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İ n t e r n e t  d ü ş m a n ı  1 2  ü l k e
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 
12 ülkeyi “İnternet düşmanı” ilan 
ederken, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 14 ülke izlemeye aldı. 

S ınır Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü (Reporters Without 
Borders-RWB), 2009’da 
ilan edilen “Dünya İnternet 

Sansürüyle Mücadele Günü” vesilesiyle 
yayınladığı raporda 12 ülkeyi “İnternet 
düşmanı” ilan etti. 
Örgütün yayınladığı “İnternet düşmanları” 
listesinde, İnternetin yoğun takibat altında 
bulunduğu ve sansüre tabi tutulduğu 
ülkeler Çin, Myanmar, Küba, İran, 
Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Suriye, 
Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam. 
Durumun büyük ölçüde kötüleştiği 
Bahreyn ve Beyaz Rusya da bu yıl 
listeye eklendi. Raporda, bu ülkelerde 
İnternet içeriklerinin çok sıkı bir şekilde 
filtrelendiğine, eleştirel blogcu ve İnternet 
gazetecilerinin sıkı takibata alınıp baskı 
altında tutulduğuna dikkat çekildi. 
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 
ülkenin dahil olduğu “Gözetim Altındaki 
Ülkeler” listesinde ise Avustralya, Mısır, 
Eritre, Fransa, Malezya, Rusya, Güney 
Kore, Sri Lanka, Tayland, Tunus, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve bu yıl listeye eklenen 
Hindistan, Kazakistan bulunuyor. Rapora 
göre Fransa, uyguladığı filtreleme 
yasası ve yasadışı download yapanların 
bağlantısını kesme yetkisi yüzünden 
izlemeye alınan ülkeler arasına girerken 
Avustralya ise “uygunsuz içeriği” filtreleme 
yasası sebebiyle izlemeye alınan ülkeler 

listesine alındı. Libya ve Venezuella 
2012’de bu listeden çıkarılırken Türkiye’ye 
ilişkin, “Binlerce İnternet sitesine hâlâ 
erişim yok İnternet kullanıcıları filtre 
girişimleri alarm veriyor ve İnternet 
gazetecileri hakkında dava açılmaya devam 
ediliyor” ifadeleri kullanıldı.
Ancak Sınır Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü, listede adı geçmeyen ülkelerde 
de durumun toz pembe olmadığına 
dikkat çekiyor. Özellikle Azerbaycan, 
Fas, Pakistan ve Tacikistan’da durumun 
dikkatle takip edildiği belirtiliyor. Batılı 
ülkeler de gözlemden muaf değil. 
Buralarda da filtre uygulamaları söz 
konusu. Raporda Batılı ülkeler, İnternet 
güvenliğine İnternet özgürlüğünden daha 
fazla önem vermekle eleştiriliyor. 

Devrimler ve İnternet
Raporda, Arap dünyasında geçtiğimiz yıla 
damgasını vuran halk ayaklanmalarına 
atıfta bulunularak, otoriter rejimlere karşı 
mücadelede İnternet’in artan önemine 
dikkat çekiliyor. Muhalif blogcuların sosyal 
paylaşım platformları aracılığıyla kitleleri 
harekete geçirdiği, geleneksel medyanın 
sansüre tabi tutulduğu ve yabancı 
gazetecilerin ülkeye sokulmadığı ülkelerde 
vatandaşların bu görevi üstlenerek boşluğu 
doldurduğu da kaydediliyor. Bu nedenle 
pek çok hükümetin İnternet içerikleri ve 
eleştirel internet aktivistleri üzerindeki 

baskıyı artırdığı 
belirtiliyor. Rapor, bazı 
ülkelerin online ifade 
özgürlüğü konusunda 
geliştiğini, bazılarının ise 
katılaştığını gösteriyor. 
Örneğin; önceki yıllarda 
İnternet düşmanı seçilen 
Libya’nın, Kaddafi’nin 
devrilmesinden sonra 
listeden çıkarıldığı 
görülüyor.
İnternet özgürlüğüne 
karşı ittifakta baskıcı 
rejimlere teknoloji 
desteği de önemli bir sorun. Matthias 
Spielkamp örneğin Beyaz Rusya ve 
Özbekistan’ın diğer ülkelerden ithal 
ettikleri yeni teknolojilerle sansürü önemli 
ölçüde artırdığını vurguluyor.
 
Türkiye, “Dünya Basın Özgürlüğü 
Endeksi”nde 148’inci
RWB’nin, “2011-2012 Dünya Basın 
Özgürlüğü Endeksi”nde Türkiye basını, 
incelenebilen 179 ülke arasında 148’inci 
oldu. Türkiye önceki Endekste 138’inci 
sıradaydı. Örgüt, Türkiye hakkında, “Eşi 
görülmemiş büyüklükteki tutuklamalar, 
masif telefon gizli dinlemeleri ve 
gazetecilerin kaynaklarının gizliliğini 
küçümseme, medyada tehdit ikliminin 
yeniden başlamasına yardım etti” 

iddiasında bulundu. 
Raporun “Birkaç Avrupa ülkesi kıtanın 
geri kalanı gerisinde kaldı” başlıklı 
paragrafında şöyle denildi: 

“Endeks bazı Avrupa ülkeleri ile kıtanın 
geri kalanı arasındaki uzaklaşmayı ortaya 
koydu. Başkan Lukaşenko’nun Belarus’da 
yeniden seçilmesinin ardından yapılan 
protestolar üzerindeki baskı, ülkenin 14 
sıra birden düşerek 168’inci olmasına 
neden oldu. Türkiye (148’inci) kendiliğinden 
bölgesel bir model sergilediği zamanda 
geriye doğru büyük bir adım attı ve 10 
sıra kaybetti. Söz verilen reformların 
yürütülmesi bir yana yargı sistemi 
gazetecilerle ilgili, askeri diktatörlükten bu 
yana emsali bulunmayan bir dizi tutuklama 
dalgası başlattı.” 

http://www.bilisimdergisi.org/s142


