
HANAU’DA FAȘİST SUİKAST 

KURBANLAR VE ONLARIN
YAKINLARIYLA DAYANIȘMA!
HİDDET – ÖFKE – DİRENİȘ!

Nazi T. Rathjen Çarşamba gecesi Hanau’da faşist bir
katliam  yaptı.  Dokuz  insan  canice  katledildi  ve
birçokları ağır bir şekilde yaralandı. 

Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz,
Hamza Kurtović, Fatih Saraçoğlu, 

Vili Viorel Pãun, Sedat Gürbüz, 
Said Nesar Hashemi, 

Gökhan Gültekin,  Kalojan Velkov’u 
Anıyoruz

Ailelerine,  yakınlarına,  dostlarına  ve  yaralı  kurban-
lara  derinden  hissettiğimiz  dayanışmacı  baş
sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu
ırkçı  suikasta  karşı  Perşembe  akşamı  Hanau  ve
birçok  kentte  düzenlenen  kendiliğinden  mitingler
ve mağdurlarla dayanışma mesajları onların bu zor
zamanın üstesinden gelmelerine umarız ki biraz güç
verir.
Alman  devletinin  temsilcileri  şimdi  timsah  göz-
yaşları  döküyorlar.  Sanki  bu devletin bu Nazi-cina-
yetleriyle  hiç  ilgileri  yokmuş  gibi  davranılıyor.
Halbuki  bu  cinayetler,  bu  devletin  asla  kopmadığı
ırkçı  Nazi  fikirlerinin  sadece  bir  sonucudur.  Nazi-
caniler yalnızca bu federal cumhuriyetçi devleti, başı
çeken konumlarda birlikte inşa etmekle kalmadılar,
bilakis  hayatta  kalmayı  başaran  Yahudi  insanlar,
Romanlar/Sintiler  gibi,  zorla  çalıştırılan  İtalyan,
Polonyalı  işçiler  de  1945’ten  sonra  ırkçı  saldırılara
maruz kalmışlardı. 1959/1960’da ülke çapında anti-
semit bir saldırı dalgası yaşanmış, Yahudiler saldırıya
uğramış,  Yahudi  mezarlıklarının  kudsiyeti  çiğnen-
mişti.
1960 yıllarında FAC’ine artan emek göçü ile birlikte
iş gücünün  keskinleşen sömürüsü  ve Türkiye, Fas,
Cezayir,  Portekiz  vd.  den  işçiler  için  var  olmayan
hak eşitliği “Yabancı Akını Dursun”, “Gemi doldu” ve
“İlticacı Dalgası” gibi  lanetli kışkırtma kampanya-
ları ile bağlantı içindeydi. 

