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Türkiye’de temel özgürlüklerin durumu ciddi endişe uyandırır niteliktedir. Hukuki süreçler 2013’teki 
Gezi Parkı protestolarından beridir muhalefeti sindirmek için araçsallaştırılırken, bu özgürlüklere 
yönelik sıkça yapılan saldırılar da sistematik boyut kazanmıştır. Daha önce terörle mücadele 
yasasıyla kısıtlanan ifade özgürlüğü, Türkiye toplumu dindar muhafazakârlar ve ilerici özgürlükçüleri 
karşı karşıya getirecek şekilde bölündükçe kötüleşmektedir. Perde arkasında Türkiye hükümetinin 
vatandaşları sistematik olarak susturma çabalarının olduğu bu bağlamda, özellikle de Haziran 
2023’te yapılması planlanan genel seçimler öncesinde bu rapor vatandaşların kamu algısını ve 
katılımını sağlamak için dört politika önerisinde bulunmaktadır. 

25 Nisan 2022’de “2013 yılında Gezi Parkı protestolarını 
finanse etmek” ve öne sürüldüğü üzere “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 
Türkiyeli hayırsever iş insanı Osman Kavala, “tek tesellim 
yaşadıklarımın yargıdaki vahim sorunların daha iyi 
anlaşılmasına katkıda bulunması ihtimalidir,” ifadesinde 
bulunmuştur.1 Kavala’nın yanısıra yedi kişi daha on sekiz 
yıl hapse mahkûm edilmiştir. Türkiye 2019’da Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin Kavala’nın derhal serbest bırakılması 
gerektiğine yönelik çağrıda bulunan kararını görmezlikten 
gelmeye devam etmekte ve sonuç olarak Avrupa Konseyi 
tarafından yürütülen, daha önce eşi benzeri görülmemiş 
disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya kalıp durmaktadır.2  

Kavala öncesinde 2014 “İzmir Gezi tweetleri” iddianamesi, 
barışçıl protestoculara sadece sosyal medya etkinlikleri 
temel alınarak suçlu muamelesi yapma teşebbüslerinde 
yeni bir dönemi başlatmıştır ve ifade özgürlüğünü hedef 
almanın yeni yasal yolları kullanılmıştır.3  O zamandan beridir 
halihazırda mevcut özgürlüklere yönelik yoğun baskıdan 
Türkiye’deki temel vatandaşlık haklarına yönelik sistematik 
baskıya doğru giderek artan bir geçiş olmuştur. Temmuz 
2016’daki başarısız askeri darbe teşebbüsü, bunun üzerine 
21 Temmuz 2016 ile 19 Temmuz 2018 arasında ilan edilmiş 
olağanüstü hâl ve başkanlık sistemini tesis eden Temmuz 
2018’deki anayasa değişiklikleri, Gezi Parkı protestolarından 
sonra yasaların siyasete alet edildiği sistematik baskıya 
geçişin üç mihenk taşını oluşturan gelişmelerdir.
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Bu rapor Türkiye’de ifade özgürlüğünün ve onunla alakalı 
temel özgürlüklerin 2013’ten itibaren nasıl azaldığının 
hukuki, siyasi ve sosyolojik bir özetini sunmakta ve Türk 
yetkililerin sivil toplum üzerinde ‘etkin ve sistematik 
saldırılarla kapsamlı bir medeniyet kaybı’ yaratması olarak 
da adlandırılmış durumun aşılması için dört politika 
önerisinde bulunmaktadır.4  Hukuki terimlerle ifade edersek, 
Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni en çok ihlal eden 
ülke olmuştur, zira 2021’de Türkiye’ye açılan davalarda bir 
önceki yıla oranla yüzde 30 artış olmuştur — bu davaların 
yüzde 70’i Temmuz 2016 ile Temmuz 2018 arasındaki 
olağanüstü hal esnasında gerçekleştiği öne sürülen insan 
hakları ihlalleri ile alakalıdır. 1959-2021 yılları arasında, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’nin aleyhine 
açılan 3820 davanın 3385 tanesinde Sözleşme’nin en az bir 
maddesini ihlal ettiğine hükmetmiştir. En çok ihlal edilen 
iki madde, adil yargılanma hakkını koruma altına alan 
Madde 6 ve ifade özgürlüğünü koruma altına alan Madde 
10’dur.5  Türkiye Avrupa Mahkemesi’nin Madde 10’a dair 
içtihatlarını da şekillendirmiştir, zira emsal karar teşkil eden 
Incal vs Turkey (1998) de dahil olmak üzere bu maddeden 
en çok sayıda dava Türkiye’ye açılmıştır. Söz konusu dava 
İzmir’deki Kürt bir siyasetçi olan ve dağıttığı broşürlerde tüm 
Kürt ve Türk seyyar satıcıları şehirde yürürlüğe giren seyyar 
satıcılığa dair yeni düzenlemelere karşı direnmeye çağırdığı 
için 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunuyla yargılanan 
İbrahim İncal’ı ilgilendirmektedir.6 

