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Dünyada internet sansürü
Hükümetin iddiaların aksine, çağdaş dünyada internet sansürü 
yok. Diktatörlükler ve üçüncü dünya ülkeleri ise sansürde 
birbirleriyle yarışıyor...

http
://

www
Geçtiğimiz ay 

internete sansür 
yasası meclisten 

geçti ve onun ardından da 
jet hızıyla Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylandı.  
Yeni yasa ile TİB 
(Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı) bir sansür 
kurulu gibi çalışacak ve 
istediği siteyi rahatlıkla 
engelleyebilecek.  Servis ve 
içerik sağlayıcılar da erişim 
verilerini uzun süreler 
saklamak zorunda kalacak 
ve gerektiğinde TİB ile bu 
bilgileri paylaşacak. Bu yasa 
ile birlikte Türkiye internet 
sansürü konusunda Çin 
modeline bir adım daha 
yaklaşmış oldu. Yasayı 
savunan hükümet ise bu 
tür düzenlemelerin çağdaş 
devletlerde de olduğunu 
iddia ediyor. Gerçekte ise 
durum çok farklı. Bu ay 
siz değerli okuyucularımız 
için dünyadaki internet 
düzenlemelerini araştırdık. 
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Amerika Birleşik Devletleri

İnternetin ana vatanı ABD, internet konusunda en fazla yasal 
düzenlemeye sahip olan ülke. Bu yasal düzenlemelerin hiç 
birisi ise internet sansürünü içermiyor. İfade özgürlüğü ABD 
anayasasında güvence altınmış durumda ve yapılan yasaların 
buna uyması gerekiyor. ABD’de 1996 yılında müstehcenliğin 
internette sınırlandırılması konusunda Communication 
Decency Act adlı bir federal yasa kabul edildi. Yoğun tepki 
çeken bu yasa uygulamada kalamadı. 1997 yılında Amerikan 
Yüksek Mahkemesi bu yasanın anayasaya aykırı olduğuna 
karar verdi ve iptal etti.  Bu yasanın sadece 230. Maddesi 

yürürlükte kaldı. 230. Madde internet içerik ve servis sağlayıcıların 
paylaşılan içeriklerden dolayı sorumlu olmayacağını garanti ediyor.

ABD’de 1998 yılında çocukların internette zararlı içerikten korunması 
amacıyla Child Online Protection Act adlı bir yasa çıkartıldı. Bu yasa da 
anayasaya aykırı bulundu ve hiç bir zaman uygulanmadı.

ABD’de internet içeriğini düzenleme konusunda iki temel yasa 
yürürlükte bulunuyor. Bu yasalardan en çok bilineni 1998 yılında 
imzalanan Digital Millenium Copyright Act (DMCA) adlı yasa. Bu 
yasa internet üzerindeki telif haklarını düzenliyor. 2000 yılında kabul 
edilen Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) adlı yasa ise 
13 yaşının altındaki kullanıcıların  sadece ailelerinin izni ile internet 
servislerine üye olabileceğini hükmediyor. Bu yasa nedeniyle Facebook 
dahil olmak üzere bir çok internet servisi 13 yaşının altında kullanıcı 
kabul etmiyor.

ABD’de porno içerikler dahil olmak üzere tüm internet içeriğine 
sansürsüz olarak ulaşabiliyor. Sadece ilk öğretim okullarındaki 
internet erişiminde filtre uygulaması kullanılıyor. Bu filtre 
uygulamasının sınırları 2000 yılında kabul edilen Children’s Internet 
Protection Act (CIPA) adlı yasa ile belirlenmiş durumda. CIPA illegal 
ve porno sitelere okullarda erişimi engellerken, öğrencilerin hangi 
sitelere girdiklerinin kaydının tutulmasını ise içermiyor.

Fikir ve ifade özgürlüğü ABD’nin en temel taşlarından birisi. ABD’deki 
internet kullanıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların aksine internette 
sansür engeline takılmıyor.

Kanada

Kanada’da internet içeriği herhangi bir şekilde 
sansürlenmiyor ve bir filtre uygulaması kullanılmıyor. 
Bunun yanında Kanada’da faaliyet gösteren web 
sitelerinin Kanada yasalarına uymaları zorunluluğu 
var. Eğer yayınlanan içerik bir suç teşkil ediyorsa 
mahkemeler devreye giriyor. Kanada’da içerik 
sağlayıcılar diğer sitelere verdikleri linkler nedeniyle 
suçlanamıyorlar. 

