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Gezi’den bir yıl sonra: Polis Şiddetine Tam Cezasızlık 

 
  
Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gezi eylemlerinin yıldönümü olan 31 Mayıs’ta 
görev yapan Türkiyeli ve uluslararası medya çalışanlarına yönelik polisin şiddetini bir yazılı 
açıklamayla protesto etti. 
  
RSF Avrupa ve Orta-Asya Masası sorumlusu Johann Bihr, yetkilileri gazetecilere şiddete son 
vermeye, kışkırtıcı söylemlerden vazgeçmeye ve şiddet faillerini cezalandırmaya çağırdı. 
  
RSF Merkezi’nin bulunduğu Paris’ten dün (3 Haziran) yapılan yazılı açıklamada Bihr, söz konusu 
saldırıları “kararlı şekilde” kınadıklarını ifade etti; “Güvenlik kuvvetleri, Gezi’den bir yıl sonra, 
eylemleri izleyen habercilere karşı yersiz şekilde şiddet uygulamaya devam ediyorlar. Geçen yıl 
işlenen ihlallerin cezasız bırakılması sorumlular üzerinde, aynı ihlalleri sürdürmeleri konusunda 
ancak cesaretlendirici etki yapabilir” dedi. 
  
En az 10 haberciye saldırı, CNN’e gözaltı 
  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl eylemlerin merkezi olan, bu yıl da habercilerin 
geçişine de izin verilmeyen Taksim Meydanı’nda hiç bir eyleme izin vermeyeceklerini açıklamıştı. 
Eylem öncesi, İstanbul’da 25 bin polisin görevlendirildiği, 50 kadar da TOMA aracının park 
çevresinde konuşlandırıldığı duyurulmuştu.  
  
Eylemcileri şiddete başvurarak dağıtan, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilere başvuran polis, 
medya profesyonellerine bilinçli şekilde saldırdı. En az 10 gazeteci saldırıya uğrarken CNN 
International kanalının bir ekibi de gözaltına alındı. 
  
İstanbul’da en az yedi haberci saldırıya uğradı: Eylemleri izlemeye çalışan 
dokuz8haber.com muhabiri Gökhan Biçici, ANF muhabiri Zeynep Kuray ve gazeteci Berna 
Şahin polisçe darp edildi. bianet muhabiri Elif Akgül’ü plastik mermiyle yaraladı. Günlük Evrensel 
gazetesi muhabiri Erdal İmrek’in yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkıldı; Aynı 
gazeteden Duygu Ayber’e basın kimlik kartı kontrol edildikten sonra saldırıldı. bianet 
muhabiri Ekin Karaca, “güven timleri”nin coplu saldırısına uğradı, Günlük Evrensel’den Sinem 
Uğurluda tehdit edildi. 
  
Ankara’da İtalyan serbest gazeteci Piero Castellano, Ziya Gökalp Caddesi’nde göğsüne göz 
yaşartıcı gaz kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandı. Tedavi altında alınan gazetecinin sağlık 
durumu iyi. Aynı sıralarda polis, olayları görüntülemeye çalışan gazetecileri copla hedef aldı. 
  
Gezi’nin yıldönümünde Taksim Meydanı’ndan canlı yayın 
(https://www.youtube.com/watch?v=gLk9k_4NbAs) gerçekleştiren CNN International kanalının bir 
ekibi bir polis amirinin emriyle gözaltına alındı. Yayında Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon 
Genel Müdürlüğü’nün verdiği basın kartını gösteren kanalın muhabiri Ivan Watson, “basın kartı 
sahte olabileceği ve pasaportunu göstermesi gerektiği” gerekçesiyle gözaltına alındı. Watson 
pasaportunu getirtene kadar ekibi gözaltında tutuldu. Gözaltına alınırken Watson arkadan 
tekmelendi. 
  



31 Mayıs gecesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve başkaca kentlerde yüzlerce eylemci gözaltına 
alındı; birçok kişi de yaralandı. 
  
Gezi’de 153 haberciye saldırıya ne oldu? 
  
Hükümet karşıtı yaygın “Gezi” eylemleri (“Occupy Gezi”), İstanbul’da bir kentsel projeye karşı 
gelişen eylemlerin bastırılmasından doğmuş ve tüm ülkeye yayılmıştı. Mayıs-Eylül döneminde 
polisçe sert şekilde bastırdığı eylemler sırasında en az 153 gazeteci saldırıya uğramış, 39’u da 
gözaltına alınmıştı. 
  
Eylemlere katıldıkları iddiasıyla birçok kişiye dava çoktan açılmışken polis şiddetiyle ilgili 
soruşturma hala sürüyor. Hükümetse, açıklamalarıyla, kendisine komplo kurmakla ve terör 
gruplarını cesaretlendirmekle suçladığı uluslararası medya ve Türkiye bağımsız medyasını hedef 
almayı sürdürüyor. 
  
Türkiye, 180 ülkenin yer aldığı RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması’nda 154. sırada 
gösteriliyor. 
  
  
NOT: 
Basın bildirisinin İngilizce örneğine http://en.rsf.org/turquie-more-police-attacks-on-media-12-03-
06-2014,46381.html linkinden; Fransızca nüshasına da http://fr.rsf.org/turquie-un-an-apres-gezi-
les-violences-03-06-2014,46378.html linkinden ulaşabilirsiniz. 
 