Politik ve sosyolojik terimlerle ifade edilecek olursa İncal 
davası, ifade özgürlüğünün Türkiye’de, özellikle de 1980lerde 
ve 90larda nasıl terörle mücadele yasaları süzgecinden 
geçirildiğini ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği’nden ilham 
alan bir reform süreci erken 2000li yılları şekillendirmiş, bu 
dönemde temel özgürlükler alanında, Türkiye’nin geleneksel 
olarak baskıya uğrayan Kürt toplumunu da kapsayacak dikkate 
değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu reformların ani bir şekilde 
tersine çevrilmesi 2000lerin ortasından beridir, hükümetin 
iktidarını sağlamlaştırması ve Türkiye’yi bir kültür savaşına 
sokmasıyla birlikte süregelmiştir. Gezi Parkı protestoları, geniş 
bağlamda ifade özgürlüğüyle ilgili soruları iç içe geçirerek, 
bu kültür savaşının en güçlü tecellisi olmuştur. Amerikan 
sosyolog James D. Hunter 1990larda Amerikan toplumu 
üzerine çalışmalarında ‘kültür savaşları’ terimini yeniden 
popülerleştirmiştir. Hunter Amerika’nın kültür savaşlarını 
ortodoks ve ilerici cephelerin “Amerika’yı tanımlamak” ve aile 
hayatını, eğitimi, sanatı, kültürü ve sosyal hayatı düzenlemek 
konusunda “bir kültürel ve ahlaki ethos’un diğerleri üzerinde 
tahakküm kurmasını” sağlamak için mücadele etmesi olarak 
tanımlamaktadır.7  Türkiye, İslamcı muhafazakârlar ve ilericiler 
arasında süren kendi kültür savaşlarına sahne olagelmiştir. 
Terörle mücadele yasaları, sistematik olarak muhafazakarları 
cesaretlendirmek ve demokrasi ve insan haklarını korumaya 
ve sürdürmeye çalışanları ise susturmak için kullanılan yeni bir 
silah haline gelmiştir.

Otoriter rejimler üzerine yazılan külliyat, “sadece siyasi 
rakiplerin değil bir nedenle düzene dahil edilemeyen 

vatandaş kategorilerinin topluca, fiziksel olarak tasfiye 
edilmesinin” yolunu açan bu durumları hüsnütabirle 
“yasal iç savaş” olarak betimlemektedir.8  Benzer şekilde 
Türkiye, hükümetin oluşturduğu apolitik, muhafazakâr ve 
heteronormatif kültürel ve ahlaki ethos’a entegre edilemeyen 
sıradan vatandaşları da hedef almaya başlamıştır. İzmir’deki 
bir Gezi Parkı protestocusu tam da böyle bir entegrasyonu 
reddetmeye dair bir tweet atmıştır: “Kaçta yatacağımıza, 
kaçta içeceğimize, kaç çocuk yapacağımıza karışan 
hükümet istemiyoruz #tayipistifa””9  Protestocu hakkında 
bu tweet’ten dolayı bir yıl geçmeden yasal iddianame 
düzenlenmiştir.

İzmir Tweet’lerinden Terörist Yaratma 
“Sanat”ına: Muhalefeti Susturmak için 
Yasalara Ayar Çekmek
İzmir tweetleri davası (2014), sadece sosyal medya 
paylaşımlarına ve “halkı kanunlara uymamaya alenen 
tahrik etmeyi” yasaklayan Türk Ceza Kanunu Madde 217’ye 
dayanarak, barışçıl protestocuların suçlu gösterilmeye 
çalışılmasında yeni bir dönemin başlangıcını ilan etmiştir. 
Madde 217’de konu edilen suçlar -genelde barışçıl 
yürüyüşleri hedef almak için kullanılmış olan- 2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa ek olarak 
getirilmiş, böylelikle Türkiye’de ifade özgürlüğünün 
hedef alınmasının yeni bir yolunu açmıştır. Birbirlerini 
bildiklerine dair delillerin yokluğuna rağmen, 29 sanık 
birlikte yargılanmış ve 28’i beraat etmiştir. 29’uncu sanık 
Türk Ceza Kanununun 125/3 sayılı maddesine göre “kamu 
görevlisine karşı”, yani o vakitte başbakan olan Recep Tayyip 
Erdoğan’a hakaretten hüküm giymiştir.10  Erdoğan başkan 
olduktan sonra ise siyasi açıdan taraflı “cumhurbaşkanına 
hakaret” (Madde 299) suçlaması, gazeteci Sedef Kabaş11  
ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere, sistematik olarak 
muhaliflere karşı kullanılmıştır.12 

Eksikliklerine rağmen İzmir tweetleri yine de beraatlerle 
sonuçlanmıştır. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu’nun 
yıllık olarak hazırladığı Türkiye’nin AB adaylığı ilerleme 
raporlarında altı çizildiği üzere, Türkiye’de özellikle 
de Temmuz 2016 darbe girişimi ve Temmuz 2018’de 
yeni başkanlık sistemiyle yürütücü başkana verilen 
olağanüstü yetkiler sonrasında temel hak ve özgürlükler 
ile yargının bağımsızlığı alanlarında “ciddi gerilemeler” 
gerçekleşmiştir.13  Bu vakalar Türkiye’de -temel özgürlüklerle 
ilgili davalarda Erdoğan’ın örtük desteğini alan- alt 
mahkemelerin Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamakta özellikle 
ısrarcı olmaya başlamasıyla yoğun baskıdan sistematik 
baskıya geçiş olduğuna işaret etmektedir. Erdoğan, 
Anayasa Mahkemesinin iki gazeteci konusunda 2016’da 
verdiği tahliye kararı için “karara uymuyorum, saygı da 
duymuyorum,” demiştir.14  Erdoğan Avrupa Mahkemesi’nin 
Osman Kavala ve tutuklu Kürt politikacı Selahattin Demirtaş 
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konularındaki ayrı ayrı kararlarını da “yok hükmünde” 
sayarak reddetmiştir.15 

