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Avukat Serhat Koç: 

Sansür mekanizması 
tek elde toplanmakta, 
hızlandırılmakta, 
yargı denetiminden 
kaçırılmakta ve adeta 
benim görmene izin 
verdiğimi görebilirsin 
ve her gördüğünü de 
kaydederim sürecine 
girmiş bulunuyoruz. 

G
ündem sayfalarımıza Güneli & Koç Hukuk Bürosu kurucu ortağı ve Korsan Parti 
Türkiye Hareketi sözcüsü, bilişim hukukçusu Avukat Serhat Koç da, “5651 sayılı 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (İnternet sansür yasası) ve kanunu 
değiştirmeye yönelik kanun teklifleri üzerinden bir distopya açıklaması” başlıklı 

oldukça uzun yazısını göndererek katkı verdi. Yazının bir kısmına aşağıda yer veriyoruz.Zamanlama manidar mı? 
Evet manidar... Dünyada sadece Türkiye’de değil hemen 

hemen tüm “gelişmiş” ülkelerde bir “gözetim” 
düzeni sürüyor. Türkiye de görünen o ki buna 
ayak uydurmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken 
sansürleme mekanizmasını da yanında 
bonus olarak sağlıyor biz kullanıcılarına 
(vatandaşlarına).

Burada bahsettiğimiz gözetim ise hayatımızın 
her alanına yayılmış kara bir distopyaya 
aslında. Yani zamanlama gözetim anlamında 
manidar değil. Ama 5651 değişikliği teklifini 
kimlerin, hangi hukukçuların, hangi 
danışmanların hazırladığı, kim tarafından 
sipariş edildiği açıkçası muamma olmayı 
sürdürüyor. Çünkü başta Zeynep Karahan 
Uslu ve Necdet Ünüvar olmak üzere tekliflerin 
altında imzası olan milletvekillerinin aslında 
tekliflerin içeriklerinden ancak imzalama 
anlarında haberdar olduklarını hatta 
bazılarının halen dahi okumamış olduklarını 
düşünüyoruz. 

Esasen Türkiye ve dünyada sansür her 
zaman vardı ve olacaktır da. Çünkü bu tarz 
mekanizmalar, iktidarların bilgiyi halkın 
denetiminden kaçırma yolu olarak en çok 
başvurulan araçlardır. Bu kısıtlamalarla, 
alternatif oluşumların sesi çeşitli kılıflar 
altında kısılmaya, bilgiye ulaşmamıza, ifade 
özgürlüğüne, yeni medyaya ve en çok da sosyal 
ağlara aslında  kısaca iletişimimize tümden 
ket vurulmaya çalışılmaktadır.

Bu tür sansür yasalarının, yolsuzluk 
olaylarından ve ciddi önem derecesine sahip 

bilgilerin İnternet’te dolaşmasından sonra 
hayata geçirilmeye çalışılması da zamanlama 
açısından oldukça manidar!

İnternet’in doğasına ve tarafı olduğumuz başta 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olmak 
üzere tüm uluslararası sözleşmelerin tersine 
hareket edildiği ve birilerinin açıkça yalan 
söylediği hem hukuken hem insani açıdan 
ortadadır. 

…

Edward Snowden’ın da yapısını son dönemde 
ortaya çıkardığı, ABD’deki Ulusal Güvenlik 
Dairesi(National Security Agency-NSA) benzeri 
bir oluşumun bugünün Türkiye’sinde de 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
bünyesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
işbirliği ile kurulduğu vatandaşlar açısından 
hangi noktada olduğumuzu anlamamız 
açısından önemli bir ipucudur.

Sansür tek başına gelmemekte, beraberinde 
izlenmeyi ve gözetlenmeyi de getirmektedir. 
İnternet yıllardır demokratik ve özgürlükçü 
bir kanal olarak görülürken her hareketimizin 
en kolay şekilde takip ve kayıt edilebildiği 
bir mecra haline gelmesi elbette günlük 
hayatımızı ve sosyal yaşantımızı da derinden 
etkileyecektir.

