IRKÇILIK

• Irksal Farklılıkların Kökeni
• İki milyon yıl öncesine dayanan insanlık tarihinde Bilim adamları
ilk insanların 350-500 milyon yıl önce Afrika'da yaşadığı, buna
karşılık ırksal farklılıkların ancak 100 bin yıl önce ortaya çıktığı
konusunda birleşiyorlar.
• Böylece insanların aynı kökten türediği, önce eski ardından
da Yenidünyaya yayıldığı kabul edilmektedir.
• Asıl yurtlarından uzaklara göç eden insanlar arasında çevresel
koşullara bağlı farklılaşmalar oluşmuş ve değişik fiziksel
özellikleri olan halklar ya da ırklar ortaya çıkmıştır.

• Irk nedir?
• İnsanlar deri ve saç rengi, boy uzunluğu, vücut biçimi
gibi fiziksel özelliklerine ve genetik olarak
incelenebilen kan grubu gibi biyolojik öğelere göre
belli gruplara ya da ırklara ayrılır.
• Günümüzde biyologlar fiziksel farklılıklardan çok ırklar
arasındaki genetik farklılıkların incelenmesiyle
ilgilenmektedirler. Irk incelemeleri, biyoloji biliminin
yeni bir dalı olan nüfus genetiği alanına girmektedir.

• Irklara ilişkin ilk sınıflandırmalardan birini, Alman
anatomi ve fizyoloji bilgini Johann Friedrich Blumenbach
(1752-1840) yaptı.

•
•
•
•
•

Blumenbach, kafatası ölçümlerine dayanarak insanları beş
gruba ayırdı;
Kafkasyalı(beyaz ırk),
Moğol,
Etiyopyalı,
Amerika Yerlisi
Malayalı…

• Daha sonra bütün canlıları sınıflandıran İsveçli biyolog Carolus
Linnaeus (1707-78) deri rengine göre ayırt ettiği dört değişik ırk
tanımladı. Onu izleyen biyologlar da fiziksel özellikleri temel
alan ırk grupları üstünde çalıştılar.

• Ancak, bu tür sınıflandırmaların bilimsel ve kesin
olmadığı daha sonra anlaşıldı.

• Irkçılık
Irklar arasındaki fiziksel farklılıkların insanların
yeteneklerinde farklılıklar yarattığını ve bazı ırkların
ötekilerden üstün olduğunu savunan görüş ya da ön
yargıdır. Bu görüşler insanları derilerinin rengine göre
beyaz, siyah, sarı, esmer ve kızıl olarak ayıran
sınıflandırmaları temel almıştır.

• Fransız etnoloji uzmanı Joseph-Arthur Gobineau
(1816–82)ve sonradan Alman uyruğuna geçen İngiliz
siyaset bilimcisi H.S. Chamberlain (1855–1927) ırklar
arasında bir sınıflandırma yaparak, bunu beyaz ırkın
üstünlüğünü kanıtlayacak bir kurama dönüştürmek
istediler.

• Bu görüştekiler; "Ari ırk" kavramını ortaya atarak, bu ırkın
insanlığın gerçekleştirdiği tüm uygarlıkların tek yaratıcısı
olduğunu savundular.
• Bu tezler Batı Avrupa'da ırkçılığın körüklenmesine yol açtı.
Bugün artık önemini yitirmiş olan bu savlar arasında beyaz
ırkın, başka ırklarla karışmadığı sürece gelişeceği de vardı.
• Bu türden değerlendirmeleri esas alan ırkçılara göre, beyaz
ırktan olmayan insanlar geri zekâlı, yeteneksiz ve ahlaksızdır.

• Irkçılar kendilerinden aşağı gördükleri insanlara karşı ayrımcılık
uygular, onlara hak ve fırsat eşitliği tanımazlar.

• Irklar Konusunda Önyargılı Görüşler
• Irklar konusunda en yaygın önyargılardan biri "saf" ırkların
olduğu ve bunların aşağı ya da saf olmadığı düşünülen ırktan
insanlarla karışması durumunda zayıflayacağı ve yok olacağı
düşüncesidir.
• Nazi Almanya'sında Ari ırkın üstünlüğüne ve saflığına, bütün
Almanların da bu ırktan olduklarına inanıldı. Naziler, Almanların
Yahudiler ve Çingenelerle evlenmeleri durumunda kendi
ırklarının bozulacağını öne sürdü.
• Bu anlayış bütünüyle bilim dışı kabul edilmektedir. Hiçbir ırk
öbürlerinden daha iyi ya da daha saf olarak tanımlanamaz.
Bütün ırklar birbiriyle karışmıştır ve yavaş yavaş değişmektedir.

