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Bianet sitesi Yayın Yönetmeni Erol Önderoğlu:

İnternet’i  otoriter değil, 
sorumlu devlet düzenler!   

Kararın, “esrarengiz uygulamalara gebe” olduğunu 
öngörmek için oldukça “acı bir tecrübe” yaşandığına 
dikkat çeken Önderoğlu, sorunun, düzenleme-
lerde “emrivakiliğin” hâkim olması, denetimde 
“cezalandırmanın” öncelenmesi,  işlemlerde de 
“orantısızlığın” öne çıkmasından kaynaklandığı 
düşüncesinde.

Alternatif haber ajansı IPS (Inter Press Service) İletişim Vakfı (Bağımsız İletişim 
Ağı-Bianet), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), “İnternetin 
Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” kararını, 13 Nisan 2011’de 
Danıştay’a taşıdı. “Yürütmenin durdurulması” talebiyle Danıştay’a açılan 

iptal başvurusunda,  kararın yasal dayanaktan yoksun olduğu, Anayasa ve uluslararası 
sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz şekilde kısıtladığı belirtildi.  
Söz konusu iptal davası ve konuya ilişkin görüşlerini almak üzere Bianet sitesi Yayın 
Yönetmeni Erol Önderoğlu ile görüştük. Kararın, yasa yapma tekniği bakımından 
“sakıncalı” bir ilk örneği oluşturduğu, filtrenin, ancak özgür iradeleriyle mümkün 
olabileceği ve yaygın bir bilinçlendirme süreciyle sağlıklı sonuçlar verebileceğini 
vurgulayan Önderoğlu, cezai yaptırımın İnternet’e bağlanan insanlara ve ISS yöneltmenin 
“tutarsızlık” olduğunu söyledi.
“Kararın, esrarengiz uygulamalara gebe olduğunu öngörmek için elimizde oldukça acı 
bir tecrübe var!” diyen Önderoğlu, güvenlik paranoyasıyla istenilen bahane arkasına 
sığınılabileceğini, Türkiye’de siyasi erkle sivil toplum ve hak örgütleri arasında gerçek 
bir ilişkisel sorun yaşandığını belirtti. Önderoğlu, İnternet’in düzenlenmesinde meşru 
olmak kaydıyla çeşitli kısıtlamalara da gidebileceğini ancak tamamen isteğe bağlı bir 
yol olması gereken filtre üzerinden İnternet’in keyfi şekilde daraltılmasının orantısızlık 
olduğuna işaret etti.
İnternet’le ilgili çeşitli yasalarda var olan hükümlerin tek bir yasa altında 
toplanabileceğine işaret eden Önderoğlu, evrensel standartları karşılayan kısıtlamaların 
açık, şeffaf, sonuçları öngörülebilir ve orantılı düzenlemelere bağlanmasını istedi.  
Temel sorunun, düzenlemelerde “emrivakiliğin” hâkim olması, denetimde 
“cezalandırmanın” öncelenmesi,  işlemlerde de “orantısızlığın” öne çıkmasından 
kaynaklandığını düşünen Önderoğlu, “Her şeyin başıboş bırakılması ile İnternet’i hapis 
sarmalında tutmak” arasında geniş bir sorumluluk alanı bulunduğunu ancak burada 
düzenleyicileri göremediklerini söyledi.
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Çocukları zararlı içerikten korumada 
“ebeveynlerin yerine devlet eliyle” 
karar verilmesinin doğru bir uygulama 
olmadığını belirterek iptal başvurusunda 
bulundunuz. Vakıf olarak bu konudaki 
görüş ve değerlendirmenizi alabilir miyiz?
 
-Çocukların zararlı içeriklerden korunması, 
ailesel bir sorumluluk içerisinde çözülmelidir. 
Bu amaçla öngörülen cezai tedbirlerse 
çocukları korunacak ailelere yöneltilemez. 
Böylesi meşru bir amaçtan birden fazla yanlış 
yapıldığını herkes görmeye başladı. Birincisi, 
yasa yapma tekniği bakımından düzenleme 
sakıncalı bir ilk örneği oluşturuyor.
 
