
Coşkunoğlu, İnternet’te erişimin engellenmesi yerine içerik çıkartma 
konusunda bir yasa teklifi vereceklerini açıkladı. CHP’nin Facebook’u 
kapatmak için değil TİB’in görevini ihmal etmesiyle ilişkili dava 
açtığını bildiren Coşkunoğlu, daha önce karşı olduğu “Bilgi Toplumu 
Bakanlığı”nın şimdi mutlaka kurulması gerektiğini vurguluyor. 
Arzu Kılıç-Aslıhan Bozkurt
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CHP Uşak Milletvekili Prof. Dr. Coşkunoğlu: Erişim engellenmesi yerine 
içerik çıkartma 
konusunda yasa teklifi 
vereceğiz
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) “bilişimle ilgili milletvekilleri ”denilince ilk akla 
gelen isimlerden biri olan CHP Uşak Milletvekili Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Coşkunoğlu, son zamanların sıcak tartışma konularından olan sosyal me-
dyada nefret söylemi, 5651 sayılı yasa ve İnternet’e erişim engellemeleri, İnternet Kurulu 
ve “Bilgi Toplumu Bakanlığı” konusunda değerlendirmelerde bulunurken iktidar olmaları 
halinde bilgi teknolojileri konusunda yapacaklarını da açıkladı. 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği’nde 
aldıktan sonra Georgia Institute of Technology’de endüstri ve sistem mühendisliği alanında 
doktorasını tamamlayan Coşkunoğlu, İllinois ve Milano üniversitelerinde Öğretim Üyesi 
olarak görev yaptı. Illinois Üniversitesi Senato Üyeliği, Mühendislik Fakültesi Yönetim Ku-
rulu Üyeliği ve uluslararası kuruluşlarda Danışmanlık görevlerinde bulunan Coşkunoğlu, 
yaklaşık 24 yıl yurtdışında yaşadıktan sonra yurda dönüp ODTÜ Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Bu arada politika arenasına atılan, herkesin bir 
şekilde politikaya katkıda bulunması gerektiğini yılmadan savunan Coşkunoğlu, 22. ve 23. 
Dönem Uşak Milletvekili olarak TBMM’de bulundu. 23. Dönem’de Türkiye-AB Karma Parla-
mento Komisyonu Üyesi olan Coşkunoğlu, çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca 
biliyor. “Bilişim sektörünün  TBMM’deki temsilcisi” olarak tanınan Endüstri Mühendisi ve 
Öğretim Üyesi ve Siyasetçi Coşkunoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Türkiye’de yaygınlaşan nefret söylemi ve keskin kutuplaşmanın özellikle Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımından kaynaklandığını söyleyen Coşkunoğlu, nefret suçlarına 
karşı önlem alınmasından, gerekirse cezai müeyyideler uygulanmasından yana. İnternet’te 
erişimin engellenmesi yerine içerik çıkartma konusunda bir yasa teklifi vereceklerini açıklayan 
Coşkunoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Google ile gereksiz bir inatlaşmaya girdiğini 
düşünüyor. İnternet Kurulu’nun ideal çözüm platformu olabileceğini belirten Coşkunoğlu, 
kurulun arzu edildiği gibi çalışmadığına, yetki ve olanaklarının olmadığına dikkat çekiyor. 
CHP olarak iktidara gelirlerse şeffaf, sivil toplum katılımıyla ciddi bir bilgi toplumu strateji 
hazırlayacaklarını, telekom sektörünü mutlaka düzgün bir rekabete açacaklarını bildiriy-
or. Yeni bir bürokrasi yaratacağından çekindiği için 2002’de güçlü, 2007’de ise biraz daha 
zayıf bir şekilde “Bilgi Toplumu Bakanlığı”na karşı olduğunu bildiren Coşkunoğlu, şu anda 
Bakanlığın mutlaka kurulması gerektiğini düşünüyor. 
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-Sosyal ve yeni medyada nefret söylemi 
son zamanlarda en çok tartışılan konuların 
başında geliyor. Türkiye’de nefret 
söylemini körükleyen şeyler nelerdir?