İngiltere

İngiltere basın ve ifade özgürlüğünün kalelerinden birisi. 
Ülkede ifade özgürlüğü yasalarla güvence altına alınmış 
durumda. İngiltere’de internet erişiminde herhangi bir 
kısıtlama bulunmuyor. 2010 yılında OpenNet Girişimi 
ülkede bir araştırma yaptı ve İngiltere’de engellenmiş 
herhangi bir web sitesi bulunmadığını açıkladı. İngiltere internette 
sadece çocuk pornografisini engelliyor. OpenNet bu tarz siteleri test 
etmiyor. 

İngiltere’de web filtresi uygulaması internet servis sağlayıcılar 
tarafından uygulanıyor ve isteğe bağlı olarak kullanıcılar web 
filtresini kapatabiliyorlar. Geçtiğimiz seneye kadar internet filtresi 
ön tanımlı olarak gelmiyordu. Yeni kabul edilen bir düzenleme 
ile çocukların zararlı içerikten korunması amacıyla filtrelerin 
ön tanımlı olarak sunulmasına karar verildi. İngiltere’nin büyük 
internet servis sağlayıcıları Taltalk, BT, Sky ve Virgin’in farklı 
türlerde internet filtreleri bulunuyor. Bu filtreler ise Türkiye’deki 
uygulamanın aksine istenildiği zaman kapatılabiliyor.

Almanya

Almanya’da internet üzerinde herhangi bir filtreleme 
ve sansürleme uygulaması bulunmuyor. 2009 yılında 
çocuk pornografisinin engellenmesi hakkında 
Zugangserschwerungsgesetz adı altında bir yasa 
kabul edildi. Yasa bu tarz içeriklere sahip olan sitelerin 
filtrelenmesini içeriyordu. Alman siyasetinde büyük 
tartışmalara yol açan bu yasa 2011 yılında kaldırıldı. 
Günümüzde filtre uygulaması yerine çocuk pornosu içeren siteler 
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mahkeme kararlarıyla kapatılıyor.
Almanya’da internet sansürü sadece mahkeme kararı ile yapılabiliyor. 
Alman mahkemeleri Alman yasalarına göre suç olan sitelere erişimi 
engelleyebiliyor. Bu tür engellemeler ise genellikle nazi propaganda 
sitelerine karşı uygulanıyor.

Fransa

Demokrasinin sağlam kalelerinden biri olan Fransa’da 
çocuk pornosu, terörizm ve ırkçılık dışında herhangi 
bir internet sansürü bulunmuyor. Freedom House’un 
internet özgürlükleri listesinde Fransa en özgürlükçü 6 
ülke arasında bulunuyor.

Fransa’da internet siteleri sadece mahkeme kararı 
ile engellenebiliyor ve bu engellemeler bir elin 
parmaklarını geçmiyor. 2011 yılında bir Fransız 

mahkemesi Copwatch Nord Paris I-D-F adlı bir sitenin engellemesi 
kararını vermişti. Bu karar ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Site 
azınlıklara şiddet uygulayan polislerin fotoğraflarını ve bilgilerini 
yayınlıyordu. 

Hollanda

Avrupa’nın en özgürlükçü ülkelerinden biri olan 
Hollanda’da internet üzerinde herhangi bir denetim 
veya sansür bulunmuyor. Hollanda’da 2008 yılında 
çocuk pornografisinin engellenmesi için dönemim 
adalet bakanı Ernst Hirsch Ballin bir kara liste 

uygulaması teklifini gündeme getirdi. Teklife göre çocuk pornosu 
içeren sitelerin adresleri belirlenecek ve bu adreslere erişim bir uyarı 
mesajıyla engellenecekti. Yalnız bu teklif anayasaya aykırı olduğu 
nedeniyle hiç bir zaman yasalaşmadı.
Hollanda’da internet servis sağlayıcılar Avrupa Birliği 2006/24/
EC direktifine göre erişim verilerini altı ay boyunca saklamakla 
yükümlüler. Bu verilere ise sadece mahkeme emri ile paylaşılabiliyor.