Düzenleme karar mıdır? Yönetmelik midir? 
Yoksa yasa mıdır? Yönetmelik ve yasa ise 
Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmez 
mi? Değilse, hak ve özgürlükleri ilgilen bu 
metin, hangi temel yasadan türedi? “Dört 
filtreden birini seçin” denilerek Türkiye’den 
İnternet erişiminin dışında tutulan dünyası hiç 
sorgulanmıyor.
 
Devlet, çocuk pornografi yayan örgütler ve suç 
ağlarıyla etkin ve sistemli şekilde mücadele 
etmelidir. İnternet kullanıcılarına filtre, ancak 
kendi özgür iradeleriyle mümkün olabilir ve 
yaygın bir bilinçlendirme süreciyle de sağlıklı 
sonuçlar verebilir. Cezai yaptırımı evlerinden 
İnternet’e bağlanan insanlara ve İnternet servis 

sağlayıcılarına (İSS) yöneltmek tutarsızlıktır.

Haziran 2007’de Bianet’e, İnternet kafelerden 
erişilemediği yönünde şikâyetler geldi. 
Yakınmalar artınca birkaç hafta süreyle 
durumu araştırdık ve Anadolu’da bir İl 
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde “sakıncalı” 
veya “yasak” siteler listesi oluşturulduğu 
ve filtre üreten şirkete, bu siteleri İnternet 
kafelerden erişime kapatan paket programlar 
geliştirmelerinin istendiği ve buna uygun filtre 
programları ürettirildiğini öğrendik. Hem özel 
şirket hem polis nezdinde yaptığımız girişimler 
sonucunda bu uygulamaya son verebildik. 
“Paket” programlardan söz ettiğimize göre, 
22 Ağustos’ta uygulamaya sokulacak kararın 
da, esrarengiz uygulamalara gebe olduğunu 
öngörmek için elimizde oldukça acı bir tecrübe 
var!  
  
-Yapılan başvuruya ilişkin ne gibi 
gelişmeler yaşandı?
-Danıştay başvurumuzla ilgili henüz bir karar 
almış değil. Bu sürenin başvurumuzun titiz bir 
şekilde incelemeyle değerlendirildiğini ümit 
etmek istiyoruz. 

-BTK yaptığı açıklamalarda konunun 
üzerinde 2.5 ay geçtikten sonra gündeme 
getirildiğini daha önce hiçbir girişimde 
bulunulmadığını açıklamıştı. 
Bu konuda yapmak istediğiniz bir açıklama 
var mı?

-Bianet, konuyu zamanında gündemine 
alarak hukukçularıyla durumu önce araştırdı; 
düzenlenin yürürlüğe girmesiyle doğacak 
olası sonuçlarını tartıştı ve toplumsal bir 
sorumluluğun gereği olarak da düzenlemeyi 
Danıştay’a taşıdı. Kaldı ki, kararın üzerinden 
2,5 ayın geçmesi, BTK’yı hangi açıdan kurtarır, 
anlaşılamıyor. Sorumlu tutulması gerekenler 
bizzat bu işe kalkışanlardır.