Erdoğan tarafından cesaretlendirilen alt mahkemeler 
sıradan vatandaşlara terörizm suçlamaları yöneltmeye 
devam etmektedir. Bir gazetecinin “emekli bir matematik 
öğretmeninden terörist yaratma sanatı” olarak 
betimlediği bir vakada, Aysun Cerek sadece sosyal medya 
paylaşımlarından dolayı dava edilmiştir.16  Sivil toplum 
kuruluşları (STKlar) çok sayıda suçlamayla karşı karşıyadır; 
örneğin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu aile 
yapısını parçalama, ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunma, 
cumhurbaşkanına hakaret ve terör faaliyetine katılan 
kadınları savunmakla suçlanmaktadır.17  İddianameleri18  
ise, aslen bir Birleşmiş Milletler kararına riayet etmek 
amacıyla tasarlanmış olmasına rağmen pratikte toplanma 
özgürlüğüne ağır kısıtlar getiren, 31 Aralık 2020’de 
yürürlüğe giren Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının 
Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 Sayılı Kanunu 
takiben hazırlanmıştır.19  6 Ocak 2021’deki farklı bir kanun 
hükmünde kararname, talep edilmesi durumunda Türkiye 
polisinin askeri silah ve araçlara erişimine izin vermiştir. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararnameyi İstanbul’daki 
prestijli Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrenci protestolarının 
akabinde çıkarmıştır.20  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
İzci vs Turkey (2013) kararında görüleceği üzere, Avrupa 
Sözleşmesi’nin 11. maddesiyle koruma altına alınan barışçıl 
gösteri hakkı Türkiye’de sistematik olarak ihlal edilmekte, 
çevik kuvvet göstericilere karşı orantısız güç kullanmaya 
alışkın görünmektedir.21  Polisin askerileştirilmesi bu yapısal 
sorunu daha da derinleştirmektedir.

Gırgır yerine Misvak: Özgürlükçü Kültürü 
Yok Etmek, Marjinalleştirmek veya 
Kendine Mal Etmek
Türkiye’deki bağımsız sivil toplum kuruluşları, özellikle de 
Gezi Parkı protestolarından bu yana, hükümetin getirdiği 
kısıtlamaların son derece farkındadırlar. Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu’na karşı hazırlanan iddianamenin 
ardından Platform’un genel sekreteri iktidarın hareketlerini 
marjinalleştirmeye ve bir “kültür savaşı çıkarmaya” çalıştığını 
söylemiştir.22 

Karikatür ve mizah dergilerine yönelik baskılar, 
muhafazakârlar ve demokratik değerler için mücadele 
edenler arasındaki kopuşun nasıl yürütüldüğünü ortaya 
koymaktadır. 2017’de Türkiye’nin kült mizah dergisi 
ve özgürlükçü Türklerin Charlie Hebdo’su olan Gırgır, 
Yahudi ve Müslümanlar için incitici bulunan bir karikatürü 
yayınladığı için kapatılmıştır.23  Gırgır’dan doğan boşluğu 
doldurmaya soyunan ise “devlet mizahı” olarak görülen 
Misvak dergisi olmuştur. Türkiye’nin eleştirel basını ise vergi 
kaçırma suçlamalarıyla ağır cezalara maruz bırakılarak 
ya da otosansüre zorlanarak susturulmuştur. Devlete ait 
kamusal ya da yarı kamusal şirketlerin verdiği reklamlar 

ise onların yerine iktidar yanlısı gazeteleri teşvik etmek için 
kullanılmıştır.24 

Kamusal festivallerin ve konserlerin muhafazakâr STKların 
baskılarıyla iptal edilmesi ise Türkiye’nin kültür savaşlarında 
en son açılan cepheyi oluşturmaktadır. Isparta’da Milli 
Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin baskılarına 
boyun eğen vali, bu iki oluşumun şehrin “ahlakına aykırı” 
olduğunu iddia ettiği kadın şarkıcı Melek Mosso’nun 
konserini iptal etmiştir. Yetkililer bu iptallerin nedenlerini 
başka mecralarda “kamu güvenliği” veya “kamu ahlakı” 
ile açıklamışlardır.25  Tepki olarak 82 avukat barosunun 
57si “Sanattan Korkmayın, Sanat Özgürleştirir” başlıklı bir 
açıklama yayınlamış ve Türkiye’de “ifade özgürlüğü üzerinde 
şiddetlenen basıncı   [n]” son örneklerinden olduğunu 
söyledikleri bu iptalleri kınamışlardır.26 

