
 

 

 

BİRLİKTE - 
ZUSAMMENSTEHEN 
 

Birlikte ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı – 

adaletli ve dayanışmacı bir toplum için 

 

9. Haziran 2014, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde, esine rastlanmamıs asırı sağcı 

teröristler tarafından yapılan suikastın onuncu yıldönümü! 

Kendilerini Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü olarak ilan eden bu grup, Köln Keupstraße 

de, saat 16:00 da Özcan berber salonunun önüne daha önce yerlestirdikleri çivili bomba 

yı patlatarak, dört kisi ağır olmak üzere, 22 insanın yaralanmasına neden olmuslardır. 

Yaralı kisiler bu suikastı bir sans eseri ama büyük bir sok yasayarak atlattılar. Bu olaydan 

sonra Federal Kriminal Dairesinin yaptığı arastırmalar sonucu bu bombadaki tahrip 

gücünün yüzlerce insanın hayatına mal olabileceğini tesbit etti. 

 

Bu olay Kölnde büyük bir korku ve panik yarattı. Olayla ilgilenen kurumlar ve Almanya 

Içisleri Bakanlığı, bu eylemin sağcılar ve ırkçılar tarafından yapılma ihtimali üzerinde 

hiç durmadılar ve incelemeye almadılar. Bunu bir kesimin kendi içindeki çatısması olarak 

değerlendirip kamuaoyuna bu sekilde lanse ettiler. Ancak yedi yıl sonra, bu Neo-Nazi 

teröristlerin, 2000 ve 2007 yılları arasında bunun dısındada vahsi ve seri bir sekilde 10 

insanı daha öldürdükleri ortaya çıktı. Bu grubun üyeleri -yasıyor olanlarımahkeme 

önünde yargılanmaktadırlar. 

 



Bizler, ülkemizde tekrar sağcı radikal cani çetelerin aramızda tekrar olabileceğini 

düsünemeyen ve bu tür olayların mümkün olabileceğini tahmin edemeyenler olarak , 

bu sorumluluğu üstleniyoruz.Yasanmis olayı olmamıs gibi kabul edemeyiz. Fakat simdi 

tehlikenin adı açık ve net olarak kondu, bizlerde daha açık bir sekilde birliğimizi 

göstermeliyiz! Suikaste kurban olan insanlarla dayanısma göstererek, dislanma ve 

ayırımcılığa karsı ve her insanın kendisinin belirlediği yasam hakkına sahip olması için 

savasıyoruz. Tabiiki bütün bu savasımız bizim ülkemize sığınan tüm iltica etmis insanlar 

içinde geçerlidir. 2000 yılında NSU teröristleri tarafından öldürülen Enver Simseğin kzı 

Semiya Simseğin içten dileği bizimde dileğimizdir;. „Çözüm ancak hepimiz, birlikte ve 

beraber olursak olabilir“ 

 

Bundan dolayı tüm insanlara bir cağrımız var: 8. ve 9. Haziran 2014 de, Köln-

Mülheimde bir araya gelelim. Sağcı teröristler tarafından katledilen insanları anmak, 

tartısmak, büyük sanat ve kültür festivalini beraber kutlamak ve mitingte birlikte yürümek 

için! Herkesin görebildiği bir dayanısmayla ve „birlikte“ duygusunun altını çizmeliyiz. Biz 

birlikte bir gelecek, dayanısmacı bir toplum istiyoruz! 

 

Neo-Nazi lere, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı. 

Adaletli ve dayanışma içinde bir toplum. 