• Saf ve üstün ırk olmadığına göre, farklı ırk gruplarının
karışmasının bozucu bir etkisi de yoktur.
• Bu değişim bir yanda çevresel etkenlerden öte yandan genlerde
birdenbire ortaya çıkan değişikliklerden (mutasyon) ileri gelir.

• Bir ırk grubunun bütün üyelerinin birbirine benzediği, aynı
zihinsel oluşumu paylaştığı ve bir ırkın üyelerinden daha zeki
olduğu gerçek değildir.
• Örneğin, Avrupalıların teknolojik seviyesini Afrikalıların görece
geri teknolojileriyle karşılaştırarak Avrupalıların genetik olarak
Afrikalılardan üstün olduğu ileri sürülmüştür.
• Bu yanlış bir değerlendirmedir. Aralarındaki temel ekonomik
farklılıklar, Avrupalıların yüzyıllarca Afrika'yı sömürmesi
sürecinde yaratılmıştır. Herhangi bir ırkın bir başkasına göre
zeka üstünlüğünü gösteren hiçbir genetik bulgu da yoktur.

• Almanlar da ırk değil bir ulustur. Nazilerce Alman
halkının ırkı olarak yüceltilen Ari ırk da özünde bir dil
grubudur.

• Irk olarak tanımlanan çeşitli grupların, ırk
sayılamayacaklarını belirtilmektedir. Örneğin,Yahudiler
bir ırk değil, dinsel bir topluluktur.

• Irkçılığın Gelişimi
Avrupalılar, beyaz olmayan insanlarla ilk kez keşifler
sırasında karşı karşıya geldiler. Beyaz ırkın üstünlüğü
düşüncesi sömürge savaşları ve köle ticaretine paralel
olarak gelişti ve zamanımıza kadar geldi.
• Irk ayrımcılığı nedeniyle, bazı ülkelerde bir arada
yaşayan değişik ırktan insanlar arasındaki
düşmanlıklar kıyımlara hatta katliamlara yol açtı.
• ABD'de Afrika'dan getirilen köleleri kırbaçla, boğaz
tokluğuna çalıştıran güneyli çiftçiler, acımasız
davranışlarını haklı göstermek için köleliğin aşağı
ırktan olan Siyahlar için doğal olduğunu ileri sürdüler.

• Köleliğin 1865'te kaldırılmasıyla ırkçılık sona ermedi.
Özellikle güneyde okullarda, otobüslerde,
lokantalarda, hapishanelerde Siyahlara karşı
ayrımcılık uygulandı. Siyahlar sosyal haklardan
beyazlar ölçüsünde yararlandırılmadı.
• Bunun sonucunda yoksulluk yaygınlaştı ve Siyahlar
arasında suç oranı arttı. Ayrıca ırkçı önyargılardan
dolayı çoğu zaman Siyahlar işlemedikleri suçlardan
bile sorumlu tutuldu.
• Oy hakkı kazanmalarının üzerinden 100 yıl geçmesine
karşın, Siyahlar bugün hala ekonomik, kültürel ve
siyasal açıdan beyaz ABD'lilerden daha geri
konumdadır.

• Almanya'da, Hitler'in öncülüğünde yönetime geçen Naziler,
H.S Chamberlain'in Ari ırk kuramına sahip çıktılar.

• En katışıksız Ari topluluğunun Germenler, yani safkan Almanlar
olduğunu öne sürerek, Almanya'nın içinde bulunduğu
bunalımdan kurtulabilmesi için Ari olmayan Yahudi, Çingene ve
öteki yabancı ırklardan arındırılması gerektiğini savundular.
• Bunun için, Almanya'da ve II. Dünya Savaşı sırasında işgal
edilen topraklarda toplama kampları kurdular. Açlıkla yüz yüze
bıraktıkları tutuklulara işkence ve şiddet uyguladılar. Yaşlı genç
demeden milyonlarcasını gaz odalarında ölüme gönderdiler.