- Türkiye’deki keskin kutuplaşma ve nefret 
söylemi, özellikle Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yaklaşımının bir sonucudur. 
Örneğin “Bitaraf olan bertaraf olur” sözü… 
Meclis’te konuşurken milletvekilleri arasında 
gürültü olduğunda, Meclis Başkanı Mehmet Ali 
Şahin’e dönüp “Bunları sen mi susturacaksın, 
ben mi susturayım?” demesi… Kendi gibi 
düşünmeyen herkese böylesine meydan 
okuyarak yaklaşması, maalesef ülkemizde 
çok ciddi bir kutuplaşma yaratıyor. 1970’lerin 
sonlarına doğru da Milliyetçi Cephe, Milli Cephe 
gibi cepheler vardı. Sonra,  kan gövdeyi götürdü. 
Şimdi demokrasimiz biraz daha olgunlaştığı 
için o noktaya gelmedik ama toplumda insanlar 
birbirlerine kuşkuyla bakar oldu. Siyasi ve çok 
ciddi olarak etnik kutuplaşma var. Mezhep 
bazında da var ancak bu henüz daha ön plana 
çıkmadı. Maalesef Başbakan, politikasını 
kutuplaşma üzerine inşa ediyor ve bundan bir 
çıkar umuyor. “Öteki yanlış, ben doğruyum” 
ve “Benim gibi düşünmeyen haindir” anlayışı 
egemen oluyor topluma. 

Nefret söylemi katalog suçlar 
kapsamına alınmalı
-Nefret suçlarına karşı mücadele için özel 
bir yasanın gerekli olduğunu düşünüyor 
musunuz? Sizce, 5651 sayılı yasadaki 
katalog suçlar nefret söylemini de 
kapsamına alınmalı mıdır? 

- Kesinlikle alınmalıdır. Amerika’da bunu 
yaşadım. Üniversitede hoca olduğum 
dönemlerde nefret değil ama önyargılı 
konuşmamaya ilişkin sık sık notlar iletilirdi 
bize. Türkiye’de de önyargının giderek nefret 
boyutuna gelmemesi için önlemler alınmalı, 
gerekirse cezai müeyyideler getirilmeli.. 
5651 farklı bir yasa. İnternet, farklı bir ortam 

ve İnternet’te sansür koyamazsınız. Bu yasa 
çıkarken de bu noktaya dikkat çekmeye, anti-
virüsler analojisi yaparak anlatmaya çalıştım. 
Yeni bir virüs çıkıyor,  bilgisayarınızdaki 
antivirüs güncelleniyor. Sonra yeni bir virüs, 
yeni bir güncelleme… Bu sonsuza kadar gider. 
Mutlaka o en güncel antivirüsün üzerinden de 
atlayacak bir virüs bulunur. Bunu önlemek 
şimdiki bilgimiz ve teknoloji ile imkânsız. 
Dolayısıyla “Bu yasa zaten uygulanamaz” diye 
baştan uyarmıştım. Bütün dünya, siber suçlarla 
ilgili nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği 
arayışı içerisinde.  Bizim de bu konuda henüz bir 
cevabımız yok. Yazılı ve görsel basına birtakım 
yasaklama veya engellemeler koymak kolay 
ama İnternet dünyasında bu mümkün değil.

Erişimin engellenmesi yerine 
içerik çıkartılmalı…
-5651 yasa kapsamında Türkiye’de yabancı 
popüler video siteleri engelleniyor. Bu 
konudaki görüşleriniz nelerdir? Video 
siteleri hangi gerekçelerle ve nasıl 
engellenirse haberleşme özgürlüğünün 
kısıtlandığı yönündeki eleştirilere maruz 
kalmaz?

- Haberleşme özgürlüğünün kısıtlandığı 
yönündeki eleştirilere maruz kalmamak ancak 
erişim engellemesi yerine içerik çıkartmak ile 
mümkün. Bu konuyu Ankara ve İstanbul’daki 
bilişim hukukçularıyla görüşüyoruz. Umuyorum 
gelecek günlerde erişim engellenmesi yerine 
içerik çıkartma konusunda bir yasa teklifi 
vereceğiz.
Yabancı popüler video sitelerinin Türkiye’de 
engellenmesi konusunda bence Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, gereksiz bir inatlaşmaya 
girdi. Bakan, önce Atatürk’e hakaret diye 
bahane buldu ve ilgili siteye giriş Türkiye’de 
engellendi. Ancak uluslararası yaptırım 
gücümüz yok ki gidip Kanada’da, Brezilya’da 
da çıkart diyelim.  Sonra Bakan, konuyu çevirip 
“Vergi vermiyorlar” noktasına getirdi. Ancak 
böyle olunca “Maliye Bakanlığı’nın ilgileneceği 

