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Sunuş
Bu rapor, Aralık 2017-Aralık 2018 dönem!ndek! sansür ve otosansür vakalarını
kapsıyor. Türk!ye, bu 12 aylık süren!n 7,5 ayını Olağanüstü Hal (OHAL)
uygulaması altında geç!rd!. Toplam 729 gün süren ve bu süre zarfında her
üç ayda b!r gözden geç!r!lerek yed! kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz 2018’de
n!hayet kaldırıldı. Ancak Resmî Gazete’de 31 Temmuz 2018’de yayımlanarak
yürürlüğe g!ren 7145 sayılı yasa !le, özgür !faden!n engellenmes!n! ve her
alanda sansürü kolaylaştıran uygulamaların b!rçoğunun OHAL sonrasında da
devamı sağlandı, f!!len “sürekl! OHAL” ya da b!r nev! “olağanlaştırılmış OHAL”
evres!ne geç!ld!.
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Medya
Rapora konu 12 aylık dönemde, Türk!ye medyasında görülen sansür vakalarının
çok büyük bölümünün OHAL’!n ve sonrasındak! “olağanlaştırılmış OHAL”!n
mümkün kıldığı uygulamalar !le bu uygulamalar sayes!nde yoğunlaşan korku
ve çek!ngenl!k atmosfer!n!n b!r sonucu olduğunu düşünüyoruz. Medyada
bugün z!rves!ne ulaştığını söyleyeb!leceğ!m!z otosansür de, aynı şek!lde,
doğrudan doğruya bu ortamın b!r net!ces!d!r.
Bugün Türk!ye medyasında sansür ve otosansürü değerlend!r!rken !lk yapmamız
gereken şey, medyadak! faal!yetler! neden!yle özgürlüğünden mahrum
bırakılan medya çalışanlarını hatırlamak olmalı. P24’ün derled!ğ! l!steye
göre, 31 Aralık 2018 !t!bar!yle en az 161 medya çalışanı cezaev!nde. Medya
faal!yet!n!n darbe ve/veya terör suçlarıyla !l!şk!lend!r!leb!lmes!, !snat ed!len
suçların hukukî del!ller! olmaksızın gözaltı, tutuklama, hatta mahkum!yet
vakalarının yaşanması; haklarında kes!nleşm!ş hüküm olmayan medya
çalışanlarının yıllarca cezaev!nde tutulab!lmes! başlı başına medyaya yönel!k
b!r sansür yöntem!ne (ve otosansür tet!kley!c!s!ne) dönüşmüştür. B!anet’!n
Eylül 2018 sonu !t!bar!yle yaptığı derlemeye göre, 247 gazetec! !ç!n !stenen
cezaların toplamının 46 ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet hap!s, toplam 2
b!n 855 yıl 6 ay hap!s ve 30 b!n TL adlî para cezası olduğunu ve bu toplamın
“hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” kapsamındak! yargılamaları
kapsamadığını hatırlatmak da sözünü ett!ğ!m!z sansür yöntem!n!n ş!ddet!
hakkında b!r f!k!r vereb!l!r.
OHAL altında “yüzde yüz sansür” etk!s!ne sah!p b!r uygulama da medya
kuruluşlarının hak arama ve ger! dönüş !mkânı bırakılmaksızın
kapatılmasıydı.
İk! yıl zarfında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler!n (KHK) b!lançosu
medya açısından özell!kle ağır oldu; toplam 15 haber ajansı, 20 telev!zyon,
25 radyo, 70 gazete, 20 derg! ve 29 yayınev! b!r gecede kapatıldı, varlıklarına
el kondu, bazı çalışanları gözaltı ve tutuklamaya maruz kaldı, hemen tüm
çalışanları !şs!zl!ğe mahkum ed!ld!.
Bu kapatma z!nc!r!n!n en yen! halkasında, Resmî Gazete’de 8 Temmuz 2018
Pazar günü yayımlanan 701 sayılı KHK !le Özgürlükçü Demokras!, Halkın
Nabzı ve Welat gazeteler! !le Avantaj TV kapatıldı. Bu karar aslında, OHAL
süres!nce ve özel olarak da raporun kapsadığı dönemde Kürt medyasına
yönel!k günbegün artan baskı ve sansürün uç noktasıydı. 28 Mart 2018’de
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Özgürlükçü Demokras! gazetes!n!n İstanbul’dak! merkez b!nası ve basımının
yapıldığı Gün Matbaası’na pol!s baskını gerçekleşm!ş, b!rçok çalışanı
gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmış, kurumlara 24 saat !ç!nde
kayyım atanmış, Gün Matbaası’nda basılan Welat !se ancak fotokop!yle
çoğaltılab!lm!şt!. Uluslararası !fade özgürlüğü kurumlarının gazete ve
matbaanın sah!pler!ne !ade ed!lmes!, çalışanlarının serbest bırakılması
çağrıları sonuçsuz kaldı. DİHA ve JİNHA g!b! öneml! Kürt haber ajanslarının
2016’da kapatılması ertes!nde, 2018’de de Mezopotamya Ajansı’nın
haberler!ne er!ş!m, ajansın her yen! !nternet adres!n! hedef alan, B!lg!
Teknoloj!ler! ve İlet!ş!m Kurumu’nun (BTK) rut!ne b!nd!rd!ğ! kararlarla sürekl!
olarak engellend!.
Esasen, bu raporun kapsadığı dönemde Türk!ye’de “sansürsüz İnternet”ten
söz etmek b!r gün b!le mümkün olmadı. 29 N!san 2017’den bu yana bütün
d!llerdek! sürümler!ne Türk!ye’den er!ş!lmes! engellenen W!k!ped!a’ya
yönel!k sansür, gerek W!k!ped!a’nın gerek Susma g!b! üçüncü tarafların
Türk!ye mahkemeler!ne yaptığı !t!razlara rağmen aralıksız devam ett!.
Internet yasaklarını aşmanın b!r yolu olarak kullanılan VPN serv!sler! de
sansürden nas!b!n! aldı; Mart 2018’de Tor Project, Hotspot Sh!eld, Zenmate,
TunnelBear dah!l 20 VPN serv!s!ne er!ş!m engel! get!r!ld!.
Medyaya yönel!k sansür (ve bunun tet!kled!ğ! otosansür) özell!kle s!yas! !kt!dar
tarafından “kr!t!k” kabul ed!len dönemlerde ve “r!skl!” sayılan konularda
z!rveye ulaştı. 24 Haz!ran 2018’de cumhurbaşkanı ve m!lletvek!ller!n!
seçmek !ç!n sandık başına g!den Türk!ye, tar!h!n!n belk! de en sansürlü
seç!m kampanyasından çıkmıştı. Radyo ve Telev!zyon Üst Kurulu’nda (RTÜK)
görevl! uzmanlar, seç!mden hemen önce yayınladıkları raporda, kamu
yayıncılığı yapması gereken TRT Haber kanalının, Yüksek Seç!m Kurulu’nun
(YSK) bel!rled!ğ! tarafsızlık ve doğruluk !lkeler!n! !hlal ett!ğ!n! tesp!t ett!. Bu
rapora göre, TRT’de AKP ve CHP dışındak! part!ler!n seç!m kampanyalarına
çok az yer ver!lm!ş, HDP !se yok sayılmıştı.
Benzer şek!lde, Türk S!lahlı Kuvvetler!’n!n Afr!n’e yönel!k operasyonu !le Türk
L!rası’nın kesk!n değer kaybı da sansür-otosansür döngüsünü güçlend!rd!.
Ana akımdak! gazete ve telev!zyonlar Afr!n harekâtını devlet d!l!yle
haberleşt!r!rken, Türk!ye’dek! bu yoğun otosansür uluslararası medyanın
d!kkat!n! çekt!, The Econom!st derg!s! “Medyanın ağzını bağlamak: Türk!ye’de
k!mse Sur!ye’dek! savaşı doğru olarak haberleşt!rmeye cesaret edem!yor”
başlıklı b!r makaleye yer verd!. Türk L!rası’nın değer kaybını haberleşt!rmek
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de kolay olmadı; bu konudak! b!rçok haber, yayın ve paylaşım soruşturmaya
uğrarken, b!r ABD doları 12 Ağustos 2018’de yed! Türk L!rası’nı aşınca,
hükümetten uyarı geld! ve ana akım TV kanalları !le b!rçok İnternet s!tes!
döv!z kuru paylaşımlarını durdurdu.
Medyanın s!yas! !kt!darın ç!zg!s!yle tam b!r uyum !ç!nde olması beklent!s! ve
bunun besled!ğ! talepler, Doğan Medya Hold!ng’!n f!!len sonunu get!rd!.
Hürr!yet, CNN Türk, Doğan Haber Ajansı dah!l b!rçok kuruluşunu, !kt!darla
daha pürüzsüz b!r !l!şk! kuran Dem!rören Hold!ng’e satan Aydın Doğan
medya patronluğunu bıraktı. 2018’!n !lk çeyreğ!ndek! bu el değ!şt!rmeler
sonrasında söz konusu medya kurumlarında otosansür daha da yoğunlaştı
ve buna ayak uyduramayan yönet!c!, yazar ve sunucular !şten çıkarıldı.
Benzer b!r “safdışı bırakma” operasyonu Cumhur!yet gazetes!nde yaşandı.
Gazeten!n b!rçok yazar ve yönet!c!s!, uzun tutuklulukları sonrasında,
haklarında ver!len mahkum!yet kararlarına rağmen !şler!n!n başına
dönmüşken, s!yas! !kt!darın hedef aldığı kadro Cumhur!yet’!n ve vakfının
yönet!m!nden uzaklaştırıldı, buna tepk! gösteren çok sayıda yazar ve muhab!r
de !st!fa ett!.
Gazetelere yönel!k baskının b!r başka boyutu, 12 Kasım’da, b!r dönem s!yas!
!kt!dara yakın olarak b!l!nen ancak son aylarda eleşt!rel makalelere
yer vermes!yle d!kkat çeken Karar gazetes!n!n açıklamasıyla ön plana
çıktı. Gazete yönet!m!, reklamveren kamu kuruluşlarının yanı sıra özel
ş!rketler!n de Karar’a !lan vermes!n!n de engellend!ğ!n! duyurdu. Yandaş
yayın yapmayanların cezalandırılmasını hedefleyen !lan ambargosunun,
artan kâğıt, baskı ve dağıtım g!derler! neden!yle g!derek daha pahalı b!r !şe
dönüşen matbu gazetec!l!ğe yönel!k b!r “!flasa/kapanmaya zorlama” tedb!r!,
dolayısıyla da n!haî b!r sansür b!ç!m! olduğunu not düşel!m.
Bu ortamda, İnternet medyasını, b!rçok web s!tes!n!n engellenmes!ne yönel!k
yaygın uygulamalara rağmen, n!speten bağımsız haberc!l!k yapılab!len
b!r alan olarak görmeye devam ed!yoruz. Ancak 19 Eylül’de TBMM Genel
Kurulu’nda kabul ed!len tasarının yasalaşarak yürürlüğe g!rmes! sonrasında,
İnternet’tek! sansürün çok daha yapısal b!r hal almasını beklemek mümkün.
Yen! yasa !le Radyo Telev!zyon Üst Kurulu (RTÜK) artık İnternet yayınlarının
!çer!kler!ne de yayın yasağı uygulayab!lecek ve İnternet’ten radyo/TV yayını
yapmak !steyen kuruluşlar RTÜK'ten l!sans ve !let!m yetk!s! alacak.
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Bu rapor yazılırken, Türk!ye’de sansürsüz haberc!l!kten bahsetmek !mkânsız.
Çok küçük !mkânlarla yayınını sürdüren b!rkaç bağımsız gazete, radyo ve
derg! !le İnternet üzer!nden yayın yapan haber s!teler! ve telev!zyonlar da her
gün bell! oranlarda otosansür uygulayarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ana
akım medya !se s!yas! !kt!darın nüfuzundak! yayın organlarından oluşuyor.
B!r Tw!tter kullanıcısının 7 Ağustos 2018’de b!zlere yaptığı öner! h!ç de yers!z
sayılmaz: “B!raz gündemden uzaklaşmak !steyen g!d!p gazete alsın.”
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Sosyal Medya
2018 yılında da pek çok k!ş!n!n sosyal medya paylaşımları neden!yle hakkında
soruşturma açıldığını, evler! basılarak gözaltına alındıklarını, hap!s ve adl!
para cezalarına mahkûm olduklarını b!l!yoruz.
İfade özgürlüğüne devlet!n en çok müdahale ett!ğ! alanları sayacak olursak,
!lk sıralarda Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddes!nde düzenlenen
“Cumhurbaşkanına hakaret”, 300. maddes!nde düzenlenen “Devlet!n
egemenl!k alâmetler!n! aşağılama” ve 301. maddes!nde düzenlenen “Türk
m!llet!n!, Türk!ye Cumhur!yet! devlet!n!, devlet!n kurum ve organlarını
aşağılama” ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 . Maddes!nde düzenlenen
“Terör örgütü propagandası yapmak” suçları gel!yor.
İfade özgürlüğü hakkını sınırlandıran çok fazla mevzuata sah!b!z; ancak bunlar
arasında son yılların en gözde ve revaçta (!) kanunu hâl!ne gelen Terörle
Mücadele Kanunu’na ayrıca yer vermekte fayda var. Son yıllarda daha gen!ş
kes!mler tarafından kullanılmaya başlanan sosyal medya mecralarında
yapılan paylaşımlar neden!yle, yurttaşlar hakkında çeş!tl! suçlamalarla
soruşturma başlatılıyor, hatta tutuklama kararı ver!l!yor. Bu suçlamaların
başında da “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçu yer alıyor.
Yılın !lk günler!nde başlayan Afr!n Operasyonu ve yılın son çeyreğ!nde doların
7,20 TL’ye çıkması Türk!ye’n!n sosyal medya gündem!n! uzun süre meşgul
eden konulardan oldu. Yalnızca sosyal medya kullanıcıları değ!l, kolluk ve
savcılık makamı da bu gündemlerle !lg!lend!. Şöyle k!; Aralık 2017 - Aralık
2018 tar!hler! arasında İç!şler! Bakanlığı’nın yayınladığı resmî ver!lere
göre; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütler! öven, terör örgütler!
!le !lt!saklı olduğunu alenen beyan eden, halkı k!n, nefret ve düşmanlığa
sevk eden, devlet büyükler!ne hakaretlerde bulunan, devlet!n bölünmez
bütünlüğüne ve toplumun can güvenl!ğ!ne kast eden, nefret söylemler!
!çeren 42.406 sosyal medya hesabı !le !lg!l! çalışma yapıldı, tesp!t ed!len
18.376 k!ş! hakkında !se yasal !şlem yapıldı.
Afr!n Operasyonu, nam-ı d!ğer Zeyt!ndalı Harekatı’nın başladığı tar!h olan 20
Ocak 2018 tar!h!nden sonra yapılan sosyal medya paylaşımları neden!yle
!ncelenen ve yasal !şlem yapılan sosyal medya paylaşımlarında c!dd! artış
olması d!kkat çek!yor. Bu konuya İç!şler! Bakanlığı da ayrı b!r başlık açmış
ve Afr!n Operasyonu !le !lg!l! protesto göster!ler!ne katılan ya da tweet atan
toplam 3.205 k!ş!n!n gözaltına alındığını açıklamıştı.
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B!r d!ğer olay !se doların 7.20 TL’ye yükselmes! !le !lg!l! tweet atan 346 !ş!
hakkında adl! soruşturma başlatılması oldu. İfade özgürlüğünün yazı,
söz ya da res!m !le kullanıldığı durumların !y! b!rer örneğ! olan bu !k! olay
b!le Türk!ye’de h!ç k!msen!n hukuk güvenl!ğ!n!n olmadığının göstergeler!
arasında. Gerek ülken!n dış pol!t!kası, gerek ekonom!k durumu hakkında
resmî pol!t!kaya muhal!f her !faden!n “suç” kabul ed!ld!ğ! günler yaşıyoruz.
İfade özgürlüğünün özel görünüş b!ç!mler!nden olan “Toplanma ve
Örgütlenme Özgürlüğü” hakkı son b!rkaç yıldır çeş!tl! bahanelerle
engellen!rken OHAL !le beraber yok ed!lm!şt!.
Sosyal medya kullanıcılarına, gazetec!lere, yazarlara, sanatçılara, !nsan hakları
savunucularına, m!lletvek!ller!ne ve !ş !nsanlarına karşı alınan tedb!rler!n
çoğu “caydırıcı etk!” yaratarak başkalarını tartışmalara katılmaktan korkar
hâle get!rd!.
2018 yılının son günler!ne doğru detaylı b!r rapor da Anayasa Mahkemes!
tarafından yayınlandı. Yayınlanan B!reysel Başvuru İstat!st!kler!ne göre;
2012-Eylül 2018 dönemler!n! kapsayan !fade özgürlüğü b!lançosu şöyle:
324.620 b!reysel başvurunun 6.667’s! (yaklaşık %2) !fade özgürlüğü hakkının
!hlal! !dd!asıyla yapılmış. Gelel!m !fade özgürlüğünün !hlal! !dd!asıyla
yapılan başvurularda ver!lm!ş olan !hlal kararı sayısına. İfade özgürlüğü
!le !lg!l! yapılan 6.667 başvurudan ş!md!ye kadar yalnızca 94 başvuruda
!fade özgürlüğünün !hlal ed!ld!ğ!ne karar verm!ş Anayasa Mahkemes!. Kaç
başvuru hakkında !hlal olmadığına karar verd!, görüşülmey! bekleyen daha
kaç başvuru var, bu kadarını açıklamamışlar. Ancak manzaranın bu kadarı
b!le tamamının ne kadar kötü olab!leceğ!n! anlatmaya yet!yor.
Sonuç yer!ne; bu yıl da !fade özgürlüğünün önündek! en büyük engeller Türk
Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere evrensel
hukukla bağdaşmayan hükümler arasında yer alan Cumhurbaşkanına
hakaret, terör örgütü üyes! olma, terör örgütü propagandası yapma, suçu
ve suçluyu övme ve Türk m!llet!n!, Türk!ye Cumhur!yet! devlet!n!, devlet!n
kurum ve organlarını aşağılama suçları oldu. Bu suçların Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmes! ve aynı yöndek! d!ğer uluslararası antlaşmalardak! !fade
özgürlüğü kr!terler!ne uygun hâle get!r!lmes!, tüm bu sorunları ortadan
kaldırmak adına atılacak olumlu adımlardan b!r! olacaktır.
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Yayıncılık
Albert Camus ve Baruch Sp!noza’nın örgüt üyes! olarak tutanaklara geçt!ğ!
2017’n!n ve 729 gün süren OHAL’!n ardından; 30 yayınev!n!n kapatılması
ve b!rçok k!tabın yasaklanması, toplatılması ya da hakkında soruşturma
başlatılması yayıncılık dünyamızın tar!h!ne geçt!.
2018 yılında, Camus ve Sp!noza’nın yer!n! Küçük Prens, Peter Pan aldı. B!r
tutukluya gönder!len bu k!taplar "kurumun (cezaev!n!n) güvenl!ğ!n! tehl!keye
düşüreb!leceğ!" gerekçes!yle !çer!ye alınmadı.
Bunun kadar “kom!k” olmayan b!rçok vakaya daha şah!t olduk bu b!r yıl
!çer!s!nde. Üstel!k OHAL’!n kalkmış olması da h!çb!r şey! değ!şt!rmed!;
af!şler! kaldırılan k!taplar, bazı fuarlara alınmayan yazar ve yayıncılar,
sakıncalı bulunduğu !ç!n !ptal ed!len !mza günler! yayın dünyasında yaşanan
olaylardan bazılarıydı ve !ş!n daha da kötüsü artık her şey normalleş!yordu.
Tüm bunların yanında, baskı ve yasaklar gölges!nde bu yılın yükselen başlığıysa
Kürtçe k!taplar oldu.
Öyle k! bu yılın yayıncılık dünyasının vakalarına baktığımızda, “Kürtçe yayıncılık
yapmak ya da Kürtler!n tar!h!ne !l!şk!n k!tap yazmak, yayımlamak hâlâ suç
teşk!l ed!yor” sonucunu çıkarab!l!r!z. Genelde ortaya atılan gerekçeler !se
“halkı k!n ve düşmanlığa sevk etmek” yönünde. Üstel!k bu k!tapların tüm
yazarları Kürt de değ!l.
Meselâ Fransız gazetec! ve araştırmacı Chr!s Kutschera’nın Kürt Ulusal Hareket!
adlı k!tabı, bu yıl yasaklandı. 2001 yılında yayımlanan k!tap !ç!n alınan
karardan b!r cümle: “... halkı k!n ve düşmanlığa tahr!k suçu kapsamında
kalab!leceğ! değerlend!rmes! !le !ler!de telaf!s! mümkün olmayacak zararlar
meydana geleb!leceğ!nden basımı, çoğaltılması, dağıtım ve satışının
yasaklanması, mevcut kopyalarının toplatılmasına karar ver!ld!.”
Avesta Yayınları Genel Yayın Yönetmen! Abdullah Kesk!n, “23 yıldır yayıncılık
yapıyoruz, 23 yıl !ç!nde en kötü yıl, bu yıldı b!z!m !ç!n” d!yor ve şöyle devam
ed!yor: “Toplam 13 k!tabımız yasaklandı. Sırasıyla 9, 1 ve 3’ü mahkeme
kararıyla b!r arada yasaklandı. İt!razlarımıza henüz b!r cevap almış değ!l!z.
B!r k!tabımız !ç!n ver!len yasaklama kararı hâlâ tarafımıza tebl!ğ ed!lm!ş
değ!l. Dolaylı olarak başka kararlardan öğrend!k.”
Kürtçe yayıncılıktan devam edecek olursak bu yıl !çer!s!nde Aram Yayınları’nın
başına gelenler de Avesta Yayınları’ndan farklı değ!l.
2003 yılında yayımlanan Tufanda 33 Gün adlı k!tabı yasaklananlar arasında ama

TA
Ü YR IKNİ C
Y IEL' IDKE S A N S Ü R V E O T O S A N S Ü R
Y

k!tabın şöyle de b!r h!kâyes! var: K!tap aslında 2003 yılında yayımlandıktan
sonra yasaklanıyor, hukukî !t!raz sürec!n!n sonunda, 2018 yılında, AİHM
tarafından 15 yıl öncek! kararla !lg!l! dönem!n !mt!yaz sah!b! Fat!h Taş'a
ödenmek üzere yaklaşık 8 b!n euro tazm!nata mahkûm ed!l!yor Türk!ye.
Bu yıl !se Mers!n Savcılığı dava açıp yen!den yasak kararı koyuyor. Yan!
Türk!ye, yasakladığı !ç!n AİHM’e ceza öded!ğ! k!tabı yen!den yasaklıyor. Aram
Yayınları’nın 2016 baharından bu raporun yazılma sürec!ne dek 89 k!tabıyla
!lg!l! yasak kararı var.
Yayınev! bugün k!tapevler!ne doğrudan satış yapamıyor. 2016'dan önce ayda
ortalama beş k!tap basarken ş!md! ayda !k! k!tap yayımlıyor ve esk!den
b!r k!tabı 2 b!n adet basarken artık 500 adet basab!l!yor. Ev baskınlarında,
cezaev! s!par!şler!nde, yol aramalarında, k!tabevler!nde Aram Yayınları
logolu her şey, yasak olsun ya da olmasın toplatılıyor.
