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Günaydın. İzmir’den Hakan Polat’ın başlattığı kampanyayla güne 

başlıyoruz. Polat’ın kampanyasının muhatabı Digitürk ve Polat, Digitürk 

ne izleyeceğimize karışamaz diyor ve ekliyor “Samanyolu TV, Bugün TV,

Kanaltürk TV, Irmak TV, Mehtap TV, Yumurcak TV Digitürk 

Platformundan kaldırıldı. Ben bir tüketici olarak tek Digiturk'u kullanıyor, 

haberleri buradan takip ediyor olabilirim. Benim bu kararıma binaen tüm 

medya kurumlarını takip etme, haber alma hakkım var. Yani 

sözleşmeden ötürü Digitürk'ün böyle bir operasyona gitmesi, kimi 

kanalları takip etme hakkımı elimden alması anlaşılır değil. Benim veri ve

haber alma hakkım engelleniyor. Benim iletişim özgürlüğüm sınırlanıyor, 

hakkım ihlal ediliyor.Bu şekilde basın organlarının susturulması kabul 

edilemez! Özgür basın susmasın diyen herkesin desteğini bekliyorum” 

diyor Polat. Siz de 18.334 kişinin imzalarıyla desteklediği bu 

kampanyaya katılmak isterseniz change.org/digiturk adresine 

girebilirsiniz. 

Sıradaki kampanyamız haftasonu Ankara’da yaşanan korkunç olayın 

ardından başlatılmış ve Adalet Bakanlığı’na hitap ediyor. Kampanyanın 

sahibi Leyla Köseoğlu’na kulak veriyoruz “Terörü lanetliyorum ve 

Ankara'daki bombalamanın faillerinin bulunmasını istiyorum. Yüreğimiz 

yanıyor, şimdi birleşmeyeceksek ne zaman? Terörün her türlüsünü 

lanetliyorum. Ankara'da yaşanan bombalı terör saldırısında yaşamını 

kaybeden 97 kişiye rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Sivilleri hedef 

alan bu lanet saldırıyı kınıyorum ve Adalet Bakanı'ndan bu saldırının 

sorumlularını hızla adaletin karşısına çıkarılmasını talep 

ediyorum. Terörden hepimiz bıktık! Sorumlusu bulunmayan her saldırı 

bir sonraki için davetiye çıkarıyor. Engelleyemediğiniz saldırının 

sorumlularını bulun. Bu talebe katılan herkesi kampanyaya imza 



vermeye ve bu talebin birer takipçisi olmaya davet ediyorum. Şimdi 

birleşmeyeceksek ne zaman?” diyor Köseoğlu Change.org’daki 

kampanyasında. 

Sırada bir başarı haberi var. Cansu Gösterişli 294 kişinin imzasıyla 

başarıya ulaşan kampanyayı başlatan kişi. Gösterişli’nin kampanyası, 

MEF Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyordu. MEF Üniversitesi 

yemekhanesine vegan menü istiyoruz. Veganlık, hayvanların mal ve 

kaynak olarak görülmelerini ve dolayısıyla kullanılmalarını reddeden etik 

bir duruştur. Bu etik yükümlülüğü öğrenciler için zorlaştırmamak, aksine, 

onlara destek olmak adına tüm üniversitelerin yemekhanelerinde vegan 

menü seçeneği sunması şarttır. Her geçen gün sayısı hızla artan 

veganlar olarak hayvanların beden parçalarını ve salgılarını tüketmeyi 

reddettiğimizden, üniversitelerde en temel haklarımızdan biri olan 

beslenme hakkımızdan mahrum kalmış oluyoruz. Dolayısıyla içerisinde 

et, süt, yumurta, bal, sığır jelatini ya da herhangi bir şekilde hayvandan 

elde edilen hiçbir şey barındırmayan bir menü talep ediyoruz.  2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesinde yer alan beslenme 

ihtiyacından öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve

Yüksek öğretim kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri 

Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde yer alan beslenme

adına en iyi şekilde hizmet verilmesi hükümlerine dayanarak ülkemizdeki

üniversitelerin yemekhanelerinde vejetaryen ve veganlara dönük olarak 

menü çıkarılmasını talep etmekteyim” diyordu Cansu Gösterişli 

kampanyasında ve MEF Rektörlüğü bu talebi duydu. Gösterişli 

kampanyanın başarı haberini şu mesajla paylaştı “yemekhanesinde 

vegan menü 2015-2016 eğitim dönemi itibariyle çıkarılmaya başlandı. 

Herkese çok teşekkür ederiz”.