• Günümüzde Irkçılık
• Güney Afrika'da ekonomik ve siyasal gücü elinde tutan küçük
beyaz azınlık Siyahlara ve öbür azınlıklara karşı şiddetli bir
ayrımcılık uygulamaya devam ediyor.
• Son yıllarda İngiltere'ye Batı Hint Adaları, Hindistan ve
Pakistan'dan gelen göçmen sayısındaki artış bu ülkede de ırkçı
davranışların artmasına yol açmıştır.
• Almanya Federal Cumhuriyeti'nde ise Neo-Naziler özellikle
Türk göçmen işçilere karşı şiddet uygulamaktan geri
kalmıyorlar.
• Aynı ülkede yaşayan değişik ırklardan insanların yaşama
biçimlerinin ve kültürünün o ülkeye zenginlik getireceği ve hoş
bir değişiklik yaratacağı düşüncesi henüz gerçek olmaktan çok
uzaktır.

• Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşme...
• Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık
1965'de oybirliğiyle kabul edilerek, 7 Mart 1966'da imzaya
açılmış, 4 Ocak 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye,
sözleşmeyi 13 Ekim 1972'de imzalamıştır.
• Sözleşme, Birleşmiş Milletlerin insan hakları alanındaki ilk
sözleşmesidir.
• Taraf ülkeler, Sözleşme uyarınca, kişiler, gruplar veya kurumlar
aleyhinde
ırk
ayrımcılığı
içeren
hiçbir
uygulamada
bulunmamayı; ayrımcılığı desteklememeyi; kişiler, gruplar veya
kuruluşlar tarafından yapılan ırk ayrımcılığını yasaklamayı,
ulusal ve yerel düzeydeki hükümet politikalarını gözden
geçirerek, ırk ayrımcılığına neden olabilecek mevzuatlarını
kaldırmayı üstlenmektedirler.

Irkçı
uygulamalar

Bir Ku Klux Klan toplantısı
• Siyahlar, Yahudiler, Katolikler ve tüm "yabancılara” karşı
mücadele etmek amacıyla kurulan bu ırkçı örgütün üye sayısı
1920'lerde 4 milyona ulaşmıştı. Saldırgan eylemleri 1970 ve
1980'lerde hâla sürüyordu. 1980'lerin ortalarında bilinen üye
sayısı 6.500 civarında idi.

• Güney Afrika
• Avrupalıların, ilk sömürge kurmaları sırasında (17.YY.) yerli halka karşı
yapılan ırk ayrımı politikası, 1807'de İngilizlerin çıkarttığı kanunla kaldırıldı.
Fakat azınlıktaki Boer adı verilen çiftçiler tarafından ırk ayrımı şiddetle
uygulandı. Boerler, bu kanunun kalkmaması nedeniyle 1836'da sömürge
topraklarından ayrılarak iç kısımlara doğru göç ettiler ve ırkçılık buralarda
sürdü.
• İngiltere’nin sömürge sürecinde, 1852 ve 1854 senesinde Orange ve
Transvaal adı ile iç işlerinde bağımsız yeni iki sömürge kuruldu. İç kesimlere
yerleşen Boerlerle İngilizler arasında ilk zamanlar mevcut olan ılımlılık, gün
geçtikçe soğuk harbe ve sonra da savaşa dönüştü.
• Sömürgeci İngiltere ile ırkçı Boerler arasındaki kanlı savaşlar, 1902’de
İngilizlerin kesin galibiyetiyle sonlandı. İngiltere buraları iç işlerinde bağımsız
birer sömürge olarak ilan ve savaş tazminatı ödemeye mahkum etti.
• İki İngiliz sömürgesine (Orange ve Transvaal) iki de Boer devleti katılınca
(bunlar iç işlerinde bağımsız), Güney Afrika dört devletten oluşan bir
federasyon oldu.

Transvaal Boerleri…

• Birinci Dünya Savaşından sonra her geçen gün artan ırkçılık,
1924'te başa geçen General Herzog zamanında çıkarılan
kanunlarla meşru hale getirildi.
• General Herzog 1934’de çıkarttığı kanunlarla zencilerin
yurttaşlık ve siyasi haklarını ellerinden aldı.
• İkinci Dünya Savaşından sonra da, bu ırkçı politika şiddetini
artırarak sürdürüldü.
• 1948'de Dr. Molan'ın iktidara gelmesi ile mevcut ırkçı politika
had safhaya vardı. Çeşitli ülkelerden yapılan baskılara rağmen,
Güney Afrika Cumhuriyeti iktidarları, ırkçı politikalarından
vazgeçmediler.
• GAC. bu politikalarını terk etmemek pahasına Milletlerarası
bazı teşkilatlardan ayrılmıştır. 1961'de ayrıldığı Commonwealth
(İngiliz Milletler Topluluğu) teşkilatı da bunlardandır.

