
Naziler ile devlet kurumlarının  
sistematik olarak içiçe geçmesi 
“Nasyonal Sosyalist Yeraltı Yapılanması” olarak adlandırı-
lan örgütün dokuz göçmenin kurbanı olduğu seri cina-
yetleri ve Köln Keupstrasse’deki ve çivili bomba saldırısı 
şunu açıkça göstermektedir; Almanya’da ırkçılık ve faşizm 
sistematik olarak geliştirilmekte ve sindirme ve baskı 
atmosferi yaratılmaktadır. 
Onyıl boyunca ırkçı cinayetlerde öldürülenlerin aileleri ve 
saldırıdan bizzat etkilenenler, terörize, kriminalize edile-
rek baskı altında tutulmuş ve tehdit edilmişlerdir. Olayları 
çözmekle görevli devlet makamları ısrarla olayların arka-
sında ırkçı bir motivin bulunmadığını savunmuşlardır. 
Nazilerle, Nazi örgütlerinin içindeki devlet ajanları ve de 
devletin güvenliğinden sorumlu birimler (Eyalet Kriminal 
Dairesi, Devlet Kriminal Dairesi ve Eyalet Anayasa’yı 
Koruma Dairesi ve Devleti Koruma Teşkilatı özellikle 
MAD) arasında bir işbirliğinin olduğu gerçeği hergün 
yeniden kanıtlanmaktadır. 
Olgular göstermektedir ki; devlet terörizmini gizlemek ve 
karartmak için devlet başsavcıları devlet aygıtının çaba-
ları boştur. Burjuva medyasının çabaları da devlet organ-
ları ile Nazilerin içiçe geçtiğini gizlemeye yetmiyor.
Hem medyanın bir bölümünün, hem parlemento araş-
tırma komisyonlarının hem NSU davasına müdahil avu-
katların araştırması ve hem de antifaşist, antiırkçı grupla-
rın araştırmaları şunu göstermektedir: 
NSU katliamlarında Anayasayı Koruma Teşkilatı, ya da 
devlet ajanları olaylar hakkında bilgi sahibiydiler. Örne-
ğin Halil Yozgat’ın 6 Nisan 2006 Kassel’de Internet Kahve-
sinde öldürülme olayında Anayasayı Koruma Teşkilat’ın-
dan olan A. Temme olay yerinde bulunmaktaydı. 
Ajan olan Gärtner ile (kodadı sebze) olaydan kısa bir süre 
önce ilişkisi olmuştu. Gärtner’in ise, Kassel ve Dortmund’da 
‘Sturm 18’ ile ilişkisi bulunmaktaydı. Temme’nin öldü-
rülme olayından ya haberi vardı, ya da bu cinayeti işleyen 
bizzat kendisi idi.

Irkçı düşünme tarzı: 
mağdurdan suçlu yaratmak!
Tahkikatlar bütünüyle yanlış yere yönlendirilmiştir. Dev-
let yapılarından, Nazi yapılarından uzaklaştırılarak “ Türk 
Mafyası”, “PKK”, “Kriminal yabancı çevreler” NSU cinayetle-
rinin olası failleri olarak gösterilmiştir. Cinayetlerin Nazi-
lerle bağı olma ihtimali daha baştan dışta tutulmuştur. 
Köln’de yapılan Probsteiggasse saldırısında olduğu gibi 
ajan olan J. H. fantom resminde, olayı gerçekleştirmiş 
olabileceği testip edilmesine rağmen, yıllarca 
korunmuştur. 

Öte yandan Anayasa’yı Koruma Teşkilatı içinden bir ihbar 
gelmesine rağmen J. H. korunarak olay M. Böhnhardt ve 
U. Mundlos’a doğru manipule edilmiştir. J. H. 1989’dan 
beri Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda çalışmaktadır. 
Bu yönde en basit tahkikat adımları bile atılmamıştır. 
Örneğin Köln ve Düsseldorf’daki saldırılarda olduğu gibi 
polis bilgi bankası incelenmiş olsaydı bu olayların kolay-
lıkla “sağcı kesim” tarafından yapılmış olduğu görülürdü. 
Resmi makamların olaylarla ilgili versiyonunu doğrula-
mak için kriminal enerji ve faşist yöntemler kullanılmıştır. 
Toplumdaki ırkçı düşünce, medya, politika, devlet ve 
polis resmi versiyonu doğrulamak için kullanılmıştır.