Avustralya

Avustralya’da herhangi bir internet sansürü ve genel 
filtreleme uygulaması bulunmuyor. OpenNet Girişimi 
2009 yılında Avustralya’daki internet erişimini kontrol 
etti ve ülkede internet sansürü olmadığını açıkladı.  
Bunun yanında Avustralya’da TİB benzeri bir kurum 

bulunuyor. Avustralya İletişim ve Medya Başkanlığı adındaki 
bu kurum ülke içinde barındırılan içeriği engelleyebiliyor. Bu 
engellemeler ise sadece çocuk pornosu, tecavüz ve yasadışı siteleri 
içeriyor.
Avustralya’da 2008 yılında internete sansür getirilmek istendi. 
Tasarıya göre zararlı içerikler belirlenecek ve internet servis 
sağlayıcıları bu içerikleri engellemekle yükümlü olacaklardı. Bu 
yasa tasarısı önerisi ülkede büyük tepkilere yol açtı ve hiç bir zaman 
yasalaşmadı.
Günümüzde Avustralya’da internet servis sağlayıcıları 
kullanıcılarına opsiyonel olarak web filtresi hizmeti sunuyor ve 
isteyen kullanıcı bu hizmetten yararlanabiliyor. 

Suudi Arabistan

Mevcut Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından bir 
çok konuda örnek alınan Suudi Arabistan, internet 
sansüründe başı çeken ülkeler arasında geliyor. 
Krallıkla yönetilen Suudi Arabistan’da demokrasi 
bulunmuyor ve insan hakları diye bir kavram yok. 
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün dünya 
basın özgürlüğü sıralamasında Suudi Arabistan 
161. olarak yer alıyor. Basın özgürlüğünün bulunmadığı ülkede 
doğal olarak internet özgürlüğü de bulunmuyor.  Ülkedeki tüm 
internet trafiği, yurtdışına çıkmadan önce bir proxy sunucu 
tarlasına gönderiliyor. Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji şehrinde 
bulunan bu büyük sunucu tarlası içeriği denetliyor, filtreliyor ve 
kaydediyor. OpenNet Girişimi’ne göre Suudi Arabistan internet 
sansürü konusunda en agresif ülkelerden birisi. Ülkede aralarında 
Wikipedia ve Youtube’un da bulunduğu binlerce siteye erişim 
engellenmiş durumda.  Suudi Arabistan’daki internet  sansürü 
sadece pornografi, kumar vs. ile sınırlı değil Şii mezhebini öven 
siteler bile yasaklanmış durumda. Herhangi bir muhalif siteye 
internetten ulaşmak mümkün olmuyor. Zaten Suudi Arabistan’da 
mevcut yönetimi ve kraliyeti eleştirmek hapisle hatta idamla 
cezalandırılıyor.

Suudi Arabistan’da hangi sitelerin engelleneceğini İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı bir komite belirliyor. İnternette içerik yayını 
yapmak için Kültür Bakanlığından özel izin alınması gerekiyor. Basit 
bir blog yazarı bile bu izini almak zorunda.
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Birleşik Arap Emirlikleri

Sansür konusunda Suudi Arabistan’la yarışan Birleşik 
Arap Emirliklerinde internet Secure Computing adlı bir 
internet filtre sistemi ile sansürleniyor. Ülkede Etisalat ve 
Du adı altında iki internet servis sağlayıcısı bulunuyor. Bu 
servis sağlayıcılar pornografiden, muhalif siyasi içeriğe 
kadar geniş kapsamda bir sansür uyguluyorlar.  Ayrıca 
ülkede VOIP erişimi de yasak. Skype, Google Talk ve 

diğer tüm VOIP servisleri ülkede kullanılamıyor. Ayrıca ülkede match.com 
gibi arkadaşlık siteleri de sansürlenmiş durumda.  İşin en ilginç olanı ise 
İsrail’e ait tüm sitelerin engellenmiş olması. Ülkeden .il domain uzantısına 
erişim yapılamıyor.

İran

Ortadoğu’da İsrail’den sonra en fazla internet kullanım 
oranına sahip olan İran, sansür konusunda da çok ileri! 
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün İnternet Düşmanı 
Ülkeler listesinde İran en başlarda yer alıyor. İnternet 
İran’da ilk kez açıldığında yasaklar bu kadar sert değildi.

 2005 yılında Ahmadinejad’ın başkan olmasıyla yasaklar katlayarak arttı.  Şu 
an İran’da 5 milyon üzerinde siteye erişim engellenmiş durumda. İnternet 
servis sağlayıcılarının filtre uygulama zorunluğu bulunuyor. İran Çin’den 
sonra internet yasakları konusunda ikinci sırada yer alıyor. Pornografik 
siteler, gay ve lezbiyen siteleri, reformist siyasi siteler, Facebook, Twitter, 
New York Times İran’da yasaklı. Bu yasaklar 2006 yılından bu yana 
Smartfilter adı verilen özel bir filtreleme yazılımı ile uygulanıyor.