Geçen yıllara oranla 2018 yılında k!taplarının daha az yasaklanma ve
toplatılmasının neden! !se traj!kom!k: Esk!s! kadar k!tap basmıyorlar,
basamıyorlar…
Sadece k!tapların yasaklanması ya da soruşturmaya uğramasıyla b!tmed!
Kürtçen!n Türk!ye !le !mt!hanı. Dört yıl aradan sonra bu yıl altıncısı
gerçekleşt!r!len D!yarbakır K!tap Fuarı’nın af!şler!nden de kovuldu Kürtçe.
İng!l!zceyle b!rl!kte kovulduğu !ç!n pek gündeme gelmed! ama beled!yeye
atanan kayyımın “!lk fuar !craatı” olarak kayıtlara geçt!.
Pek!, tüm bunlara rağmen ne oldu? K!tapların toplatılması ya da yasaklanması,
yayınevler!n!n kapatılması, yazarların soruşturmaya uğraması vb. meslek
örgütler!nde, yayıncılık dünyasında, Türk!ye PEN g!b! yazar örgütler!nde
nasıl b!r tepk!ye neden oldu? Medyada kend!ne nasıl b!r yer buldu? Nasıl b!r
dayanışma yolu !zlend!? Bu soruların h!çb!r!n!n yanıtı uzun değ!l ve hatta tek
cümle: H!çb!r şey olmadı.
H!çb!r şey olmamış g!b! h!çb!r şey olmadı. Kapatılan yayınevler! !le dayanışma
!çer!s!ne g!r!leceğ!ne, “Batan gem!n!n malları m!sal!” yazarına, çev!rmen!ne
tekl!fler !let!ld!. B!r günde dokuz k!tabı b!rden yasaklanan Avesta Yayınları
!ç!n sadece !k! yayınev! destek ve dayanışma mesajı yayımladı: Aras ve
Yordam Yayınları. Aram Yayınları’nın 89 k!tabının yasaklanması, b!r !k!
vek!l!n soru önerges! dışında ne medyanın ne de yayıncı meslek örgütler!n!n
gündem!ne g!rd!. Meslek örgütler! ve yazar b!rl!kler!n!n çoğu söz konusu
Kürtçe olunca her zamank! g!b! sess!zl!kler!n! korudu. Yayıncılık dünyası,
dayanışma konusunda bu yıl da sınıfta kaldı.
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S"nema
Geçt!ğ!m!z yılın s!nemada sansür gündem!n! değerlend!reb!lmek !ç!n son b!rkaç
yılın vakalarına bakmak gerek!yor, çünkü 2017 sonlarına geld!ğ!m!zde
s!nemada sansür vakaları g!tt!kçe s!stemat!kleşerek artık sıradanlaşmıştı ve
Eser İşletme Belges! !stemeyen fest!val neredeyse yok g!b!yd!.
S!nema üzer!nde dolaşan kara bulutlar, önce Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
!s!ml! belgesel!n 2014 yılında Antalya F!lm Fest!val!’nde uğradığı sansürle,
ardından 2015 yılının N!san ayında Bakur !s!ml! belgesel !ç!n İstanbul
F!lm Fest!val!’nde Eser İşletme Belges! !stenmes! ve sonrasında f!lm!n
göster!m!n!n !ptal! şekl!nde !k! ayrı fest!valde patlak verd!.
2017 yılının Şubat ayında !se b!r absürt komed! kısa f!lm olan Son Şn!tzel, İf
İstanbul Bağımsız F!lm Fest!val!’nde göster!m! !ç!n !stenen İşletme Belges!
!ç!n Kültür Bakanlığı’nın !lg!l! b!r!m!ne başvurduğunda ‘bazı sahneler!n
kes!lmes!’ taleb!yle karşı karşıya kaldı. Bu sansür b!ç!m!, aslında sadece
“değerlend!rme ve sınıflandırma kurulu” olarak görmeye alıştığımız Kültür
Bakanlığı Tel!f ve S!nema Müdürlüğü’nün uzun zamandan sonra !lk kez
b!r f!lm!n bazı sahneler!n!n değ!şt!r!lmes! gerekt!ğ!ne ‘hükmetmes!’ olarak
kayıtlarımıza geçm!şt!.
Kültür Bakanlığı’nca Eser İşletme Belges!’n!n fest!val göster!mler! !ç!n zorunlu
koşulması tüm fest!valler!n bağımsız k!ml!kler!ne öneml! b!r darbe vurdu.
Böylel!kle b!r anlamda fest!valler, sansür kurulunun !lk adımı g!b! çalışmaya
başladılar. Normalde t!car! dağıtıma g!recek olan f!lmlerden !stenen Eser
İşletme Belges! fest!vallere başvuran tüm f!lmlerden !stenmeye başlayınca
t!car! olmayan kısa ve belgesel f!lmler de “değerlend!rme” kurulundan
geçmek zorunda kaldılar. Değerlend!rme ve Sınıflandırma Kurulu, Yeş!lçam
dönem! meşhur Sansür Kurulunu aratmayacak derecede sansür vakalarının
altına !mzasını koydu.
S!nemacılar sıradanlaşan sansürle nasıl mücadele edecekler!n! düşünürken,
2017 yılının Aralık ayında yaşanan !k! olay, b!r sonrak! yılın s!nema gündem!n!
bel!rlemeye aday vakalar olarak tar!he geçt!ler.
İlk!, çözüm sürec!n!n meşhur f!lm! ve İstanbul F!lm Fest!val!’nde fest!vallere
dönük !lk Eser İşletme Belges! !stenen f!lm olarak tar!he geçen Bakûr
belgesel!n!n yönetmenler! Ertuğrul Mav!oğlu ve Çayan Dem!rel’e ceza davası
açılması !d!. Bu dava yıl boyunca sürdü. B!r sonrak! duruşma 2019 Şubat
ayında görülecek. D!ğer! !se Hang! İnsan Hakları F!lm Fest!val!’n!n D!yarbakır
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göster!mler!n!n val!l!kçe yasaklanmasıydı. Bu haberler!, Ocak 2018’de Veys!
Altay’ın Koban!’de DAİŞ’le mücadele eden kadın savaşçıları konu ed!nen Nû
Jîn !s!ml! belgesel! neden!yle yargılanması tak!p ett!.
Burada d!kkat çeken şey, Nû Jîn’!n de Bakûr g!b!, Batman Yılmaz Güney
S!neması’ndak! göster!mler!n!n ardından yargıyla tanışması oldu.
İlg!nç b!r tesadüfle, b!rçok alternat!f f!lm!n göster!ld!ğ! ve yıllarca Yılmaz Güney
Kürt Kısa F!lm Fest!val!’ne ev sah!pl!ğ! yapmış olan Batman Yılmaz Güney
S!neması, kayyım dönem!nde !şlevs!z hâldeyken Şubat 2017’de şüphel! b!r
yangınla kül olmuştu.
2018 yılına f!lmler!n yanı sıra fest!valler!n yasaklanması ve yönetmenler!n
yargılanması gerçeğ!yle g!rm!ş bulunduk. Yönetmenlerle !lg!l! davalar yıl
boyunca çeş!tlend!.
Adana Ceyhan’ın arka sokaklarını konu ed!nen Ben!m Varoş H!kâyem f!lm!n!n
yönetmen! Yunus Ozan Korkut’a ve f!lm!n beş oyuncusuna “suçu ve suçluyu
övmek”, “halkı uyuşturucu kullanmaya özend!rmek” suçlamalarıyla dava
açıldı.
Uyanış !s!ml! f!lm!n!n fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başına s!lah
dayanan görüntülerden sonra gözaltına alınan, ardından FETÖ soruşturması
kapsamında tutuklanan yönetmen Al! Avcı’nın 6 yıl 3 ay hapse mahkûm
ed!lmes!, her ne kadar ‘hesapta olmayan’ b!r sonuç g!b! görünse de, !lk kez
b!r yönetmen!n yaptığı f!lmden dolayı cezaev!ne g!rmes! açısından çarpıcı b!r
vaka.
Yönetmen Kutbett!n Cebe !se Rojava’da DAİŞ’e karşı ver!len mücadeley!
ve oradak! komünal yaşamı aktardığı Roza-İk! Nehr!n Ülkes! belgesel!
aracılığıyla “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanıyor.
Sadece art arda sıraladığımız bu üç örnek, s!nemadak! her tür tavrın-bakışın
davalarla karşı karşıya kalab!ld!ğ! b!r dönem yaşadığımızı ortaya koyuyor.
B!r f!lm!n oluşmasını engelleme g!r!ş!mler!n! de unutmamak gerek. Bodrum’da
KHK !le !ş!nden atılanların belgesel!n! çeken Nejla Dem!rc!’n!n ek!b!yle
b!rl!kte gözaltına alınması ve D!yarbakır’da Özkan Küçük’e çöp toplayan
çocuklarla !lg!l! belgesel f!lm! !ç!n çek!m !zn! ver!lmemes! !se çek!mler!n
engellenmes!yle !lg!l! örneklerden bazıları olarak kayıtlara geçt!.
Çarpıcı b!r sansür vakası !se Seyr! Sokak V!deo Eylem Kolekt!f! üyes! Oktay
İnce’n!n ev!ne yapılan baskında 18 yıllık görsel arş!v!ne el konulması şekl!nde
gerçekleşt!.
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2018’!n s!nema alanında en d!kkat çek!c! engellemeler!n!n !se LGBTİ+ f!lmler!yle
!lg!l! olduğunu not etmek gerek. Ankara Val!l!ğ!nce başlatılan engellemeler
farklı kanallar aracılığıyla d!ğer şeh!rlerde de sürdü. Örneğ!n ocak ayında,
Pera Müzes!’nde düzenlenecek olan Ku!r Kısalar etk!nl!ğ!, Beyoğlu
Kaymakamlığınca “kamu esenl!ğ!n!n sağlanması” gerekçes!yle yasaklandı.
2018 yılı sansür ve otosansürün tüm mecralarda sıradanlaştığı b!r yıl oldu.
Hatta THY, Modern Fam!ly d!z!s!n!n göster!m!nde Türkçe altyazıda geçen
“eşc!nsel” kel!mes!n! "sapkın" ve "tuhaf" yaparak sansürün sıradanlaşmasını
gökyüzüne b!le taşıdı.
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T"yatro
Doğası gereğ! dışadönük, kolekt!f ve refleks!f yapısıyla t!yatro sanatının yasağa
ve sansüre karşı d!ğer sanat alanlarından -en azından- daha “gürültülü” ve
tepk!l! olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Daha hızlı örgütleneb!len, sahnelerden pol!t!k gündeme senkron!ze olab!len,
muhal!f k!ml!kler!n! daha açık serg!leyeb!len b!r geleneğ!n taşıyıcıları olarak
bugün de akt!f pek çok t!yatro topluluğu var Türk!ye’de.
Ayrıca Oyuncular Send!kası’nın varlığıyla hak arayışında ve sesler!n! duyurmada
kurumsal olarak b!r hareket alanı da olan t!yatro dünyasına yönel!k sansür,
artık özel t!yatrolara mahsus. Çünkü devlet ve yerel yönet!mlere bağlı Devlet
ve Şeh!r t!yatrolarında da otosansür, kanlı canlı b!r varlık olarak kend!n!
göster!yor.
Bunu 2018 yılı boyunca yaşananlara bakarak da anlamak mümkün. Şöyle
k!; OHAL sürec!n!n sonuna doğru, Cumhurbaşkanlığı hükümet s!stem!ne
geç!ş sürec!nde yayımlanan kararnamelerden b!r! -zaten hükümet!n
uzun zamandır dönüştürmek !ç!n mesa! harcadığı- DT ve DOB’un kuruluş
yasalarının adlarının değ!şt!r!lmes!yd!. Kurumların tüzel k!ş!l!kler! ortadan
mı kaldırılıyor derken, ardından başka b!r kararnameyle !k! kurum da
‘bağlı kuruluş” olmaktan çıkarılıp Kültür Bakanlığı bünyes!nde kuruluşlara
dönüştürüldü.
DT ve ŞT’de yapılan yönetmel!k değ!ş!kl!kler!, repertuarlara müdahale,
!st!falar (son olarak geçt!ğ!m!z şubat ayında Celal Kadr! Kınoğlu DT Genel
Müdürlüğü’nden ayrıldı. Kınoğlu’nun b!r oyunun repertuardan kaldırılması
neden!yle !st!fa ett!ğ! b!l!n!yor), !hraçlar derken uygulanan bu türlü sansür
mekan!zmasının yanı sıra b!r yandan da !çer!dek! kadrolara uygulanan
baskının otosansür olarak vücut bulduğunu gayet net b!l!yoruz. Bu netl!ğ!n
sağlaması, geçt!ğ!m!z mart ayında DT’n!n mecl!ste sahneled!ğ! oratoryodak!
kadın oyuncuların TBMM Başkanı İsma!l Kahraman’ın taleb!yle sahneye
çıkmasının engellenmes! olayıyla rahatlıkla yapılab!l!r. DT kadrosundan pek
çok k!ş!, her ne kadar !s!mler!n! açıklamadan olayın kamuoyuna aktarılmasını
sağlasa da, ötes!nde b!r tavır alamadı. Bu akıldışı vakaya tepk! elbette y!ne
bağımsız t!yatrolardan geld!. Oyuncular Send!kası’nın açık çağrısıyla başta
t!yatrocular olmak üzere farklı alanlardan kadınların destek verd!ğ! 100
Kadın 100 Repl!k adlı göster! en kalabalık ve ses bulan protesto oldu.
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Kamu t!yatrolarından özel t!yatrolara uzandığımızda !se daha yoğun ve açık b!r
sansür traf!ğ! yaşandığı kes!n.
729 günün sonunda, geçt!ğ!m!z temmuz ayında !k!nc! yılını doldurmaya ramak
kala kaldırılan OHAL’!n koşulları, b!l!yoruz k! yürürlüğe g!ren 7145 sayılı yen!
yasayla sürüyor. Dolayısıyla 2018’!n OHAL önces! ve sonrası !k! dönem!ne
baktığımızda sahnelere ve t!yatroculara sansür olarak yansıyan vakalarda b!r
farklılık görmek zor.
Öncel!kle Kürtçe t!yatro yapanların daha da zor koşullar altında var olmaya
çalıştığının ve b!raz daha yalnız kaldığının altını ç!zmek gerek.
Kayyımlar ve KHK’lar mar!fet!yle kapatılan, mekânsızlaştırılan Kürt t!yatroları,
her zaman olduğu g!b! bu dönemde de daha çok kend! yağlarında
kavrulmaya çalışıyor. Bu m!nvalde D!yarbakır Şeh!r T!yatrosu f!!len !ç!
boşaltıldıktan ve oyuncuları !şten çıkarıldıktan sonra küller!nden doğan
Amed Şeh!r T!yatrosu, hem kentte ısrarla Kürtçe t!yatro yapmayı sürdürerek
hem de t!yatro fest!val!n! yaşatarak yoluna devam ed!yor. İstanbul merkezl!
Şermola Performans da sahnes!z olmasına karşın benzer b!r şek!lde !natla
t!yatro yapmayı sürdürüyor ama daha küçük ya da kurumsallaşamamış
Kürt t!yatroları !se mekânsızlık ve ekonom!k zorluklar sebeb!yle görünmez
sansüre uğramayı sürdürüyor.
Öte yandan tıpkı Afr!n dalgasında, özell!kle sosyal medya üzer!nden “savaşa
hayır” d!yenler!n gözaltına alındığı, haklarında soruşturma açıldığı süreçte
olduğu g!b!, çocuk oyunlarında “çevre” ya da “barış” yanlısı olan met!nler!n
de keyf! yasaklara maruz kaldığına tanık olduk bu yıl.
Türk!ye çapında k!ş!sel b!r yasağa maruz kalan !s!mlerden b!r! de oyuncu Barış
Atay’dı. Tek k!ş!l!k oyunu Sadece D!ktatör’e Artv!n’de başlayıp sonra Kadıköy,
ardından Ankara, İzm!r, İstanbul’dak! bütün mekânlarda sahneleme yasağı
get!r!ld!. Ancak z!nc!rleme yasağın ardından 29 Ocak’ta Kadıköy T!yatrolar
Platformu’nun öncülüğünde, D!ktatörü Okuyoruz başlığı altında Türk!ye’n!n
b!rçok yer!nde Sadece D!ktatör’ün metn!n! okuyanların Tw!tter üzer!nden
paylaştığı v!deolar, sansürü delmen!n k!tlesel b!r yolu olarak akıllara kazındı.
Tam da burada Kadıköy Beled!yes!’n!n de etk!s!yle bu İstanbul’un Anadolu
yakasındak! t!yatroların daha örgütlü ve b!rl!kte hareket ett!ğ!n! not düşmek
gerek. Örneğ!n Kadıköy Beled!yes!’n!n desteğ!yle Kadıköy’dek! t!yatro
gruplarının b!rleşerek oluşturduğu Kadıköy T!yatrolar Platformu’nun, bu yıl
üçüncüsünü düzenled!ğ! Kadıköy T!yatro Şenl!ğ!, sosyal medya paylaşımları
neden!yle “örgüt propagandası yapmak” suçundan 10 ay 15 günlük hap!sle
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cezalandırılan ve 17 Ağustos’tan bu yana tutuklu olan t!yatrocu Cenk Dost
Verd!’ye !thaf ed!ld!.
Son olarak yen! b!r oluşumun özel t!yatroların türlü konuda yaşadığı sorunları
gündeme get!rmek ve çözmek amacıyla yola çıktığını vurgulamak
sahneler!n d!nam!ğ!n! göstermek açısından yer!nde olur. Önümüzdek!
aylarda kooperat!f!n kuruluşunun resmen !lân ed!leceğ!n! açıklayan T!yatro
Kooperat!f! G!r!ş!m!’nde ş!md!den 39 t!yatro yer alıyor. G!r!ş!m!n üyeler!
arasında alternat!f sahneler/bağımsız t!yatroların yanı sıra Oyun Atölyes!,
Duru T!yatro, Moda Sahnes!, DasDas, Semaver Kumpanya ve Baba Sahne
g!b! b!rçok t!yatro topluluğu yer alıyor.
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Müz"k
Medya ve sanatın her alanında olduğu g!b! 2018 yılı müz!syenler !ç!n de çeş!tl!
sansür ve !fade özgürlüğü kısıtlamalarına tanık olduğumuz b!r yıl oldu.
Bu kısıtlamaların boyutu k!m! zaman tutuklanma ve hap!s cezasına kadar
varab!ld!.
Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ya da kamusal alanda
söyled!kler! sebeb!yle açılan hakaret davaları ya da “halkı k!n ve düşmanlığa
alenen tahr!k etme” suçlamaları, b!rçok müz!syen!n karşılaştığı !fade
özgürlüğü kısıtlamalarından sadece b!r!yd!.
Sadece muhal!f görüşte olduğu !ç!n konserler! !ptal ed!len sanatçılar gözaltına
alınanlar, tutuklananlar düşünüldüğünde şanslı b!le sayılab!l!rd!. Ferhat
Tunç’un 16 N!san 2017’de yapılan Anayasa değ!ş!kl!ğ! referandumuyla
!lg!l! sosyal medya hesabından yaptığı b!r paylaşım neden!yle “halkı k!n ve
düşmanlığa alenen tahr!k etme” suçlamasıyla hap!s !stem!yle yargılandığı
dava devam ederken Zuhal Olcay, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçes!yle
b!r yıl hap!s cezasıyla karşı karşıya kaldı. Sanatçı Suav! de “Erdoğan’a
hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hap!s cezasına çarptırılan ve cezası
14 b!n TL para cezasına çevr!len b!r müz!syen olarak 2018 yılının sansür
kayıtlarına geçt!.
Not düşmekte fayda var, bazı müz!syenler!n Kültür ve Sanat Pol!t!kaları Kurulu
adı altında Cumhurbaşkanı danışmanlığı g!b! görevlere gelerek yüksek
maaşlarla çalışmaya başlaması da y!ne aynı 2018 yılı !çer!s!nde yaşanıyordu.
Bütün yıl boyunca “müz!k” alanında yapılan !fade özgürlüğü !hlaller!ne göz
attığımızda öne çıkan başlıklardan b!r d!ğer!n!n Kürtçe şarkılara yönel!k
olduğunu görüyoruz. Özell!kle Kürtçe sözlü müz!k yapan müz!syenler !ç!n
sadece f!lmlerde kaldığını sandığımız b!r sansür ortamı söz konusuydu. Yıl
boyunca kayda geç!rd!ğ!m!z vakalar arasında Adana’nın Seyhan !lçes!nde
gerçekleşen b!r düğünde Kürtçe şarkı söyled!ğ! !ç!n hakkında “örgüt
propagandası yapmak”tan dava açılan Mec!t Özlü b!le var. Aynı şek!lde
İzm!r Narlıdere’de gerçekleşen b!r düğün de Kürtçe müz!k sebeb!yle pol!s
baskınına uğradı. Kürt müz!syenler!n konserler!n!n !ptal ed!lmes!nden
Kürtçe şarkıların örgüt propagandası sayılmasına kadar onlarca vaka, b!r
d!lde söylenm!ş şarkıların nasıl yasak konusu olab!leceğ! sorusuyla karşı
karşıya bırakıyor b!z!. Tüm bu yaşananlar, 1980 darbes! sonrası b!r Doğu
kasabasında yaşananların anlatıldığı Beynelm!lel f!lm!nde, b!r düğünde
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yasak olduğu !ç!n Lorke türküsünün sess!zce çalındığı sahnen!n bugünün
Türk!ye’s!nde de yaşandığını hatırlatıyor.
Müz!k alanında b!r d!ğer öne çıkan sansür sebeb! !se homofob! ve transfob!yd!.
Bu noktada tam da bu başlık altında yen! “İnternet sansür yasası” üzer!ne de
konuşmak gerek. Söz konusu yasa, !nternet yayınlarının da RTÜK denet!m!
altına g!receğ! ve böylel!kle yen! b!r sansür mekan!zmasının yaratılacağı
üzer!ne şek!llend!. 27 Mart 2018 tar!hl! Resmî Gazete’de yayımlanan kanun
değ!ş!kl!ğ!yle yürürlüğe g!ren yasanın önümüzdek! günlerde “müstehcen”
olduğu ya da “eşc!nsel öğeler !çerd!ğ!” gerekçes!yle sansürün önünü
açab!leceğ!n! bugünden kest!rmek h!ç de zor değ!l.
Bunun !ç!n 13 Eylül 2018 tar!hl! “RTÜK’ten ‘homoseksüel n!tel!kte dans’ cezası
haber!ne bakmak yeterl! olacaktır: “Radyo ve Telev!zyon Üst Kurulu (RTÜK),
P!nk’!n Secrets adlı şarkısının kl!b!ne !dar! para cezası uyguladı. Anadolu
Ajansı’nın haber!ne göre RTÜK, AS TV’de yayınlanan kl!be, “Homoseksüel
n!tel!kte erot!k dans f!gürler!ne yer ver!ld!ğ!, söz konusu kl!b!n çocukların
ve gençler!n !zleyeb!leceğ! saatte yayınlandığı ve bu durumun çocukları ve
gençler! olumsuz etk!leyeb!leceğ!” gerekçes!yle para cezası verd!.”
Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü İbrah!m Eren’!n, Türk!ye’n!n Eurov!s!on’a
katılmama sebeb! olarak “Oylama s!stem! g!b! gerekçeler!m!z var. B!r de
kamu yayıncısı olarak Avusturyalı b!r!nc! olan sakallı, etekl!, c!ns!yet kabul
etmeyen, herhang! b!r c!ns!yet! olduğunu söylemeyen, ‘Aynı anda hem
erkeğ!m hem kadınım’ d!yen b!r!n! saat 21.00’de, çocukların seyrett!ğ! b!r
zamanda ben canlı yayınlayamam k!” açıklaması da eşc!nsell!k barındıran
herhang! b!r !çer!ğ!n müz!kte de kend!ne yer bulamayacağı mesajını
ver!yordu.
Ezhel başta olmak üzere, rapç!ler de g!derek artan yasak ve kısıtlamalardan
nas!b!n! alan b!r grup olarak 2018 yılının en çok konuşulan vakaları oldular.
Şarkı sözler! “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen
özend!rd!ğ!” gerekçes!yle yargılanan Ezhel, !lk duruşmada serbest kalırken
Khontkar Onur D!nç ve Young Bego, aynı sebeplerden yargılandı ve hap!s
cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanını eleşt!rd!ğ! gerekçes!yle, Kürtçe şarkı söyled!ğ! gerekçes!yle ya
da eşc!nsel !çer!k sebeb!yle tutuklanmak, sansürlenmek ya da yasaklanmak
yeter!nce gar!p değ!lm!ş g!b!, 2018 yılı müz!k dünyası açısından gar!pl!k
sınırlarını zorlayan vakalara da tanık oldu. Sadece bu !k! vakadan söz etmek
b!le “müz!ğ!n ses!n!n ne kadar kısıldığını”, bunun !ç!n hang! akıl almaz yolların
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denend!ğ!n! anlamaya yet!yor. Bu !k! vakadan b!r! Mabel Mat!z’!n Ya Bu İşler
Ne? adlı şarkısının kl!b!nde “1 dolar kullanarak FETÖ’ye destek verd!ğ!”
!dd!ası, d!ğer! !se müz!ğ!n haram olduğuna da!r İTÜ’de dağıtılan broşürlerd!.
Bu !k! örnek müz!ğ!n ve müz!syenler!n karşılaşma !ht!mal! olan kısıtlamaların
ne kadar keyf! ve absürd olab!leceğ!n!n !k! öneml! örneğ! olarak kayıtlarda
kend!ne yer buldu.
“2018 yılı müz!syenler !ç!n nasıl geçt!” sorusuna: Kürtçe şarkılara, eşc!nsel
sanatçıların ya da kl!plerde eşc!nseller!n görünmes!ne ve Cumhurbaşkanı ya
da hükümet eleşt!r!s!ne geç!d!n olmadığı b!r yıldı d!ye cevap vereb!l!r!z.
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Görsel Sanatlar
Türk!ye’de görsel sanatlar üzer!nden sansürün yakın tar!h!ne bakacak
olduğumuzda, özell!kle darbe sonrası 80’lerde ağırlıklı olarak devlet ve
kolluk güçler! üzer!nden yaşanan baskının 90’ların sonu, 2000’ler!n başında
yen!den ama bu kez çeş!tlenerek !vme kazandığını söylemek mümkün.
“Yıkılan duvarlar”, küreselleşme g!b! dünyanın değ!şen d!nam!kler!n!n etk!s!yle
özell!kle çağdaş/güncel sanat üret!m!n!n yaygınlaştığı ve ülke sınırları
dışına taşmaya başladığı bu yıllarda, görece özgürlük ortamına paralel
olarak devlet-!kt!dar eleşt!r!s!, toplumsal c!ns!yet, göç, Türklük, m!ll!yetç!l!k,
Kürt ve Ermen! meseles! g!b! konular sıklıkla ele alınmaya başladı. Sanat
!n!s!yat!fler!n!n, özel müze ve sanat galer!ler!n!n de artmasıyla hareketlenen
sanat p!yasası da, bu üret!m yoğunluğu !ç!nde elbette sansürün görünmez
duvarlarına sıklıkla çarptı. Ağırlıklı olarak “Türklüğü, Cumhur!yet! ve devlet
kurumlarını aşağılama” olarak karşımıza çıkan sansürün aktörler! !se daha
çok pol!s, mahalle örgütlenmeler!, ş!kayetç!ler g!b! unsurlar oldu.
Sansürün farklı mekan!zmalar aracılığıyla devreye g!rmeye başlamasının tam da
bu yoğun üret!m sürec!ne denk gelmes! elbette tesadüf değ!l. Sanatsal !fade
özgürlüğünün sadece devlet aracılığıyla !hlal ed!lmeyeb!leceğ!ne; sansürün
kültür sanat kurumları, fon veren kuruluşlar, küratörler, meslek örgütler!
g!b! kuruluşlar tarafından da devreye g!reb!leceğ!ne tanık olduğumuz vakalar
arttıkça sanatta sansür ve sanatçı hakları konusunda yeter!nce b!lg! sah!b!
olunmadığı ortaya çıktı.
Sanatın bütün d!s!pl!nler!nde sansür vakalarını araştırıp belgeleyen S!yah
Bant !le sahne, perde, ekran, m!krofon oyuncularının meslek! hakları !ç!n
örgütlenen Oyuncular Send!kası da 2011 yılında, tam da bu !ht!yaca karşılık
geleb!lmek !ç!n kuruldu.
Akt!f pol!t!k b!r tavır serg!leyen çağdaş/güncel sanat dünyasının kamusal alanı
da sıkça kullandığı bu süreç, Gez!’yle b!rl!kte doruk noktasına çıktı den!leb!l!r.
Öyle k! İstanbul B!enal! de bu yıllarda (Gez!’ye kadar) kent!n pek çok semt!,
sokağı ve özel mekânına yayılıyordu. Artık böyle b!r lüksü yok çağdaş sanatın.
Beyaz küplere ve k!m! alternat!f sanat mekânlarına kapanmış durumda.
Sansür çeş!tl!l!ğ! ve n!cel!ğ! Gez! sürec! sonrası ve OHAL’le b!rl!kte
“güncellenerek” artsa da, bu durumun çağdaş/güncel sanat dünyasına
görünürde çok da yansımadığı söyleneb!l!r. Bunda özell!kle görsel sanatların
devlet ve kurumlarıyla mesafel! !l!şk!s!n!n rolü büyük.
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Ancak bu yoğun baskının üret!me sansürden çok, otosansür ya da sansürün
radarına g!rmeyen üret!mler olarak yansıdığını da vurgulamak gerek. Kültür
sanat kurumları başta olmak üzere pek çok sanat mekânı, “alanını korumak”
ve “devam edeb!lmek” adına kend! sansürünü devreye sokuyor.
Yurtdışı serg!ler!, m!saf!r sanatçı programları, kapalı alanlarda, daha kend!
!ç!nde, sanatın !ç!nden serg!ler, söyleş! d!z!ler!yle yoğun b!r gündem!n olduğu
söyleneb!l!r. Somutlaşan b!rkaç sansür vakası dışında (TÜYAP kapsamındak!
İstanbul Sanat Fuarı’nda kaldırılan ya da +18 !bares!yle serg!lenen !şler)
kamuoyuna yansıyan sansür vakasına rastlamak pek mümkün değ!l. Öyle k!
sansürle fazla haşır neş!r b!r sanatçı olan ve !şler!n!n çoğunda Ç!n’de maruz
kaldığı sansürü !fşa eden A! We!we!’n!n serg!s!ne ev sah!pl!ğ! yapan Sabancı
Müzes! ve sanatçının kend!s!, OHAL koşullarındak! Türk!ye’de bu konulara h!ç
değ!nmeden kotardılar bu serg!y!. Konumuz tam da böyle b!r otosansür.
Görsel sanatlar !le sansür arasındak! denklem!n daha çok sanattan yana
!şled!ğ!n! düşünmek g!b! !y!mser b!r bakış açısı da ortaya konab!l!r elbette.
Lak!n bu değerlend!rmey! yapmak !ç!n hem erken olab!l!r hem de ortada
konuşulması gereken d!ğer baskı/sansür mekan!zmalarının hakkını vermek
gerek!r öncel!kle. Çünkü yen! sansür yöntemler!, aynı zamanda yen!
sess!zleşt!rme b!ç!mler!ne evr!lm!ş durumda.
Y!ne de tüm bunlar, son dönem üret!len k!m! !ş ve serg!ler!n gündem!n kasvet!,
karanlığından etk!lenmed!ğ! anlamına gelm!yor elbette. Ahmet Doğu İpek’!n
Günler, Nerm!n Er’!n Günler Üzer!m!ze Yığılıyor, S!bel Horada’nın B!r İç Mekân
Bahçes!, Alp S!me ve İhsan Oturmak’ın Ölüme Ne İy! Gel!r, Den!z Aktaş’ın
YokYerler serg!ler!, tam da yaşanan !ç sıkıntısını b!r yer!nden tutan, dışa
vuran serg!lerden bazılarıydı. Sanatçılar ve kültür sanat alanında çalışanların
Anadolu Kültür, Depo, Kültür !ç!n Alan g!b! kurum ve oluşumların
kurucularından da olan Osman Kavala'nın tutukluluğuna karşı !st!krarla
sürdürdükler! çeş!tl! eylemler! de unutmamak gerek.
Görsel sanatlar alanında yaşanan açık ve net sansür vakalarından bahsedecek
olursak, daha doğrudan ve görünür olan heykeller ve kar!katürler!n b!r!nc!
sırayı aldığını söylemek yanlış olmaz. Akla !lk, özell!kle kayyım atanan Kürt
kentler!ndek! heykeller!n !mhası gel!yor. Estet!ğ!, !çer!ğ!, mesajı ne olursa
olsun Türk!ye’de vandallığın ve tahammülsüzlüğün sembolü neredeyse tüm
heykeller. Müstehcen, pol!t!k, ucube ya da tahr!k unsuru...
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Öte yandan ç!zer Seyf! Şah!n’!n “halkın b!r kes!m!n!n ben!msed!ğ! d!n! değerler!
alenen aşağılama” suçunu !şled!ğ! gerekçes!yle 1 yıl 15 gün hap!sle
cezalandırıldı, ç!zer Sefer Selv! aracılığıyla da Başbakan B!nal! Yıldırım ve
oğlu Erkam Yıldırım’ı ç!zd!ğ! Parad!se Papers kar!katürü sebeb!yle Evrensel
gazetes!ne 10 b!n TL tazm!nat cezası ver!ld!. B!r d!ğer ç!zer Nur! Kurtcebe de
ç!zd!ğ! kar!katürlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayy!p Erdoğan’a hakaret ett!ğ!
gerekçes!yle hap!s cezasına çarptırıldı.
ODTÜ mezun!yet tören!nde Tayy!pler Âlem! kar!katürünün yer aldığı pankartı
açan ve b!r ay gözaltında tutulduktan sonra bırakılan öğrenc!lere de uzanan
yayılmacı b!r sansür “bazı” kar!katürler!n başına gelenler.
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Bölgeler
Ankara
Ankara’dak! göster!, yürüyüş ve kültürel faal!yetlere yönel!k yasak, engelleme
ve sansürün 2018 yılı boyunca temel olarak c!ns!yetç!l!k ve LGBTİ+
karşıtlığından beslend!ğ! söyleneb!l!r.
Bu yıl da, geçen yıl olduğu g!b! en ağır yasaklamalara LGBTİ+’lar maruz kaldı.
2017 Kasım ayından başlayarak artan baskılar val!l!kçe Ankara sınırları
!ç!nde her türlü “LGBTT !le LGBTİ” etk!nl!ğ!n süres!z olarak yasaklanmasıyla
ş!ddetlend!. Yasağın ardından b!rçok faal!yet g!r!ş!m! pol!s baskınlarıyla
durduruldu. İşlevs!z kalan LGBTİ+ dernekler!ne faal!yetler! !ç!n alan açmak
üzere destek veren d!ğer dernek ve odaların g!r!ş!mler! de aynı şek!lde
yasaklandı ya da engellend!. Başka kentlerde de bell! oranda LGBTİ+
faal!yetler!ne yasaklar gelm!ş olsa da Ankara’dak! yasağın sınırsız ve süres!z
olması heteroseks!st !kt!darın başkentten b!r mesajı olarak algılanmalı.
İkt!dara yönel!k eleşt!r! ve m!zah !çeren sanat faal!yetler! ve göster!ler de
yasaklardan nas!b!n! aldı. Bunlardan başlıcası Barış Atay'ın tek k!ş!l!k oyunu
Sadece D!ktatör’ün Ankara Val!l!ğ!n!n kararı !le y!ne süres!z yasaklanmasıydı.
Kararların “süres!z” olarak alınması, !fade özgürlükler!ne kalıcı yasaklar
get!ren yen! ant!-demokrat!k rej!m!n sonsuzluğunu duyurmak !st!yor ve
hukuksuz, temel hak ve özgürlüklere aykırı kararların ve KHK’ların kalıcılığını
gösterme amacı güdüyor sonucuna çıkab!l!r. Val!l!k, Sadece D!ktatör oyunu
!le !lg!l! açıklamasında, yalnızca Sadece D!ktatör oyununa değ!l, “şahıs”
ded!ğ! t!yatrocu Barış Atay'a da yasak konulduğunu bel!rtm!şt!. Bu da
!t!barsızlaştırma ve !şlevs!zleşt!rmen!n en doğrudan yolu olsa gerek.
B!r başka sahne engel! de 28 Mart 2018 tar!hl! Mecl!s Sohbetler! etk!nl!kler!
kapsamında sahnelenen, Devlet T!yatroları bünyes!ndek! Çanakkale
destanının anlatıldığı oratoryoda kadın oyunculara geld!. Bu durum da
yasaklama ve engelleme g!r!ş!mler!n!n temel!ndek! c!ns!yetç! görüşü ortaya
koyuyor.
Mecl!stek! bu c!ns!yetç! sahne yasağını araştırırken DT bünyes!nde kadrolu ya da
sözleşmel! çalışan t!yatrocuların soruşturma, sözleşme fesh! ve baskı g!b!
konuları paylaşmakta kend!ler!ne otosansür uyguladıklarını gözlemled!ğ!m!z!
de not düşmek gerek. Oyuncular Send!kası da b!lg! paylaşmaktan
çek!nerek fazla temk!nl! davrandı. Genel olarak devlet kurumlarının artan
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baskısının, çalışanları ve send!kalarını kend!ler!ne daha büyük b!r otosansür
uygulamaya sevk ett!ğ!n! söyleyeb!l!r!z.
Ün!vers!teler de bünyeler!ndek! etk!nl!klere büyük oranda otosansür uyguladı.
ODTÜ öğrenc!ler!, rektörlüğün val!l!kle eşadım uyguladığı yasak ve
engellemelerle baskı altındaydı. B!rçok öğrenc!ye Onur Yürüyüşü gerekçe
göster!lerek soruşturma açıldı. Tar!h! boyunca ODTÜ muhal!f ruhunu yen!den
üreten ve besleyen, dört gün sürmes! öngörülen bahar şenl!kler!n!n üç günü
val!l!kçe yasaklandı. Öte yandan 12 yıldır yapılmayan Koçfest bu yıl engels!z
b!r şek!lde bünyes!ndek! faal!yetler! gerçekleşt!rd!. Val!l!ğ!n uyguladığı bu
ç!fte standart, sermaye tabanlı grubun şenl!klere !kame etmes!n!n !kt!dar
!ç!n daha yönet!leb!l!r olduğunu göster!yor.
ODTÜ mezun!yet tören!nde Tayy!pler Âlem! kar!katürünün yer aldığı pankartı
açtıkları !ç!n mahkemeye sevk ed!len dört ODTÜ öğrenc!s! sonunda tahl!ye
ed!ld! ama y!ne de bu tutuklamalar ODTÜ üzer!nde oluşturulan gözdağını
beslem!ş oldu.
Esk! Ankara Büyükşeh!r Beled!ye Başkanı Mel!h Gökçek dönem!nde ODTÜ’den
geç!r!len yol, ardından geçt!ğ!m!z eylül ayında yerleşke !ç!nde yer alan 40
dönüm araz!n!n 49 yıllığına Yüksek Öğren!m Kred! ve Yurtlar Kurumu’na
tahs!s ed!lmes!, genel olarak ODTÜ araz!s!ne olduğu kadar, ODTÜ kültürüne
ve geleneğ!ne de saldırı n!tel!ğ!ndeyd!.
2018 yılı boyunca başta 1 Mayıs olmak üzere !şç! eylemler!, m!t!ngler, grevler
ya yasaklandı ya da sert pol!s müdahales! !le engellend!. Özell!kle İstanbul’a
yapılan 3. Haval!manı !nşaatındak! kötü çalışma koşullarına d!kkat çekmek
!steyen eylemler, Ankara’da da pol!s tarafından çok sert b!r şek!lde bastırıldı.
Mamak’ta, çoğunlukla Alev!, muhal!f ve sol görüşlü nüfusun yaşadığı Tepec!k’te
gerçekleşt!r!len Mamak Kömür Deposu Buluşması da bu yıl Ankara Val!l!ğ!
tarafından yasaklanan etk!nl!kler arasında yer aldı. Muhalefet!n ya da sol
düşüncen!n kend!n! yen!den ürett!ğ! buluşma ve şenl!kler!n eşzamanlı olarak
yasaklanmasıyla bu grupların yalnızlaştırılması hedeflenm!ş olmalı.
Yüksel Caddes!’ndek! İnsan Hakları Anıtı’nın b!r yıl boyunca ablukaya alınması,
bu alanın m!t!ng ve eyleme kapatılması da aynı kaygıyla alınmış b!r yasak ve
engelleme kararıydı. O anıt etrafında KHK !le !hraç ed!len kamu görevl!ler!
buluşuyor ve dayanışma göster!yorlardı.
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D!yarbakır
D!yarbakır, OHAL ve kayyım atamalarının ardından kültür sanat alanında yaşadığı
salon bulma kr!z!n! çeş!tl! kafe ve küçük etk!nl!k mekânlarıyla aşmaya
alışarak 2018 yılına g!rd!. Konserler ve f!lm etk!nl!kler! âdeta kafelere ve
küçük salonlara hapsoldu.
Tab!! bu yen! alışkanlığın b!r d!ğer boyutu da kamusal alanda, Kürtçen!n görünür
b!r b!ç!mde ger! çek!lmes! oldu. N!tek!m yıl sonuna doğru, dört yıl aradan
sonra kente yen!den dönen TÜYAP K!tap Fuarı’nın af!ş!nde !lk kez Kürtçeye
yer ver!lmemes! neredeyse h!ç yadırganmadı.
D!yarbakır ve çevres!, 2018 yılına, !k!nc! yıllarında artık kend!ler!n!
kurumsallaştıran kayyımlarla g!rd!. İlk yıllarında g!r!şt!kler! heykel yıkma
eylemler!n!n ardından, kalan tek tük heykeller de 2018’de yıkıldı. İşte b!rkaç
örnek: Nusayb!n’dek! Newroz Anıtı’nı yıkan beled!ye, anıtın yer!ne saat kules!
yapılacağını duyurdu. D!yarbakır’da İnsan Hakları Anıtı’nın üzer!nde yer alan
İnsan Hakları Evrensel B!ld!rges!’n!n yazılı olduğu levha yer!nden söküldü.
Iğdır’ın Tuzluca !lçes!nde üzer!nde İnsan Hakları Evrensel Beyannames!’n!n
yazılı olduğu, !k! kadın heykel!nden oluşan İnsan Hakları Anıtı !se beled!yeye
kayyım olarak atanan Kaymakam Abdullah Kadıoğlu’nun tal!matıyla yıkıldı.
Beled!yelere atanan kayyımlar, daha önce beled!yeler!n yaptığı çeş!tl! sosyal ve
kültürel çalışmaları da durdurmaya devam ett!.
D!yarbakır Büyükşeh!r Beled!yes! tarafından engell! çocukların anad!ller!nde
kaynağa ulaşması !ç!n açılan Sesl! Kütüphane kayyım tarafından kapatıldı.
B!r!mde çalışanların !ş!ne son ver!l!rken, kayıtlara er!ş!m de engellend!.
Mard!n Kızıltepe İlçe Beled!yes!’ne atanan kayyım Ahmet Odabaşı’nın
tal!matıyla Kürt müz!syen Al! Temel’!n !sm!n! taşıyan Ş. Elî Temel Kültür ve
Sanat Merkez! kapatıldı.
2016’dak! !lk KHK’larla D!yarbakır’da bulunan çok sayıda TV, radyo ve gazete
kapatılmıştı. 2018’e gel!nd!ğ!nde kapatılan yayın ve haber kuruluşlarının
boşluğunu kapatmak üzere açılan !nternet s!teler!n!n er!ş!mler! sıkça
engellend!.
Bazı haberler de dava konusu ed!ld!; Cumhur!yet Savcılığı, 1HaberVar
Platformu hakkında “Basın yayın yoluyla PKK propagandası” yaptığı
!dd!asıyla soruşturma başlattı. Savcılık, konukların programlarda yaptıkları
değerlend!rme ve yorumları 1HaberVar’ın “propaganda yaptığına” kanıt
olarak gösterd!.
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Bölgede çalışan gazetec!ler yaptıkları haberler neden!yle ya da yapılmış
haberler! sosyal medyada paylaştıkları !ç!n yargılandılar. Sertaç Kayar’ın
8 Mart yürüyüşüyle !lg!l! b!r fotoğrafı, fotoğrafta yer alan emn!yet
mensuplarının açtığı dava !le mahkemel!k oldu. DİHA ed!törler! ve çalışanları
!se kend! haber ajanslarında çıkan b!r haber! sosyal medyada paylaştıkları
!ç!n yargılanmaya başladılar.
Raporu hazırladığımız günlerde gazetec! Sedat Sur’un yaptığı b!r haber
neden!yle cezaev!ne g!receğ! haber! !se !fade özgürlüğü !le !lg!l!
cezalandırmaların son örneğ! olarak kayıtlarımıza g!rd!.
Ger!de bıraktığımız yıl, D!yarbakır’da kapı kırılarak yapılan baskınlar da d!kkat
çekt!: Yazar Nurcan Baysal kapısı kırılarak gözaltına alındı. Aram Yayınev! ve
J!n News de kapısı kırılarak baskın yapılan mecralardı.
Kayyım ve OHAL baskıları !le özell!kle kültür sanat alanında kabuğuna çek!len
D!yarbakır, geçt!ğ!m!z yıl boyunca s!nema ve t!yatro atölyeler!, edeb!yat
günler!, k!tap fuarı, Kürtçe t!yatro oyunları, dans ve masal etk!nl!kler!n! de
!çeren çok sayıda etk!nl!kle bu kabuğu kırar g!b! oldu.
Ancak k!tlesel etk!nl!kler val!l!k engel!ne takıldı. Örneğ!n Kürtçe müz!k yapan
Mem Ararat’ın vereceğ! konser h!çb!r gerekçe göster!lmeden !ptal ed!ld!,
İstanbul’da göster!mler! sorunsuz tamamlanan Hang! İnsan Hakları F!lm
Fest!val!’n!n D!yarbakır’dak! göster!mler! de yasaklandı.
Geçm!şte “arada b!r” dava gerekçes! olan şarkılar veya sahne performansları
da bu dönemde sıkça tutuklanma gerekçeler!ne döndü. Koma Rosîda’nın
sol!st! J!yan da Patnos’tak! b!r m!t!ngde söyled!ğ! şarkıda geçen “Kürd!stan”
sözcüğü neden!yle gözaltına alınarak tutuklanan sanatçılar arasına katıldı.
