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-Sizce, “İnternet’i kullanma hakkı, hem 
de özgürce kullanma hakkı Türkiye’de 
gerçekten vatandaşlara sınırsız olarak 
vaat edilmiş bir hak mıdır? Bunun önündeki 
engeller nedir?
-Bence ülkemizde “İnternet’i kullanma 
hakkı”ndan, değil olsa olsa “kullan ama 
izlenmeye ses çıkarma”, “bizim istediğimiz 
kadar kullan”, “devletin izin verdiği ölçüde 
özgürsün”den söz edebiliriz. İnternet’i özgür 
olarak kullanma hakkının önündeki en büyük 
engel öncelikle özgürlük anlayışıdır. Ayrıca 5651 
sayılı Yasa büyük bir engel teşkil etmektedir.

-İnternet ortamı ve kullanıcının erişim 
olanaklarını kısıtlayacak usul ve esaslar 
hangi durumlarda kabul edilebilir? Bu 
kısıtlamalar ne ve nasıl olmalı? 
-İnternet’in sonsuz bir özgürlük ortamı 
olduğunu kabul etmek hayalden öte yanlış 
bir düşüncedir. Elbette ki, tüm özgürlükler 
gibi bu özgürlükler de başka özgürlükler veya 
haklar nedeniyle kısıtlanmalı daha doğrusu 
sınırlandırılmalıdır. Ancak, burada dikkat 
edilmesi gereken nokta bu sınırlandırmanın 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin olduğudur. 
Eğer bunun temel hak ve özgürlük sorunu 
olduğu anlayışını yerleştirebilir ve İnternet’in 
yapısını kavrayabilirsek kısıtlamalarımızı da 
buna göre yapabiliriz.
Bu kısıtlamaların başında bence başkasının 

yaşam hakkı, kişiliği gibi diğer kişilerin temel 
değerleri gelir. Ayrıca çocukları korumak, 
özellikle çocuk pornografisine ilişkin yayınları 
engellemek de önemli bir kısıtlama nedenidir.
Örneğin İnternet özgürdür diye İnternet’te 
terör eylemi planlamak, bunun propagandasını 
yapmak serbesttir diyememeliyiz. Ancak 
burada terör örgütü propagandası yapılıyor 
diye özellikle web 2.0 teknolojisi ile çalışan 
bir sitenin tamamına erişimi engellemek de 
doğru değil. Yapılması gereken mümkünse bu 
içeriği o siteden kaldırmaktır. Burada erişim 
engellemenin son çare olarak başvurulan bir 
yöntem olması gerekir. Ayrıca düşünce ve ifade 
özgürlüğü ile suç propagandası arasındaki 
çizgiyi iyi çizebilmek çok önemlidir.

- Özgürlükleri sınırlamadan çocukları 
koruma adına İnternet nasıl düzenlenmeli?
-Bunun için, çocuk pornografisi dışında 
İnternet’i düzenlemeye gerek yok. Konu, çok 
basit. Biraz bizde abartılıyor. Aslında olması 
gereken çocuğun erişebileceği içeriğe ailenin 
karar vermesini sağlamaktır. Ancak, burada 
başka bir sorunla karşı karşıyayız. Bilgisayara 
son derece mesafeli anne-baba ile bilgisayara 
çok hâkim çocuk arasındaki mücadele. Anne 
babalar bilgisayara mesafeli oldukları ve 
maalesef basın yayın organları da İnternet’i de 
“öcü” gibi gösterdiği için aileler tedirgin. Önlem 
alma becerisinden de yoksun. Yapılması gereken 
ailelerin işini kolaylaştıran bir düzenleme. 

TBD Hukuk Çalışma Grubu Başkanı Avukat Mehmet Ali Köksal:

Devlet  hiçbir  şekilde f i ltre içeriği  belirlememeli

Onları rahatlatacak, ama çocukların özgürce 
İnternet’te dolaşmasına da izin verecek bir 
düzenleme. Diğer yandan ailelere yönelik ciddi 
bir bilinçlendirme çalışması...