konu, sana mı düştü? Eğer vergi konusunu 
konuşacaksak öncelikle iletişim vergisini 
görüşelim” denilir. Bu gündeme geldiğinde, 
Maliye Bakanı işaret ediliyor. O zaman Google 
eğer vermesi gereken vergiyi vermiyorsa, 
konuyu Maliye Bakanı’na bırak. Bütün bunlar, ne 
yapacağını bilememenin sıkıntıları. Son olarak 
da “Yerli sürüm yapsınlar” denildi. Bu öneriye 
de cevap verdim. Türkiye’de çok pahalı olması 
nedeniyle yerli firmalar gidiyor Hollanda’dan, 
Almanya’dan hosting hizmeti alıyor. Neden 
pahalı? Hükümet, Türk Telekom’u koruyor 
da ondan. Bunun üzerine de Bakan, Türk 
Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) namına bir açıklama yaparak “Hosting 
hizmetini yüzde 50-60 ucuzlatacağız” dedi. 
Yani daha önce Maliye Bakanı yerine konuşan 
Ulaştırma Bakanımız şimdi de hem TT hem de 
BTK yerine konuştu! İlginç bir durum…Bakalım 
göreceğiz.

-Bu arada CHP’nin Facebook’u kapatmak 
için dava açtığı ortaya çıktı…

-CHP, Facebook’u kapatmak için dava açmadı. 
Konuyu özetleyerek anlatayım. Sayın Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 Yerel 
Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı olduğunda Facebook’ta aleyhine 
çok çirkin bir iftira atıldı. Kılıçdaroğlu, 
söz konusu grubun engellenmesini istedi. 
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 
görülen davada, Kılıçdaroğlu haklı bulunarak 
“İhtiyati tedbir” talebi kabul edildi ve www.
facebook.com sitesindeki gruba erişimin 
engellenmesi kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu’nun 
avukatları tedbir kararının uygulanması için 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na 
(TİB) başvurdu. Ancak TİB, sözkonusu tedbir 
kararını uygulaması gereken kurumun TİB 
değil Telekom olduğunu gerekçe göstererek 
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Kılıçdaroğlu’nun talebini geri çevirdi. Bunun 
üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatları mahkeme 
kararını uygulatmadığı gerekçesiyle TİB 
yöneticilerine dava açtı. Şu anda yürüyen dava, 
tamamen TİB Başkanı Fethi Şimşek’in görevini 
ihmal etmesiyle ilişkilidir. Facebook’un 
kapatılması zaten gündeme bile gelmemiştir. 

-Fethi Şimşek’in görevi ihmali nedir? 
Kapatmayı TİB Başkanlığının mı yapması 
gerekiyordu? 

Şimdi orası tartışmalı. Bazıları “Fethi Şimşek 
zaten yapması gerekeni yaptı” diyor. Fakat 
Yargıtay o düşüncede değil. Bazıları da 
“Yapması gerekeni yapmadı ”diyor. Konunun 
o yönü üzerine konuşma yetkim ve bilgim 
yok; ama, sayın genel başkanımıza bilerek 
veya bilmeyerek “Facebook’u kapattıracak” 
diye yanlış ve haksız bir suçlama yapıldığını 
vurgulamak isterim.

Sivil toplum örgütleri, 
demokrasinin temelidir

-Bilindiği gibi kişisel saldırıların, 
hakaretlerin tacizlerin İnternet üzerinden 
tespiti çok zor. Vatandaşlar mağdur 
ediliyor. Tek çözüm yolu olarak sansür 
görülüyor. Toplumun demokratikleşmesi 
için sansürlerin kaldırılması çok önemli. 
Bu anlamda biz vatandaşlara düşen 
görevler nelerdir?

Dünya bir değişimden geçiyor. Bu değişimin 
en önemli boyutlarından biri de, kontrol ve 
denetleme sistemleridir. Bizim alışageldiğimiz 
denetleme ve kontrol, hiyerarşiktir, tepeden 
aşağıyadır. Yukarıda bir otorite gözleyecek 
ve “Bu yanlıştır” diyecek. Alıştığımız düşünce 
yaklaşımı bu. Oysa dünyada giderek yatay 
denetlemeye doğru hamleler yapılıyor. Şerif 