Daha önce KHK !le kapatılan ve tekrar yayınına !z!n ver!len Kürtçe çocuk kanalı
Zarok TV’ye !k! Kürtçe şarkıda “terör örgütünün amacına h!zmet ed!ld!ğ!”
gerekçes!yle RTÜK tarafından para cezası kes!lmes! de Kürtçe !le !lg!l! örtülü
b!r ‘rahatsızlığı’ !şaret ed!yordu.
Beled!yeler!n de d!l alanına katkılarıyla kamusal alanda öncek! dönemde
yaygınlaşmış olan Kürtçe’n!n kullanımının bu dönemde ger!led!ğ! rahatlıkla
söyleneb!l!r. Yasakların ve kayyımlar el!yle kültürel alanı yen!den d!zayn
etme çalışmalarının yanı sıra bel!rg!n b!r otosansürün de bunda etk!l!
olduğunu tesp!t etmek zor değ!l.
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İzm!r
Ülken!n s!yasî atmosfer! !çer!s!nde korunaklı b!r l!man olarak görülen İzm!r, son
yıllarda azımsanmayacak oranda n!tel!kl! göç aldı. Sanatçılar, gazetec!ler,
yazarlar ve hak savunucuları b!rçok şehre göre “daha özgür” olarak
değerlend!r!len İzm!r’e yerleşt!. İzm!r, b!r bakıma Avrupa’ya g!demeyenler ya
da g!tmek !stemeyenler !ç!n alternat!f b!r kent oldu.
İzm!r’de yerel yönet!m! el!nde bulunduran CHP’l! beled!yeler!n kent!n k!ml!ğ!ne
uygun seyreden kültür sanat etk!nl!kler!n! yılın her dönem!nde görmek mümkün.
İzm!r Büyükşeh!r Beled!yes! tarafından kurulan Akden!z Akadem!s!, İzm!r’!
kültürel b!r merkeze dönüştürmek !ç!n kültür sanat !nsanları !le çalışmalar
yürütüyor. Akadem! bünyes!nde kurulan, İzm!r Kültür Platformu G!r!ş!m! !se
yerel kültür sanat aktörler!n!n üret!mler!n! daha görünür kılmayı amaçlayan
çalışmalar yapıyor. Sanatçıların serg! ve göster! salonu g!b! talepler!,
beled!yeler!n !mkânları dah!l!nde karşılanıyor. S!yasî !kt!darın baskısı
olmadığı sürece, sanatçıların ürett!kler! !çer!kler beled!yelerde b!r kontrol
mekan!zmasına tab! tutulmuyor.
Kentte kültür sanat alanındak! baskılar, daha çok !kt!dar part!s! ve yönett!ğ!
beled!yeler!n ya da ün!vers!te rektörlükler!n!n uygulamalarıyla karşımıza
çıkıyor. AKP’l! Selçuk Beled!yes!’n!n çevre sorunlarına d!kkat çeken Latmos’a
Rahmet Geld! oyununa “sakıncalı” d!yerek salon vermemes!, Sadece D!ktatör
oyununun val!l!k tarafından İzm!r’de süres!z olarak yasaklanması, 9 Eylül
Ün!vers!tes!’nde düzenlenmes! planlanan LGBTİ+ Temel Kavramlar başlıklı
etk!nl!ğ!n !ptal ed!lmes! bu tür baskıcı ve yasakçı uygulamalardan bazıları.
Ün!vers!telerde öğrenc!ler!n mezun!yet projeler!n!n yayınlanması, serg!lenmes!
çeş!tl! gerekçelerle yasaklanıyor, !kt!dara muhal!f kurumların etk!nl!ğ!ne
akadem!syenler katılmıyor ya da İzm!r ün!vers!teler!ndek! akadem!syenler,
katılacakları b!r sempozyuma konuşmacı olarak KHK’lı b!r akadem!syen
davetl! !se onun yanında görünmek !stemed!ğ! !ç!n katılmayı redded!yor.
Elbette !nternet ortamında yapılan paylaşımları gerekçe göstererek gözaltına
almak ya da tutuklamak; !kt!dara muhal!f s!yasî part!, send!ka, s!v!l toplum
örgütü ve kadın platformlarının düzenled!ğ! toplantı, göster! ve yürüyüşler!
yasaklamak İzm!r !ç!n de “olağan” b!r baskı ve sansür yöntem!. Örneğ!n
HDP’n!n İzm!r’de seç!m çalışmaları dışında kamusal alanlarda düzenlemek
!sted!ğ! etk!nl!kler part! b!nalarında ya da salonlarda kapalı etk!nl!kler
şekl!nde hayata geç!r!l!yor.
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Sosyal medya paylaşımları gerekçe göster!lerek İzm!r’dek! ev!ne baskın yapılan
ve gözaltına alınan Seyr! Sokak V!deo Eylem Kolekt!f! üyes! Oktay İnce
vakası !se 18 yıllık arş!v!ne hukuksuzca el konulması sebeb!yle ayrı b!r yerde
duruyor.
Hem s!yasî !kt!darın hem yerel yönet!mler!n baskısı sonucu İzm!r’de sansür ve
otosansür uygulamalarına yerel medyada da tanık oluyoruz. AKP’y! ya da
Cumhurbaşkanını eleşt!ren b!r haber yapan gazetec! gözaltına alınırken,
CHP’l! b!r beled!ye başkanının kente karşı !şled!ğ! suçu haber yapan gazete,
reklam ver!lmeyerek cezalandırılıyor. Bazı yerel gazeteler kabul etmeseler
de ayakta kalab!lmek adına, beled!ye başkanları !ç!n gazetec!l!k yapıyor.
İzm!r’de kültür sanat faal!yetler!n!n d!ğer kentlere göre b!raz daha rahat ve
özgür b!r şek!lde düzenlen!yor olması tek başına CHP’l! beled!yeler!n kültür
sanata verd!ğ! önemle açıklanamaz elbette. Kent!n, kültür sanat alanında
uzun süred!r çalışan yerel d!nam!kler!n! de göz ardı edemey!z. Ayrıca AKP
!kt!darının İzm!r’e bakış açısı d!ğer kentlerden b!raz daha farklı. Yıllardır
seç!mle kazanamadığı kentte, hegemonyasını farklı şek!llerde kuruyor.
AKP’ye yakın !nşaat ş!rketler!, beled!yeler!n kültür sanat organ!zasyonlarına
destek oluyor ve ortak projelere !mza atıyor. Bu b!rl!ktel!kle kent dokusunun
da altüst ed!ld!ğ!n! bel!rtmek gerek!yor. Büyük !nşaat ş!rketler! açtıkları
galer!lerde kent!n f!k!rsel yapısına uygun, kente daha “ş!r!n” görünecek
kültür sanat etk!nl!kler! düzenl!yor.
Sonuç olarak İzm!r, s!yasî !kt!darın baskısından ve muhafazakârlaşan kentlerden
bunalan !nsanlar tarafından “yaşanılacak şeh!r” olarak terc!h ed!lse de,
ülkede yaşanan sansür ve yasak atmosfer!nden payını alıyor.
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Vakalar
Aralık 2017
D!yarbakır Büyükşeh!r Beled!yes! tarafından engell! çocukların anad!ller!nde
kaynağa ulaşması !ç!n açılan Sesl! Kütüphane kayyım tarafından kapatıldı.
B!r!mde çalışanların !ş!ne son ver!l!rken kayıtlara er!ş!m de engellend!.
Yen! Zelandalı fotoğrafçı Martyn Blundell A!m, Türk!ye'de gözaltına alındı. Terörle
Mücadele Şubes!'nde Martyn Blundell AİM !le görüşen avukatlar, fotoğrafçının
!laçlarının ver!lmed!ğ!n!, k!ş!sel !ht!yaçlarının karşılanmadığını söyled!.
Cumhur!yet Savcılığı, 1HaberVar Platformu hakkında “Basın yayın yoluyla PKK
propagandası” yaptığı !dd!asıyla soruşturma başlattı. Savcılık, konukların
programlarda yaptıkları değerlend!rme ve yorumları 1HaberVar’ın
“propaganda yaptığına” kanıt olarak gösterd!.
Documentar!st tarafından düzenlenen Hang! İnsan Hakları F!lm Fest!val!’n!n
D!yarbakır ayağı D!yarbakır Val!l!ğ! tarafından gerekçes!z yasaklandı.
Esk!şeh!r’de k!ml!ğ! bel!rs!z k!ş! ya da k!ş!ler, eylül ayında 11. Uluslararası
Esk!şeh!r P!şm!ş Toprak Sempozyumu’nda yapılan heykeller! kırdı.
Kürt müz!syen Al! Temel’!n !sm!n! taşıyan Ş. Elî Temel Kültür ve Sanat Merkez!,
Mard!n Kızıltepe İlçe Beled!yes!’ne atanan kayyım Ahmet Odabaşı’nın
tal!matıyla kapatıldı.
Brez!lyalı kar!katür!st Carlos Latuff, resmî Tw!tter hesabından yaptığı
paylaşımlar !ç!n Cumhurbaşkanı Recep Tayy!p Erdoğan’ın avukatlarının
Tw!tter’a er!ş!m engel! taleb!nde bulunduğunu açıkladı. Latuff'un
kar!katürler!n!n yer aldığı www.latuffcartoons.wordpress.com adres!ne de
er!ş!m engel! get!r!ld!.
Bakur belgesel!n!n yönetmenler! Çayan Dem!rel ve Ertuğrul Mav!oğlu’na f!lm!n
b!rçok kentte göster!m!nden !k! yıl sonra, Batman Savcılığı tarafından “terör
örgütü propagandası” suçlamasıyla dava açıldı.
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S!yah Beyaz Yayınev!'n!n CNR Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen k!tap
fuarlarına katılımı engellend!.
Hatay’da okul önces! öğretmenl!ğ! yaparken KHK !le !hraç ed!len Duygu
Şahlar’ın B!’şey Anlatıcam Eee? Kurtulduk mu? adlı oyunu Muğla’da beş
!lçede yasaklandı.
TEMA Vakfı kurucusu Hayrett!n Karaca’nın daha önce !k! kez zarar ver!len Yalova
sah!l!ndek! heykel!, k!ml!ğ! bel!rlenemeyen k!ş!ler!n saldırısına uğradı.
İstanbul Cumhur!yet Başsavcılığı tarafından, TÜYAP yönet!c!ler! hakkında
TUSKON’un toplantılarına, fuarlarına ve kongreler!ne ev sah!pl!ğ! yaptığı
gerekçes!yle soruşturma başlatıldı. Soruşturma, “Türk!ye Cumhur!yet!
Hükümet!n! cebren görev!n! yapmaktan engellemek, FETÖ terör örgütüne
üye olmak, yardım ve yataklık yapmak” g!b! suçlamaları !çer!yor.
D!yarbakır D T!p! Cezaev!’ndek! b!r tutukluya gönder!len fakat “kurumun
güvenl!ğ!n! tehl!keye düşüreb!leceğ!” gerekçes!yle !çer!ye alınmayan k!taplar
arasında Küçük Prens, Peter Pan ve Rob!nson Crusoe da yer alıyor.
Pera Müzes!'nde 25 Kasım’da düzenlenecek Ku!r Kısalar etk!nl!ğ!n! önce
"anayasal düzene ve genel ahlaka aykırı olab!leceğ!" gerekçes!yle erteleyen
Beyoğlu Kaymakamlığı, 12 Aralık’a taşınan etk!nl!ğ! bu kez de “kamu
esenl!ğ!n!n sağlanması”nı gerekçe göstererek yasakladı.
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Ocak 2018
Mezopotamya Ajansı, Özgürlükçü Demokras! Gazetes!, 1HaberVar ve Demokrat
Haber’!n !nternet s!teler! er!ş!me engellend!.
CHP İstanbul M!lletvek!l! Barış Yarkadaş’ın her ay medyadak! baskı ve sansürler!
açıkladığı rapora er!ş!m engellend!.
THY, Modern Fam!ly d!z!s!n!n göster!m!nde Türkçe altyazıda geçen “eşc!nsel”
kel!mes!n! “sapkın” ve “tuhaf” olarak değ!şt!rd!.
Kobanê’de DAİŞ’e karşı ver!len mücadeley! konu alan Nû Jîn belgesel!n!n
yönetmen! Veys! Altay ve f!lm!n göster!m!n!n yapıldığı Batman Yılmaz Güney
S!neması Müdürü D!cle Anter’e “örgüt propagandası yapmak” !dd!asıyla dava
açıldı.
Barış Atay’ın rol aldığı Sadece D!ktatör adlı oyun, Artv!n İl Özel İdares!’n!n oyunu
“sakıncalı” bulması gerekçes!yle Artv!n'de yasaklandı.
OHAL’!n ardından yayımlanan 31. KHK !le Hatay Güney Radyo TV ve Prest!j
Medya kapatıldı.
Pol!s!n İstanbul Emn!yet Müdürlüğü tal!matı !le Kadıköy’dek! t!yatro sahneler!ne
Sadece D!ktatör oyununa yer vermemeler! !ç!n baskı yaptığı ortaya çıktı.
İnsan Hakları Derneğ! Mers!n Şubes!’n!n düzenled!ğ! Ad!l Yargılama !ç!n: Tek
T!pe Asla başlıklı panel!ne Mers!n Val!l!ğ! tarafından !z!n ver!lmed!.
Freedom House'un 2018 raporuna göre, Türk!ye, dünya ülkeler!n!n yüzde 25’!n!
oluşturduğu !fade ed!len “özgür olmayan ülkeler” arasında yer aldı.
Bodrum’da KHK !le !ş!nden atılanların belgesel!n! çeken Nejla Dem!rc!, ek!b!yle
b!rl!kte gözaltına alındı.
Barış Atay’ın rol aldığı Sadece D!ktatör adlı oyun Kadıköy’ün tüm açık ve kapalı
alanları !le t!yatro sahneler!nde yasaklandı.
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Afr!n harekâtının başlamasından !t!baren, sosyal medya paylaşımları neden!yle
en az 150 k!ş! gözaltına alındı, 22 k!ş! tutuklandı.
Kırmızı Ked! Yayınev!’n!n Kartal’dak! b!nasının dış cephes!nde yer alan Soner
Yalçın ve Yılmaz Özd!l’!n k!tap tanıtım af!şler! İstanbul Büyükşeh!r Beled!yes!
ek!pler!n!n baskısı sonucu !nd!r!ld!.
Artv!n ve Hopa’da sahnelenmes! engellenen, Kadıköy ve Ankara genel!nde
yasaklanan Sadece D!ktatör oyunu, İzm!r’de de süres!z olarak yasaklandı.
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Şubat 2018
P!r Sultan Abdal Kültür Derneğ!’nden müz!syen Cevah!r Canpolat, Kaos
GL’den Al! Erol, Seyr! Sokak’tan belgesel yönetmen! S!bel Tek!n ve Öğrenc!
Kolekt!fler! üyes!, yazar Emek Erez gözaltına alındı.
1HaberVar Platformu’nun s!tes!ne !k!nc! kez er!ş!m engel! get!r!ld!.
B!lg! ve İlet!ş!m Teknoloj! Kurumu (BTK) d!ren!stey!z.org, Mezopotamya Ajansı
ve kızılbayrak.net’e er!ş!m! engelled!.
Çevrec! Afacanlar adlı çocuk oyunu, Akh!sar İlçe M!ll! Eğ!t!m Müdürlüğü
tarafından “savaş ve ş!ddet karşıtı” olduğu gerekçes!yle yasaklandı.
Başbakanlık İlet!ş!m Merkez!’ne (BİMER) yapılan b!r ş!kâyet üzer!ne Avrupa adlı
oyunun İstanbul DT şubat programından çıkarılmasının ardından İstanbul DT
Genel Müdürü Celal Kadr! Kınoğlu görev!nden !st!fa ett!.
Karabük Ün!vers!tes!’nde düzenlenmes! planlanan Kemal D!nç konser!,
sanatçının sosyal medya hesaplarındak! "savaş karşıtı" paylaşımları
gerekçes!yle rektörlükçe yasaklandı.
Gazetec! İbrah!m Gez!c!, Almanya’dan İstanbul’a geld!ğ! sırada Sab!ha Gökçen
Haval!manı’nda gözaltına alındı.
Boğaz!ç! Ün!vers!tes!’nde 15 Şubat’ta Vel! Saçılık’ın konuşmacı olarak katılacağı
90’lardan Bugüne Türk!ye’de Hap!shaneler ve Tutsak D!ren!şler! başlıklı
panel, ün!vers!te yönet!m! tarafından !ptal ed!ld!.
10 Ek!m Barış ve Dayanışma Derneğ! “tüzüğünde tekn!k eks!kler” bulunduğu
gerekçes!yle kapatıldı.
Ankara Ün!vers!tes! Rektörlüğü, Ankara S!yasal B!lg!ler Fakültes!’ndek! (SBF)
öğrenc! topluluklarının etk!nl!kler!ne yasak get!rd!.
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Ferhat Tunç'a, sosyal medya paylaşımlarında “halkı k!n ve düşmanlığa alenen
tahr!k ett!ğ!” gerekçes!yle dava açıldı.
Müz!syen İbrah!m Rojh!lat, sahnedek! konuşmasında “terör örgütü propagandası
yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı.
İç!şler! Bakanlığı’nın yayınladığı ve beş bölümden oluşan “aranan terör!stler”
l!stes!nde Grup Yorum’un altı üyes!n!n !sm! de yer aldı.
D!yarbakır’da Kurdî-Der b!nasında bulunan Aram Yayınev!’ne baskın yapan
pol!sler, kapısını balyozla kırdıkları yayınev!ndek! bazı k!taplara el koydu.
RTÜK, Çukur d!z!s!ndek! öpüşme sahnes! neden!yle Show TV’ye 260 b!n l!ra
ceza verd!.
d!ren!stey!z.org s!tes! b!r kez daha BTK tarafından kapatıldı.
Kaos GL ve Pembe Hayat’ın, LGBTİ etk!nl!kler!n!n Ankara’da süres!z
yasaklanmasına !l!şk!n yürütmey! durdurma talepler! redded!ld!.
RTÜK, Cevdet Gülbay !le Govend Show adlı programdak! katılımcının Kürtçe
selamlama yapması ve söyled!ğ! şarkılardak! !fadeler!n “resmî olmayan
çev!r!” olduğu gerekçes!yle Yaşam TV’ye 13 b!n TL para cezası ve 5 program
durdurma kararı verd!.
Nurcan Baysal’ın Ez!d!ler: 73. Ferman Katl!am ve Kurtuluş !le Ahmet Altan’ın Ölmek
Kolaydır Sevmekten adlı k!tapları, Van Yüksek Güvenl!kl! Cezaev! yönet!m!
tarafından “sakıncalı” bulunarak tutuklu gazetec! Ned!m Türfent’e ver!lmed!.
D!yarbakır Val!l!ğ!, 8 Mart Dünya Emekç! Kadınlar Günü kapsamında etk!nl!k
yapmak !ç!n başvuran D!yarbakır Kadın Platformu’na “kentte açık alanlarda
etk!nl!k yapılmasına !z!n ver!lmeyeceğ!” yanıtını verd!. Van’da da her türlü
etk!nl!k ve eylem, val!l!k kararıyla b!r ay boyunca yasaklandı.
TRT yönet!m!n!n 2016'da 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı yasakladığı ortaya çıktı.
Yasaklı l!stes!nde Sıla, Nazan Öncel, Demet Akalın, C!wan Haco, Rojda da var.
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Mart 2018
İhsan El!açık'ın Isparta K!tap Fuarı’na katılımı engellend!.
Haber s!tes! Ahval'e BTK tarafından er!ş!m engel! get!r!ld!.
Antalya’da kadın örgütler!n!n 8 Mart Dünya Emekç! Kadınlar Günü kapsamında
yapmayı planladığı basın açıklaması, Antalya Val!l!ğ! tarafından güvenl!k
gerekçes!yle yasaklandı.
Kültür Bakanlığı’nın kararıyla Türk!ye Mus!k! Eser! Sah!pler! Meslek B!rl!ğ!
(MESAM) Yönet!m Kurulu’na görevden el çekt!r!ld!.
Kayser!’de !k! !lçede öğrenc!lere dağıtılan Bohçadak! Sırlar k!tabı, !ç!nde
“uygunsuz !fadeler” olduğu gerekçes!yle val!l!k kararıyla toplatıldı.
Muğla Ün!vers!tes! T!yatro Topluluğu’nun sahneled!ğ! Joko’nun Doğum Günü
adlı oyun, ün!vers!te yönet!m! tarafından sansürlend!. Yönet!m!n taleb!n!
yer!ne get!rmeyen topluluk, rektörlük tarafından kapatıldı.
CNN Türk sp!ker! Büşra Sanay’ın Kardeş!n! Doğurmak adlı k!tabı !ç!n düzenlenen
!k! !mza günü, sakıncalı bulunduğu gerekçes!yle !ptal ed!ld!.
Barış Yarkadaş, b!r! CHP’ye a!t olmak üzere 22 haber s!tes!nde yer alan "!mar
kıyağı" açıklamasının, Başbakan B!nal! Yıldırım’ın tal!matıyla engellend!ğ!n!
açıkladı.
Ordu'da 25 yıldır yayın yapan TV52’n!n b!nası, zabıta ek!pler!nce mühürlend!.
İç!şler! Bakanlığı, 5-12 Mart arasında “terör örgütü propagandası yaptıkları”
gerekçes!yle 635 sosyal medya hesabının !ncelend!ğ!n!, 290 kullanıcı
hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.
Antropolog derg!s! Sorumlu Yazı İşler! Müdürü Kub!lay Çel!k, sosyal medya
paylaşımları neden!yle tutuklandı.
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Tor Project, Hotspot Sh!eld, Zenmate ve TunnelBear dâh!l 20 VPN serv!s!ne
er!ş!m engel! get!r!ld!.
Mard!n'de sadece protokol üyeler!yle sınırlı “Nevruz” kutlamalarına !z!n ver!ld!,
“Newroz” kutlamalarına !se “İk!nc! kutlamaya gerek yok” den!lerek !z!n
ver!lmed!.
Yeva adlı f!lm!n 16. Uluslararası Gez!c! Kadın F!lmler! Fest!val! F!lmmor
kapsamındak! göster!m!, Azerbaycan hükümet!n!n taleb! üzer!ne İstanbul
Val!l!ğ! tarafından yasaklandı.
Adalet Bakanlığı, cezaev!ndek! kadınların h!kâyes!n! anlatan Avlu d!z!s! hakkında
RTÜK'ten “d!z! yayınlanmadan gerekl! tedb!rler!n alınmasını” talep ett!.
“Cumhurbaşkanına hakaret” ett!ğ! gerekçes!yle hakkında dava açılan Zuhal
Olcay, 10 ay hap!s cezasına çarptırıldı.
RTÜK !le BTK'ya “!nternettek! görüntülü ve sesl! yayınları denet!m yetk!s!”
öngören düzenleme, Mecl!s’te kabul ed!ld!.
Samsun 19 Mayıs Anadolu L!ses! T!yatro Kulübü öğrenc!ler!n!n sahneleyeceğ!
Lüküs Hayat, İlkadım İlçe M!ll! Eğ!t!m Müdürlüğü’nce “müstehcen” bulunarak
sansürlend!.
Ferhat Tunç !ç!n “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçes!yle 9 yıl 4 aya
kadar hap!s cezası !stend!.
D!yarbakır’da İnsan Hakları Anıtı’nın üzer!nde yer alan İnsan Hakları Evrensel
B!ld!rges!’n!n yazılı olduğu levha yer!nden söküldü.
İhsan El!açık !ç!n “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçes!yle 7 yıl 6 aya
kadar hap!s cezası !stend!.