Şifrepunk’ta Assange ”Özgürleşme 
yolundaki önemli aracımız İnternet, şimdiye 
dek gördüğümüz en tehlikeli totaliterlik 
kolaylaştırıcısına dönüştürüldü. İnternet insan 
uygarlığına bir tehdittir” diyor. 
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Yani aslında Morozov ve diğer kuşkucularla, 
kötümserlerin görüşlerine hiç uzak 
olmadığımız görünüyor. 
İnternet’te sınırsız gözetim tam da dünyanın 
sosyal ve ekonomik sistemlerinin İnternete 
tam anlamıyla entegre olduğu zamanda 
geliyor. 11 eylül’den kısa bir süre sonra 26 
Ekim 2011’de ABD’de çıkarılan Patriot Act’te 
devletin artık makul şüphe bile olmaksızın 
İnternet ya da farklı türden bir ağ üzerinden 
gerçekleştirilen tüm iletişim yollarını 
izleyebilmesini mümkün kılmıştı.  Tabi bu 
gözetimin sadece internette olduğu anlamına 
gelmemektedir. Sokakta, evlerde, her yerde 
olan gözetim ve denetim kuşatmasından 
İnternet de uzun zamandır nasibini alıyor 
ve bu tarz düzenlemeler devletlerin şiddet 
tehdidi sayesinde kolaylıkla yürürlüğe 
konulabilmektedir.

Bilgileri, iletişimimizi şifrelemek bunların 
şifresini çözmekten daha kolaydır. İnsanlar 
artık kendilerini İnternet’te de güvende 
hissetmiyorlar. Bu yüzden de tüm iletişim 
kanallarını güvenli hale getirmek isteyen ve 
yazdıklarını şifreleyecek, girdikleri sitelerde iz 
bırakmayacak çözümlere yöneliyorlar. 

Bu hukuki açıdan ciddi bir sorun olduğu kadar 
aslında esasen sosyologların incelemesi 
gereken ciddi bir kara distopya çağının 
habercisi tüm insanlık için. Öyle ki ne 
diyorduk: “iletişim örgütlenmektir” ve fakat 
şimdilerde ise “iletişim şifreli örgütlenmektir” 
diyebiliriz rahatlıkla. Buradaki mantık oldukça 
basittir; asla unutmamak gerekir ki baskı 
düzeyi ne kadar yüksek olursa, çıkış yolu da o 
kadar hızlı ve kolay bulunur.

…

Gelecek cidden çok karanlık gözükse de, 
çözüm yok değil, hatta ciddi derece çeşitli ve 
yaratıcı çözümlerde mevcut, mücadele alanları 
hâlâ var ve aktifler. Asla unutmayın toplum ve 
birey, yasakçı zihniyet karşısında her zaman 
bir adım öndedir.

İnternet kanunu mu?
Türkiye’de  ne zaman İnternet’e dair bir 
mevzuat çalışması yapılsa, hali hazırda sahip 
olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz hukuksuz 
şekilde sınırlandığı gibi gözetleme, kaydetme 
ve sansürleme faaliyetleri de aynı oranda 
arttırılmaktadır. 

Öyle ki hükümetin iddiasına göre temel amacı 
çocuk pornografisi ve istismarı ile mücadele 
olan 5651 Sayılı Kanun zamanın meclis 
artimetiğinde Atatürk’e hakaret suçunun 
da eklenmesinin kabulü ile ana muhalefet 
partisinden de  destek görmüş ve 2007 yılında 

yasalaşarak o günden beri sansüre açılan 
kapımız olmuştu. Gerçeklerden devlet eliyle 
korunmamızı sağlamıştı.

Yasanın ilk çıkarıldığı dönemde de pek çok 
uzman yazar ve akademisyen bunun adım 
adım gelecek bir sansürün kılıfı olduğunu 
dünyadan örneklerle delillendirerek çeşitli 
platformlarda ısrarla dile getirmişlerdi. 
Ama hiçbir şey sansürün durmasına çare 
olmadığı gibi sansür mekanizması tek 
elde toplanmakta, hızlandırılmakta, yargı 
denetiminden kaçırılmakta ve adeta benim 
görmene izin verdiğimi görebilirsin ve her 
gördüğünü de kaydederim sürecine girmiş 
bulunuyoruz. 