Mardin’in mahalle baskısı demek istediği 
buydu sanırım. Mesela, sigara içmenin 
cezası var ancak bunun cezası olmasa bile 
otobüslerde insanlar sigara içmeye utanıyor. 
Bu, yatay denetlemedir. Yatay denetleme, 
birisi sizi zorlamadan yapılan bir denetlemedir. 
Bu, batı demokrasilerinde çok güçlü işliyor. 
Mesela, meslek odaları, mesleklerinin 
standartlarını birileri gelip denetlemeden 
kendileri denetliyorlar. Türkiye’de henüz yatay 
denetleme örnekleri pek yok. Yurttaşımız hala 
tepeden birisinin gelip duruma müdahale 
etmesini bekliyor. Bu noktada vatandaşa 
düşen sorumluluklar, genellikle sivil toplum 
örgütlenmeleri aracılığıyla yerine getirilir. 
Örneğin İnternet’te sakıncalı bir durum 
görüldüğünde hemen ilgililer haberdar ediyor, 
filtre konuluyor, içeriğin çıkartılması için 
başvurular yapılıyor. Ancak bu süreci izleyen 
zabıta kolluk kuvveti değil. İzleyen de yurttaş, 
önlemi almaya yönelik girişimleri yapanlar da 
yurttaş. Özetle, yurttaşımız, özellikle okur-
yazar kitle artık tribünlerden olan biteni 
izlemekten vazgeçip katılımcı olmak zorunda.
Günümüz dünyasında sivil toplum örgütleri 
son derece önem kazandı. Toplum bilimci 
profesör Anthony Giddens tarafından 
yapılan araştırmada, 1990’ların başında batı 
demokrasilerinde sivil toplum örgütü üye sayısı 
siyasi parti üye sayısını geçtiğini gösteriyor. 
Bu ne demek? Sivil toplum örgütleri o kadar 
güçleniyor ki siyasi partileri etki altına 
alabiliyorlar. Yalnız burada “akıl vermek”ten 
söz etmiyorum. Somut öneriler yapmaktan, 
projeler geliştirmekten veya geliştirilmesine 
katkı koymaktan söz ediyorum. Sivil toplum, 
örgütlü bir şekilde yatay bir denetleme sistemi 
kurabilmeli.. Örneğin, medyanın yanlış haber 
ve yorumlarının internetten üstüne gidebilmeli.

Avrupa Birliği adaylı sürecinde yatay denetleme, 
dolayısıyla sivil toplumun güçlenmesi son 
derece önemli. Haklı olarak demokrasinin 
böyle güçleneceğine inanan AB tarafından, sivil 

toplum örgütlerinin oluşması ve güçlenmesi 
için önemli miktarda mali yardımlar ve 
hibeler veriliyor. Çünkü sivil toplum örgütleri, 
demokrasinin temelidir. Sivil toplum 
kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Türkiye 
o noktaya maalesef gelemedi. Siber suçlara 
karşı şu anda sadece hiyerarşik denetleme ile 
bir çözüm olabileceğini görmüyorum. 

-Bilişim sektörü için ülkemizdeki İnternet 
Kurulu, yatay denetlemeye örnek olabilir 
mi?  

- İnternet’te mutlaka belli regülâsyonlar 
olmalı. Sektörü regüle edip, düzenleyecek 
işlevsel, yetkili, sorumlu bir kurulun 
çalışması gerekiyor. 5651 sayılı yasaya, 
İnternet Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin 
maddenin konulması çok doğru oldu. İnternet 
Kurulu, ideal çözüm. Bakan beyle karşılıklı 
mutabakata vardığımız bir konuydu. Fakat 
Kurul, arzu ettiğimiz gibi çalışmıyor. Yetkileri 
yok. Olanakları yok.

İktidar olursak bilgi teknolojileri 
konusunda şeffaf ve katılımcı bir 
strateji hazırlayacağız

-TBMM’nin bu yılında kendiniz için 5 hedef 
belirlemişsiniz. Bunlardan bir tanesi 
Bilgi Toplumu olma yolunda ilerlemek 
için izlenecek strateji ve uygulanacak 
politikaları geliştirmek. İktidar 
olursanız bilgi teknolojileri konularında, 
CHP hükümeti olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz?         

- Bilgi toplumu politikalarımız temel 
olarak 9 ilkede toplanıyor. Bu ilkeleri şöyle 
sıralayabiliriz: 
1. Katılımcılık ve saydamlık
2. İzlemek, ölçmek ve hesap verilebilirlik
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3. Somut öncelik, hedef ve stratejiler belirlemek
4. İnsan ve talep odaklı olmak
5. Teknoloji üretimi odaklı olmak
6. Beşeri sermaye odaklı olmak
7. Girişimciliğin ve yatırımın önünü açmak
8. Konuları bilgi toplumu ile ilişkilendirmek
9. Mevzuat ve kurumsal yapıyı oluşturmak