- Neye karşı “beyaz”, neye ve kimlere karşı 
“siyah” filtre uygulanmalı? 
-Bana kalırsa devlet hiçbir şekilde filtre içeriği 
belirlememeli. Tabi ki, suç ile ilgili olarak 
Mahkemeler tarafından verilen kararlar ayrı. 
Bunun dışında içeriği filtreleme işini tamamen 
sivil inisiyatiflere bırakmalı. Aksi takdirde devlet 
eliyle yapıldığında ne kadar iyi niyetli olursa 
olsun bunu sansür olarak nitelendirilmesi 
mümkündür. Bugün yaşadığımız da benzer bir 
durumdur.
-İnternet erişimini kısıtlayacak 

düzenlemelere neden karşı durmalıyız?
-Benim hangi kitabı okuyacağıma, hangi filmi 
izleyeceğime, hangi siteye gireceğime devlet 
karar vermemelidir. Demokratik, sosyal bir 
hukuk devletin de bu kabul edilemez. 

Bu nedenle kısıtlamanın istisna olması gerekir. 
Oysa, bugün geldiğimiz noktada İnternet’teki 
yetişkin içeriğin nerede ise önemli bir bölümü 
5651 sayılı Yasa kapsamında TİB tarafından 
engellenmiş durumda. Eskiden gündemde olan 
Muzır Kurulu yerine bugün TİB var. Onlar bizim 
için muzır olanı belirliyorlar. Merak ediyorum 
belirleyen arkadaşların ahlaki durumları ne 
kadar bozuldu acaba!

-IPS İletişim Vakfı (Bağımsız İletişim Ağı-

Ç ocuk pornografisi dışında, İnternet’in düzenlenmemesi gerektiğini söyleyen Köksal, 
çocuğun erişebileceği içeriğe ailenin karar vermesi, ailelerin işini kolaylaştırıp onları 
rahatlatacak ve çocukların özgürce İnternet’te dolaşmasına izin verecek bir düzen-
lemeden yana. 
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Bianet), 13 Nisan 2011’de  “yürütmenin 
durdurulması” talebiyle, söz konusu usul 
ve esaslara karşı Danıştay’ iptal davası 
açtı. Vakıf, Danıştay’a yapılan başvuruda 
BTK’nın aldığı yeni kararın yasal 
dayanaktan yoksun olduğunu ve Anayasa 
ve uluslararası sözleşmelerle tanınan 
temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz şekilde 
kısıtladığı vurgulandı. 
Çocukları zararlı içerikten korumada 
“ebeveynlerin yerine devlet eliyle” karar 
verilmesinin doğru bir uygulama olmadığı 
belirtilen iptal davası başvurusunda, 
“Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye’nin 
de üyesi olduğu Avrupa Komisyonu, 
çocuklar gibi zarar görmesi mümkün 

grupları korumak için yasal önlemler 
almaktansa özdenetim yollarına 
gidilmesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, 
üye ülkeler, ev ve okul bilgisayarları ile 
İnternet kafelerde filtre programlarının 
kullanılmasını teşvik etmeli ama devlet 
düzeyinde filtreleme girişimlerinden her 
ihtimalde kaçınmalıdır” açıklamasında 
bulunuldu. Bu açıklama konusundaki 
görüş ve değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
-Yukarıdaki açıklamaların ve daha önce 
5651 sayılı Yasa’nın ikincil mevzuatına 
(Yönetmeliklerine) TBD’nin ve diğer bilişim 
STK’larının yaptığı müracaatlarda da benzer 
görüşler dile getirildi. Anayasa’ya aykırılık 
ileri sürüldü. Maalesef açtığımız davalar 

halen Danıştay tarafından karara bağlanmadı. 
Ancak, yürütmenin durdurulması istemimiz ve 
Anayasaya aykırılık iddiamız kabul edilmedi. 
Bugün gelinen nokta, aslında davaların açıldığı 
tarihte ileri sürdüklerimizin ne kadar da haklı 
kaygılar olduğunu gösteriyor. Ancak, işin açığı 
Danıştay’dan çok umutlu değilim. Sadece 
üniversiteden ismen tanıdığım ve özgürlükler 
konusunda daha olumlu olacağını düşündüğüm 
bir isim ilgili daireye atandı. Dilerim O’nun 
üniversitede bir akademisyen olarak savunduğu 
görüşlerinin dairede etkisi olur ve bu davalarda 
bir başarı yakalanır.