…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat 
ve Görevleri tasarısına giren düzenleme 
ile birlikte, İnternet kullanıcılarının tüm 
hareketleri hangi kelimeleri aradığı, hangi 
sitelere girdiği, sosyal ağlarda neler yaptığı 

kayıt altına alınacak. Erişim sağlayıcıların 
hükümet kontrolündeki “birlik”e üye olmasının 
zorunlu tutulması yoluyla gerçekleştirilecek. 
Yine düzenleme ile getirilen yenilik olarak, 
hali hazırda DNS üzerinden engelleme 
yapılırken, artık IP adresi üzerinden erişim 
engellenmesi söz konusu olacak. URL temelli 
erişim engellenmesi uygulamaya sokularak, 
bir içerik sebebiyle bütün adresin erişiminin 
engellenmesinin yolu açılacak. Yani hem 
İnternet kullanıcılarının her yaptığı kayıt altına 
alınıyor, hem de bazı siteler engelleniyor.

…

Kanundaki erişim engelleme nedenlerine 
nefret söyleminin de eklenmesi, katılma 
zorunluluğu bulunan bir erişim sağlayıcılar 
birliği kurulması ve sansürün bu birlik eliyle 
yürütülmesi, hâkimlerin jet süreler içerisinde 
sansür istemleri hakkında karar vermesi, URL 
ve IP numarası bazlı erişim engellemeler ve 
de demokratik teamüllere asla sığmayan yargı 
dışındaki kurumların ve hatta TİB başkanı ve 
de ilgili bakanın emirle site kapatabilmesi 
gibi şu an var olan sansürü daha da ileri 
boyutlara getirecek olan pek çok detay nokta 
bu değişiklik tasarısında yer aldı.

…

Hali hazırda var olan İnternet sansürünü az 
ve yavaş bulanlarca hazırlandığı anlaşılan 
düzenlemenin gerekçesi de bu tür sansür 
yasalarının artık tüm dünyada telif koruması 
ve terörizmle birlikte üç temel gerekçesinde 
biri olan “Aile, çocuk ve gençlerin korunması; 
elektronik istismarın engellenmesi”  olarak 
gösterilmiş teklif metninde. 
Vekiller gerekçelerinde, ”Bilindiği üzere 
medya, neyin dikkate değer olduğunu 
ve toplumun neleri görmesi ve duyması 
gerektiğini belirleyerek önemli bir işlev 
üstlenmektedir. 
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İnternet günümüz medyasında en yaygın 
kullanılan araç olarak öne çıkmaktadır” 
diyerek aslında kendi esas amaçlarının da 
İnternet medyasını tahakküm altına almak 
ve kitleleri yönlendirmek olduğunun da bir 
şekilde açık etmiş durumdalar. 

…

Ne siteler gördüm zaten yoktular...
Tasarıdaki bir yenilik ise; Türkiye’de 
barındırılan sitelerden uyarı alan “hukuka 
aykırı” içeriğin Türkiye’deki yer sağlayıcılarca 
çıkarılması ve de içeriği yerli olsun yabancı 
olsun yurtdışında barındırılan sitelerin ise 
içeriği çıkartılamasa bile ilgili sayfalara 
Türkiye’den erişimin engellemesi. Yani 
yine deve kuşu oluyoruz ve başımızı yine 
kuma gömüyoruz. “Siteyi biz Türkiye’de 
görmüyorsak o site zaten yok ki” diyebiliyoruz.
Torba kanuna alınmayan maddelerden biri 
olan ve Uslu’nun tasarısındaki en derin 
hatalardan biri de “Halkın bir kesimini sosyal 
sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge 
ayrımına dayanarak aşağılama” suçunun  
da artık site sansürleme nedenleri arasına 
alınmış olması. Türkiye’de son derece muğlak 
ve yoruma açık olan bu TCK maddesinin aslen 
sürekli olarak İslam, Müslümanlık, Türklük, 
Sünnilik vb. “temel” değerleri “aşağılamak” 
yönünden işletildiği ve Fazıl Say, Sevan 
Nişanyan gibi pek çok aydının dahi bundan 
dolayı hapis cezası aldığı yenidonem.com gibi 
sitelerin kapatıldığı bir ülkede hangi sitelerin 
şimdiden bu son derece “insani” gözüken 
maddeye dayanılarak kapatılabileceğini size 
sıralayabiliriz.