Nazi yapıların devlet tarafından inşa edilmesi 
devamlılık arzetmektedir!
Nazi katliamlarındaki araştırma esnasında devlet yapıları 
ve güvenlik birimlerinin Nazilerin örgütlenmesinde aktif 
rol aldıkları şüphesi güçlü olarak yansımaktadır. Nazilerin 
sistematik olarak yapılandırılmasındaki aktif rol alma 
daha 1980/1990’larda sivil faşist birlikler kurularak 
başlamıştır. 
“Thüringer vatan koruması” Nazi yapılanmalarında ajan 
olan T. Brandt daha önce tanınmasına ve sabıkalı geçmi-
şine rağmen yer almıştır. 
Thüringen’de bulunan Gera, Jena ya da Saalfeld-Rudolf-
stadt hem Brandt tarafından “Operasyon Rennsteig” için 
devşirilen Nazilerin hem Michèle Kiesewetter’in yerleşim 
alanıdır. “Bergbahn” Kahvehanesi Nazilerin buluşma nok-
tası olmuştur. Kahvehanenin işletmecisi “NSU” larla iliş-
kide olan R. Wohlleben’in eniştesiydi.
Ajanların ve Nazi yapıların içice geçmiş olması kendini en 
iyi Blood & Honour ve “EWK-KKK” ilişkilerinde göstermek-
tedir. Böhnhard, Mundlos, B. Zschäpe, R. Wohlleben, 
H. Gerlach (son üç kişi Münih’de görülen davada sanık 
durumundadırlar.) ile Anayasayı Koruma Teşkilatı ajanı 
C. Szczepanski – namı diğer “Piato” – ilişki içindedir. 
Bu devlet ajanı aynı zamanda bunlarla uluslararası Nazi 
çevresi arasındaki ilişkileri sağlayan kişidir ve o aynı 
zamanda Blood & Honour ile doğrudan ilişki içindedir. 
Ajan T. Richter namı diğer “Corelli” sağcı bir yayın olan 
“Beyaz Kurt” un yayınlayıcısıdır, NPD’nin seçimlerdeki 
adayı olan ve Ku-Klux-Klan üyeleri ile ilişkileri 
bulunmaktadır. 
T. Starke ise Eyalet Kriminal Dairesi memurudur ve fakat 
aynı zamanda, Naziler içinde ajanlık yapmaktadır. Sak-
sonya eyaletinde J. B. Werner ile müzik ticaretine girmiş-
tir. Ve İngiltere’deki Nazi çevreleriyle iyi ilişkileri bulun-
maktadır. M. See namı diğer “Tarif” bu çevrenin ideoloğu 
olarak bilinir.
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Bir artı bir iki eder –  
faşistleşmenin öznesi devlettir!



Şu anda İsveç’de gizlenmektedir ve Ku-Klux-Klan’ın 
Avrupa’ daki kolunun aktif çalışanlarındadır. Diğer örgüt-
lenmeler ise, “Combat 18”, “Old School Society” (OSS) vs. 
dir. “Üçüncü Yol” olarak bilinen örgütlenme ise, bugün 
aktif olarak eylemler düzenlemekte, eylemlerin resmi 
başvurusunu yapan M. Eminger ise, NSU davasında sanık 
olan E. Eminger’in ikiz kardeşidir. Brandenburg bölgesi-
nin Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verdiği bilgilere göre 
bu bölgede sözü geçen birisidir. Bağlantılar Almanya’nın 
bir ucundan diğer ucuna kadar uzanmaktadır.

Ekim şenliği saldırısının dosyası 
35 yıl aradan sonra yeniden açılıyor!
NSU’nun “Müdafaa Spor Grubu Hoffmann” ile bağlantısı 
vardır. Bahsi geçen grup 1973’de kuruldu ve Almanya 
çapında paramiliter kampları vardı. 1980 yılında Münih’te, 
Ekim Şenliği saldırısının dosyası şimdi yeniden açılıyor. 
Bu saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 211 kişi yara-
lanmıştı. Yaralananlar arasında çok sayıda ağır yaralılar 
bulunmaktaydı. Bu saldırı, Federal Almanya’da en büyük 
sağ kesim saldırısı olarak tarihe geçti. O dönemde Nazi 
olarak bilinen ve “Müdafaa Spor Grubu Hoffmann” ile iliş-
kisi bulunan ve bombalı saldırıda ölen G. Köhler bu saldı-
rının tek sorumlusu olarak gösterilmişti. 
Bugünkü NSU davasının soruşturması, Münih suikastı 
davasının soruşturması arasında büyük paralellikler var-
dır: Olayın kimi görgü tanıklarının ifadeleri hiç dikkate 
alınmamakta, olaya karışmış olabilecek kişilerin izleri 
sürülmemekte, görgü tanıklarına baskı uygulanmakta ve 
muhtemel izler, ispatlar manüpule edilmektedir. Bu 
davada da önemli belgeler arşivlerden kaybedilmiştir. 
Federal Haber Alma Dairesi’nin, Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın ve ajanların Münih suikastı konusunda doğ-
rudan bilgileri bulunmaktaydı. 1982’de dava dosyası 
kapatılmıştı. Bugün aradan geçen 35 yıl sonra, o dönem 
tanıklıkları dikkate alınmayan kimi tanıklar cesaretle 
ifade vermek istemektedir.