“Kan Kokan Cüret” ile Ana Akıma 
Kaymak: Diyanet İşleri Başkanlığı
Türkiye’deki avukat barolarının çoğunluğu ve Erinç Sağkan’ın 
kararlı liderliği altındaki Barolar Birliği, hükümetin içlerinde 
ihtilaf yaratma çabalarına rağmen hak savunuculuğunun 
kalelerine dönüşmektedirler. Sağkan ve on başka avukat 
halihazırda, göze çarpacak şekilde aktif Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş’a hakaretten, yani “kamu görevlisine hakaretten” 
yargılanmaktadırlar. Birkaç yıldır Erbaş ve başkanlığı, orantısız 
biçimde kamu hayatı üzerinde etkili olmaya ve Erdoğan’la 
düzenli olarak görüşmeye başlamış, ana akıma kaymıştır. 
2020’de Ankara Barosu’nun yönetim kurulu ve o zamanki 
başkanı Sağkan, Erbaş’ın eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilere 
yönelik rahatsızlık verici ifadelerini, dini söylemlerle halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik eden bir kamu hizmetlisinin “kan 
kokan cüreti” olarak nitelendirmiştir. Erdoğan Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na destek çıkmakta gecikmemiş, başkanlığa yapılan 
saldırının direkt Türkiye devletine yapılmış sayılacağını ifade 
etmiştir.27  Bu ağır anlaşmazlık Türkiye’nin kurumlarını saran 
yoğun ayrışmanın somut bir örneği olmakta ve hükümetin 
eylemlerini sistematik olarak kayıran yasal mekanizmaları 
öne çıkarmaktadır. Türkiye toplumu bu anlaşmazlık üzerine 
bir kez daha kutuplaştırılmış, bu da sosyal medyada “Ali Erbaş 
yalnız değildir” ve “LGBT hakları insan haklarıdır” etiketleriyle 
atılan tweetlerin karşılık geldiği iki cephede tezahür etmiştir. 
Bugün, eğer 26 Mayıs 2022 tarihinde önerilen ve görünüşte 
“dezenformasyonla” mücadele amaçlı çıkarılmak istenen zalim 
yasa düzenlemesi kabul edilirse, etiketler altında yazmak bile 
suç kabul edilebilir olacaktır.

Tebdili Sansür: Yeni Dezenformasyonla 
Mücadele Yasası Teklifi
5651 Sayılı Kanun kapsamında Aralık 2020’den bu yana 
yaklaşık 467.000 sitenin erişime engellendiğini tahmin eden 
bir raporun yazarları Türkiye’de internetin “sansürlendiğini” 
ifade etmektedirler.28  “Dezenformasyon” yasası bu 
engellilik durumunu sadece daha da kalıcı hale getirecektir. 



Türkiye’de İfade Özgürlüğünün Sistematik Çöküşü
No. 4 | Temmuz 2022

4  Advancing Fundamental Freedoms in Turkey

Yasa, halk arasında korku ve panik yaratmak ya da ulusal 
güvenliği ve kamu düzenini ya da barışını tehdit etmek gibi 
gerekçelerle, halkı yanıltıcı bilgilerin alenen yayılmasını 
üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek yeni bir suç 
olarak tanımlamaktadır. Yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun internet sitelerini kısıtlama ve engelleme 
yetkilerini genişletmekte ve internet haber sitelerini 
Türkiye’nin halihazırda baskıcı 5187 Sayılı Basın Kanunu 
altında düzenlenen “süreli yayınlar” kapsamına almaktadır. 
Bu yasa ile haber siteleri, tüm sitelerin resmi olarak 
tescillenmiş iş adresi göstermesi dahil, basılı gazeteler ile 
aynı şartları sağlamakla mükellef olacaklardır.29  Bu şartlar 
ofis alanına bütçesi yetmeyen ya da Basın Kanununun başka 
zorunluluklarını yerine getiremeyen küçük ve bağımsız 
internet gazetecilik ve haber kaynaklarını yok edecektir.

2020’de kabul edilen bir yasa ile Türkiye, ülkede bir 
milyondan fazla günlük kullanıcısı olan sosyal medya 
sitelerini, Türkiye vatandaşı bir kişiyi resmi şirket temsilcisi 
olarak atamak zorunda bırakmıştı. Yeni yasa teklifi bu 
temsilcinin Türkiye’de ikamet etmesini zorunlu kılmaktadır. 
Yasadaki daha kısıtlayıcı maddeler WhatsApp gibi cep 
telefonu mesajlaşma ve video uygulamalarını hedef 
almakta, kullanıcı verileri, numaraları ve sesli/görüntülü 
arama sürelerive paylaşılan mesaj sayısı bilgilerini 
paylaşmalarını zorunlu kılmaktadır. Başka maddeler sosyal 
medya şirketlerinin yeni suç ilan edilen dezenformasyon 
ile mücadelede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile 
etkin iş birliği yapmasını ve belli başlı içerik üreticilerinin 
bilgilerini emniyet yetkilileri ile paylaşmasını şart 
koşmaktadır. Emniyet yetkilileri zaten anonim olmayan 
sosyal medya kullanıcılarının kimliklerini ve konumlarını 
saptayabilmektedirler; ancak bu son şart emniyet güçlerinin 
anonim olarak içerik paylaşan kullanıcıların da kimliklerini 
ve konumlarını belirlemesine yardımcı olmak amaçlıdır. 
Kanunlara uyum sağlamayan şirketlere ağır para cezaları 
ve yaptırımlar uygulanabilecektir. Bir uzmanın dikkat çektiği 
üzere, eğer yeni yasa geçecek olursa sosyal medya şirketleri 
Türkiye’deki operasyonlarını durdurabilirler.30 