Tüm muhalif fikirlere ait siteler bu kapsamda 
değerlendirilecek ve bir bir kapatılacak ama 
hiçbir savcı “öteki” kavramının içerisinde olan 
yani “temel değer” kabul etmediği değerlerin 
“aşağılanmasını” suç kabul etmeyecektir. 
Türkiye’de hep olduğu gibi işin uygulamada 
bittiği bir ortam olduğunu gözden kaçırarak 

“samimi” duygularla nefret suçu dediğimiz 
aslen dünyada da kabul görmesi gereken 
ötekinin daha da ötekileştirmesini engelleme 
amacı taşıyan bu maddenin İnternet 
sansürüne dayanak yapılması, Türkiye’deki 
kamplaşmayı da artık onarılamaz hale 
getirilebilir. Ötekileştirilenlerin en önemli 
ifade özgürlüğü mecrası olan İnternet’in 
de ellerinden alındığında neler yapmasını 
bekliyoruz?

….

Son derece sakıncalı husus ise; zorunlu 
olarak oluşturulacak Erişim Sağlayıcıları 
Birliği’ne üye olmayan İnternet servis 
sağlayıcılarının faaliyette bulunamayacak 
olmasıdır. Öyle ki erişimin engellenmesi 
kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere 
Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kurulması ve bu 
birliğin tüzüğünü devlet onayından geçmesi 
kararlaştırılmıştır. Birlik, yetkilendirilen tüm 
İnternet servis sağlayıcıları ile İnternet erişim 
hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla 
oluşan ve koordinasyonu sağlayacak bir yapı 
olarak öngörülmüş olup erişimin engellenmesi 
kararlarının gereği için Birliğe gönderileceği 
ve bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat 
erişim sağlayıcılara yapılmış sayılacağı 
tasarıda yer almıştır. Birliğe katılımın zorunlu 
olması, tüzüğün devlet onayı gerektirmesi, 
katılmayanlara ceza ve faaliyet durdurma 
yaptırımı getiriliyor olması da yine siyasi 
otoritenin sansürü sürdürme ve tek elden hızlı 
ve etkin bir şekilde sürdürme konusunda ne 
kadar da inatçı ve kendinden emin olduğunu 
göstermektedir.
 
Erişim Sağlayıcılar Birliği gibi zorunlu 
sektörel birlikler kurdurtup köhnemiş sansür 
mekanizmalarını hortlatmaktan derhal 
vazgeçilmelidir. Öyle ki tarih bu tür adı “birlik” 
olan ama aslında egemenler tarafından 
kurulan uygulayıcı topluluklar ve güç 
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odaklarıyla doludur, bunlar çıkarları için her 
şeyi yaparlar ve asla “devlet”in sözü dışında 
hareket etmezler.

Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin aslında kelime 
anlamının dışına çıkarak tek görevinin erişimi 
engellemek olacak olabilmesi ihtimali 
gerçekten de ülkenin ve hukuk sistemimizin 
içinde bulunduğumuz durumu en iyi anlatan 
şey.

…

Yer sağlayıcıların yeni çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine 
göre sınıflandırılarak yükümlülüklerin 
farklılaştırılabirileceğine dair bir madde 
de mevcuttur ki; yer sağlayıcıların 
yükümlülüklerinin ve hatta ne demek olduğu 
şu anda anlaşılamayan sınıflandırmalarının (?) 
kanunla değil de yönetmelikle yapılacağının 
sinyalleri verilmiş durumda. Anlaşılan Google, 
Facebook vb. olmayan yer sağlayıcıları çok 
çok zor dönemler bekliyor ülkemizde. Ama 
tabi aslında bu sınıflandırma kapsamında 
Google, Facebook vb. büyük şirketlerin 
“Platform Sağlayıcı” olarak sınıflandırılıp her 
türlü sorumluluktan kendilerini kurtarmaları 
mümkün olacak.  Zaten aslında bu 5651 
değişikliğinin altında yatan temel olay olan 
tüm çıkar gruplarının menfaatlerinin bir 
noktada toplandığını gösteren bir gerçek bu 
da.