Sonuçta, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerle 
ilgili düzenleme yapmak her söz konusu 
olduğunda karşımıza bu tarz sorunlar çıkıyor. 
Bizi korumak adına bir şey çıkarılıyor, yasa mı, 
karar mı, yönetmelik mi belli değil. Konunun 
aktörleriyle mesele tartışılmamış, görüş 
alınmamış… “Paket program” kavram ve 
kapsamı nasıl uygulamaya sokulacak, kimsenin 
haberi yok; endişeler ortada.
Söz konusu düzenlemenin yol açtığı sorunlarla 
yıllardır karşılaşıyoruz. 2001 yılından bu yana 
düşünceyi ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü 
kapsamında girişilen değişikliklerin hayatımıza 
yansıyamamasının başka bir nedeni yok. 
Hükümetler ve Meclisler, “Bizden başkası 
bilmez?” yaklaşımını terk etmedikçe dünyadaki 
kötü şöhretimiz bitmez. 5651 sayılı kanunun 
çıkış sürecini ve son yıllarda yol açtığı sorunları 
bir gözünüzün önüne getirin. YouTube, 2.5 yıl 
boyunca Türkiye’de yasaklı kaldı. 
Güvenlik paranoyasıyla demokratik hak 
ve özgürlükler bir kenara bırakıldığında 
özgürlükler baltalandığında istediğiniz bahane 
arkasına sığınabilirsiniz. Dönemin Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım’a göre, YouTube 
neredeyse reklam vergisini beyan etmediği için 
Türkiye’den sansür edilmişti! Sorunları tüm 
açıklığıyla karşımıza alıp yüzleşmedikçe böyle 
de yaşayabiliriz. Türkiye’de siyasi erkle, sivil 
toplum ve hak örgütleri arasında gerçek bir 
ilişkisel sorun var. 

-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?

-Türkiye, pire yüzünden yorganın yakıldığı bir 
ülke! İnternet’in düzenlenmesi, meşru olmak 
kaydıyla çeşitli kısıtlamalara da gidebilmektir 
elbette. Ancak bir içerikten dolayı tüm bir 
sitenin erişime kapatılması, okurun gönderdiği 
mesajdan haber sitesi yetkilisinin hapis 
istemiyle yargılanması, tamamen isteğe 
bağlı bir yol olması gereken filtre üzerinden 
İnternet alanının keyfi şekilde daraltılması 
bugün ülkemizde kısa sürede ulaştığımız 
orantısızlıklardır.

Merak ediyorum, İnternet’le ilgili çeşitli 
yasalarda var olan hükümler tek bir yasa altında 
toplanamaz mı? Bugün, 5651 Sayılı Yasa’nın 
8 ve 9. maddeleri, Fikir ve Sanat Eserleri 
Yasası’nın (ek 4) maddesi, Terörle Mücadele 
Yasası’nın 6. maddesi, Türk Ceza Kanunu 
(TCK), Medeni Yasa’nın 56 ve 58. maddeleri gibi 
birçok düzenleme İnterneti geniş bir ağ içinde 
sınırlandırıyor. Hepsi gözden geçirilmeli, bilgi 
edinme veya düşünceleri açıklama önünde 
engel oluşturanlar yürürlükten kaldırılmalı, 
evrensel standartlarını karşılayan kısıtlamalar 
açık, şeffaf, sonuçları öngörülebilir ve orantılı 
düzenlemelere bağlanmalıdır. 

-İnternet ortamı ve kullanıcının erişim 
olanaklarını kısıtlayacak usul ve esaslar, 
hangi durumlarda kabul edilebilir? Bu 
kısıtlamalar ne ve nasıl olmalı? 

-Soruya herkes kendi önerisini getirebilir, 
yanıtı da tek değil. Öncelikle suç olarak kabul 
görmüş “çocuk pornografisi”, “intihara teşvik 
etmek”, “şiddet kullanımını özendirmek” ve 
“dolandırıcılık” gibi faaliyetlerin İnternet’teki 
yansımalarına karşı etkin bir mücadele gerekli.  
İnternet’ten kişilerin kendi özgür iradeleriyle 
giriştikleri, suç olarak kapsam kazanmamış 
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tüm faaliyetler, özgürlük alanlarına girer. 
Bunlar sınırlandırılamaz. “Sövme”, “iftira” 
gibi fiiller nedeniyle orantısız uygulamalardan 
kaçınılmalı. Belediye başkanıyla ilgili bir 
karikatürü Facebook üzerinden paylaştı diye 
kişinin evi basılamaz, bilgisayarlarına el 
konamaz, hapis istemiyle yargılanamaz. Bu kişi 
tespit edildikten sonra sorun tazminat hukuku 
çerçevesinde çözülebilir. Atatürk’e hakaret 
içeren video barındırdığı gerekçesiyle ülkede 
tüm İnternet’i kurutamazsınız.
 