• 1968'de öğrencilerin düzenlediği ırk ayırımcılığına karşı
gösteriler, dini yetkililerce de desteklendi. Bunun üzerine
hükümet, askerleri en yeni silahlarla donatarak, güvenlik
kuvvetlerini ve istihbarat teşkilatını kuvvetlendirdi. Böylece
Afrika'daki diğer devletlere karşı da üstünlük sağladı.
• 1969'da, Birleşmiş Milletlerin Namibya'dan çekilmesi isteğini
reddetti. Namibya, GAC.’nin fiilen bir eyaleti oldu. Irk ayrımı
burada da uygulandı.
• 1976'daki zenci hareketlerinde yüzlerce zenci öldürüldü. Devam
eden baskı ve öldürmeler üzerine, BM Güvenlik Konseyi,
Güney Afrika Cumhuriyetine silah satışını yasakladı (1977).
• Milletlerarası ilişkileri hemen hemen kopma noktasına gelen
yönetim, sert ırkçı yönetiminden tavizler vermeye başladı.
Zencilere 1979’da sendika kurma hakkı tanındı.

• 1982'de Namibya'nın sömürgelikten kurtulmak için başlattığı
hareket, ülkeyi yeniden karıştırdı. Sorgusuz, yargısız öldürmeler
başladı. Yeni anayasa yapılarak başkanlık sistemine geçildi.
Ancak, ülkedeki çatışmalar durmadı. Zenci çoğunluğun sesi,
baskılarla susturuldu ve komşu devletlere saldırılar başladı.

• Cumhurbaşkanı Botha, lideri bulunduğu Ulusal Parti içinde
meydana gelen muhalefetin de etkisiyle 1989’da istifa etmek
zorunda kaldı. Yerine Frederik de Klerk geçti.
• 1989 seçimlerinde seçme hakkı bulunmayan zenciler ülke
çapında büyük grev yaptılar.

• Zencilere karşı yumuşama politikası uygulayan Cumhurbaşkanı
de Klerk; Şubat 1990'da meclisi açarken yaptığı konuşmada
Afrika Milli Konseyi, Afrika Komünist Partisi ve 33 muhalefet
örgütü hakkındaki yasağın kaldırıldığını açıkladı.
• Ayrıca 1962'den beri hapiste bulunan zenci lider Nelson
Mandela serbest bırakıldı. Afrika Milli Konseyi 1991 senesini
İktidarın halka devredilmesi için toplu eylem yılı ilan etti.
• Aynı sene yapılan Afrika Milli Konseyi toplantısında Nelson
Mandela başkanlığa seçildi.
• Irk ayrımı politikasındaki bu yumuşama sebebiyle birçok ülke
Güney Afrika'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdı.
Komşularıyla arasındaki gerginliğin de yumuşamasına karşın,
zenciler arasındaki şiddet olayları zaman zaman önemli
boyutlara ulaşmaktadır.

• RUANDA
• Afrika ülkesi Ruanda’ da 1994 Nisan ayından başlayarak 100
gün içinde Hutu etnik hakimiyetindeki devletin yönetimine bağlı
kuvvetler tarafından Tutsi etnik nüfusundan, 1 milyon,
(tahminlere göre 1 milyon 750 bin) kişiyi machete adı verilen,
tarımda kullanılan bir tür kılıç ile öldürülmüştür.
• Önce Almanya, sonra Belçika’nın sömürgesi olan Ruanda’dan
Belçika ordusu kendi kamuoyunun baskısıyla 1990’da çekilmek
zorunda kalır.
• Bu fırsattan yararlanarak, Ruanda üzerindeki hakimiyetini
arttırmak isteyen Fransa, rejimin yanında iç savaşa katılır.

• Ancak, büyük Fransız desteğine rağmen Hutular üst üste
yenilgiye uğrar. Sonunda 1993 Ağustos’unda (Fransa’nın bütün
engelleme çabalarına rağmen) Tanzanya’nın Aruşa kentinde iki
taraf anlaşır. Aruşa anlaşmasına göre iktidar, iki taraf arasında
paylaşılacaktır.