…

Aslında demokratik toplumlarda tüm 
erişim sağlayıcıların bu yönde bir tasarıya 
tek ağızdan itiraz etmesi ve asla bunu 
kabullenmeyeceklerini güçlü bir biçimde 

dillendirmeleri beklenir ama ülkemizde bir 
tane bile erişim sağlayıcı buna ses çıkarmamış 
ve bu da aslında erişim sağlayıcıların 
faaliyetlerinin durdurulması noktasında 
ne kadar da savunmasız ve bastırılmış 
şekilde idarenin boyunduruğu altında anti-
demokratik bir şekilde yönlendirildiklerinin bir 
göstergesidir. Ayrıca bu birliğin masraflarının 
da ilgili firma gelirlerinin bilmem kaçta biri 
ile sağlanması yasalaşıyor ki bu da bizlere 
yani İnternet kullanıcılarına faturalarımızın 
artması anlamında yeni bir külfet olarak 
geri dönecek artık raporlara yansımış bir 
gerçek olan dünyanın en yavaş ve en pahalı 
İnternetlerinden birini kullandığımız şu 
ülkede.

…

Sonuç olarak şunu belirtmek gerekir ki: 
erişime engelleme kararları yerine İnternet 
demokrasisine uygun bir şekilde şeffaf bir 
uyar-kaldır mekanizmasının işletilmesi 
sağlanmalıdır. Kanunda erişim engelleme 
kalacak ise yeterli şüphe kavramı yerine 
mutlaka kuvvetli şüphe kavramı ile birlikte 
bir süreçte tanımlanmalıdır. Aynı zamanda 
erişime engellemenin, yalnızca hukuka 
aykırılığın başka tedbirlerle giderilemeyeceği 
durumlarda ve ölçülülük ile orantılılık ilkeleri  
çerçevesinde uygulanabileceği bir tedbir 
olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.
…

Bir ülkenin ve halkın ilerlemesinin bilimsel 
çalışmalarla ve bilimsel çalışmaların 
da eğitim ve ifade özgürlüklerinin tam 
olarak kullanılmasıyla gerçekleşeceği 
unutulmamalıdır. İnternet’te sansürün 
artırılması basın özgürlüğünü kısıtladığı 
gibi bilimsel araştırma özgürlüğünü de 

baltalamaktadır. Bilimsel 
araştırmacılar, öğrenciler, 
akademisyenler ve her kesimden 
insan kendi ilgi alanlarındaki 
bulguları test etmek ve daha 
da geliştirmek amacıyla 
başkalarının incelemesine ve 
kullanmasına sunarlar. Buna 
araştırmacılıkta bilim etiği 
denir. Bununla birlikte, İnternet 
özgürlüğü ifade özgürlüğünün 
koruyucusudur. Ayrıca, İnternet 
özgürlüğü ile araştırma özgürlüğü 
girifttir. Çünkü, günümüzdeki 
en etkin araştırma metodu 
İnternette kaynak taraması, 
içeriklere rahat ve sansürsüz 
erişimden, test ve bulguların 
İnternet’te paylaşılmasından ve 
tartışılmasından geçer. İfade 
özgürlüğü olmazsa da araştırma 
özgürlüğü bundan olumsuz yönde 
etkilenir. Bilgi akışının, açık, şeffaf, 
sansürsüz ve herkesin erişimine 
izin vermediği durumlarda bilimin 
ilerlemesi söz konusu  olamaz.

…

Yine de tüm bu olanlara rağmen 
artık insanlar internetin, alternatif 
medyanın, ifade özgürlüğünün 
ne olduğunun önemini kısaca 
hayatlarının önemini ve buna 
olan tehditleri açıkça anlamış 
oldu. Bizler ise bu insanları 
birlikte hareket etmeye, çözümler 
üretmeye, kendi internetimizi 
kurmaya ve hayatımızı tekrar geri 
almaya çağırıyor ve bize hayatı dar 
etmek isteyenlere inatla “İnternet 
hayattır” diye haykırıyoruz.
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