Nusayb!n’dek! Newroz Anıtı’nı yıkan beled!ye, anıtın yer!ne saat kules!
yapılacağını duyurdu.
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TBMM’de düzenlenen Çanakkale Şeh!tler!n! Anma Geces!’nde, Devlet T!yatroları
tarafından sahnelenecek oratoryoda rol alan kadın oyuncuların TBMM
Başkanı İsma!l Kahraman’ın taleb!yle sahneye çıkmaları engellend!.
Özgürlükçü Demokras! gazetes!ne ve Gün Matbaası’na kayyım atandı. Aynı
matbaada basılan Azad!ya Welat !se yayımlanamadı.
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N!san 2018
İzm!r’de b!r sokak düğününü basan pol!s, müz!syenler! “zafer !şaret!” yaptıkları
ve “Kürtçe” şarkı söyled!kler! gerekçes!yle gözaltına aldı.
Ankara’da düzenlenen HDP Olağan Genel Kongres!’ne katılmak !ç!n
D!yarbakır’dan yola çıkan 36 k!ş!ye otobüste söyled!kler! Kürtçe şarkı
neden!yle soruşturma açıldı.
Show TV’de yayınlanan Çukur adlı d!z!de, Mehmet Gürel!’n!n Ömer Hayyam
d!zeler!nden besteled!ğ! K!mse B!lmez şarkısında geçen “şarap” sözcüğü
sansürlend!.
Çek!lme Günlüğü başlığı altındak! yazılarından aldığı beraat kararı bozulan
Hasan Cemal, yen!den yargılandığı davada 3 ay 22 gün hap!s cezasına
çarptırıldı.
Eren Kesk!n hakkında Özgür Gündem gazetes! Eş Genel Yayın Yönetmen! olması
gerekçes!yle toplam 129 dava açıldı. Kesk!n hakkında 47 davanın yargılaması
hâlen devam ed!yor.
Lat!f Dem!rc! Hürr!yet’ten f!!len ayrıldı. Dem!rc!’n!n veda kar!katürüne de
gazetede yer ver!lmed!.
Gün Matbaası’na kayyım atanmasının ardından önce fotokop!yle dağıtılan, sonra
da yayınını !nternetten sürdüren Azad!ya Welat'ın son üç sayısı hakkında
toplatma kararı çıkartıldı.
Nur!ye Gülmen ve Sem!h Özakça’nın avukatlarından Şükr!ye Erden’!n
cezaev!nden gönderd!ğ! mektubun tamamı, “sakıncalı” bulunarak
sansürlend!.
İzm!r Selçuk Beled!yes!, çevre sorunlarına d!kkat çeken Latmos’a Rahmet Geld!
adlı oyunu “sakıncalı” bularak salon vermed!.
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Suav!’ye “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hap!s cezası
ver!ld!. Hap!s cezası daha sonra 14 b!n TL para cezasına çevr!ld!.
İhsan El!açık, b!r sem!nerdek! konuşması neden!yle “s!lahlı terör örgütü
propagandası” yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hap!s cezasına çaptırıldı.
Tar!hç! ve köşe yazarı Ayşe Hür hakkında, sosyal medya paylaşımları aracılığıyla
"örgüt propagandası" yaptığı gerekçes!yle 1 yıl 3 ay hap!s cezası ver!ld!.
Ankara Val!l!ğ!, send!ka ve meslek odalarının 1 Mayıs’ta gerçekleşt!rmey!
planladığı yürüyüşe !z!n vermed!.
İnternet Çağında İnternete Er!ş!m Sorunu-Türk!ye’n!n Sansürle İmt!hanı başlıklı
rapora göre, 1 Ocak-9 N!san tar!hler! arasında, yan! yaklaşık olarak üç ayda,
10 b!n 250 sosyal medya hesabı !ncelend!.
Beyaz Show canlı yayınında “Çocuklar ölmes!n” ded!ğ! !ç!n ver!len 1 yıl 3 aylık
cezası onanan öğretmen Ayşe Çel!k cezaev!ne g!rd!.
Ankara Val!l!ğ!, dört gün sürmes! öngörülen ODTÜ 32. Bahar Şenl!ğ!'n!n üç
gününü yasakladı.
Mard!n’de her türlü etk!nl!k, üç ay süreyle kaymakamlıklardan alınacak !zne
bağlandı.
Ed!rne, Kırklarel! ve Tek!rdağ val!l!kler! !le Trakyalılar Vakfı tarafından
düzenlenen Trakya Tanıtım Günler! etk!nl!ğ!nde Cumhur!yet Kadınları
Korosu’nun programı erken b!t!r!ld!.
İstanbul Val!l!ğ!, Sultanahmet’te yapılacak 1915 Anması’ndak! açıklama
metn!nde “soykırım,” “katl!am” g!b! sözcükler!n geçmemes!n! talep ett!,
anma !ptal ed!ld!.
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Mayıs 2018
ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ LGBTİ Dayanışması’nın 7-12 Mayıs tar!hler! arasında
ün!vers!te kampüsünde düzenleyeceğ! tüm Onur Haftası etk!nl!kler!n! Ankara
Val!l!ğ!’n!n süres!z yasak kararını gerekçe göstererek yasakladı.
Aydın Emn!yet! ve Val!l!ğ!, müz!syen Erdoğan Em!r’!n 5 Mayıs’ta Aydın
Naz!ll! Alev! Kültür Derneğ!’nde gerçekleşecek konser!n! h!çb!r gerekçe
göstermeden yasaklayarak “Bu k!ş! ‘kırmızı kalem’ !le !şaretl!d!r, burada bu
sanatçıyı çıkaramazsınız” açıklamasında bulundu.
Kocael! Büyükşeh!r Beled!yes! tarafından düzenlenen Kocael! K!tap Fuarı’nda
Esra Elönü’nün katılacağı Arafta Sorular !s!ml! söyleş!, gelen tepk!ler üzer!ne
!ptal ed!ld!.
Petrol Ürünler! İşverenler Send!kası Yönet!m Kurulu, benz!ne gelen zam ve
!nd!r!m haberler!n! !nternet s!tes!nden yayınlamama kararı aldı.
Dokuz Eylül Ün!vers!tes! Hukuk Fakültes!’nde gerçekleşecek LGBTİ+ Temel
Kavramlar etk!nl!ğ!, ün!vers!te rektörlüğü tarafından gelen tehd!t telefonları
ve e-postalar gerekçe göster!lerek !ptal ed!ld!.
B!rleşm!ş M!lletler’de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ves!les!yle organ!ze
ed!len b!r panel !ç!n hazırlanan v!deo sunumdan Türk!ye’de basına yönel!k
baskıların yer aldığı bölümün çıkarılması !stend!. Sansür taleb! redded!l!nce
panel !ptal ed!ld!.
Iğdır’ın Tuzluca !lçes!nde üzer!nde İnsan Hakları Evrensel Beyannames!’n!n yazılı
olduğu, !k! kadın heykel!nden oluşan İnsan Hakları Anıtı, beled!yeye kayyım
olarak atanan Kaymakam Abdullah Kadıoğlu’nun tal!matıyla yıkıldı.
Türk!ye’de Kürtçe k!tap yayımlayan !lk yayınev! olan ve 23 yıldır yayın hayatını
sürdüren Avesta Yayınları’nın dokuz k!tabı “terörle mücadele” kapsamında
toplatıldı.
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Müz!syen Pınar Aydınlar “örgüt propagandası yapmak” suçundan kes!nleşen 10
aylık hap!s cezası neden!yle tutuklandı.
Oyuncu Barış Atay, Soma Katl!amı sonrası madenc! Erdal Kocabıyık’ı
tekmeleyen dönem!n Başbakanlık Müşav!r! Yusuf Yerkel’!n “özür”
açıklamasına sosyal medyada tepk! gösterd!kten sonra “halkı k!n ve
düşmanlığa tahr!k etmek”ten başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına
alındı.
İstanbul Tekn!k Ün!vers!tes! Rektörlüğü, öğrenc! kulüpler!n!n Sungur Savran ve
Mücella Yapıcı’yı konuk edeceğ! etk!nl!kler! yasakladı.
İhraç akadem!syen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık hakkında, Türk!ye’y! kanser eden
ürünler! devlet g!zled!, b!z açıklıyoruz! İşte zeh!r l!stes!! başlıklı yazı d!z!s!
neden!yle soruşturma açıldı.
Gırgır derg!s! ç!zer! Seyf! Şah!n, Musa Kızılden!z’! Ayırır ve Yahud!ler! Kurtarır
başlıklı kar!katürüyle “halkın b!r kes!m!n!n ben!msed!ğ! d!n! değerler! alenen
aşağılama” suçunu !şled!ğ! gerekçes!yle 1 yıl 15 gün hap!sle cezalandırıldı.
Ezhel adıyla b!l!nen rapç! Sercan İpekç!oğlu, şarkıları aracılığıyla "uyuşturucu
kullanımını özend!rmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.
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Haz!ran 2018
İzm!rl! !k! rapç! Khontkar ve Young Bego yaptıkları müz!kle uyuşturucuya
özend!rd!kler! gerekçes!yle narkot!k tarafından gözaltına alındı.
Khontkar uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu kullanımını özend!rme
suçlamalarıyla tutuklanırken Young Bego adlî kontrol koşuluyla serbest
bırakıldı.
Yolcu T!yatro oyuncularından Cenk Dost Verd!’ye sosyal medya paylaşımları
aracılığıyla “örgüt propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay hap!s cezası
ver!ld!.
Doğan Grubu’nun Turkuvaz Grubu’na sattığı D&R mağazalarında bazı k!tapların
kaldırıldığı öne sürüldü. Satılmayan k!tapların yazarları arasında İbrah!m
Kaboğlu, Zeynep Altıok, Orhan Gökdem!r, Turan Dursun g!b! !s!mler var.
Ankara Val!l!ğ!, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkez!’n!n düzenleyeceğ!
Türk!ye’den LGBTİ + Kısa F!lmler seçk!s!n! “toplumsal hassas!yetler”
gerekçes!yle yasakladı.
Müz!syen Erdal Güney, ‘babacığım’ !fades! yer alan şarkısı neden!yle
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hap!s cezasına
çarptırıldı.
Çözüm sürec!nde PKK'n!n ger! çek!lme sürec!n! ele alan Bakur/Kuzey adlı
belgesel!n yönetmenler! Ertuğrul Mav!oğlu ve Çayan Dem!rel hakkında
“terör propagandası” yaptıkları gerekçes!yle açılan davanın !lk duruşması
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemes!’nde görüldü.
Ç!zd!ğ! kar!katürlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayy!p Erdoğan’a hakaret ett!ğ!
gerekçes!yle 3 Haz!ran’da gözaltına alınan ve 4 Haz!ran’da tutuklanarak
Yalova Cezaev!’ne gönder!len Nur! Kurtcebe 5 Haz!ran’da denet!ml!
serbestl!k şartıyla tahl!ye ed!ld!.
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İstanbul Gaz! Mahalles!’nde duvara “ketıl” resm! ç!z!p, “umut” ve “HDP”
yazdıkları !ç!n gözaltına alınan Sadett!n Köse ve B!rol Tutuş ‘örgüt
propagandası yapmak’ gerekçes!yle tutuklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenl!k Bakanlığı, 7 Haz!ran tar!h!nden !t!baren personel!n!n
sozcu.com.tr !nternet adres!ne olan er!ş!m!ne yasak get!rd!.
RTÜK üyeler! İsmet Dem!rdöğen ve İlhan Taşçı’nın TRT ve bazı özel telev!zyon
kanallarındak! yayın !stat!st!kler!n! !nceled!kler! raporda, kanalların 24
Haz!ran seç!m yayınları kapsamında mayıs ayı boyunca s!yasî part! ve
tems!lc!ler!ne ayırdığı süre ver!ler!ne göre, HDP’n!n h!çb!r telev!zyonda yer
almadığı bel!rlend!.
“400 dönüm meşe ormanı yok oldu. Haval!manı !nşaatı değ!l” başlığıyla
ver!len haber, enerj! sektöründe de faal!yet gösteren Dem!rören Grubu’nun
yönet!m!ndek! Hürr!yet gazetes!n!n !nternet s!tes!nden kaldırıldı.
Çev!rmen Sebla Küçük’e Afr!n operasyonu sürec!nde Tw!tter üzer!nden yabancı
haber ajanslarından ve gazetec!lerden çev!rd!ğ! üç paylaşım sebeb!yle “PKK
s!lahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 7,5 yıla kadar
hap!s !stem!yle dava açıldı.
RTÜK’te görevl! üst kurul uzmanları, kamu yayıncılığı yapması gereken
TRT Haber kanalının, Yüksek Seç!m Kurulu’nun seç!me !l!şk!n bel!rled!ğ!
tarafsızlık ve doğruluk !lkeler!n! !hlal ett!ğ!n! tesp!t ett!.
HDP Ağrı İl Örgütü’nün Patnos’ta gerçekleşt!rd!ğ! m!t!ngde, söyled!ğ! şarkının
!ç!nde “Kürd!stan” sözcüğü yer aldığı !ç!n gözaltına alınan Koma Rosîda’nın
sol!st! J!yan tutuklandı.
Yolcu T!yatro oyuncularından Cenk Dost Verd!’ye sosyal medya paylaşımları
gerekçe göster!lerek ver!len 10 ay 15 günlük hap!s cezası onandı.
M!ll! Gazete’de yayımlanan “Ahlak ‘Sınır’ı Aşılıyor! Sapkınlar İstanbul’da
ahlaksızlık kusmaya hazırlanıyor” başlıklı haberde LGBTİ+ b!reyler ve Onur
Haftası hedef göster!lerek val!l!ğe yürüyüşün yasaklanması çağrısı yapıldı.
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Ankara Nâzım H!kmet Kültür Merkez!’nde Onur Haftası kapsamında Komün!st
LGBT’ler!n düzenled!ğ! Pr!de f!lm!n!n göster!m!, Ankara Val!l!ğ! tarafından
“b!rtakım toplumsal duyarlılıklar neden!yle bazı kes!mler tarafından tepk!
göster!leb!leceğ! ve provokasyonlara neden olab!leceğ!” gerekçes!yle
yasaklandı.
Yen! Ak!t gazetes! “Bu sapkın yürüyüşü durdurun!” başlıklı haberde İstanbul
LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması !ç!n çağrı yaptı.
Alman vatandaşı Kürt sanatçı Hozan Cane, HDP’n!n 24 Haz!ran seç!m
kampanyasına destek vermek amacıyla g!tt!ğ! Ed!rne’de gözaltına alındıktan
sonra 26 Haz!ran’da “örgüt üyel!ğ!” suçlamasıyla tutuklandı.
1 Temmuz 2018’de Taks!m’de yapılacak LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, İstanbul Val!l!ğ!
tarafından yasaklandı.
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Temmuz 2018
İstanbul Anadolu Cumhur!yet Başsavcılığı, Tw!tter hesabında !dam karşıtı
paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laç!n hakkında, “halkın d!n! değerler!n!
aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.
Başbakan B!nal! Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım’ı ç!zd!ğ! Parad!se Papers
(Cennet Belgeler!) kar!katürü hakkında ç!zer Sefer Selv!’yle gazeten!n
sorumlu yazı !şler! müdürü Çağrı Sarı’ya 40 b!n TL’l!k tazm!nat davası açıldı.
Cem!l Kılıç’ın Kırmızı Ked! Yayınev! tarafından yayımlanan İslam BuMuhammed! İslam k!tabı hakkında İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı.
Beş!ktaş Abbasağa Parkı’nda 7-8 Temmuz tar!hler!nde Kâzım Koyuncu’yu
anmak !ç!n düzenlenecek Kâzım İsyandır Günler!, “güvenl!k önlem!
alınamayacağı” gerekçes!yle Beş!ktaş Kaymakamlığı tarafından !ptal ed!ld!.
Adana LGBTİ+ Dayanışması’nın 7 Temmuz’da !lk kez yapmayı planladığı
Onur Yürüyüşü, Adana Val!l!ğ! tarafından “kamu güvenl!ğ!” ve “toplumsal
duyarlılıklar” gerekçe göster!lerek yasaklandı.
Fazıl Say’ın 14 Ağustos’ta Harb!ye Açıkhava’da gerçekleşecek konser!, Atlant!s
Yapım tarafından programdan kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet S!stem! kapsamında yayımlanan KHK’larla
Devlet T!yatroları (DT) !le Devlet Opera ve Bales!’n!n (DOB) hukukî altyapısı
değ!şt!r!ld!. Değ!ş!kl!kler çerçeves!nde DT’n!n ve DOB’un genel müdürü ve
bağlı !l müdürlükler! devre dışı kaldı.
Sosyal medya paylaşımları gerekçe göster!lerek gözaltına alınıp !fade veren
t!yatro sanatçısı Orhan Aydın hakkında !k! ayrı dosyadan dava açıldı. Aydın,
“Yaşasın Hayat Yaşasın T!yatro” ve “Darben!n s!yas! ayağı araştırılsın”
paylaşımları sebeb!yle !hbar üzer!ne ‘darbec!’ olmakla suçlandı.
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ODTÜ mezun!yet tören!nde Tayy!pler Âlem! kar!katürünün yer aldığı b!r pankart
açtıkları !ç!n “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla mahkemeye sevk
ed!len dört öğrenc! tutuklandı.
Ezhel adıyla tanınan rapç! Sercan İpekç!oğlu’na “uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını alenen özend!rme” !dd!asıyla dava daha açıldı. Ezhel’!n 10 yıla
kadar haps! !stend!.
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 10 ay hap!s cezasına çarptırılan Zuhal
Olcay’ın cezası 11 ay 20 güne çıkartılarak kes!nleşt!r!ld!. Sanatçının denet!ml!
serbestl!k başvurusunda bulunmak !ç!n cezaev!ne g!rmes! gerekecek.
D!yarbakır’dak! of!s! pol!s baskınına uğrayan J!n News’!n b!lg!sayarlarına el
konuldu.
Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan magaz!n programında Amer!kalı şarkıcı
Selena Gomez’!n haç şekl!ndek! kolyes! moza!klend!.
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Ağustos 2018
Resmî Gazete’de 8 Temmuz Pazar günü yayımlanan 701 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’yle Özgürlükçü Demokras!, Halkın Nabzı ve merkez!
D!yarbakır’da bulunan Welat gazeteler! !le Avantaj TV kapatıldı.
RTÜK, c!nsel !çer!kl! ürün satışı yapan, !zley!c!ler! aldatıcı reklamlara yer veren
ve kumarı teşv!k eden yayınlarla !lg!l! beş TV kanalına yönel!k ceza! yaptırım
kararları aldı.
ODTÜ’de LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldığı !dd!a ed!len öğrenc!lere açılan
d!s!pl!n soruşturmasının ardından yürüyüş sırasında b!nalara gökkuşağı
bayrağı astığı !dd!a ed!len öğrenc!lere de soruşturma açıldı.
Adana’nın Seyhan !lçes!nde b!r düğüne baskın düzenleyen pol!s, düğünde Kürtçe
şarkılar seslend!ren müz!syen Mec!t Özlü’yü, “örgüt propagandası yaptığı”
gerekçes!yle gözaltına aldı.
Türk!ye’n!n çeş!tl! yerler!nde 2008 yılından bu yana sokak performansları
gerçekleşt!ren Erdal Çoban, sokakta yaptığı canlı heykel performansından
dolayı Kabahatler Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçes!yle 124 TL para
cezasına çarptırıldı.
Hürr!yet Wash!ngton tems!lc!s! Cansu Çamlıbel’!n Ankara-ABD arasındak!
Brunson pazarlığına da!r yazısı, yayımlandıktan kısa süre sonra gazeten!n
!nternet s!tes!nden kaldırıldı.
Polat Yağcı’nın sah!b! olduğu Poll Product!on, İnt!zar’ın Mustafa Cecel!'n!n esk!
eş! !le lezb!yen !l!şk! yaşadığına da!r çıkan haberler! gerekçe göstererek
sanatçıyla !ş !l!ş!ğ!n! kest!ğ!n! açıkladı.
ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı d!z!de üç sezondur rol
alan Den!z Çakır, “alkol aldığına da!r görüntüler!n medyaya yansımasından
rahatsız olan” yapımcı Rac! Şaşmaz tarafından d!z!n!n kadrosundan çıkarıldı.
Gençl!k ve Spor Bakanlığı Eğ!t!m Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nün
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“m!ll! değerlere uygun olmayan” yabancı f!lm, ç!zg! f!lm, d!z!, oyun ve müz!k
kl!pler!n!n “tesp!t ed!ld!ğ!” Farkındayız adlı projen!n s!tes!nde Fr!ends, The
S!mpsons, South Park, Anah!t, The West W!ng g!b! yapımlar “İslamofob! ve
değerlere hakaret” !bares!yle hedef göster!ld!.
ABD'n!n yaptırım kararı sonrası döv!zdek! astronom!k artış, ana akım medyada
ya h!ç yer almadı ya da çok küçük görüldü.
Doların 7 l!rayı aşması sonrasında ana akım TV kanallarında ve haber s!teler!nde
yer alan döv!z kurları kaldırıldı.
İstanbul Cumhur!yet Başsavcılığı, Sermaye P!yasası Kurulu ve Emn!yet Genel
Müdürlüğü, doların yükselmes!n!n ardından, “ekonom!k saldırıların amacına
h!zmet eden haber, yayın, paylaşım yapan ya da eylemlerde bulunanlar
hakkında” soruşturma başlatıldığını açıkladı.
HDP’n!n tutuklu esk! Eş Başkanı Selahatt!n Dem!rtaş’ın 24 Haz!ran seç!mler!n!
değerlend!rd!ğ! ve HDP'ye eleşt!r!lerde bulunduğu makalen!n bazı bölümler!
Yen! Yaşam gazetes! ve Yen! Özgür Pol!t!ka’da yer almadı.
Ders!m Dernekler! Federasyonu tarafından 26-29 Temmuz tar!hler! arasında
düzenlenmes! planlanan 18. Munzur Kültür ve Doğa Fest!val!, Tuncel! Val!l!ğ!
tarafından, fest!val!n “örgüte f!nans ve eleman kazandırdığı” !dd!asıyla
yasaklandı.
Avesta Yayınları’nın Kürd!stan Tar!h! !s!ml! k!tabı Ayvalık Sulh Ceza Hak!ml!ğ!
tarafından yasaklandı.
Adana Ceyhan’ın arka sokaklarını konu ed!nen Ben!m Varoş H!kâyem f!lm!n!n
yönetmen! Yunus Ozan Korkut’a ve f!lm!n beş oyuncusuna “suçu ve suçluyu
övmek”, “halkı uyuşturucu kullanmaya özend!rmek” suçlamalarıyla dava açıldı.
Türk!ye’n!n !lk Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV’ye, !k! Kürtçe şarkıda “terör
örgütünün amacına h!zmet ed!ld!ğ!” gerekçes!yle RTÜK tarafından reklam
gel!rler!n!n yüzde 2’s! !le yüzde 5’! arasında para cezası ve beş kez program
durdurma cezası kes!ld!.

53

54

TÜRKİYE'DE SANSÜR VE OTOSANSÜR

Artv!n Çevre Platformu’nun düzenled!ğ! Cerattepe İç!n Artv!n Buluşması
etk!nl!ğ!ne Artv!n Val!l!ğ! tarafından “etk!nl!k tar!h!n!n bayram tat!l!ne
denk gelmes! sebeb!yle o günlerde yaşanacak yoğunluktan ötürü kamu
esenl!ğ!n!n sağlanması ve kamu düzen!n!n korunması” gerekçes!yle !z!n
ver!lmed!.
