi 

 
 
Sözkonusu kişilerin işledikleri suçlar nedeniyle NSU on yıl boyunca cinayetler işleyip saldırılar 
düzenleyebildi ve suç kurbanların üzerine atıldı. Örneğin Angela Merkel 1990’lı yılların başında 
Kadın ve Gençlik Bakanı iken, devlet destekli gençlik çalışmaları kapsamında Doğu Almanya 
eyaletlerindeki gençlik klüplerinin ezici çoğunluğu bilerek militan Neonazilerin örgütlendiği 
mekanlara dönüştürüldü. Bu klüplerden birisi de Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, Uwe 
Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un  tanışıp örgütlendikleri Winzerclub oldu.  
 
 
 
 



Suçlulardan biri olan şiddet yanlısı Nazi ve Anayasayı Koruma Örgütü muhbiri Ralf Maschner’in 
Zwickau ve cinayet ve saldırıların düzenlendiği diğer bazı kentlerde işlettiği inşaat firmalarında 
NSU’nun ‚yeraltıne inen’ üyeleri de çalışmıştı. 
 
Suçlananlar arasında, NSU’nun 2011 yılında ortaya çıkmasından saatler sonra örgütle ilgili tüm 
dosyaları imha eden Anayasayı Koruma Örgütü Aşırı Sağ Faaliyetler Dairesi başkanı ve kod 
adıyla bilinen Lothar Lingen de bulunuyor. 
 
Suçlananlar arasında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen NSU davasını takip eden 
SPİEGEL muhabiri Gisela Friedrichs gibi gazeteciler de bulunuyor. Friedrichs yaptığı 
haberlerde, mahkemede cinayet ve saldırıların açıklığa kavuşturulması için mücadele eden 
kurban ve mağdurları sistematik biçimde aşağılamış ve davaya müdahil olarak katılma haklarını 
sorgulamıştı. 
 
Tribünal, NSU Kompleksi’nde yeralan bu kişileri ve sorumlu diğer birçok ismi cumartesi akşamı 
saat 22.30’da Schauspiel Köln Tiyatrosu’nda izleyicilere dağıtılacak „Davacıyız!“ başlıklı 
broşürde açık isimleri ve işledikleri suçlarla kamuoyuna duyuracak. 
 
Suçlamalar dar anlamda hukuki bir nitelik taşımasa da bazı noktalarda ceza hukukuna dayalı 
davaların açılmasına yolaçabilecek bir içeriğe sahip. Tribünal herşeyden önce dayanışmacı ve 
ırkçı olmayan ortak bir yaşama hizmet eden toplumsal bir tartışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. 
Tribünal’i düzenleyen ve Almanya çapında örgütlü ‚NSU Kompleksi Çözülsün’ Eylem Birliği 
sözcüsü Tim Klodzko hedeflerini şöyle açıklıyor: „Bizler bir hükümde bulunmayacağız, tam 
tersine, davacı olduğumuz konuları toplum nezninde tartışmaya açıyoruz. Herkes en ince 
ayrıntısına kadar gerekçelendirilmiş bu materyallerden gerekli sonuçları çıkarmalıdır.“  
 
Sorumlular ve işledikleri suçlar cumartesi akşamı saat 20.00’dan itibaren Schauspiel Köln 
Tiyatrosu’nun Depot 1 ve Depot 2 salonlarından kamuoyuna duyurulacak. „Davacıyız!“ broşürü 
saat 22.30’dan itibaren www.nsu-tribünal.de sayfasından indirilebilir. 
 
‚NSU Kompleksi Çözülsün’ Tribünali 17 ila 21 Mayıs tarihleri arasında Schauspiel Köln 
Tiyatrosu’nun Depot salonunda gerçekleştiriliyor. Mağdurlar dayanışmada bulunan birçok insan 
ve girişimle birlikte burada seslerini yükseltecek, tecrübelerini paylaşacak ve davacı olacaklar. 
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