• YÜZYILIN KATLİAMI
• 6 Nisan 1994 günü ani bir gelişme olur. Başkanın
uçağı başkent Kigali havaalanına inerken füze ile
düşürülür, General Juvenal Habyarimana hayatını
yitirir. Sabotajı kimin yaptığına ilişkin günümüzde bile
bir açıklık yoktur. Fakat, bu olaydan on beş dakika
sonra büyük bir katliam başlamıştır.

• Hutuların aşırı kanadı, iktidarı ele geçirerek, 36 saat
içinde, kadın başbakan da dahil, Hutu muhaliflerden
ve Tutsi aydınlarından başlayarak birçok insanı
öldürür.
• Bunu izleyen 100 gün içinde milyonlarca Tutsi ülkenin
her köşesinde bıçak, çekiç, her türlü ateşli ve ateşsiz
silah kullanılarak katledilir.

• Birleşmiş Milletler, 1994 başında Aruşa anlaşmasının barış
içinde uygulanması amacıyla Ruanda’ya Kanadalı General
Romeo Dallaire yönetiminde, merkezi gücü Belçikalı
askerlerden oluşan 2700 kişilik bir barış gücü gönderir.
• Dallaire, soykırımın başlamasından bir ay önce ciddi bir duyum
alır. Ruanda rejimi büyük bir katliama hazırlanmaktadır. Dallaire
bunu BM merkezine bildirir.
• O sırada, BM’nin barış gücü operasyonlarından sorumlu genel
sekreter yardımcısı, Kofi Annan’ dır. Annan, bilginin ciddiliğine
rağmen, Dallaire’e “sen karışma!” diye talimat gönderir.
• General Dallaire, olayların vahamet karşısında Barış Gücü’nün
5 bin askere çıkarılmasını talep eder. Ancak, bunun tam tersi
olmuştur.
• Katliamcıların barış gücünü ülkeden kaçırmak için on Belçikalı
askeri öldürmesi üzerine Belçika askerini çekmeye karar verir.
Bunu tek başına yapmamak için de BM’de ABD’nin desteğini
ister. 21 Nisan’da yani soykırımın on beşinci gününde, BM
Güvenlik Konsey,i barış gücünü % 90 azaltarak sayıyı 270
askere indirir.

• Fransa’nın soykırımcı hükümete verdiği destek
• MINUAR komutanı Kanadalı General Dallaire soykırım
sürerken ‘’ Fransız uçakları Ruanda hükümetine silah
taşımaya devam ederse bunları düşürmekle ‘’ tehdit
edecek kadar çileden çıkmıştır.
SOYKIRIM PLANI AŞİKAR!
• Soykırımın bütünüyle planlı biçimde gerçekleştirildiği,
katliamın, devlet başkanın ölümünden sadece 15
dakika sonra başlamasından, yalnızca şubat ayı içinde
machete (katliamlarda kullanılan kılıç ) ithalatının bir
önceki yıl ithalatından fazla olmasına kadar bir dizi
gösterge tarafından ortaya konulmaktadır.

• FRANSA’NIN AÇIK DESTEĞİ …
Ruanda’da Hutu ırkçısı hükümetin Tutsi azınlığa karşı planlı bir
soykırım yürüttüğü konusunda bir kuşku yoktur. Kuşku
götürmeyen diğer husus ise Ruanda soykırımı, Fransa’nın,
çıkarları dolayısıyla, destek verdiği bir katliamdır.
• Fransa, soykırım öncesi, dört yıl boyunca Hutu ırkçısı rejimin
arkasında durmuştur. Rejimin etnik temelde örgütlenmiş silahlı
kuvvetlerini (FAR) bu dört yıl boyunca eğitmekle kalmamış, mali
yardım ve destekleriyle bu orduyu dört yıl içinde 5300 askerden
40 bin askerlik bir güç haline getirmiştir.
Bu dönemde bazı Fransız askerlerinin FAR üniforması giydiği
bilinmektedir. Soykırım döneminde, Fransa’nın soykırımın
planlanmasından ve eşgüdümünden haberdar olmadığı
düşünülememektedir. Ruanda istihbarat servisi adına
telefonların dinlenmesi Fransız uzmanlara devredilmiş olup, İki
ülkenin istihbarat örgütleri iç içe çalışmaktadır.