Konuşabilir Olmak ve Politik Kalmak: 
Türkiye’de İfade Özgürlüğünü Geliştirmek 
için Politika Önerileri
İfade özgürlüğü Türkiye’de sistematik saldırılara maruz 
kalmaktadır. Bunu tersine çevirmek kapsamlı yasal ve 
anayasal reformlar gerektirmektedir ki bu ülkenin mevcut 
politik iktidarı altında düşük bir olasılıktır. Aşağıdaki politika 
önerileri bu yüzden mevcut olanakları dikkate almakta 
ve gevşek de olsa kültür savaşlarıyla kutuplaştırılmış 
toplumlarda ortak merkezi bulmayı amaçlayan Hunter’ın 
“daha etkili iletişim” mefhumuna odaklanmaktadır.31  Türk 
hükümetinin vatandaşları apolitikleştirme ve susturma 
girişimleri karşısında ve yeni dezenformasyon yasasının 
çıkacağı beklentisi altında, aşağıdaki politika önerilerinin 
dikkate alınması son derece önemlidir:

1. Yerel demokrasiyi yeniden canlandırmak: Kültür 
savaşlarıyla bölünen diğer toplumlarda olduğu gibi, 
“şehir politikaları” Türkiye’de de yükseliştedir. 2019 
Mart seçimlerinden bu yana ana muhalefet partisi, üç 
büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 
nüfusun yüzde 48,4’ünü (39,7 milyon kişi) yönetmektedir. 
Yakın zamanda iptal edilen bazı konserlerin muhalefet 
tarafınca yönetilen şehirlerde ve bu büyükşehirlerde 
yeniden programa alınmıştır ve İstanbul’daki özgürlükçü 
nüfusun kalesi olan Kadıköy ilçesi politik sanat ve tiyatro 
ile dolup taşmaktadır. Yerel politikalar böylelikle sanat, 
kültür ve münazara aracılığıyla konuşabilir olmak ve 
politik kalmak için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. 
İrlanda merkez hükümetinin başarılı örneğini takiben, 
Türkiye’deki yerel yönetim yetkilileri, kamusal meseleler 
üzerine demokratik müzakereler ve münazaralar için 
vatandaş meclisleri düzenlemelidirler.

2. Üniversite radyo programlarını yeniden canlandırmak: 
Türkiye’deki üniversite radyoları, özellikle de Temmuz 
2016 darbe teşebbüsü sonrasında, öğretici/politik 
programlardan kaçınmak için üniversite yönetimlerinin 
baskısı altında “müzik kutularına” dönüştürülmüştür. 
6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanunun (2011) frekans atanması 
için radyoların devlet yayın organı TRT ile protokol 
imzalaması şartı getirmesinden sonra çoğu radyo 
kapanmak zorunda kalmış ya da sadece internet yayını 
yapar olmuştur.32  Öğretici/politik üniversite radyo 
programlarını canlandırmak, ister İngilizce/Türkçe iki 
dilli canlı yayınlarla, ister işbirliği yapılan radyoların 
internet sitelerinde arşivlenecek kaydedilmiş programlar 
aracılığıyla, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki üniversite 
radyolarının ortaklığı ve yardımı ile konuşabilir olmak 
ve politik kalmak için bir başka fırsat teşkil edebilirler. 
Prestijli yurt dışı üniversiteleri ile ortaklıklar kurmak 
Türkiye üniversitelerinin profillerini geliştirmek için bir 
fırsat olacak ve üniversite yönetimlerinin ortak yayınlara 
itirazlarını da boşa çıkaracaktır.  

3. Bağımsız gazeteciliği kitlesel olarak fonlamak: 
Dezenformasyon yasasının zararlı etkilerini öngörerek 
bağımsız gazetecilik için kitlesel fonlama gayretleri 
örgütlenmeli, gerekirse ofis kirasını ödemek de hesaba 
dahil edilmelidir. Fon yaratma üzerindeki, özellikle yurt 
dışından bağışları ilgilendiren, yeni kısıtlayıcı kurallar 
altındaki uzun ve yorucu prosedürler kitlesel fonlama 
çabalarını uzatacaktır. Yine de bağımsız gazetecilik 
konuşabilir olmak ve politik kalmak için kritik öneme 
sahiptir.

4. Dezenformasyonu tanımlamak ve münakaşa etmek: 
Teklif edilen yeni yasada dezenformasyonun tanımı 
belirsizdir. Bu nedenle tanımı iktidardan önce yapıp 
kapsamı daraltarak yasal ifadelerin kriminalize edildiği 
bir torba kategori olmasını engellemek ve mahkemelerde 
stratejik davalar aracılığıyla münakaşa etmek elzemdir. 
Üçüncü tarafların araya girmesi, uzman görüşleri 
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ve özellikle de anayasa mahkemesi seviyesindeki 
emsal kararlar, mevcut halinde Türkiye’de halihazırda 
güvencesiz durumdaki ifade özgürlüğüne yıkıcı bir darbe 
vuracak olan bu teklifi durdurabilir.

