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Yeni kitle iletişim araçları tarih boyunca gerek ülkemiz de gerekse dünyada hep kuşku ile karşılanmış ve 
topluma ahlaki yönden zarar verebileceği endişesiyle alelade hazırlanmış önlemlerle toplum korunmaya 
çalışılmıştır. Bu olgu, hukuka aykırı ve zararlı addedilen içeriğin, matbaa, telgraf, telefon, posta, sinema,  
tiyatro, radyo, televizyon, uydu ve video ile yayınlanması ve iletimi konuları için de geçerlidir. 

1990’larda,  dikkatlerin  İnternet’e  yöneldiği  sırada,  cinsel  açıdan  müstehcen  içeriklerin  yaygın  biçimde 
insandan insana sirkülasyon şeklinde ulaşılabilir ve toplumda kolayca paylaşılabilir olması, kolluk güçleri 
ve hükümeti  önlem almaya sevk etmişti.  O zamandan beri  hukuka aykırı  ve zararlı  İnternet  içeriğinin 
düzenlenmesi konusu, hükümetlerin, ulus-üstü kuruluşların ve uluslararası örgütlerin temel odak noktası 
olmuştur. İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli 
büyüyen bir iletişim ağıdır. Dünya çapında zaman içerisinde Türkiye’yi de vurmuş ve belli konularda halkı,  
hükümeti ve kolluğu endişeye düşülmüştür. 

Türk hükümeti, çoğu diğer hükümetin aksine, 2001’e kadar İnternet’i düzenleme konusunda müdahaleci 
olmayan bir yaklaşım benimsemiştir. O tarihe kadar İnternet’i düzenleyen özel bir kanun mevcut değildi. 
İnternet üzerinden yayılan ifade için de ifade suçlarıyla ilgili genel düzenleme sisteminin yeterli olduğu 
düşünülmüştür.  Eski  Türk Ceza  Kanunu kapsamında açılmış,  kamuoyunda iyi  bilinen  bir  kaç  dava  bu 
dönemdeki eğilimi ortaya koymaktadır. Bu davaların hepsi eski Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesinin 1. 
Fıkrasına  dayanmaktadır.
Türkiye’de  ve  dünyada internet  yasakları  ve  bazı  ülkelerde  sansür  noktasında  olan internet  erişiminin 
engellenmesi  önemli  bir  gündem  konusu  olmuştur.  Milyonlarca  alan  adının  ve  bu  alan  adlarının 
barındırdığı milyarları bulan sayfaların bulunduğu bu iletişim ve haberleşme ağı birçok olumlu gelişmeyle 
birlikte olumsuzlukları da hayatımıza sokmuş bulunmaktadır. Ülkeler, gerek ülke güvenlikleri, gerek zararlı 
içeriklerden  toplumun  korunması  vb.  gibi  nedenlerden  dolayı  kanunlar  düzenleyerek  bu  devasa  agı̆ 
denetleme  yoluna  gitmişlerdir.  Bu  denetlemenin  ölçüsü  ülkeden  ülkeye  farklılık  göstermektedir.  
Bazılarında aşırıya kaçan engellemeler söz konusu iken bazılarında bu kabul edilebilir seviyede olmuştur. 

Peki Türkiye’de bu engellemeler ne boyutlara gelmiştir? Türkiye’de ifade özgürlüğünü denetlemek için 
kullanılan geleneksel idari ve cezai önlemlerin, İnternet’i denetlemeye yetmeyeceği açıktır. Bu yüzden, web 
sitelerinden sorumlu olan bireyleri hedefleyen basın kurallarının yanı sıra,  siteler hakkında verilen bazı  
engelleme kararları  da  çok  açık hukuki  temellere  oturmamaktadır.  Hükümet,  bu durumu aşmak için 4 
Mayıs  2007’de  “İnternet  Ortamında  Yapılan  Yayınların  Düzenlenmesi  ve  bu  Yayınlar  Yoluyla  İşlenen 
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Kanun 23 Kasım 2007’de 

yürürlüğe girmiştir. Hemen akabinde ise bu kanun hükümlerine uygun olarak, yurtdışından yayın yapan ve 
pek rağbet gören YouTube, Geocities gibi siteler de dâhil olmak üzere hatırı sayılır sayıda web sitesine  
Türkiye’den erişim engellemeleri başlamıştır. 
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