Müz!syen Mem Ararat’ın D!yarbakır’da 2 Eylül’de vereceğ! konser, h!çb!r gerekçe
göster!lmeden D!yarbakır Val!l!ğ! tarafından yasaklandı.
Bursa Cumhur!yet Caddes!’nden kaldırılan K!tap Okuyan Kız Heykel!’n!n
büyükşeh!r beled!yes! tarafından hasar gördüğü !ç!n tam!ratı yapılmak üzere
kaldırıldığı, daha sonra şeh!r kütüphanes!n!n ön kısmına yerleşt!r!leceğ!
açıklandı.
Sosyal medya paylaşımları neden!yle “örgüt propagandası yapmak” suçundan
10 ay 15 günlük hap!s cezası onanan t!yatrocu Cenk Dost Verd!, 17
Ağustos’tan bu yana Kocael! 2 Nolu F T!p! Kapalı Cezaev!’nde.
Hürr!yet’ten yazısı yayımlanmadığı !ç!n 18 Temmuz’da ayrılan ekonom! yazarı
Uğur Gürses, söz konusu yazının yayımlanmama gerekçes!n!n sansür
olduğunu bel!rterek yazının Sermaye P!yasası Kurulu’nun, gazeten!n sah!b!
Dem!rören grubuna tanıdığı kur muaf!yet!yle !lg!l! olduğunu açıkladı.
Gözaltında kaybolan yakınlarının akıbet!n! sormak !ç!n 27 Mayıs 1995’ten bu
yana Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartes! Anneler!’n!n 700. hafta
eylem!, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Yüksel D!ren!ş! !le !lg!l! belgesel hazırlığı yapan İd!l Kültür Merkez!’ne bağlı
Fotoğraf ve S!nema Emekç!ler! çalışanı Banu Torun, ‘s!lahlı terör örgütüne
üye olma’ suçlamasıyla tutuklandı.
B!lg! Teknoloj!ler! ve İlet!ş!m Kurumu, Mezopotamya Ajansı’nın yayın yaptığı
mezopotamyaajans!13.com adres!ne er!ş!m! engelled!.
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Eylül 2018
Cumartes! Anneler!’n!n Galatasaray Meydanı’ndak! oturma eylemler!ne paralel
olarak D!yarbakır ve Batman’da toplanan kayıp yakınlarının eylemler!ne de
“kamu düzen!” ve “güvenl!k” gerekçe göster!lerek val!l!kler tarafından !z!n
ver!lmed!.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hak!ml!ğ!, HDP’n!n 1 Eylül Dünya Barış Günü neden!yle
Bakırköy’de yaptığı m!t!nge katılım çağrısı yapmak !ç!n bastırdığı b!ld!r!ler
hakkında “halkı k!n ve düşmanlığa tahr!k ed!c! !fadelere” yer ver!ld!ğ!
gerekçes!yle toplatma kararı verd!.
Cumhur!yet gazetes!nde yönet!m kurulunun değ!şmes!yle genel yayın
yönetmen! Murat Sabuncu !le yazı !şler! müdürler! Bülent Özdoğan ve
Faruk Eren görevden alındı. Sabuncu’nun veda yazısına gazeten!n !nternet
s!tes!nde yer ver!lmezken Ahmet İnsel’!n yazısı !se yayımlanmadı.
Yazar, yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokras!
Part!s!’n!n S!yaset Akadem!s!’nde yaptığı konuşma neden!yle, “terör
örgütüne yardım ve yataklık” suçlamasıyla açılan davada kırmızı bülten
çıkarıldı.
Araştırmacı-yazar Ham!de Y!ğ!t’!n, Tekm!l! B!rden IŞİD- El Ka!de’den IŞİD’e;
Amer!ka !ç!n C!hat adlı k!tabı neden!yle TCK 301. madde gereğ!nce
“hükümet!, yargı organlarını, asker! veya emn!yet teşk!latını alenen
aşağılama” !dd!asıyla yargılandığı davada aldığı 5 ay hap!s cezası, 3 b!n TL
para cezasına çevr!ld!.
Backstabb!ng for Beg!nners /Komplo f!lm!n!n Türk!ye’dek! göster!m!nde,
“Kürd!stan” kel!mes! altyazıda “Kuzey Irak” olarak yer aldı.
İstanbul Konut İmar Plan Sanay! ve T!caret A.Ş’ye (KİPTAŞ), 1999 yılında genel
müdür olarak atanan İsmet Yıldırım’ın 2015’te mal varlığının yayınlandığı
10 habere “!t!barsızlaştırma” gerekçes!yle Bakırköy Sulh Ceza Hak!ml!ğ!
tarafından er!ş!m engel! get!r!ld!.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’nde M!ll!yetç! Demokras! Part! Genel Başkanı
Buray Büsküvütçü’nün sözlü tac!z!ne uğrayan moda tasarımcısı Barbaros
Şansal, can güvenl!ğ! ve !fade özgürlüğü kalmadığı gerekçes!yle İzm!r’dek!
göster!s!n! !ptal ett!.
Halkevler!’n!n 19 Eylül’de gerçekleşt!rmey! planladığı 6. Mamak Kömür Deposu
Buluşması Ankara Val!l!ğ! tarafından yasaklandı.
Uyanış f!lm!n!n fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başına s!lah dayanan
görüntülerden sonra gözaltına alınan, ardından FETÖ soruşturması
kapsamında tutuklanan yönetmen Al! Avcı, İstanbul 36. Ağır Ceza
Mahkemes!’nde görülen davada 6 yıl 3 ay hapse mahkum ed!ld!.
Müz!syen Mabel Mat!z’e b!r vatandaşın !hbarı sonucu Ya Bu İşler Ne? adlı kl!b!nde
“1 dolar kullanarak FETÖ’ye destek verd!ğ!” !dd!ası !le soruşturma açıldı.
Al! Atay’ın yönett!ğ! 2017 yapımı Ölümlü Dünya adlı f!lm! ekrana taşıyan ATV,
f!lmde geçen “Dolar olmuş 4 l!ra” repl!ğ!n! sansürled!.
RTÜK, P!nk’!n Secrets adlı şarkısının kl!b!n! yayınlayan AS TV’ye “Homoseksüel
n!tel!kte erot!k dans f!gürler!ne yer ver!ld!ğ!, söz konusu kl!b!n çocukların
ve gençler!n !zleyeb!leceğ! saatte yayınlandığı ve bu durumun çocukları ve
gençler! olumsuz etk!leyeb!leceğ!” gerekçes!yle para cezası verd!.
Yen! Ak!t gazetes!, “Koç’un k!taplarını çocuklardan uzak tutun” başlıklı haberde
Yapı Kred! Yayınları’ndan çıkan Kız Çocuk Hakları B!ld!rges! ve Erkek Çocuk
Hakları B!ld!rges! k!taplarını hedef göstererek !k! k!tabın sansürlenmes!
!stem!yle Kültür Bakanlığı’nı “göreve” çağırdı.
FOX TV Ana Haber sp!ker! Fat!h Portakal hakkında, HDP M!lletvek!l! Barış Atay’ın
rol aldığı Sadece D!ktatör !s!ml! oyunun yasaklanmasına !l!şk!n attığı tweet
neden!yle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.
Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Dem!rören Hold!ng’e satılmasının
ardından grupta !şten çıkarılan !s!mlere Hürr!yet gazetes!nde yazan Taha
Akyol !le Mehmet Y. Yılmaz da eklend!.
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3. Haval!manı !nşaatında çalışan !şç!ler!n kötü çalışma koşulları sebeb!yle
Kadıköy’de ve Ankara’da düzenlenen eyleme müdahale eden pol!s, AFP
fotomuhab!r! Bülent Kılıç’ı gözaltına aldı.
Doğan Medya’nın basılı yayınına 2014 yılında, !nternet yayınına da 2016 yılında
son verd!ğ! Rad!kal gazetes!nde 20 Mayıs 2013’te g!r!len “Dem!rören’e
suçlama: Rum !şadamı Arş!m!d!s’! öldürdü!” başlıklı haber!n, medya
grubunun Dem!rören Hold!ng’e satılmasının ardından s!l!nd!ğ! anlaşıldı.
TÜYAP tarafından 25-30 Eylül tar!hler! arasında gerçekleşt!r!len D!yarbakır 6.
K!tap Fuarı’nın af!şler!nde, daha öncek! af!şlerde kullanılan Kürtçeye yer
ver!lmed!.
Kayyım yönet!m!ndek! beled!ye tarafından 18-23 Eylül tar!hler! arasında
gerçekleşt!r!lmes! planlanan 8. D!yarbakır Kültür ve Karpuz Fest!val!,
kamuda alınan tasarruf tedb!rler! kapsamında !ptal ed!ld!.
İnternet üzer!nden yapılan radyo ve TV yayınlarını RTÜK tarafından uygulanacak
denet!m ve yaptırım kurallarına bağlayan yönetmel!k taslağı kabul ed!ld!.
İzm!r’de sosyal medya paylaşımları aracılığıyla “cumhurbaşkanına hakaret”
ett!ğ! gerekçes!yle !ş!ne son ver!len ve aynı suçtan yargılanan esk! TRT
kameramanı B!nal! Erdoğan’a 10 ay hap!s cezası ver!ld!.
Avesta Yayınları’ndan çıkan Kürt Ulusal Haraket!, Kürtler ve Kürd!stan,
1880 Kürt Ayaklanması Şeyh Ubeydullah Nehr! adlı k!taplar “halkı k!n ve
düşmanlığa tahr!k suçu kapsamında kalab!leceğ!” değerlend!rmes!yle
Çukurca Sulh ve Ceza Hak!ml!ğ! tarafından yasaklandı.
Yönetmen Kutbett!n Cebe, Rojava’da DAİŞ’e karşı ver!len mücadeley! ve
komünal yaşamı aktardığı Roza-İk! Nehr!n Ülkes! belgesel! aracılığıyla “terör
örgütü propagandası” yapmakla suçlandı.
Müz!syen Ferhat Tunç hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan
davanın karar duruşmasında Tunç’a ertelemes!z 1 yıl 11 ay 12 gün hap!s
cezası ver!ld!.
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KHK !le Kocael! Ün!vers!tes!’ndek! görev!nden !hraç ed!len Doç. Dr. Gül Köksal’ın
Anadolu Ün!vers!tes! Açıköğret!m Fakültes! yayını olan Kültürel M!ras
Yönet!m! k!tabındak! makales!, yayının yen! basımından çıkarıldı.
ODTÜ’de !ptal ed!len Onur Haftası’nın ardından, mezun!yet tören! sırasında
gökkuşağı bayrağı açan 20’den fazla öğrenc!ye de soruşturma açıldı.
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Ek!m 2018
RTÜK’ün !nternet platformlarına denet!m uygulayacağı yasa taslağının
onaylanmasının ardından Netfl!x’te yayınlanan Over the Garden Wall/Bahçe
Duvarının Ötes!nde !s!ml! an!masyonda s!gara sahneler!ne sansür uygulandı.
Bu yıl 28 Eylül -7 Ek!m tar!hler! arasında düzenlenen Man!sa 2. K!tap Fuarı’na
öğrenc!ler!n ulaşımı, İlçe M!ll! Eğ!t!m Müdürlükler! tarafından okul
müdürler!ne gönder!len “fuarın tek taraflı” olduğu mesajıyla engellend!.
Yazıları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe göster!lerek “örgüt propagandası
yapma” suçlamasıyla yargılanan şa!r Fadıl Öztürk’e 1 yıl 10 ay hap!s cezası
ver!ld!, ceza 5 yıl ertelend!.
Meş (Yürüyüş) f!lm! !le 2011 yılında, 48. Antalya Altın Portakal F!lm Fest!val!’nde
“En İy! Sanat Yönetmen!” ödülünü alan t!yatro yönetmen! ve s!nemacı
G!yasett!n Şeh!r, “örgüt üyel!ğ!” !dd!asıyla tutuklandı.
Köşe yazarlarından Yusuf Serhat Bucak’la yollarını ayıran Yen! Özgür Pol!t!ka
gazetes!, yazarın veda yazısını yayımlamadı.
D!yarbakır merkezl! soruşturma kapsamında gazetec! ve s!yasetç!ler!n evler!ne
düzenlenen baskında gazetec!ler Abdurrahman Gök, K!br!ye Evren, Esra
Solun Dal ve Sem!ha Alankuş !le J!neoloj! yazarı F!gen Aras gözaltına alındı.
Kasım 2016’da D!yarbakır S!lvan’dak! sokağa çıkma yasaklarının protesto
ed!ld!ğ! basın açıklamasına katıldığı gerekçes!yle gözaltına alınan ve “örgüt
propagandası yapmak” ve “örgüte üye olmak” suçlamaları yönelt!len yazar
Temel Dem!rer, adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Val!l!ğ!’n!n Kasım 2017’de Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanarak !lan
ett!ğ! LGBTİ+ etk!nl!kler!ne süres!z yasak, 3 Ek!m 2018’de val!l!k tarafından
Ankara İl Emn!yet Müdürlüğü’ne gönder!len resmî yazıyla kapsamı
gen!şlet!lerek yen!den uygulamaya konuldu.
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Ankara’da Enerj! ve Tab!! Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetk!k ve Arama
Genel Müdürlüğü’nün Tab!at Tar!h! Müzes!’ndek! b!lg! panolarında bulunan
“evr!m” sözcüğünün üzer! bantla kapatılarak yer!ne “gel!ş!m” yazıldı.
HDP’n!n 24 Haz!ran seç!m çalışmalarına destek vermek !ç!n geld!ğ! Ed!rne’de
“terör örgütü propagandası yapma” !dd!asıyla tutuklanan Almanya vatandaşı
müz!syen Hozan Cane (Sa!de İnaç) !ç!n “Atatürk’e hakaret” ve “s!lahlı terör
örgütü üyel!ğ!” suçlarından hap!s cezası !stend!.
L!zbon’da düzenlenen DocL!sboa Uluslararası F!lm Fest!val!’n!n d!rektörü
C!nt!a G!l, fest!valde göster!lecek Şer!f Gören !mzalı Yol f!lm!n!n tanıtım
metn!ndek! “Kürtler!n yok ed!lmes!” !bares!n!n kaldırılması !ç!n Türk!ye
Büyükelç!l!ğ!’nden sansür taleb! geld!ğ!n! açıkladı.
Orhan Pamuk’un Masum!yet Müzes! adlı romanını öğrenc!ler!ne öneren edeb!yat
öğretmen!ne, b!r vel!n!n “müstehcen şeyler okuttuğu” ş!kayet! üzer!ne
soruşturma açıldı.
“Sosyal medya paylaşımları !le terörü ve terör örgütünü övmek” suçlamasıyla
ev!ne baskın düzenlenen Seyr! Sokak V!deo Eylem Kolekt!f! üyes! Oktay
İnce’n!n görsel arş!v!n!n bulunduğu 18 hard d!ske el konuldu.
D!yarbakır Müzes!’n!n logosunda yer alan taşlara !şlenm!ş fantast!k yaratık f!gür,
“puta benz!yor” gerekçes!yle kırıldı.
Doğan Medya Grubu’nun Dem!rören Hold!ng’e devr!yle !şten çıkarılan
gazetec!ler arasına Nuray Mert de katıldı. Hürr!yet Da!ly News’te yazan
Nuray Mert’!n yazılarına son ver!ld!.
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Kasım 2018
Akden!z Ün!vers!tes! İlet!ş!m Fakültes! öğrenc!ler!n!n staj yaptıkları Ak!l Haber
Ajansı’nın !nternet s!tes!nden, gazetec! İsma!l Saymaz ve esk! m!lletvek!l!
Barış Yarkadaş’la yapılan röportajlar kaldırıldı. İlet!ş!m Fakültes! Dekanı
Ahmet Ayhan’ın tal!matıyla kaldırıldığı !dd!a ed!len röportajlar sonrasında
bazı akadem!syenler ajanstan ayrıldı.
Fox TV Ana Haber’! sunan gazetec! Fat!h Portakal, Saadet Part! İstanbul
M!lletvek!l! C!hang!r İslam’ın, hakkında soruşturma açılan konuşmasını
yayınlayamadıklarını ve bunun otosansür olduğunu söyled!.
Hürr!yet !nternet yazarı Ayşe Baykal, dört yılı aşkın süred!r yazdığı Hürr!yet
D!j!tal !le “sansürle mücadele edemeyeceğ! !ç!n” yollarını ayırdığını duyurdu.
HDP esk! Eş Genel Başkanları Selahatt!n Dem!rtaş, F!gen Yüksekdağ’ın da
aralarında bulunduğu 11 m!lletvek!l!n!n gözaltına alınmasının 2. yıl dönümü
olan 4 Kasım’da kullanmak üzere hazırlanan görsel! paylaşan m!lletvek!l!
Serp!l Kemalbay ve Ayşe Acar Başaran’ın !nstagram hesapları kapatıldı.
Görsel, vek!l Ebru Günay’ın hesabından !se kaldırıldı.
Almanya’nın L!nz kent!nde, L!nz Beled!ye Salonu’ndak! serg!de Al! Zülf!kar
!mzalı Cumhurbaşkanı Recep Tayy!p Erdoğan’ı eleşt!rel b!r şek!lde tasv!r
eden portre, önce Türk!ye’n!n sansür taleb!yle serg!den çek!ld!, daha sonra
sanatçının protestosu üzer!ne yen!den serg!lenmeye başladı.
Mecl!s Başkanı B!nal! Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım tarafından, Sefer Selv!’n!n
ç!zd!ğ! Parad!se Papers kar!katürü neden!yle Evrensel gazetes!ne açılan
tazm!nat davasında mahkeme, gazeteye 10 b!n TL tazm!nat cezası verd!.
Karar gazetes!, !nternet s!tes!nden yayınladığı açıklamada, yoğun ve s!stemat!k
çeş!tl! baskılarla karşı karşıya olduklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cah!t Turhan, 29 N!san 2017’den bu yana
yasaklı olan W!k!ped!a’ya !l!şk!n soru önerges!ne verd!ğ! yanıtta “er!ş!m
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engellenmes!ne dayanak oluşturan !çer!kler!n muhtev!yatının yeterl! ölçüde
değ!şt!r!lmed!ğ! görülmüştür” d!yerek yasağın süreceğ!n! açıkladı.
“FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı” !dd!asıyla yargılanan şarkıcı At!lla
Taş, hap!s cezasının !nfazı !ç!n tutuklanarak Metr!s Cezaev!’ne götürüldü.
Saadet Part!s! İstanbul M!lletvek!l! Prof. Dr. C!hang!r İslam’ın konuşmacı olarak
katılacağı R!ze’n!n Ardeşen !lçes!ndek! konferans, salonun rezervasyonunun
Artv!n Beled!ye Başkanı Hakan Gültek!n tarafından !ptal ed!lmes!yle
gerçekleşt!r!lemed!.
Trabzon Uzungöl’dek! doğa talanına karşı yaptığı Uzungöl Şerah adlı şarkısını
müz!k platformlarında paylaşan Karaden!zl! müz!syen Apolas Lerm!’ye,
Uzungöl’de !şletme sah!b! olan b!rçok k!ş! tarafından tehd!t, küfür, hakaret
!çer!kl! mesaj gönder!ld!.
Ak!t gazetes!, “M!ll! Eğ!t!m, TÜYAP’a öğrenc! taşımamalı!” başlıklı köşe yazısı ve
“Sapkınlar TÜYAP k!tap fuarında” başlıklı haberle fuarı ve LGBTİ+’ları hedef
gösterd!, yetk!l!ler! göreve çağırdı.
ozguruz.org muhab!r! Sedat Sur’a, Mard!n Beled!yes! kayyımı hakkında yaptığı
“yolsuzluk haber!” gerekçe göster!lerek açılan davada 11 ay 20 gün hap!s
cezası ver!ld!.
S!yas!haber3.org, “!dar! tedb!r” gerekçes!yle B!lg! Teknoloj!ler! ve İlet!ş!m
Kurumu tarafından er!ş!me kapatıldı.
Senaryosunu Gülse B!rsel’!n yazdığı, TV8’de yayınlanan Jet Sosyete d!z!s!nde
geçen “gay” sözcüğü sansürlend!.
Aralarında Prof. Betül Tanbay, Prof. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür’den Y!ğ!t
Ekmekç!, Al! Hakan Altınay, Asena Günal ve Meltem Aslan’ın da bulunduğu
13 k!ş! gözaltına alındı. İstanbul Emn!yet Müdürlüğü, s!v!l toplumculara ve
akadem!syenlere yönel!k düzenlenen bu operasyonun, “Gez! eylemler!n!
organ!ze ve f!nanse ett!ğ! !ler! sürülen Osman Kavala’yla b!rl!kte hareket
ett!kler!” gerekçes!yle gerçekleşt!r!ld!ğ!n! açıkladı. Operasyon kapsamında
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gözaltına alınan !s!mler !fadeler! alındıktan sonra serbest bırakılırken !nsan
hakları savunucusu Y!ğ!t Aksakoğlu tutuklandı.
Hürr!yet gazetes!, Wash!ngton Tems!lc!s! Cansu Çamlıbel’!n, serbest
bırakılmasının ardından rah!p Andrew Cra!g Brunson’la yaptığı söyleş!y!
yayımlamadı.
KESK’e bağlı Haber-Sen üyeler!n!n, Dünya Telev!zyon Günü sebeb!yle TRT Genel
Müdürlüğü önünde gerçekleşt!rmek !sted!ğ! basın açıklamasına müdahale
eden pol!s, Haber-Sen Genel Sekreter! Burak Ustaoğlu’nu gözaltına aldı, Yol
TV’n!n de yayınını kest!.
TBMM Plan ve Bütçe Kom!syonu’nda M!ll! Savunma Bakanlığı bütçes!
görüşülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayy!p Erdoğan’ın damadı Selçuk
Bayraktar’ın orduya !nsansız hava aracı satması neden!yle yaşanan
tartışmayı haberleşt!ren Gazete Duvar’ın haber!ne Er!ş!m Sağlayıcıları B!rl!ğ!
tarafından er!ş!m engel! get!r!ld!.
2016’da KHK !le kapatılan Mezopotamya Kültür Merkez! (MKM) Adana
Şubes!’nde çalışan sanatçılar gözaltına alındı.
Örgüt üyes!” olduğu ve “örgüt propagandası” yaptığı !dd!asıyla D!yarbakır
Cumhur!yet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında
Ders!m’de gözaltına alınan yönetmen Kazım Öz, serbest bırakıldı.
Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes! S!nema Kulübü’nün Em!n Alper f!lmler! göster!m! ve
ardından yönetmenle söyleş!den oluşan etk!nl!ğ!ne, aynı zamanda barış
!mzacısı olan akadem!syen Alper’!n katılımı, okul yönet!m! tarafından
engellend!.
25 Kasım Kadına Ş!ddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadına
yönel!k ş!ddet! protesto etmek amacıyla b!r araya gelen b!nlerce kadının
eylem!ne !z!n ver!lmed!.
İş !nsanı Osman Kavala’ya yönel!k soruşturma kapsamında yurtdışı bağışlarıyla
Gez! eylemler!ne destek sağladığı !dd!asıyla gündeme gelen ve !kt!dar yanlısı
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medyada hedef göster!len Açık Toplum Vakfı, Türk!ye’dek! faal!yetler!n!
durdurma kararı aldı.