Sosyolog Michael Mann’ın dikkat çektiği üzere, tarihsel 
olarak baskıcı/despotça güç kullanımlarını arttıran devletler, 
altyapısal    güçlerini ya da topluma nüfuz etme ve toplumu 
kolayca yönetme becerilerini kaybederler. Türkiye’de hükümet 
kendi altyapısal gücünü hızla erozyona uğratmaya devam 
etmekte ve Erdoğan, başlıca rakibi olarak gördüğü, 2019’dan 
beridir İstanbul büyükşehir belediye başkanı olan Ekrem 
İmamoğlu’nun güçlerini hedef almaktadır. Erdoğan, belediye 
başkanının belli başlı yönetim konularındaki yetkilerini 
kaldıran birkaç kanun hükmünde kararname yayınlamış, 
İstanbul’un kamu hizmetlerine bütçe kısıtlamaları getirmiştir. 
Yerel yönetim altyapısal gücün merkezindedir ve Türkiye’de 
muhalefetin 2024 yerel seçimleri öncesinde yerel seviyedeki 
dayanıklı mevcudiyetini koruması şarttır. 

Ancak İmamoğlu yarışa giremeyebilir. İmamoğlu 
iddiaya göre Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten 
yargılanmaktadır ve savcı kendisinin siyasetten 
menedilmesini talep etmektedir. Bu davada kararın 
Eylül 2022’nin sonlarında çıkması beklenmektedir.33  
Türk Tabipleri Birliği liderleri gibi başkaları ise çoktan 
“terör propagandasından” hüküm giymiştir34  ve muhalif 
fikirlerin halen dile getirilebildiği kalan kanallar ise 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kestiği ağır para 
cezalarından kaynaklı olarak gittikçe artan maddi baskı 
altındadırlar. TELE 1, son derece yüksek bu finansal 
baskı altında yayın hayatına devam edebilmek için 
daha yeni izleyicilerinden dayanışma talep etmiştir. 
Konuşabilir olmak ve politik kalmak ve dayanışmayla 
kalmak, hükümet ve muhalefet arasında bıçak sırtında 
geçecek gibi görünen 2023 genel seçimleri öncesinde 
Türkiye’deki temel hak ve özgürlüklerin savunulması için 
her zamankinden daha önemlidir.

Sonnotlar
1 https://sisligundemi.com/Yazi/gundem-haberler/gezi-davasi-

25-nisan-a-ertelendi--osman-kavala-ve-mucella-yapici-hakkinda-
agirlastirilmis-muebbet-istendi-1737

2	 Osman	Kavala’ya	‘hükümeti	ortadan	kaldırmaya	teşebbüs’ten	
ömür boyu hapis. Euronews. 25.04.2022. https://tr.euronews.
com/2022/04/25/osman-kavala-ya-hukumeti-ortadan-kald-
rmaya-tesebbus-ten-omur-boyu-hapis

3	 Kerem	Altıparmak.	2014.	Gezi	Karşıtlığının	Vücut	Bulduğu	Dava:	
İzmir’in	Tweetleri.	Mülkiye Dergisi	38(4):	87-120.		[The	Case	that	
Embodies	Being		Anti-Gezi:	Izmir’s	Tweets]

4	 Stefanie	Pukallus,	Lisa	Bradley,	Sarah	Clarke	and	Jackie	Harrison.	
2020.	From	repression	to	oppression:	news	journalism	in	Turkey	
2013-2018. Media, Culture and Society 42 (7-8): 1446

5	 Sedat	Ergin,	Türkiye’nin	AIHM’deki	2021	ihlal	sicili,	Hürriyet.	
28.01.2022. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/
turkiyenin-aihmdeki-2021-ihlal-sicili-41991866

6	 Bkz.	https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/
incal-v-turkey/

7	 James	D.	Hunter.	1991.	Culture Wars: The Struggle to Control 
Family, Art, Education, Law, And Politics in America. New York: 
Basic	Books:	42.

8	 Giorgio	Agamben.	2005.	State of Exception.	Chicago:	University	
of	Chicago	Press:2.

9	 Altıparmak	K	(2014).	Gezi	Karşıtlığının	Vücut	Bulduğu	Dava:	
İzmir’in	Tweetleri.	Mülkiye	Dergisi,	38(4),	87-120	(sf.	102).	
(Metinde	alıntılanan	ve	İngilizce’ye	çevrilen	tweetin	orijinal	
Türkçesi	için)

10	 Altıparmak,	2014

11	 Turkish	journalist	convicted	but	freed	over	Erdogan	insult.	ABC	News.	
11.03.2022. https://abcnews.go.com/International/wireStory/turkish-
journalist-convicted-freed-erdogan-insult-83385129

12	 Kaftancıoğlu	da	siyasetten	men	edilmiştir.	“Thousands	protest	
Turkish	opposition	politician’s	conviction.”	Euronews.	22.05.2022.	
https://www.euronews.com/2022/05/22/us-turkey-politics-
opposition

