
Yer:   
Augustana-Saal, Im Annahof 4

Açılış konuşması:   
Thomas Weitzel, Kulturreferent 
der Stadt Augsburg

Sunucu:  
Prof. Dr. Dietmar Süß
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Pazartesi günü 
saat �� : ��’da 
Sunum ve sohbet 

Tanjev  
Schultz

Giriş: 7 / 5 € (indirimli), Kultursozial-
ticket: 1 €, Giriş saat 19:00’dan itibaren
Ön satış: biletler online üzerinden: 
www.reservix.de 
Ön satış: Bürger- und Tourist- 
Information Augsburg, Rathausplatz 1,

AZ-Kartenservice, Maximilianstr. 3,  
Tel: 0821 / 777 34 10, ve bütün 
Reservix-Kartenvorverkaufssystem’li 
ön satış şubelerinde. Geri kalan 
biletler akşam gişesinde saat 
19:00’dan itibaren alınabilir

NSU Kompleksi 
Sağ terör, devletin 

başarısızlığı ve dev bir dava –
Konuya aydınlık getirmek ne 

kadar mümkündür?

Augsburger 
Reden 

Şehir toplumunda çeşitlilik  
ve barış için Konferans dizisi 
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Sunum ve  sohbet  almanca olacaktır.



Dr. Tanjev Schultz

NSU kompleksi. Sağ terör, devletin  
başarısızlığı ve dev bir dava – Konuya aydınlık 
getirmek ne kadar mümkündür?

Yüzlerce dosya, 400’den fazla celse günü ve sayısız araştırma 
komisyonları: »Nasyonal Sosyalist Yeraltı« (NSU) grubunun 
suçları ve bunların daha fazla açığa çıkarılması sorunu, 
bu  konunun yol açtığı aşırı bedeller ve zahmetler ortada 
 duruyor.  Halen yakıcı sorular cevaplanmış değildir, kurban-
ların aile fertleri, Münih’teki NSU davasında hayal kırıklığına 
 uğramış durumda.  Bu insanlar sadece Beate Zschäpe’nin 
hangi rolü oynadığını bilmek istememektedirler. Kendileri 
ayrıca NSU’nun yardımcılarını ve suç ortaklarını, polisin 
ve gizli servisin de sorumluluğunu ve suçunu sormaktadırlar. 

Dr. Tanjev, seneler boyu NSU hakkında araştırmalarda 
 bulunmuş ve yazmıştır. Öncelikle Süddeutsche Zeitung için 
redaktör ve röportajcı olarak çalışmış, 2016’tan itibaren de 
yazar ve Mainz’de Johannes Gutenberg Üniversitesi’de pro-
fesör olarak faaliyet göstermektedir. 2017’de çıkmış olan 
»Kapuzenmänner (kapüşonlu adamlar)« adlı kitapta kendisi 
ve Frederik Obermaier, Ku Klux Klan ile NSU kompleksi 
 arasındaki bağlantıları belgelemiştir. 2018 senesinde Schultz, 
»Kollaps der Sicherheit (emniyetin çöküşü)« adlı kitabını 
 yayınlamış olup, içinde NSU’nun bütün hikayesini, »bir 
 devlet organ başarısızlığının nefes kesici kroniği« (Droemer 
Knaur) olarak anlatmış bulunmaktadır. Sunumu, gazeteciliğe 
bağlı, parlamentoculukla ilgili ve suç hukuklu soruşturmalara 
yönelik labirente bir bakış açısı mümkün kılacak. 

Sunucu Professor Dr. Dietmar Süß, Augsburg 
Üniversitesi’nde yeni ve en yeni tarihi öğretmektedir. 

Friedensbüro im Kulturamt der 
Stadt Augsburg 
Telefon 0821/ 324 32 61 
friedensstadt@augsburg.de 
www.friedensstadt-augsburg.de 

 Friedensstadt Augsburg

Info

Dostane desteği ile

Organisatörler

Büro für Migration,  
Interkultur und Vielfalt

Kooperasyon partnerleri 