-Çocukları pornografi, müstehcenlik, 
kumar gibi zararlı içeriklerden korumak 
adı altında toplumun çoğunluğuna, 
özellikle de ebeveynlere “sağduyu” işlemi 
ile getirilecek bu düzenlemenin toplumu 
“iki kutuba” indirgeyeceği ve farklı olanları 
“potansiyel suçlu” veya “öteki” konumuna 
getireceği endişesi var. Bu endişeyi 
yaşayanlara ne söylemek istersiniz?
-Haksızlar diyemeyiz. Toplumda ayrışma 
yaratmak amacıyla yapılmasa da bazı 
uygulamalar buna araç oluyor. En azından siz 
kendinizi öyle hissedebiliyorsunuz!

-BM desteğiyle Freedom House tarafından 
Nisan 2011’de yayınlanan İnternette 
Özgürlük Raporu’na göre, Türkiye’nin 
İnternet’e erişim özgürlükleri konusunda 
giderek daha kısıtlayıcı bir siyasal ve yasal 
söylem ile uygulamalara sahip olduğu 
belirtildi. Bu konudaki görüşlerinizi 
alabilir miyiz?
-Biraz önce de belirttiğim gibi özellikle dava 
sürecinde bu görüşler tarafımızdan dile 
getirildi. Bu raporun bir önceki versiyonunda 
Türkiye’nin batı haricinde çevresinin 
“kısıtlayıcı” ülkeler ile çevrili olduğu ve 5651 
sayılı Yasa’nın ve Yönetmeliklerin uygulanması 
ile Türkiye’nin de “yasakçı” ülkeler arasında 
anılmaya başlanacağı savunuldu. Ama maalesef 
derdimizi o zaman anlatamadık. Bence raporda 
dile getirilen eleştiriler haklıdır.

-Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaman 

Akdeniz, “Bir evde 3 çocuk 2 yetişkin olsa 
dahi o 5 farklı ihtiyacın tek bir filtreleme 
üzerinden karşılamak zorunda kalacaklar. 
Sizin istemiyorum deme şansınız yok. 
Açıklamalarda istemiyorsanız standart 
profilde yer alacaksınız deniyor ama 
standart profilde bir filtreleme profili. Ev 
kullanıcıları da internete tek bir kanaldan 
çıkmak zorunda kalacak” açıklaması yaptı. 
Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz 
nedir?
Sayın Akdeniz’in filtrelemenin ISP düzeyinde 
yapılmasına ilişkin eleştirisine katılıyorum. 
Gerçekten de böyle bir sorunla karşı karşıyayız. 
Ancak, standart profilin de bir filtreleme profili 
olduğuna ilişkin görüşüne katılmıyorum. 
Sadece şunu söylemek mümkün: 
“Mevcut düzenleme ile standart profilde zaten 
bugüne kadar TİB tarafından yasaklanmış 
içeriğe erişim olanağı verilmeyecek. Üstüne 
bir de ISP’lere filtreleme aşma yöntemleri 
konusunda önlem alma yükümlülüğü geliyor. 
Bu durumda DNS veya benzeri yöntemlerle 
mevcut engellemeleri ortadan kaldırma şansı 
elimizden alınmış oluyor. Bu durumda aslında 
vatandaş olarak aslında sınırlı bir internette, 
daha sınırlı bir interneti seçip seçmemek 
gibi bir durumla karşı karşıyayız.” Düşüncesi 
savunuluyor. Aslında uygulamanın bu yönde 
gelişmesi mümkün. Ancak tepkiler nedeniyle 
başta buna çok engel olmayıp, sonrasında bu 
aşamaya gelinecek diye düşünüyorum. Tıpkı 
5651 sayılı. Yasa çıkartıldıktan ve toplum artık 
yasaklamaları kanıksadıktan sonra bu Usul ve 
Esasların çıkartıldığı gibi...
Ayrıca siz sormadınız ama şunu eklemeyi de 
yapmak istiyorum. Söz konusu usul ve esasların 
hayata geçirilmesi ile artık hakkımızda hangi 
profili tercih ettiğimize ilişkin bir kayıt daha 
tutuluyor. Diğer tüm kayıtlarda olduğu gibi 
bu kayıtların yani verilerin de kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin bir mevzuatımız olmadığı 
için hangi amaçlarla kullanılabileceği kimlerin 
eline geçebileceği konusunda ciddi endişelere 
sahibim. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
mevzuat çıkmadan bu kayıtların tutulması son 
derece sakıncalı bir durum.
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