13	 Turkey	2021	report.	https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/turkey-report-2021_en

14	 Turkey’s	Erdogan	says	does	not	respect	court	ruling	on	
journalists. Reuters. 28.02.2016. https://www.reuters.
com/article/us-turkey-media-erdogan-idUSKCN0W10E6 
Türkçesi	için:	Erdoğan:	AYM’nin	kararına	saygı	duymuyorum.	
BBC	Türkçe.	28.02.2016.	https://www.bbc.com/turkce/
haberler/2016/02/160228_erdogan_dundar_aym

15	 Erdogan	says	he	will	follow	Turkish	ruling	on	philanthropist	
Kavala. 08.12.2021. https://www.reuters.com/world/middle-
east/erdogan-says-abide-by-turkish-rulings-philanthropist-
kavala-tv-2021-12-08/	Türkçesi	için:	https://m.bianet.org/bianet/
siyaset/254483-erdogan-ab-nin-kararlarini-tanimiyoruz

16	 Gökçer	Tahincioğlu.	Emekli	bir	Matematik	Öğretmeninden	
Terörist	Yaratma	Sanatı.	T24.	07.05.2022.	https://t24.com.tr/
yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/emekli-bir-matematik-
ogretmeninden-terorist-yaratma-sanati,35192

17	 KCDP’nin	feshi	için	iddianame	kabul	edildi.[The	indictment	for	
the	KCDP	closure	accepted].	Birgün.	15.04.2022.	https://www.
birgun.net/haber/kcdp-nin-feshi-icin-hazirlanan-iddianame-kabul-
edildi-384383

18	 7262	Sayılı	Kanunun	kapsamı,	başlangıcı	2018’e	kadar	uzanan,	
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na	karşı	açılmış	bir	
davayı	desteklemeye	hizmet	etmiştir.

19	 Turkey:	New	law	seriously	threatens	freedom	of	association	and	
must be repealed! 15.01.2021. https://www.fidh.org/en/issues/
human-rights-defenders/turkey-new-law-seriously-threatens-
freedom-of-association-and-must-be

https://sisligundemi.com/Yazi/gundem-haberler/gezi-davasi-25-nisan-a-ertelendi--osman-kavala-ve-mucella-yapici-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1737
https://sisligundemi.com/Yazi/gundem-haberler/gezi-davasi-25-nisan-a-ertelendi--osman-kavala-ve-mucella-yapici-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1737
https://sisligundemi.com/Yazi/gundem-haberler/gezi-davasi-25-nisan-a-ertelendi--osman-kavala-ve-mucella-yapici-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1737
https://tr.euronews.com/2022/04/25/osman-kavala-ya-hukumeti-ortadan-kald-rmaya-tesebbus-ten-omur-boyu-hapis
https://tr.euronews.com/2022/04/25/osman-kavala-ya-hukumeti-ortadan-kald-rmaya-tesebbus-ten-omur-boyu-hapis
https://tr.euronews.com/2022/04/25/osman-kavala-ya-hukumeti-ortadan-kald-rmaya-tesebbus-ten-omur-boyu-hapis
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/turkiyenin-aihmdeki-2021-ihlal-sicili-41991866
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/turkiyenin-aihmdeki-2021-ihlal-sicili-41991866
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/incal-v-turkey/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/incal-v-turkey/
https://abcnews.go.com/International/wireStory/turkish-journalist-convicted-freed-erdogan-insult-83385129
https://abcnews.go.com/International/wireStory/turkish-journalist-convicted-freed-erdogan-insult-83385129
https://www.euronews.com/2022/05/22/us-turkey-politics-opposition
https://www.euronews.com/2022/05/22/us-turkey-politics-opposition
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en
https://www.reuters.com/article/us-turkey-media-erdogan-idUSKCN0W10E6
https://www.reuters.com/article/us-turkey-media-erdogan-idUSKCN0W10E6
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160228_erdogan_dundar_aym
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160228_erdogan_dundar_aym
https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-says-abide-by-turkish-rulings-philanthropist-kavala-tv-2021-12-08/
https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-says-abide-by-turkish-rulings-philanthropist-kavala-tv-2021-12-08/
https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-says-abide-by-turkish-rulings-philanthropist-kavala-tv-2021-12-08/
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/254483-erdogan-ab-nin-kararlarini-tanimiyoruz
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/254483-erdogan-ab-nin-kararlarini-tanimiyoruz
https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/emekli-bir-matematik-ogretmeninden-terorist-yaratma-sanati,35192
https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/emekli-bir-matematik-ogretmeninden-terorist-yaratma-sanati,35192
https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/emekli-bir-matematik-ogretmeninden-terorist-yaratma-sanati,35192
https://www.birgun.net/haber/kcdp-nin-feshi-icin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-384383
https://www.birgun.net/haber/kcdp-nin-feshi-icin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-384383
https://www.birgun.net/haber/kcdp-nin-feshi-icin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-384383
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/turkey-new-law-seriously-threatens-freedom-of-association-and-must-be
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/turkey-new-law-seriously-threatens-freedom-of-association-and-must-be
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/turkey-new-law-seriously-threatens-freedom-of-association-and-must-be