Duygu Altınordu, Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne hitaben bir 

kampanya başlattı ve Ankara Gar’ının bulunduğu bulvarın ismi barış 

bulvarı olarak değiştirilsin diyen kampanyaya kulak veriyoruz “Ankara’da 

10 Ekim 2015'te düzenlenecek olan "Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, 

Barış Emek Demokrasi" mitinginin toplanma yeri olan Ankara Tren Garı 

önünde iki patlama meydana gelmiştir. Bunun sonucunda maalesef 

onlarca kardeşimiz hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kardeşimiz 

yaralanmış, birçoğunun da sağlık durumu kritikliğini korumaktadır. Bu 

katliamda kaybettiğimiz kardeşlerimizin, yaralılarımızın ve acılı ailelerinin

anısına, dilinden hiçbir koşulda Barış kelimesini düşürmeyen ve bu yolda

canlarını dahi kaybeden tüm kardeşlerimiz için Ankara Gar'ının 

bulunduğu Talatpaşa Bulvarı'nın Barış Bulvarı olarak değiştirilmesini 

talep ediyoruz” diyor.

Çarşamba gününün son kampanyası için Afyon’a geçiyoruz şimdi. 

Kampanyanın sahibi İlker Alat Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarına 

sesleniyor kampanyasında. “İlaç ve tıbbi malzeme prospektüslerinde 

domuz vb haram ürün bulunup bulunmadığı yazılsın. Kişinin ne yiyip, 

içtiğini, giydiğini, kullandığını bilmesi hakkıdır. Kişinin kendi dini inanışları

çerçevesinde yaşaması hakkıdır. Kişinin bu haklarına diğer insanların ve

hükümetlerin saygı göstermek zorunda olmaları da yine kanunlarla 

belirlenmiştir. Kişinin kendi dini inanışları ölçüsünde sağlık yardımı talep 

etmek hakkıdır. Bütün bu haklar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesinde, Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları ile ilgili 

bildirisinde ve ayrıca Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları 

Beyannamesinde yer alan, bu uluslar arası bildiriler ve beyannamelerle 

tanınmış haklardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu beyannameleri 

almış kendi anayasasına yerleştirmiş ve kanun olarak kabul etmiştir. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilgi yönetmeliklerde de 



kişilerin yani hastaların dini inanışlarına saygı gösterecek bir sağlık 

sisteminin oluşturulması zorunluluğuna dair kanunlardan 

bahsedilmektedir. Bütün bunlar kişinin ayrıca Hasta Hakları ile ilgili 

kanunlarla belirlenmiş haklarıdır. Yani bir çok farklı yönüyle kişinin 

tüm açılardan doğan hakları vardır. Bu, insan olduğunu kabul eden, bu 

yüzden kendisini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin şemsiyesi altında gören her insanın da karşısındaki 

insana teslim etmesi gereken bir haktır. Bütün bu sebeplerle kişilerin 

kendileri için kullanılan veya bizzat kendinin kullanacağı tüm ilaç ve tıbbi 

malzemelerde İslam Dini açısından haram kabul edilen domuz vb 

malzemelerin kullanılıp kullanılmadığını bilmesi haklarıdır. Kaldı ki bu 

aynı zamanda bilimsel bir taleptir. Zira bilim "İnsanın ihtiyacına cevap 

veren şey"dir. Örneğin kan naklini asla kabul etmeyen, Hristiyanlığın 

içinde bir tarikat olarak görülen Yehova Şahitleri için hiç bir bilim adamı 

ya da doktor "madem ki kan naklini kabul etmiyorsun, öyle ise git evine 

öl!" dememiştir. Bu insanlar için oturmuşlar bilim üretmişler ve onları 

kansız ameliyat edebilecek teknikler, cihazlar geliştirmişlerdir. Çünkü 

dediğimiz gibi "bilim insanın ihtiyacına cevap veren şeydir." Bu sebeple, 

nasıl ki bir Yehova Şahidi'ne bir doktor kan nakli bile yapamıyorsa, 

hastanın seçim hakkı varsa, haberdar edilmek hakkı varsa, domuzu ve 

İslam'ın diğer haram kabul ettiği ürünleri almak istemeyen kişiler de 

bunlardan haberdar olabilmelidirler. Yeryüzünde 200 milyon kadar 

nüfusu olduğu söylenen Yehova Şahitleri için bilim üretilebiliyorsa, 

yeryüzünde 1 milyar 700 milyon civarında olduğu söylenen Müslümanlar 

için de bilim üretilmelidir. İşte bu yüzden, ilaçların ve diğer tüm tıbbi 

malzemelerin prospektüslerinde içeriğinde domuz ve/veya İslam'a aykırı 

her hangi bir malzeme bulunup bulunmadığı, hastaların da görebileceği 

ve anlayabileceği bir dille açıkça yazılmalıdır” diyor Alat Change.org’da 

başlattığı kampanyasında. 



Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor, siz de 

değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz her hangi bir şey için 

Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın

sabah tekrar görüşmek üzere, esen kalın.
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