En önemli ilkemiz, katılımcılık ve saydamlık.  Verilecek kararlar için olabildiince geniş toplumsal 
kesimlerle beraber çalışmak ve konsensüs (fikirbirliği) oluşturmak. Örneğin çok lafı edilen 
“bilişim vadisi” konusu var. 8 yıldır hâlâ konuşuluyor. Bu yıl bitmiş olması gereken 111 eylemden 
oluşan Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) var, yarısı bile tamamlanmadı. Çünkü bu çok da katılımcı bir 
şekilde hazırlanmadı ve ciddiyetle uygulanmadı. İktidar olursak ciddi bir strateji hazırlayıp şeffaf 
bir şekilde ve sivil toplumun katılacağı bir süreç içinde uygulamaları yapacağız.  Somut bir adım 
olarak söylememiz gerekirse, telekom sektörünü mutlaka düzgün bir rekabete açacağız, bilişim 
ve yazılım sektörünün önünü açıp hızla gelişmesini sağlayacağız. 

Her ülkede iktidar var ama sadece demokrasilerde muhalefet bulunuyor

-27 Şubat 2008’de toplanan Türkiye 2. Bilişim Şurası’nda TBMM’deki Bilgi Grubu’nun 
Komisyon haline dönüştürülmesi, TBMM’de “ Bilgi Toplumu Komisyonu” adı ile bir 
ihtisas komisyonunun ivedi olarak kurulmasının gerekli ve zorunlu olduğuna dikkat 
çekilmişti. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Türkiye’nin bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecine muhalefetin de katılımı için sizce en uygun model nedir?

- Aslında sorun, hükümetin çoğunluk sistemi ile çoğulculuğu birbirine karıştırmasında yatıyor.  

Çoğunluk sistemi, çoğunluğun diktatörlüğüdür. Çoğulculuk ise azınlıkta olanların da fikrinin bir 
şekilde toplumsal yaşama yansımasını sağlar. Verilecek kararlarda muhalefetin de görüşünün 
yer alması, katkısının olması gerekir. Şu andaki anlayış özetle “Biz iktidarız, istediğimizi yaparız. 
Çoğunluk bizden yana, muhalefet gitsin evinde otursun” şeklinde. Bu çoğunluk sistemidir, çoğunluk 
diktatörlüğüdür. Her ülkede iktidar var ama sadece demokrasilerde muhalefet bulunuyor. Anayasa 
değişikliğinde bizimle uzlaşmadı iktidar. Hâlbuki 2002 seçimlerinde milletvekili bile olamayan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili ve başbakan olmasını sağlayacak Anayasa değişikliğini CHP 
destekledi. Yani biz uzlaşmaya açığız. Ama, AKP dayatmayı tercih etti. Maalesef halkımız da bu 
yaklaşıma onay verdi. Hitler de seçimle iktidara gelmişti…

Ziya Aktaş’ın TBMM’de kurduğu Bilgi Grubu, güzel bir diyalog ortamıydı.  ODTÜ’den hocam 
olan Aktaş, 2002 seçimlerinden sonra grubu benim devam ettirmemi istedi ama iktidar buna 
izin vermedi. Siz yapın dedik onlar da yapmak istemediler veya yapamadılar. Bence benzer bir 
grup kesinlikle oluşturulmalı. Hem görüş alışverişi ve fikir üretmek için, hem de milletvekilleri 
arasında farkındalık yaratmak için çok yararlı olurdu.  Komisyona gelince, uzun adının içinde “Bilgi 
Teknolojileri” de olan bir komisyon var. Kendi başına, ayrı bir Bilgi Toplumu Komisyonu olmasını 
şimdilik gerekli ve yararlı görmüyorum. Belki bakanlık kurulduktan sonra olabilir.

-Grubun yasa hazırlama ya da farklı konularda çok işlevsel görevleri olmadığı için gruptan 
komisyona geçilmesi önerildi. İhtisas komisyonu gibi bir komisyon düşünülüyordu. 

- Aslında ihtisas komisyonu iyi olabilir. Komisyon mu olsun, olmasın mı, bakanlık olsun mu 
olmasın mı yıllardır tartışılıyor. Biz iktidar olursak bütün bunların cevabını, sektör ve bürokrasi 
temsilcileriyle birlikte görüşerek vereceğiz. 2002’de güçlü, 2007 ise biraz daha zayıf bir şekilde 
“Bilgi Toplumu Bakanlığı”na karşıydım. Bakanlığın yeni bir bürokrasi yaratacağından endişe 
ediyordum. Ama şu anda karşı değilim. Bakanlığın mutlaka kurulması gerektiğini düşünüyorum. 

http://www.bilisimdergisi.org/s126