Kuzey Marmara Otoyolu projes! kapsamında Gebze Tavşanlı mevk!!ndek! v!yadük
!nşaatında meydana gelen çökmede üç !şç!n!n hayatını kaybetmes!n!n
ardından konuyla !lg!l! yayın yasağı get!r!ld!. “Toplum sağlığının ve ahlakının
zedelenmemes!, kamuoyunun yanlış b!lg!lend!r!lmemes! ve çalışmaların
sekteye uğramaması” yasağa gerekçe olarak göster!ld!.
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Aralık 2018
Karaden!z Tekn!k Ün!vers!tes! İlet!ş!m Fakültes! Gazetec!l!k Bölümü öğrenc!s!
ve Trabzon Halkev! üyes! Ber!van B!la, sosyal medyada paylaştığı
“Gazetec!l!k bölümü ders 1: Gazetec!l!k Suç Değ!ld!r” başlıklı yazısında
“Cumhurbaşkanına hakaret” ett!ğ! gerekçes!yle tutuklandı.
Grup Munzur vokal!st! ve İstanbul Ün!vers!tes! Müz!koloj! bölümü öğrenc!s! Onur
Yanardağ’ın “1 Mayıs !le Berk!n Elvan ve Az!z Güler’!n cenazeler!ne katıldığı
!ç!n” 2018 Eylül ayında tutuklanmasının ardından Yüz Ç!çek Açsın Kültür
Merkez!’n!n yayını olan Sancı Kültür Sanat Edeb!yat derg!s! yazı kurulu
üyes! Duygu Kıt, Halkın Günlüğü gazetes! emekç!s! Mah!r Gürz ve Grup
Munzur Kolekt!f! !çer!s!nde yer alan Ber!van Gülen de Sosyal!st Mecl!sler
Federasyonu’na yönel!k düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandı.
Mezopotamya Kültür Merkez!’n!n 27. kuruluş yıldönümü etk!nl!ğ! !ç!n Türk!ye’ye
gelen ve Atatürk Haval!manı’nda gözaltına alınan İranlı Kürt sanatçı Yelda
Abbas!, Van'da açılan b!r soruşturma kapsamında "örgüt propagandası"
suçlamasıyla savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Sağlıkla İlg!l! Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ!ş!kl!k
Yapılmasına Da!r Kanun’un, Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla tütün
ürünler!, telev!zyonda yayınlanan f!lm ve d!z!lerle s!nema ve t!yatrolarda
göster!len eserlerde, !nternet, topluma açık olan sosyal medya ve benzer!
ortamlarda kullanılamayacak, görüntüler!ne yer ver!lemeyecek.
RTÜK, Kadın adlı d!z!de “çarpık !l!şk!ler!n konu alındığı” ve bu durumun
“toplumun m!ll! ve manev! değerler!n!n, genel ahlakın ve a!len!n korunması”
!lkes!ne aykırı olduğu gerekçes!yle FOX TV’ye !dar! para cezası ver!lmes!n!
kararlaştırdı.
Barış Atay’ın daha önce sahnelenmes! defalarca engellenen oyunu Sadece
D!ktatör, Antalya Val!l!ğ! tarafından OHAL dönem!ndek! yasak kararı gerekçe
göster!lerek yen!den yasaklandı.
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Haber s!tes! send!ka.org’un hesabı, 23 Ağustos 2017’dek! 61. engellemeden
sonra, b!r kez daha BTK kararıyla er!ş!me kapatıldı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün esk! basın başdanışmanı ve T24 yazarı
Ahmet Sever’!n İç!mde Kalmasın/Tanıklığımdır adlı son k!tabı hakkında dört
ayrı dava açıldı.
Oyuncu Memet Al! Alabora hakkında “yakalamaya yönel!k tutuklama kararı”
çıkarıldı. Kararın gerekçes! olarak Gez! Parkı eylemler! göster!l!rken Alabora,
“Türk!ye Cumhur!yet! Hükümet!’n! ortadan kaldırmaya veya görev!n!
yapmasına engellemeye teşebbüs etmek”le suçlandı.
Antalya Büyükşeh!r Beled!yes!’n!n cadde düzenlemeler! kapsamında Atatürk
ve Işıklar caddeler!ne yerleşt!r!len temalı heykeller!n bazıları spreyle
boyanırken, bazılarının çaldığı enstrümanlar kırıldı.
Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenl!kl! Cezaev!’nde kalan tutuklular, İHD Genel
Merkez!’ne gönderd!kler! mektuplarla yaşadıkları hak !hlaller!ne d!kkat
çekerek Kürtçe k!tapların “!ç güvenl!k” gerekçes!yle kend!ler!ne ver!lmed!ğ!n!
bel!rtt!ler.
Sosyal medya paylaşımları neden!yle “Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n! ve Türk!ye
Cumhur!yet! hükümet!n! alenen aşağıladığı” suçlamasıyla 7,5 ay hap!s
cezasına çarptırılan Ham!de Y!ğ!t’e yönel!k suçlamada del!l olarak göster!len
paylaşımları arasında, AKP’n!n Sur!ye Savaşı adlı k!tabının 3. baskısının
kapağı da yer alıyor.
Basın kartlarına !l!şk!n usul ve esaslara da!r yen! yönetmel!ğ!n basın kartının
!ptal!yle !lg!l! kısmına “M!ll! güvenl!k ve kamu düzen!ne aykırı davranışlarda
bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık ed!nmes!” maddes! eklend!.
Kobanê’de IŞİD’e karşı ver!len mücadelede yer alan üç kadının yaşamını
anlatan Nû Jîn belgesel!n!n yönetmen! Veys! Altay ve f!lm!n Yılmaz
Güney S!neması’nda göster!lmes!n! sağlayan D!cle Anter hakkında “örgüt
propagandası yapmak” !dd!asıyla Batman Savcılığı tarafından açılan dava, 15
Ocak’a ertelend!.
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“Barış İç!n Akadem!syenler”!n “Bu suça ortak olmayacağız” b!ld!r!s!ne !mza attığı
gerekçes!yle “terör örgütü propagandası yapmak” !dd!asıyla yargılanan köşe
yazarı ve akadem!syen Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hap!s cezasına çarptırıldı.
Man!sa Soma’da 301 maden !şç!s!n!n hayatını kaybett!ğ! 13 Mayıs 2014’tek!
katl!amın ardından kurulan Soma Mekânsızlar T!yatrosu’nun sahneye
koyduğu Parayla Satılmaz adlı oyun, Soma Kaymakamlığı tarafından
yasaklandı.
B!r süred!r seç!m m!t!ngler!nde FOX TV ana haber sunucusu Fat!h Portakal
hakkında “yargıyı görev başına çağıran” Cumhurbaşkanı Recep Tayy!p
Erdoğan, son olarak “Bu m!llet patlatır ensen!” sözler!yle Portakal’ı hedef
gösterd!.
Kahramanmaraş Val!l!ğ!, Maraş Katl!amı’nın 40. yıl dönümünde her türlü
toplantı ve yürüyüşe yönel!k yasaklama kararı aldı. Yasağa gerekçe olarak
“huzur ve güven ortamı !le m!ll! güvenl!k ve kamu düzen!n!n bozulmaması”
göster!ld!.
ODTÜ’de düzenlenmes! planlanan Sarı Yelekl!ler ve 19 Aralık Katl!amı paneller!,
Ankara Val!l!ğ!’n!n yasak kararı gerekçe göster!lerek rektörlüğün engelleme
çabaları ve pol!s!n baskısıyla !ptal ed!ld!.
Alev! Dernekler Federasyonu Başkanı P!r Celal Fırat’ın Maraş Katl!amı’nın 40.
yıl dönümünde sosyal medyada paylaştığı af!ş, ş!ddet !çerd!ğ! gerekçes!yle
Facebook tarafından sansürlend!.
S!nema sektörüne yönel!k yen! kanun tekl!f!ne göre, ülke !ç!nde üret!len veya
!thal ed!len s!nema f!lmler!, değerlend!rme ve sınıflandırma sonucunda
uygun bulunmazsa t!car! dolaşıma ve göster!me sunulamayacak.
ODTÜ Rektörlüğü, yerel seç!mlere kadar ün!vers!te dışındak! kurumların veya
ün!vers!te !ç!nde resmî olmayan toplulukların etk!nl!k yapmasını yasakladı.
Ayrıca ODTÜ Medya Topluluğu’nu kapattı.
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Hacettepe K!tap Topluluğu’nun davet!yle Hacettepe Ün!vers!tes! Edeb!yat
Fakültes!’nde, Cumhur!yet Dönem!nde Edeb!yat konulu b!r söyleş!n!n konuğu
olan şa!r Ahmet Tell! b!r grup öğrenc! tarafından tehd!t ed!ld!.
Tayy!pler Âlem! kar!katürünü paylaştıkları !ç!n çoğu CHP'l! 68 m!lletvek!l!ne
Erdoğan’ın ş!kayet! üzer!ne "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma
başlatıldı.
Etk!n Haber Ajansı’nın !nternet s!tes!ne BTK tarafından er!ş!m engel! get!r!ld!.
Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası adlı programda söyled!kler! sözler
neden!yle haklarında soruşturma açılan ve savcılığa !fade veren Met!n
Akpınar ve Müjdat Gezen, yurtdışına çıkma yasağı ve adl! kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Tayy!p Erdoğan'ın avukatı Hüsey!n Aydın, Müjdat Gezen ve
Met!n Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Telev!zyonların Kuruluş
ve Yayın H!zmetler! Hakkında Kanun hükümler!ne aykırı davranıldığı
gerekçes!yle Halk TV'ye !dar! para cezası uygulanması ve programın beş
kereye kadar durdurulması taleb!yle RTÜK'e başvurdu.
Tutuklu gazetec! Nazlı Ilıcak, sosyal medyada 2016’da yaptığı b!r paylaşımda
Cumhurbaşkanı Recep Tayy!p Erdoğan’a hakaret ett!ğ! gerekçes!yle 1 yıl 2 ay
hap!s cezasına çarptırıldı.
RTÜK, Yılmaz Özd!l, Met!n Akpınar ve Müjdat Gezen'!n Cumhurbaşkanı Recep
Tayy!p Erdoğan'a yönel!k sözler! neden!yle Halk TV'ye en üst sınırdan 5
kez program durdurma ve tavandan !dar! para cezası, Fat!h Portakal'ın
“protesto” çağrısı !ç!n !se FOX TV'ye 3 kez program durdurma ve tavandan
!dar! para cezası verd!.
Tw!tter'da Allah (cc) !sm!yle paylaşım yapan k!ş!ye “d!n! değerler! aşağılama ve
yayın organlarında paylaşma” suçundan ver!len 11 ay 20 gün hap!s cezası, 7
b!n TL para cezasına çevr!ld!.
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Gazetec! Fat!h Portakal hakkında, FOX TV ana haber bülten!nde söyled!ğ!
“Hayd! bakalım, barışçıl b!r eylem !ç!n protesto edel!m. Zamları protesto
edel!m. Doğalgaz zamlarını. Hayd! bakalım, yapalım. Yapab!lecek m!y!z?
Kaç k!ş! çıkacak sokağa, korkudan, end!şeden?” !fadeler!ne !l!şk!n Bakırköy
Cumhur!yet Başsavcılığı’nca "suç !şlemeye alenen tahr!k” !dd!asıyla
soruşturma başlatıldı.
T!yatrocu Levent Üzümcü'nün 10 Ocak’ta Hatay’ın İskenderun !lçes!nde b!r
kolej!n salonunda sahnelenmes! planlanan Anlatılan Sen!n H!kâyend!r adlı
göster!s!, kolej yönet!m!ne yapılan baskılar neden!yle !ptal ed!ld!.
Halkevler!'n!n 1961 yılından bu yana sah!p olduğu kamu yararına dernek statüsü
Danıştay tarafından kaldırıldı.
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Sansür ve Otosansür Araştırması
El"nden uçanla kaçan kurtulur: Otosansür
“G!yd!ğ!m kıyafetten yed!ğ!m yemeğe kadar her noktada sansüre uğruyorum
aslında”... B!r !nternet kullanıcısının anon!m olarak b!z!mle paylaştığı bu
cümle, sansürün hem Hydra g!b! çok başlı yapısını, hem de hayatımızın her
safhasına nüfuz etme kudret!n! lafı dolaştırmadan söylüyor.
Susma Platformu, 15 Eylül-1 Aralık tar!hler! arasında, toplumdak! sansüre da!r
farkındalık düzey!n!, !fade özgürlüğüne yaklaşımı ve otosansür eğ!l!m!n!
tesp!t etmek amacıyla çevr!m!ç! b!r araştırma düzenled!. 350 k!ş!n!n anon!m
katılımıyla düzenlenen araştırma sonuçlarına !l!şk!n başat demograf!k ver!ler
şöyle:
%53,22 Kadın, %44,83 Erkek, %1,93 D!ğer.
%47,41 Ün!vers!te mezunu, %31,61 Yüksek l!sans/ Doktora, %11,29 Öğrenc!,
%9,67 L!se mezunu.
%34,83 30-39 yaşları arasında; %28,38 20-29 yaşları arasında; %20,32 4049 yaşları arasında; %11,61 50-59 yaşları arasında; % 3,54 60 yaş ve üstü;
%1,29 !se 19 yaş ve altı.
Türk!ye, yazarın ded!ğ! g!b!, n!ced!r evlatlarına kend!nden başka b!r şeyle meşgul
olma !mkânı vermed!ğ!nden, s!yaset!n güçlü !st!lâsı karşısında, hep!m!z!n
hayatına etk! eden d!ğer !kt!dar odaklarının yapıp ett!kler! ekser! !nc!r
çek!rdeğ!n! doldurmayan bas!t mevzular olarak geç!şt!r!l!yor. İşs!z kalma,
f!şlenme, dahası hapse atılma tehd!d!yle her an karşı karşıya kalab!lecekken,
b!r !nternet s!tes!ne g!r!p g!rememek veya b!r tweet atıp atmamak ne kadar
öneml! olab!l!r k!, değ!l m!? Değ!l.
Susma Platformu olarak, sansürün ve otosansürün b!r salgın g!b! yayıldığı
b!l!nc!nden hareketle, hang! !kt!dar odaklarından gel!rse gels!n, özgür
düşünce ve özgür !faden!n önüne kalın b!r duvar örmek anlamına gelen
bu tür uygulamaların b!zler! topyekûn çoraklaştırdığını düşünüyoruz ve
bu araştırmada da buna d!kkat çekmeye çalıştık. Bununla b!rl!kte, bu
araştırmanın üzer!ne de s!yaset!n gölges!n!n bütün yutuculuğuyla düştüğünü
bel!rtmel!y!z.
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Araştırma kapsamında, katılımcılardan sansür gördükler! veya otosansür
uyguladıkları b!r ânı b!zlerle paylaşmalarını !sted!k. Bu bölümün sonunda
b!r kısmını da s!zlerle paylaşacağımız bu aktarımlar, otosansürün ne denl!
!çselleşt!r!ld!ğ!n! ve âdeta günlük rut!n hâl!ne geld!ğ!n! göster!yor. Fakat
araştırmanın somut sonuçlarına geçmeden önce, b!r not eklemel!y!z:
Katılımcılar, hazırladığımız anket! doldururken de otosansür yaptıklarını !t!raf
ett!. B!r katılımcı bu durumu şöyle !fade ed!yor: “Ş!md! otosansür yapıyorum,
çünkü her ne kadar VPN kullansam da, bunun hükümetçe yürütülen b!r
çalışma olmadığından em!n olamam.”
“Sansür s!z!n hayatınızı doğrudan etk!l!yor mu?” sorusuna Evet yanıtı verenler!n
oranı %93,22, Hayır d!yenler!n !se %6,77. İnternet sansürünün hayatını doğrudan
etk!led!ğ!n! düşünenler!n oranı %90,96, düşünmeyenler!n oranı %9,03.
%94,83 !nternet er!ş!m!n!n b!r şek!lde kısıtlandığını veya engellend!ğ!n!
düşünüyor, %5,16 !nternet er!ş!m!n!n h!çb!r şek!lde kısıtlanmadığını
düşünüyor. %64,83 kullandığı arama motorunda çıkan sonuçların
sıralamasının yönlend!r!c! olduğunu; %72,25 sosyal ağlarda karşısına çıkan
!çer!kler!n yönlend!r!c! ve taraflı olduğunu düşünüyor; %61,93 sosyal ağlarda
karşısına çıkan haber formatlı !çer!kler!n güncel ve doğru olup olmadığını
tey!t ed!yor.
İfade özgürlüğü mutlak b!r haktır, d!yenler!n oranı %89,67. İfade özgürlüğünün
bel!rl! durumlarda kısıtlanab!leceğ!n! !se yalnızca %10,32 düşünüyor. Üstel!k,
%69,03 rad!kal görüşlere sah!p k!ş!, k!ş!ler veya oluşumların da kend!ler!n!
!fade hakkına !z!n ver!lmes! gerekt!ğ!n! düşünüyor. Rad!kal görüşler! olan
k!ş!ler!n kend!s!n! !fade etmeler!ne kes!nl!kle !z!n ver!lmemes!n! düşünenler!n
oranı %7,41’ken, bu soruya Bazen yanıtını verenler!n oranı !se %23,54.
Keza, sansür asla kabul ed!lemez d!yenler!n oranı da %53,54. %46,4 !se bel!rl!
durumlarda sansür uygulanab!leceğ!n! bel!rt!yor. Buna karşın, sansürün
c!nsel, ş!ddet veya ayrımcı !çer!kl! suçların önlenmes!nde etk!l! olduğunu
düşünenler!n oranı %12,25. %76,45 sansürün bu tür suçların önlenmes!nde
h!ç etk!l! olmadığını, %11,29 !se bazen etk!l! olab!leceğ!n! söylüyor.
Bu tablo, toplumda !fade özgürlüğü, sansür ve otosansür hakkında yerleşm!ş b!r
farkındalık olduğu yönünde b!r !y!mserl!k sunuyor. Ne k!, %89,67 oranında
!faden!n kısıtlanamayacak b!r hak olduğunu düşünen, %53,54 oranında
sansürün asla kabul ed!lemeyeceğ!n! söyleyen bu k!tlede; %37,84 ş!ddet
!çeren !şler!n, %28,08 ayrımcı !çer!kler!n, %8,96 c!nsell!k !çeren !şler!n,
%3,38 d!nî !çer!kler!n sansürlenmes!n!n kabul ed!leb!l!r olduğunu bel!rt!yor.
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%5,97 k!m! durumlarda sansürün kabul ed!leb!leceğ!n! söylerken, yalnızca
%15,73 !çer!ğ! ne olursa olsun h!çb!r !ş!n sansürlenmemes! gerekt!ğ!n!
söylüyor.
%78,7 günlük hayatta otosansür yapıyor. %12,09 günlük hayatta otosansür
yapmadığını söylerken, %8,38 de bazı durumlarda otosansür yaptığını
bel!rt!yor. Katılımcıların en çok otosansür yaptıkları alanlar sırasıyla şöyle:
Tanımadığı/Yen! tanıştığı !nsanların yanında (%29,53), İnternette (%23,17), İş
yer!nde (%16,02), Yaptığı !şte (%12,45), A!le ortamında (%11,52), Arkadaşlar
arasında (%5,56). En çok otosansür yapılan konular !se sırasıyla şöyle: S!yasî
konularda (%31,37), Başkalarının rahatsız olab!leceğ! durumlarda (%19,79),
D!nî konularda (%18,18), Özel konularda (%16,68), A!le !le !lg!l! konularda
(%8,2), İşle !lg!l! konularda (%5,71).
%79 otosansür yapmadan Türk!ye’de yaşamak mümkün değ!l, d!yor.
%61 otosansür yapmazsa !şs!z kalacağını, %57 otosansür yapmazsa
dışlanacağını düşünüyor. Otosansür gerekçeler! sırasıyla şöyle: Güvenl!ğ!n
tehd!t ed!lmes! %21,98, Ceza davaları veya cezaî tatb!kat %21,24,
Profesyonel anlamda !t!barsızlaştırılma %14,53, A!le veya yakınların tehd!t
ed!lmes! %13,04, İş yer!ne yönel!k tehd!tler %9,19, Eve yönel!k tehd!tler
%8,94, M!s!lleme %7,7.
“Bu anket" doldururken otosansür uyguladım”
Yukarıda bel!rt!ld!ğ! g!b!, araştırmaya katılanların sansür ve otosansür
tecrübeler!n! b!z!mle paylaşmalarını r!ca ett!k. Göreceğ!n!z üzere,
aktarımların çoğu !nternet üzer!ndek! ve s!yasî konulardak! otosansürü
görünür kılıyor. Çoğu katılımcı, sosyal medya akt!v!teler!n! ya s!yasî h!çb!r
paylaşımda bulunmayacak şek!lde azalttıklarını ya da tamamen kest!kler!n!
söylüyor. Bu davranışın altında, ceza davaları kadar !şs!z kalma korkusu veya
bu yönde alınan tehd!tler de yatıyor. Bununla b!rl!kte, Kürtçe konuştuğu !ç!n
saldırıya uğrayanlar da var, danışmanlarının uyarısıyla doktora tez!nde AKP
dönem!nden h!ç bahsetmeyenler de.
Sansüre da"r:
“Çalıştığım kurumda yaptığımız derg! hazırlığında Ed!p Cansever'!n ‘Masa’
ş!!r!ndek! b!ra geçen d!zey! yönet!m sebeb!yle kaldırmak zorunda kalmıştım.”
“Daha önce çalıştığım !şyer!nde nefret suçlarıyla !lg!l! hazırladığım rapor
hükümet! eleşt!rd!ğ! !ç!n yönet!m tarafından sansürlend!.”
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“Doktora tez!me başlarken tez danışmanım tarafından pol!t!k !kt!darı rahatsız
edecek !çer!kte b!r çalışma yapmamam konusunda uyarıldım. Bu bana şart
koşuldu. Aks! takd!rde mezun olamayacağım !ma ed!ld!.”
“Ş!ddet !çeren bazı fotoğraflarım ed!törüm tarafından sansürlend!. Yaşanan
ş!ddet!n hayatın gerçekl!ğ! !le doğrudan !l!şk!s! vardı.”
“Çeş!tl! defalar f!lmler!m engellend!.”
“G!yd!ğ!m kıyafetten yed!ğ!m yemeğe kadar her noktada sansüre uğruyorum
aslında”
“Tweet’ler!me er!ş!m engel! get!r!ld!.”
“Yargılanan gazetec! arkadaşım, !k!m!z!n olduğu fotoğrafları s!ld!rtt!.”
“Kamuda çalışıyorum. İş yer!mde f!nansal tablolarda b!le sansüre uğradım.”
“Araştırma yapmak !ç!n kullanmam gereken web s!teler!ne g!rem!yorum.”
“B!r haber kanalında ed!tör olarak çalışıyordum. Kanal TMSF'ye, sonra !kt!dara
yakın b!r ş!rkete devred!ld!kten sonra, kanala atanan yen! haber müdürü,
daha önce g!r!lm!ş olan arş!vdek! haberlerden Gez!, Al! İsma!l Korkmaz,
Berk!n Elvan vs. !le !lg!l! olanları s!ld!rerek !şe başladı.”
“S!yasî görüşüm yüzünden !ş!mden kovulma tehd!d! aldım.”
“F!lm!n Kanal D’de göster!ld! ve yaklaşık 10 dak!kalık sahneler atıldı.”
“Arkadaşımla Kürtçe konuştuğum !ç!n saldırıya maruz kaldık.”
Otosansüre da"r:
“Bu anket! doldururken otosansür uyguladım.”