Türkiye’de İfade Özgürlüğünün Sistematik Çöküşü
No. 4 | Temmuz 2022

6  Advancing Fundamental Freedoms in Turkey

Freedom House is a nonprofit,  
nonpartisan organization that 
supports democratic change, 
monitors freedom, and advocates 
for democracy and human rights.

www.freedomhouse.org 
Facebook.com/FreedomHouseDC 
@FreedomHouse 
202.296.5101  
info@freedomhouse.org

1850 M Street NW,  
11th Floor  
Washington,  
DC 20036

20	 Metin	Gürcan.	Ankara	gives	police	access	to	military,	intelligence	
assets to crush protests. 11.01.2021. https://www.al-monitor.
com/originals/2021/01/turkey-gives-police-access-military-
alarming-human-rights.html

21 See https://www.law.cornell.edu/women-and-justice/resource/
izci_v_turkey

22	 Ruth	Michaelson	and	Deniz	Barış	Narlı.	Turkish	women’s	group	
targeted	as	Erdoğan	fans	flames	of	‘culture	war’.	The	Guardian.	
4/14/2022. https://www.theguardian.com/global-development/2022/
apr/14/turkish-women-rights-stop-femicide-group-targeted-as-
erdogan-fans-flames-of-culture-war	Haberleştirilen	Türkçesi	için:	
https://www.indyturk.com/node/497581/dünya/guardian-kadın-
cinayetlerini-durduracağız-platformu-davasını-yazdı-erdoğanın-son

23	 Turkey’s	cult	satirical	magazine	shut	down	over	Moses	
cartoon. 17.02.2017. https://apnews.com/article/
bc0a24fd9ed74a1f825f97b28e0bf6d2

24	 Burak	Bilgehan	Özpek	and	Başak	Yavcan.	2016.	Follow	the	
Money.	The	Turkish	government	is	rewarding	newspapers	which	
favor its position with more state-sponsored advertising. Index 
on Censorship 45(4): 72-75.

25	 Concert	bans	continue	in	Turkey	‘to	protect	public	safety,	
morality’.	Bianet.	26.05.2022.	https://bianet.org/english/
society/262428-concert-bans-continue-in-turkey-to-
protect-public-safety-morality	İngilizce	haberin	Türkçesi	üç	
farklı	bağlantıdan	oluşmaktadır:	https://bianet.org/bianet/
yasam/262372-odtu-de-konserler-iptal-edildi, https://bianet.org/
bianet/sanat/262413-bursa-valiligi-mem-ararat-in-konserini-
kamu-guvenligi-gerekcesiyle-yasakladi, https://bianet.org/
bianet/yasam/262416-melek-mosso-isparta-ya-elbet-gidecek-
ve-sarkilarimi-soyleyecegim

26	 57	barodan	ortak	açıklama:	Sanattan	Korkmayın.	Bianet.		
29.05.22. https://bianet.org/1/121/262537-57-barodan-ortak-
aciklama-sanattan-korkmayin

27	 Ali	Erbaş:	Diyanet	İşleri	Başkanı	neden	eleştirildi,	
Cumhurbaşkanı	Erdoğan	Erbaş’ı	nasıl	savundu?	BBC	
Türkçe.	4/27/2020.	https://www.bbc.com/turkce/haberler-
turkiye-52447722

28	 Yaman	Akdeniz	and	Ozan	Güven.	2020.	Fahrenheit	5651:	
Sansürün	Yakıcı	Etkisi.	Engelli	Web	2020.	https://ifade.org.tr/
reports/EngelliWeb_2020.pdf

29	 Sosyal	medya	yasası	TBMM’de…	İşte	yeni	düzenlemeler.	
Sözcü. 27.05.2022. https://www.sozcu.com.tr/2022/
gundem/sosyal-medya-yasasi-tbmmde-iste-yeni-
duzenlemeler-7159617/

30	 Nermin	Pınar	Erdoğan:	Seçim	Öncesi	İfade	Özgürlüğüne	Darbe;	
Dezenformasyon	Yasası.	29.05.2022.	https://yetkinreport.
com/2022/05/28/secim-oncesi-ifade-ozgurlugune-darbe-
dezenformasyon-yasasi/

31	 James	D.	Hunter.	2009.	The	Culture	War	and	the	Sacred/Secular	
Divide:	The	Problem	of	Pluralism	and	Weak	Hegemony.	Social 
Research 76 (4): 1311. 

32	 Fırat	Tufan,	Sedat	Kökat	and	Zeynep	Ekin	Bal.	2021.	Sweeping	
the	Traces	of	Habermasian	Public	Sphere	in	University	Radio	
Stations:	A	Research	from	Turkey.	Journal of Radio and Audio 
Media. Ahead of Print.

33	 Erdogan	Rival	Faces	Trial	That	May	Bar	Him	From	Election.	
Bloomberg.	01.06.2022.	https://www.bloomberg.com/news/
articles/2022-06-01/erdogan-rival-in-court-as-guilty-verdict-
may-bar-him-from-vote	Türkçe	bilgiler	için:	İBB	Başkanı	
İmamoğlu’nun	davası	ertelendi.	Deutschewelle.	01.06.2022.	
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çalışmıştır.	Ruacan	şu	anda	küreselleşme	üzerine	bir	kitap	projesi	üzerine	çalışmaktadır.	
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