İran’daki bir diğer ilginç yasak da internet hızı konusunda. 2006 yılında 
İran hükümeti internet hızını ev kullanıcıları ve internet kafeler için 128 
kbit ile sınırlandırdı. Bu yasak İranlıların internet üzerinden batı filmlerini 
izlememesi için getirildi. 128 kbit sınırlaması hala devam ediyor ve İran’da 
geniş bant internet uygulaması bulunmuyor.

İran’ın özgürlük düşmanlığı sadece sansürle sınırlı değil.  Ülkede tüm 
internet erişimi Nokia Siemens Networks tarafından kurulan özel bir 
dinleme merkezi tarafından dinleniyor. Bu merkez tüm internet erişimini 
depoluyor, anahtar kelime bazında sınıflandırıyor ve İran polisine sunuyor.

Çin

İnternet sansürü ve yasakları konusunda dünya 
lideri tartışmasız Çin... Diğer hiç bir ülke sansür 
konusunda Çin’in ulaştığı mertebeye ulaşabilmiş 
değil! Çin interneti hem denetliyor, hem sansürlüyor 
hem de internet üzerinden muhalif yayın yapanlara 
büyük cezalar veriyor. Çin’in internet polis gücü 
iki milyon kişiden oluşuyor! Bu polis gücü özellikle 
içeriğin denetlenmesi konusunda çalışıyor. 
Forumlarda yazılanlar, bloglar, aklınıza gelebilecek 
tüm internet içeriği hem donanım ve yazılım 
çözümleri ile hem de bu iki milyonluk polis gücü tarafından izleniyor. Muhalif 
yazılar yakalandığı zaman da büyük cezalar veriliyor. Örneğin 2001 yılında Wang 
Xiaoning adlı bir aktivist bir eposta grubuna yazdığı yazı yüzünden 10 sene hapis ile 
cezalandırıldı. 2013 yılında Çin polisi yüzlerce kişiyi online mecrada yalan söylenti 
yayma suçuyla gözaltına aldı. Çin’de hükümet aleyhinde bir yazı 5000 kişiden 
fazlasına ulaşırsa yazıyı yazan 3 seneye kadar hapis cezası alabiliyor.

Çin’de 2000 yılında kabul edilen yasaya göre yerel içerik sağlayıcıları yabancı 
haber sitelerine link veremiyor ve yabancı haberleri yayınlayamıyor. Çin’de 
haberleri sadece hükümet tarafından lisanslı gazeteler yapabiliyor. Online 
siteler sadece bu lisanslı gazeteler tarafından önceden yayınlanmış haberleri 
verebiliyorlar.

Çin’de arama motorları da sansürlenmiş durumda. Sansürlenmiş kelimeler 
arama motorunda aratıldığı zaman hiç bir sonuç vermiyor. Örneğin Google’da 
“özgür tibet” kelimesi aratılamıyor. Bing, Yahoo ve Google Çin için özel servis 
sunuyorlar. 

Çin’in internet sansürü yapısının kalbini Golden Shield Project (Great Firewall of 
China) sistemi oluşturuyor. Çin Seddi’nden esinlenerek geliştirilen bu projeye 
1998 yılında start verildi ve 2003 yılında sistem devreye girdi. OpenNet Girişimine 
göre Çin’in internet filtreleme yapısı dünyadaki en gelişmiş sansür yapısı 
konumunda.  Milyonlarca site bu sistem tarafından engelleniyor. Çin’in rejimine 
muhalif olan her şey Çin’de yasak. Demokrasi ile ilgili siteler, Tibetle ilgili siteler, 
hatta Marksist sitelere bile erişim sağlanamıyor. Çin’in 1998’den bu yana bu 
filtreleme sistemi için milyarlarca dolar harcamış durumda. Derin paket analiz 
özelliklerine sahip olan sistem VPN bağlantılarını bile engellemeyi başarıyor. 
Çin’deki internet sansürünün başarısı diğer diktatörlere de ilham kaynağı olmuş 
durumda. İnternete sansür getirmek isteyen ülkeler ilk önce Çin modelini örnek 
alıyorlar. 

http://www.bilisimdergisi.org/s163

http://www.bilisimdergisi.org/s163