Bir artı bir–iki eder, 
faşistleşmenin öznesi devlettir!
Bir Nazi örgütlenmesi olan NSU 10 yıl boyunca Federal 
Almanya’nın bir ucundan, diğer ucuna kadar engellen-
meden seri cinayetler işleyebilmektedir. Nazilerin bu 
cinayetlerin failleri olarak ortaya çıkmaması ancak ırkçılı-
ğın, Alman şovenizminin toplumun bütün tabakalarında; 
kuruluş ve makamlarında varlığı sayesinde mümkün 
olmaktadır. 
Almanya’nın hem Avrupa da, hem de bütün dünyadaki 
politik ve ekonomik olarak oynadığı rolden yola çıkarak 
şu söylenebilir: İmparatorluk Almanyası’nın yetenekleri 
ve Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki rolü ve Nazi 
Almanya’sının etkileri ve kökleri bugün hâlâ devam 
etmektedir. 
Almanya bugün de saldırgan emperyalist büyük güç ola-
rak bütün dünyada önemli bir role sahiptir. O, hem silah 
ticaretinde, hem de kriz ve savaş bölgelerinde yatırımcı 

ve “kazanan” olarak yer almaktadır. Ne Namibia’daki here-
rolara uygulanan soykırım, ne de Osmanlı’da Ermenilere 
uygulanan soykırım hâlâ Alman devletinin resmi makam-
ları tarafından kabul edilmiş değildir. Bugünkü Alman 
devleti, eski Nazi imparatorluğunun temelleri üzerinde 
ve eski Nazi kadroları tarafından kuruldu. NSU terörünün 
yaptığı katliamlarının yapılış biçimi ve yöntemleri de bir 
tek şeye işaret ediyor. Bütün bunların bir sistematiği var 
ve şu anlama geliyor: Devlet ve Naziler el ele! Bizim göre-
vimiz buna karşı direnişi örgütlemektir!

Çok normal burjuva elbisesi giyinen ırkçılık: 
Egemenlerin dışarıya karşı saldırgan, savaş politikasını ve 
yurt içine yönelik “sabıkalı yabancılar dışarıya” politikala-
rını açığa çıkaralım. Göçmenlere kaşı kışkırtmalar ve anti-
islamcı nefret söylemleri “kültürler arası savaş” çığırtkan-
lığı yapmaktadır. Bütün bunlar, Avrupa merkezci hege-
monya politikasının görüntüleridir.
Sonuç emperyalist savaşlar ve etki alanlarının yeniden 
paylaşımıdır. Ukrayna’daki savaş – “Avrupa kalesinin” 
önünde – değişik güçlerin egemelik dalaşının bir sonu-
cudur. Bütün politikaları dikkatleri başka yöne çekmeye 
göre yapılmaktadır. Emekçilerin egemenlere karşı olan 
öfkesini dizginlemek içindir. Yeni düşmanlar yaratarak; 
Suriye’de, Irak’da ve Türkiye’de savaşlar yürütülmektedir. 
Bu savaşların asıl sebebi ABD, İngiltere ve de Avrupa 
Birliği’nin (başta da Almanya’nın) Rusya’nın, Çin’in ve böl-
gesel güçlerin (Türkiye) petrol ve doğal gaz kaynaklarına 
sahip olabilmeleridir. 
Bütün bunlar için ezilenler birbirini boğazlaması örgüt-
lenmektedir. Bize sürekli olarak empoze edilmek istenen 
ırkçılık, sadece sağcılar tarafından yapılmamaktadır. 
Irkçılık, iktidar sahiplerinin iktidarını, korumasının bir ara-
cıdır. Irkçı düşünce tarzı “Pegida”, “AFD” ya da “sağ” gibi 
partilerin faşist kışkırtmalarına zemin hazırlamaktadır. 
Irkçılık Almanya’da geleneklere uygun olarak çoğunluk 
tarafından sessizlik ile geçiştirilmekte, yok sayılmakta ve 
korunmaktadır. Irkçılığa gayet normal bir burjuva elbisesi 
giydirilmekte ve devlet tarafından faşistleşme körüklen-
mektedir. Egemenlerin bu hesabı tutmayacak. 

Çünkü biz varız. 
Sosyalist ve özgürleşmiş bir toplum için sesimizi 
yükseltiyoruz.
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