 - Özgürlükleri sınırlamadan çocukları 
koruma adına İnternet nasıl düzenlenmeli?

-Ülkemizde sosyal bilinç geliştirme araçlarına 
ağırlık verilmiyor. Sosyal devleti değil, liberal 
pazarı kışkırtan bir devleti görüyoruz. Teknoloji 
üreten şirketler birkaç yılda cirolarının katlarken 
bu bize son derece olağan geliyor. Öte yandan, 
bunca yıldır “İnternet neden evlerimizde özgür 
veya güvenli değil” sorusu karşısında çaresiz 
görünüyoruz. Kanımca, İnternet ürünlerinin 
tanıtımına ayrılan imkânların yarısı sağlıklı bir 
politika geliştirmeye ayrılsa sorun kendiliğinden 
çözülür.
   
-İnternet erişimini kısıtlayacak 
düzenlemelere neden karşı durmalıyız?

-İnternet, bireysel hak ve özgürlüklerin 
özgür yaşandığı toplumlarda ortaya çıktı ve 
gelişti. Aynı dönüşüm, İnternet’le tanışan tüm 
toplumlarda da hızla yaşandı. Filtreye karşı 
İstiklal Caddesi’nde yürüyen on binlerce kişinin 
bu kadar renkli, sıra dışı, özgür, canlı olduğunu 
belki de tahmin edemezdik. İnternet bu işte! 
Geleneksel medya araçlarının görmek 
istemediği bu renklerini önce İnternet’e 
taşıdılar, şimdi de sokağa! Artık, göçmen 
hakları, LGBT hakları, çocuk hakları, kadın 
hakları, engelli hakları, azınlık haklarından 
söz ediyoruz, bunların her birisinin ve daha 
nicelerinin İnternet’te karşılığı var. Siz onları 
görmek istemeseniz de onlar İnternet’te 
yaşıyorlar! 
Bağımsız veya alternatif medya araçları, on-
line gazetecilik mecraları, muhalif hareketlerin 

beslediği İnternet siteleri, İnternet günlükleri 
(blog), Facebook, Twitter ve daha nice araç, 
günlük olağan ehlileştirilmiş haber malzemeleri 
dışında muazzam bir bilgi dünyasıyla bizleri 
buluşturuyor. Bu büyüleyici akıştan toplumları 
kesenler tüm dünyada risk alıyorlar. Çünkü 
çoktandır İnternet entelektüel üretimin başlıca 
araçlarından biridir.
  
-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?

-Çocuk pornografisi kadar net bir alanda 
kısıtlamaya giderseniz kutuplaşmayı harekete 
geçiren hiçbir unsura rastlamazsınız. 
Müstehcenlik gerekçe gösterilerek yetişkinleri 
kısıtlamaya kalkarsanız veya polisle yüz yüze 
bırakırsanız, böylesi kanaatlar hangi iktidar 
altında olursa olsun ister istemez uyanır.
 
Temel sorunun, yetkililerin İnternet’le ilgili 
giriştikleri düzenlemelere “emrivakiliğin” 
hâkim olması, İnternet denetiminde 
“cezalandırmanın” öncelenmesi,  işlemlerde de 
“orantısızlığın” öne çıkmasından kaynaklandığı 
kanaatindeyim. 

Oysa devlet pozitif yükümlülüklerini gözden 
uzakta tutmamalı. Her şeyin başıboş bırakılması 
ile İnternet’i hapis sarmalında tutmak arasında 
oldukça geniş bir sorumluluk alanı gözüküyor 
ki, burada düzenleyicileri göremiyoruz. Ve, 
İnternet’i ancak otoriter değil, sorumlu devlet 
düzenler!
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