• SOYKIRIMA FRANSIZ ASKERLERİ DE KATILDI …
• Ruanda’da, geçici hükümet Fransa büyükelçiliğinde
kurulmuştur.

• Fransız askeri güçlerinin soykırıma katıldığına dair tanıklar
vardır. Bu tanıklardan biri, soykırım başlamadan önce Fransız
misyonunda çalışmakta olan bir Tutsi kadındır. Bu kadın
Fransız askerlerini barikatlarda etnik kimlik kontrolü yaparken
gördüğünü, barikatların yakınında Fransız askerlerince
kullanılan barakalardan tecavüze uğrayanlar Tutsi’lerin
çığlıklarını duyduğunu söylemiştir.
• Sonraki yıllarda kurulan Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi
geçici hükümetin sorumlusu, başbakanı suçlu bularak ömür
boyu hapis cezasına çarptırmıştır.

• Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand, 12 Ocak 1998
günü Le Figaro gazetesine konuyla ilgili olarak şunları
söylemiştir.
“Qu’une genocide ait lieu dans ces pays n’a pointd’importance”
•

“O ülkelerde bir soykırım yaşanması
o kadar da önemli bir şey değil...“

• Avrupa'da ırkçı eylemler
Merkezi Viyana'da bulunan Avrupa Birliği Eşit Haklar Ajansı (FRA)
tarafından hazırlanan rapora göre son 6 yılda AB'ye üye en az 8 ülkede ırkçı
saldırılar artış göstermiştir.

Bu ülkeler arasında Fransa, İngiltere ve Almanya gibi AB'nin önde gelen
üyeleri başı çekmektedir.
Avrupa Birliği ırkçılık ve yabancı düşmanlığını konu alan 2007 yılı raporuna
göre etnik ayrımcılık örneği olan eylemler özellikle konut, eğitim ve çalışma
yaşamında kaydedilmektedir.
Rapor, farklı etnik gruplara mensup insanların sadece isimlerinden dolayı
bile ayrımcılığa maruz kaldıklarını kaydetmektedir.
Rapora göre Almanya'da, 2006’de 18 bin 142 ırkçı vaka görülürken, bu
rakam, İngiltere'de (2005) yaklaşık 58 bin civarındadır.

İşlenen suçlar cezasız…
FRA tarafından hazırlanan rapor, polis kayıtlarının kamuoyuna
sunulduğu Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, Polonya,
Slovakya, Finlandiya ve İngiltere'de ırkçı şiddet eylemlerinin
arttığını bildirmektedir.
Rapor, ırk ayrımını engelleyen yasaların, uygulanmasında
sorunlar yaşandığını, üye ülkelerin yarısında bu ihlallerin
yaptırımsız kaldığını ortaya koymaktadır.
Örgüt, bazı üye ülkelerin olay kayıtlarını paylaşmadığını,
dolayısıyla Avrupa'da yükselişteki ırkçı şiddetin, kesin
boyutlarını belirlemenin de imkansız olduğunu vurgulamaktadır.

Rapora ilişkin bir açıklama yapan FRA Başkanı Anastasia
Crickley, "Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ırkçılık artıyor. Biz
bütün insanlara sadece kağıt üzerinde değil, pratikte de eşitlik
sunmak zorundayız." diye konuşmuştur…

• Danimarka’da
ırkçı vahşet (21.03.2008)
• Kopenhag’da önceki gün 3 ırkçı
Danimarkalının saldırısına uğrayan,
Deniz’in beyin ölümü gerçekleşti.
Saldırganlardan ikisi ıslahevine,
biri de cezaevine gönderildi.

• Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gazete dağıtırken, ikisi
kardeş 3 Danimarkalının saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Türk
genci Özgür Deniz Uzun’un beyin ölümü gerçekleşti. Özgür
Deniz Uzun’a sebepsiz yere saldırıp beyzbol sopasıyla başına
vurarak komaya sokan 3 saldırgan tutuklandı.
• Kapalı kapılar ardında yapılan duruşmada hakim 3 zanlıya ilk
etapta 27 gün tutukluluk süresi verdi. Ancak yaşları 15 ve 17
olan iki kardeş, yaşlarının küçük olması nedeniyle ıslah evine
gönderildi. 19 yaşındaki üçüncü saldırgan ise cezaevine kondu.