Anti  Müslüman  ırkçılık  hedef  göstere  göstere
tetiklendi. Buna “yurtlar”a ve “Alman olmayan” ola-
rak kategorize edilen göçmen insanlara yönelen fiili
saldırılar  eşlik  etti.  “Hofmann  Askeri  Spor  Grubu”
adlı bir Nazi örgütü 1980’de Münih Ekim Festivaline
bombalı suikast düzenledi. 13 insan katledildi. 
1990’lı  yıllarda  DAC’inin  ilhak  edilişi  ile  birlikte
göçmenlerin  günlük  yaşamını,  yoğun  bir  şekilde
kışkırtılmış, en adi türden Alman milliyetçiliği ve
ırkçılığı belirledi. 
Hoyerswerda,  Hünxe,  Rostock,  Mölln,  Solingen,
Lübeck ve daha birçok yerlerde gaddarca faşist kat-
liamlar  ve  suikastlar gerçekleştirildi.  Failler  hep
“hafif” cezalandırıldı.  Göçmen camiaları birçok kur-
ban  verdiler.  Temmuz  2000’de  daha  hâlâ  açıklığa
kavuşturulmamış  olan  Düsseldorf/Wehrhahn’daki
antisemit patlayıcı madde suikastı yaşandı. 
9 Eylül 2000’de, bundan tam 20 yıl önce, terör ağı
NSU [Nasyonalisosyalist  Yeraltı  Örgütü-ÇN]  Anaya-
sayı Koruma Örgütü’nün gözetimi altında Almanya
çapında barbarca cinayet serisine başladı. 
Birinci  kurban Enver  Şimşek sokak ortasında infaz
edildi. Onun aile fertleri ve de bu NSU-cinayetlerinin
diğer sekiz göçmen kurbanları  devletin resmi ma-
kamları  tarafından  acımasızca  “failler”  olarak  zan
altında  bırakıldılar,  takibata  uğradılar  ve  eziyete
maruz kaldılar. Bu NSU’nun foyaları 2011’de ortaya
çıkana kadar sürdü.
2015’deki  “mülteciler  krizi”nde  battık-mahvolduk
senaryolarının  yaygarası  yapıldı,  Naziler  sayısızca
ilticacı  konutuna  saldırdılar.  Bunları  Chemnitz’de
Pegida ve hempalarının insan avları, 2019’da Halle’
de yaşanan antisemit ve ırkçı suikast izledi. 
Bu suikast  ve cinayet  serileri  bugüne kadar sürüp
gidiyor. Şimdi de Hanau’da! Hedef tüm biçimleriyle
göçmen yaşamıdır veya onu imkânsız  hâle  getir-
mektir. Amaç korku ve dehşet  yaymaktır.  İnsanları
def etmek veya hatta imha etmektir. Tam bir Alman
ırk çılgınlığıdır bu. Bu uzun listedeki, ırkçılık ve anti
semitik  kışkırtmaların  sorumluları,  burjuva  partiler
ve medya içindeki fikirsel kundakçılardır. 



Naziler  kendilerini  güçlü hissettiler  ve ideologların
hazırladıkları  bu atmosfer içinde bu eylemleri  ger-
çekleştirdiler. 
Bu devlet cinayetleri ya seyretti veya cinayetlere
ortak oldu. 
Kim bu bağlantıları  görmek istemiyorsa,  faşist  gü-
ruhu ve faşist tehlikeyi küçümser.
Hanau’daki suikasttan sonra şimdi iki şey yapılıyor:
Bir yandan katillere fikri sabitlik atfediliyor. Cinayet
cürmü deyim yerindeyse bir “akıl  hastası”nın mün-
ferit  suçu  imiş  gibi  gösteriliyor.  Bununla  örgütsel
arka planlara, ağlara ilişkin sorular daha en başından
dışlanıyor.
Halbuki  bu katil  tamamen normal,  ırkçı  bir  Alman
vatandaşıdır.  Bu  cinayet  suçu,  sadece  kendisinin
ırkçı çevresinde değil, aynı zamanda kendisinin için-
de bulunduğu  faşist ağında da kendisini güvende
ve  iyi  hisseden  olan  birisi  tarafından  gerçek-
leştirilmiş olan bir zihniyet suçudur. 
Kendilerini şimdi aman ne kadar “müteessir” olduk-
larını  göstermekte  olan devletin  “güvenlik  güçleri”
bu katili elini kolunu sallayarak cinayet işlemesi için
serbest  bırakmıştır.  Çünkü  onun  “manifesto”su,
şimdi ortaya çıktığı  üzere, zaten aylardır internette
dolanıp durmaktaydı. Bu fail pekâlâ resmi makam-
larca da bilinmekteydi. 
Devlet  tarafından  NSU-kompleksinde  de  böyle
davranıldı.  Güya  tutuklanma  emriyle  aranmakta
olan NSU-üçlüsünün katilleri  buna rağmen yıllarca
tutuklanmadılar?! 
Diğer  taraftan  her  renkten  burjuva  politikacılar
sahneye çıkıp ırkçılık ve faşizme karşı  hararetli  nu-
tuklar  atıyorlar.  Sol  siyasi  hareket,  komünizm  on
yıllar boyunca baş düşman olarak gösterildi; buna
karşı  faşist  faaliyetler  küçümsendi  ve takibat  al-
tına alınmadı. 
Şimdi ansızın bu siyasetçiler kendilerini ırkçılığa ve
“sağ  terörizm”e  karşı  mücadelenin  öncüleri  olarak
sunuyorlar.  Örneğin  İçişleri  Bakanı  Seehofer  “tüm
sorunların anası göç”tür diyen kişidir. Veya Başbakan
Boufier:  O  NSU  dosyalarını,  Halit  Yozgat’ın  katli
sırasında  Kassel’de  internet  Cafe’de  bulunan  Ana-
yasayı  Koruma  memuru  A.  Temme’nin  dosyalarını
120(!!!) yıl bloke edilmesi kararını Hessen Parlamen-
tosu’nda geçiren kişidir.
Bunların hepsi  sonsuz bir  sahtekârlıktan başka
bir şey değildir. 
Bu iki  yüzlülük  sadece ırkçılık  ve faşizmin burjuva
devlet ve kapitalizm ile bağlantısını gizlemeye hiz-
met etmektedir.
Irkçı düşünce silsilesi, burjuva devletin kendisini her
yerde de kurumsal olarak yansıtan ideolojik temel-
lerinden biridir. Bu, medya vasıtasıyla her gün çeşitli
biçimlerde kafalara yerleştirilmektedir. 

Diğer taraftan faşizm  burjuvazinin  bir  egemenlik
biçimidir. AfD [Almanya İçin Alternatif-ÇN] devletin
bir  opsiyonudur.  AfD faşist  bir  partidir;  böylesi  bir
parti olarak yasaklanmak zorundadır. 
Fakat  faşist  veya ırkçı  siyasi  pozisyonlar  daha açık
veya kapalı versiyonlarıyla neredeyse tüm partilerde
temsil edilmektedir. 
Şimdi  devlet  tarafından  talep  edilen  önlemler,
kurbanların ve anti-faşist aktifistlerin  suratlarına
vurulan ve kabul edilemez olan bir darbedir: Anaya-
sayı Koruma ve polis için genişletilmiş yetkiler; ama
ateşli  silahlara şahsi kişilerin sahip olmasına hiçbir
sınırlama  yok.  Son  yıllarda  faşist  katil  çetelerine
desteği  ve  suç  ortaklığı  kanıtlanmış  olan  resmi
makamların  güçlendirilmesi  bu  önlemlerden  biri!
Anti-faşist  ve  diğer  ilerici  direnişleri  gaddarca  şid-
detle  karşıladığı  kanıtlanmış  olan  resmi  makamlar
bunlar. Nazi-cinayetleri ve artan faşistleşme Bertolt
Brecht’in  1950’li  yıllarda  söylediğini  bir  kez  daha
gösteriyor:  “Onun  sürüklenerek  içinden  çıktığı
rahim, hâlâ doğurgandır!”
Irkçılığın her biçimine karşı ve gelişmekte olan faşiz-
me karşı  anti-ırkçı  ve anti-faşist  hareket yıllardır
ısrarlı  bir mücadele yürütüyor.  Bunu güçlendirmek
ve daha  fazla  ilişki  geliştirmek  zorundayız.  Biz  bu
devlete  güvenemeyiz,  güvenmememiz  gerekir  ve
güvenmeyeceğiz. 
Bizler  bizzat  kendimizi  korumak  ve  karşılıklı
olarak birbirimizi desteklemek zorundayız. 
Bu  mücadele,  sadece  burjuva  devlete  karşı  ve
kapitalizme karşı mücadele olarak yürütülürse başa-
rılı olabilir. Bugünkü “Muktedirler”in timsah gözyaş-
larına kanmayalım.

Devlet ve Naziler El Ele! 
Direnişi Örgütleyelim! 
Anti-ırkçı, anti-faşist safarda birleşelim! 
Baskıdan  ve  sömürüden  arınmış  başka  bir
toplum için hep birlikte! 
Sosyalizm ve Komünizm İçin! 
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