“Ş!md! otosansür yapıyorum, çünkü her ne kadar VPN kullansam da, bunun
hükümetçe yürütülen b!r çalışma olmadığından em!n olamam.”
“Gazete yazılarından dolayı hakkımda 40 yıla varan hap!s cezaları !stem!yle
davalar açılınca, yazılarımda daha d!kkatl! ve örtülü b!r d!l kullanmaya
başladım.”
“B!r yerde f!lm çek!m! yapmak !ç!n !z!n alırken, !z!n ver!lmeyeceğ!n! düşünerek
asıl senaryo dışında farklı senaryo ver!yorum.”
“Doktora tez!mde hükümetle !lg!l! konuları üstü kapalı yazmaya çalışıyorum.”
“Yayınev! çalışanları olarak emeğ!m!z her gün sonuna kadar sömürülürken,
patronlarımız kend!n! sosyal medyada müth!ş b!rer hak savunucusu olarak
göstereb!l!yor. Ama bunu d!llend!r!rsek daha sonra h!çb!r yayınev!nde !ş
bulamayız.”
“Sosyal medya kullanımımı kısıtladım.”
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“Doktora tez!mde AKP dönem!nden pek bahsetmed!m. Aslında tez!n bütünlüğü
!ç!n çok da gerekl! değ!ld! ama danışmanın daha baştan bu dönemden
bahsetme demes! karar vermemde etk!l! oldu.”
“Ev dışında telefondan sosyal medyaya g!rerken, g!rd!ğ!m sayfa görünmes!n d!ye
el!mle telefonu kapatıyorum.”
“S!yasî görüşümü sosyal medyada asla bel!rtm!yorum.”
“Facebook’tak! paylaşımlarımın heps!n! s!ld!m.”
“Dersler!mde öğrenc!lerle konuşurken ney! yanlış anlarlar da ben! b!r yere
angaje ederler d!ye düşünüyorum.”
“Haftalık yazılarımı önceden avukatıma okutuyorum.”
“T!yatro oyununu oynamadan önce pol!sler!n gel!p ‘Yasaklı b!r şeyler
yapmıyorsunuzdur umarım’ demes!, b!z! oyunda otosansüre götürdü.”
“Yurt dışına g!d!p gel!rken bütün b!lg!sayar ve telefon kayıtlarımı s!l!yorum.”
“Özell!kle sosyal medya kullanımında otosansür yapmaya gayret ed!yorum.”
“2015 sonlarından bu yana s!yasî !çer!kl! sosyal medya paylaşımı yapmıyorum.”
“Çev!r!lerde s!yasî ya da c!nsel !çer!kl! !fadeler! yumuşattığım olmuştur.”
“Yazarken sürekl! otosansür yapıyorum. Artık rut!n.”
“İş yer!nde asla s!yaset konuşmuyorum. İşs!z kalırım.”
“Türk!ye'de gün geçm!yor k! b!r hak !hlal! yaşanmasın. Sosyal medyada
neredeyse !syan edes!m, mevcut !kt!dara küfürler yağdırasım gel!yor
ama yapmıyorum. Hem !şs!z kalırım hem de tüm akadem!k dereceler!m
tek celsede hükümsüz kılınab!l!r d!ye hayata devam edeb!lmek adına
yapmıyorum.”
“Çek!m yaptığım pek çok olayı, karedek! !nsanları tehl!keye atab!lecek olması
neden! !le yayınlamadım.”
“Şu an üzer!nde çalıştığım b!r eserdek! c!nsel !çer!kl! bölümü kullanıp
kullanmamak, kullanırsam !nf!al yaratmayacak şek!lde ama !çer!ğ!nden
kaybetmeden kullanmanın yolunu bulmak üzer!ne kafa yoruyorum.”
“İkt!darı eleşt!ren beğend!ğ!m yazıları paylaşmıyorum, beğenm!yorum.”
“B!r yazarın !nternettek! savunma metn!n! okuyup okumamak konusunda
kararsız kaldım. En sonunda, sadece tak!p ett!ğ!m hesapların yaptığı alıntıları
okumakla yet!nd!m.”
“Yaklaşık b!r ay kadar önce b!r otobüs yolculuğunda Kürt olduğum !ç!n hakarete
uğradım. Kend!m! savunsam b!le susturuldum ve susmak zorunda kaldım.”
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Susma Platformu Neler Yaptı?
SUSMA Buluşmaları
İzm"r: OHAL’de İfade Özgürlüğü ve Haklarımız
Türk!ye’n!n farklı bölgeler!nde yaşanan !fade özgürlüğü !hlaller!ne karşı
örgütlenme ve b!rl!kte sansüre karşı ses çıkarma g!r!ş!m!n!n b!r parçası
olarak yılın !lk etk!nl!ğ!n! 17 Mart’ta İzm!r’de gerçekleşt!rd!k. OHAL’de İfade
Özgürlüğü ve Haklarımız başlığı altında üç oturumdan oluşan b!r panelle
sanat, yayın, medya !le hukuk alanından !s!mler! b!r araya get!rd!k.
OHAL’de İfade Özgürlüğü başlıklı !İlk oturumun konuşmacıları KHK
mağdurlarının belgesel!n! çekerken gözaltına alınan ve çek!mler! engellenen
yönetmen Nejla Dem!rc!; kültür sanat mekânı Depo’nun proje koord!natörü,
aynı zamanda sansür vakalarını belgeleyen S!yah Bant’ın kurucularından
Asena Günal, yazılarından dolayı gözaltına alınıp bırakılan şa!r Fadıl Öztürk
ve d!j!tal gözet!m-sansür konularında çalışan b!l!ş!m uzmanı Şevket Uyanık
oldu.
Sansürün bugün artık sadece devlet el!yle değ!l meslek örgütler!, sektör
tems!lc!ler!, küratörler g!b! farklı aktörler tarafından farklı yöntemler
aracılığıyla uygulandığına d!kkat çeken konuşmacılar, “m!llî bütünlük, d!nî
hassas!yetler, c!nsell!k, Kürt meseles!, terörle mücadele kanunu, kamu
düzen!n!n bozulması, cumhurbaşkanına hakaret” g!b! sansürün sıklıkla
gündeme gelen gerekçeler!n!n altını ç!zd!ler.
Avukatlar Gazetec! Davalarını Anlatıyor başlıklı !k!nc! oturumda, devam
eden gazetec! davalarında savunmanlık yapan avukatlar Bahr! Belen,
Erg!n C!nmen ve F!gen Çalıkuşu, !fade özgürlüğü açısından gazetec!ler!n
yargılanmasını ve sonuçlarını ele aldı.
Etk!nl!ğ!n ana konuşmacısı, esk! Yargıtay Ceza Da!res! Başkanı ve Yargıtay
Onursal Başkanı Prof. Dr. Sam! Selçuk !se Haklarımız ve Hukuk başlığı
altında b!r konuşma yaptı.
Mard"n: Sansürün Gölges"nde: B"r D"ren"ş Stratej"s" Olarak Sanat
4. Uluslararası Mard!n B!enal!’yle eş zamanlı olarak 27 Mayıs’ta Mard!n S!nema
Derneğ!’nde gerçekleşt!rd!ğ!m!z söyleş!n!n konuğu akadem!syen, eleşt!rmen
ve küratör Ezg! Bakçay, Sansürün Gölges!nde: B!r D!ren!ş Stratej!s! Olarak
Sanat başlığı altında b!r sunum yaptı.
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Bakçay, söyleş!de tar!hsel sansür vakalarından sanat-s!yaset !l!şk!s!ne, sansüre
karşı mücadelen!n önündek! engellerden sanatın sansürün radarına
yakalanmadan kend!n! nasıl var edeb!leceğ!ne da!r örneklere değ!nd!.
Sanatın !ç!ndek! estet!k potans!yel, yen! b!r d!l kurab!lme, kamusal alanda yen!
alanlar açab!lme, yen! !nsan !l!şk!ler! üreteb!lme !ht!maller!n!n yanı sıra
sanat alanının da son derece baskıcı, h!yerarş!k, sermayeyle !l!şk!l!, sıkıcı,
bazen de gerçekten anlamını kaybetm!ş b!r alan olduğundan bahseden
Bakçay, son !k! yıldır d!rektörlüğünü üstlend!ğ! TÜYAP kapsamındak! İstanbul
Sanat Fuarı’ndak! deney!mler!nden de örnekler verd!. İstanbul Sanat Fuarı
g!b! kamusal alanda gen!ş k!tleler! ağırlayan etk!nl!kler!n çatışmaya ve
çarpışmaya açık alanlar olduğunu bel!rten Bakçay, b!r mekânı kamusallığa
açmanın aynı zamanda örgütlenmey! gel!şt!rme mücadeles! de olduğunu
vurgulayarak ortak b!r söylem! ve mücadele araçlarını hem üreteb!lmen!n
hem de prat!kte !şleteb!lmen!n önem!ne değ!nd!.
Antalya: S"nemada Sansür: Antalya F"lm Fest"val" Nereden Nereye
Susma Platformu, s!nemada sansürün s!mgeleşt!ğ! Antalya F!lm Fest!val!’n!n
55. ed!syonunun ardından 13 Ek!m’de fest!val!n yapıldığı kente, Antalya’ya
konuk oldu.
S!nemada Sansür: Antalya F!lm Fest!val! Nereden Nereye başlığı altında;
gazetec!, s!nema yazarı Şenay Aydem!r’!n moderatörlüğünde gerçekleşen
söyleş!n!n konukları, fest!val kapsamında 2014’te sansürlenen Yeryüzü
Aşkın Yüzü Oluncaya Dek f!lm!n!n yönetmen! Reyan Tuv! !le Altın Portakal’ın
Öyküsü adlı k!tabıyla fest!val!n 50 yıllık tar!h!n! okuyucuyla buluşturan SİYAD
üyes! Tuncer Çet!nkaya’ydı.
F!lm fest!valler!n!n s!nemada sansür uygulamalarına karşı her zaman b!r
mücadele alanı olageld!ğ!ne, Antalya F!lm Fest!val!’n!n bu anlamdak!
önem!ne değ!nen konuşmacılar, sansür kurulu, eser !şletme belges! g!b!
s!yas! !raden!n kurduğu düzeneklerle ya da hukuk gücüyle !şlet!len sansür
mekan!zmalarından Antalya F!lm Fest!val! yönet!m! tarafından 2014 yılında
n!yet okumayla yapılan sansür uygulamasına uzanan son yıllardak! sansür
vakalarını ve sonuçlarını değerlend!rd!ler.
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Hukuk Sem"nerler"
Batman: OHAL’de İfadey" Savunmak
Batman’da OHAL’de İfadey! Savunmak başlığı altında düzenled!ğ!m!z hukuk
sem!ner!, 12 Mayıs’ta Batman Barosu’nda gerçekleşt!. Avukatlar Bahr! Belen
ve Mahsun! Karaman’ın !fade özgürlüğü !hlal! davalarındak! deney!mler!n!
aktardığı sem!ner!n moderatörlüğünü Batman Barosu Yönet!m Kurulu
üyeler!nden Erkan Şenses üstlend!.
İfade özgürlüğünün sınırlarını ve !çer!ğ!n! tanımlayan Karaman ve Belen, son
dönemde !fade özgürlüğünü tartışmamızın sebeb!n!n !ht!yaçtan, yan! eks!kl!k
ve sıkıntılardan kaynaklandığını bel!rterek güncel davalardan örnekler
verd!ler.
Van: Sürekl"leşen OHAL’de İfade Özgürlüğü
Van Barosu’nun katkılarıyla, Sürekl!leşen OHAL’de İfade Özgürlüğü başlığı
altında düzenled!ğ!m!z hukuk sem!ner!, 15 Eylül’de Van’da gerçekleşt!.
Prof. Dr. S!bel İnceoğlu ve avukat Aynur Tuncel Yazgan’ın konuk olduğu etk!nl!k,
Van Barosu Başkanı Murat T!mur’un açılış konuşmasıyla başladı.
Prof. Dr. S!bel İnceoğlu, AİHM kararlarında !fade özgürlüğünü ele alırken Aynur
Tuncel Yazgan, OHAL süreçler!n!n sürekl!l!k arz ett!ğ! 80 ve 90’lardak!
uygulamalardan bugüne uzanan !hlallere çeş!tl! vakaları aktardı.
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SUSMA ayrıca;
29 N!san 2017’den ber! süren W!k!ped!a’ya er!ş!m yasağını sosyal medyada
düzenl! olarak gündemde tutuyoruz. Bu !fade özgürlüğü !hlal!n! Susma
Platformu Hukuk B!r!m! olarak AYM’ye taşıdık. AYM’n!n !dar! tedb!r kararı
başvurusuna yanıt vermemes! üzer!ne, hukuk b!r!m!m!z AYM’n!n etk! ve
fonks!yonu olmadığı gerekçes!yle !fade özgürlüğü, b!lg! ed!nme ve b!lg!ye
er!ş!m haklarının sansürlenmes!ne etk!l! ve hızlı b!r çözüm sunulab!lmes!
!ç!n ş!md! de AİHM’e tedb!r talepl! başvuru yapacak.
Ankara’da 18 Kasım 2017’den !t!baren her türlü LGBTİ+ etk!nl!ğ!ne kentte
get!r!len yasağın ardından, neredeyse tüm Türk!ye’ye yayılan yasakları
düzenl! haber tak!b!yle gündemde tutmaya çalıştık, yanı sıra LGBTİ+
oluşumlarla bağlantıda kaldık. Pek çok kentte yasaklanan Onur Yürüyüşü
bu yıl İstanbul’da da 4. kez yasaklandı. LGBTİ+ hareket!n baskılar ve
yasaklamalarla daraltılmasının sonucu olarak Sınır temasıyla düzenlenen
bu yılk! İstanbul Onur Haftası kapsamında Susma Platformu’nun mekân
desteğ!yle 25 Haz!ran-8 Temmuz tar!hler! arasında Sınır/sız adı altında b!r
LGBTİ+ serg!s!ne evsah!pl!ğ! yaptık. İstanbul’da yasaklanan b!r d!ğer etk!nl!k
olan Ku!rFest de kend!ne mekan bulmakta zorlanan etk!nl!klerden. 25-26-27
Ocak’ta düzenlenecek fest!val süres!nce Susma Platformu evsah!pl!ğ!nde
Ku!rFest programından f!lm göster!m! ve söyleş!ler Kıraathane İstanbul
Edeb!yat Ev!’nde de gerçekleşecek.
Kadıköy’de b!r parkta MİT b!nasının fotoğraflarını çekt!ğ! !ddasıyla gözaltına
alınan, ancak dünyada çok sayıda mecrada yayımlanan sokağa çıkma
yasağı ve toplumsal eylemlerle !lg!l! fotoğrafları neden!yle örgüt üyel!ğ! ve
propagandası suçlamalarıyla yargılanan, altı ayın sonunda geçt!ğ!m!z 13
Şubat 2018’de serbest bırakılan Çağdaş Erdoğan’ın sürmekte olan davasını
yürüten Susma Hukuk B!r!m!’n!n yanı sıra fotoğrafçının Gelecek Uzun Sürer
başlıklı serg!s!ne de platform olarak ev sah!pl!ğ! yaptık. 1 Ek!m’de P24 Kıraathane İstanbul Edeb!yat Ev!’n!n açılış etk!nl!ğ! olarak sunulan serg!n!n
açılışında yazar-gazetec! Kar!n Karakaşlı’nın Çağdaş Erdoğan’la söyleş!s! de
gerçekleşt!. Serg! 19 Ek!m’e kadar sürdü.
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Özgürlükçü Demokras! gazetes!n!n ve basıldığı Gün Matbaası’na kayyım
atanmasının ardından gazeten!n yazarlarından Necat! Sönmez’!n köşe
yazılarını Susma Platformu’nun !nternet s!tes!ne taşıdık. Belgesel yönetmen!
ve bağımsız belgesel f!lm fest!val! Documentar!st’!n d!rektörü Sönmez,
köşes!nde sanatta sansür vakalarını kaleme aldı.
Çözüm sürec!nde PKK’n!n ger! çek!lme sürec!n! ele alan Bakur/Kuzey
belgesel!n!n yönetmenler! Ertuğrul Mav!oğlu ve Çayan Dem!rel hakkında
“terör propagandası” yaptıkları gerekçes!yle açılan davanın !lk duruşması
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemes!’nde görüldü. Susma ek!b!nden b!r avukat ve
!k! ed!törün !zled!ğ! davada Art!cle19 tarafından hazırlanan uzman görüşünü
mahkemeye sunuldu. Susma’nın sosyal medya hesabından aktardığı, aynı
zamanda yönetmenler!n savunmalarını !çeren haber! s!tes!nden paylaştığı
!lk duruşmanın ardından, dava tak!b!n!, davaya da!r !çer!k paylaşımı ve sosyal
medya kampanyasını dava sonuçlanana kadar tak!p edeceğ!z.
Susma’nın s!tes!nde ürett!kler! eserler neden!yle !fade özgürlüğü kısıtlanan
sanatçıların dava süreçler!n! tak!p ed!yoruz. Ayrıca sosyal medyadak!
paylaşımları, çeş!tl! mecralardak! konuşmaları neden!yle “cumhurbaşkanına
hakaret”, “terör örgütü propagandası”, “halkı k!n ve düşmanlığa tahr!k”
g!b! suçlamalarla yargılanan sanatçıların, yazarların davalarına Susma’nın
s!tes!nde yer ver!yoruz.
Hem düzenled!ğ!m!z hukuk etk!nl!kler! ves!les!yle hem de ayrıca g!tt!ğ! kentlerde
barolardan randevu talep ederek !fade özgürlüğü kom!syonları kurulmasını
teşv!k etmek !ç!n çaba göster!yoruz. Bu amaçla daha önce g!tt!ğ!m!z Batman,
Antalya ve D!yarbakır’da baro başkanlarıyla görüşerek bu tür kom!syonların
zarur!l!ğ!n! konuştuk. D!yarbakır Barosu'yla hâl!hazırda var olan İnsan
Hakları Kom!syonu'nun akt!f hâle get!rerek Susma'yla ortak çalışab!leceğ!
konusunda mutabık olduk. Batman ve Antalya’da da kom!syon kurulmasına
da!r çalışmaların yen! dönemde hayata geç!r!leb!leceğ! konusunda mutabık
kalındı. Son olarak Van Barosu’yla yaptığımız görüşmede de !fade özgürlüğü
kom!syonu kurulmasına da!r teşv!k!m!z!n yen! dönemde gündeme get!r!lmes!
kararı alındı.
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Susma’nın s!tes!nde hukukçuların !fade özgürlüğü !hlaller!ne da!r kaleme aldığı
uzman görüşler!n! paylaşıyoruz. Susma Hukuk B!r!m!’nden F!gen Albuga
Çalıkuşu ve Mel!ke Polat’ın cumhurbaşkanına hakaret davalarını, yen!
!nternet yasasını, LGBTİ+ etk!nl!kler!ne süres!z get!r!len yasağı, OHAL’!n
ardından yürürlüğe g!ren 7145 sayılı yasayı, basın/İfade özgürlüğü açısından
AYM'ye b!reysel başvuru hakkının !şlev!n! ele aldıkları yazıları yayınladık.
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Hukuk" Görüş
Susma Platformu’nun Aralık 2017 - Aralık 2018 dönem!ndek! sansür ve
otosansür vakalarını kapsayan raporunu !nceled!ğ!n!zde, b!r hukuk devlet!n!n
uygulama zaf!yetler!n!n çok ötes!nde b!r sorunla karşılaştığımızı, hukuk
devlet!n!n ortadan kalktığını görürsünüz.
Üstel!k bu durum çıkarılan b!r kanun !le tey!t ed!l!p sürekl! hâle get!r!ld!. Yed!
kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz 2018’de kaldırıldı ama Resmî Gazete’de 31
Temmuz 2018’de yayımlanarak yürürlüğe g!ren 7145 sayılı yasa !le “sürekl!
OHAL” tes!s ed!ld!. Böylel!kle b!r hukuk devlet!nde varlığı düşünülemeyecek
b!r hukuk karşıtı yapı oluşturuldu.
2004 yılında demokrat!k b!r toplum !lkes! ışığında düzenlenen Türk Ceza Kanunu
da âdeta çöktü. Hâlbuk! f!!len !şlevs!z bırakılan Türk Ceza Kanunu’nun amacı
“k!ş! hak ve özgürlükler!n!, kamu düzen ve güvenl!ğ!n!, hukuk devlet!n!, kamu
sağlığını ve çevrey!, toplum barışını korumak, suç !şlenmes!n! önlemek”t!r.
Kanunda, bu amacın gerçekleşt!r!lmes! !ç!n ceza sorumluluğunun temel
esasları !le suçlar, ceza ve güvenl!k tedb!rler!n!n türler! düzenlenmekted!r.
Bu yapılırken “Kanunun açıkça suç saymadığı b!r f!!l !ç!n k!mseye ceza
ver!lemeyeceğ! ve güvenl!k tedb!r! uygulanamayacağı”, “kanunda yazılı
cezalardan ve güvenl!k tedb!rler!nden başka b!r ceza ve güvenl!k tedb!r!ne
hükmolunamayacağı”, “!daren!n düzenley!c! !şlemler!yle suç ve ceza
konulamayacağı” vurgulanıyordu. Hukuk devlet! yerle b!r ed!ld!. Bu z!hn!yet,
düşünce ve !fade özgürlüğünü de !mha ett!.
Temel hak ve özgürlükler!n en temel ve olmazsa olmazı, düşünce özgürlüğüdür.
Düşünce özgürlüğü ve dolayısıyla !fade özgürlüğü, !nsan onuru ve !nsanın
madd! ve manev! varlığını gel!şt!rmes! temel hakkına dayanmakta, özgür b!r
b!rey olmanın ve özgür b!r topluma sah!p olmanın en öneml! özell!kler!nden
b!r!n! teşk!l etmekted!r.
Özgür b!r b!ç!mde düşüncen!n oluşumuna, yaşanmasına, !fades!ne !z!n
ver!lmeyen b!r toplumda, b!reyler değ!l, ancak tek t!p ve devlet!n !sted!ğ! g!b!
programlanmış robotlar söz konusudur.
Bu baskı z!hn!yet!, 2004 yılında yapılan Türk Ceza Kanunu’nun çok daha modern
hâle get!r!len tekn!ğ!n! de yasal zem!n! olmadığı hâlde ters yüz ett!. Esk!
anlayışta “sanıktan del!le” g!d!l!rd!. Elde h!çb!r del!l olmadan !nsanların temel
hak ve özgürlükler! !hlal ed!l!r, zaman !ç!nde del!l bulma çabasına g!d!l!rd!.
2004 Türk Ceza Kanunu bu köhne, zulüm üreten anlayışı değ!şt!rerek
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“Del!lden sanığa g!tme” anlayışını get!rd!. Del!l olmadan herhang! b!r!ne ceza
kesme olanağı ortadan kalkmıştı.
Ş!md! Türk Ceza Kanunu’nun özünü oluşturan bu temel anlayış, s!yasî !raden!n
onaylamadığı her farklı düşünce sah!b!n! “sanık” yapıyor. Artık göze
kest!r!len, hoşlanılmayan, “ötek!” sayılan herkes Türk Ceza Kanunu’nun
amaçları ve temel anlayışı dışında özgürlüğünden yoksun bırakılıp hukuksuz
b!r şek!lde cezalandırılıyor.
Bu dönem!n özet! b!r hukukçu olarak ben!m !ç!n “keyf! b!r şek!lde sanıktan del!le
g!tme” dönem!d!r. İsted!ğ! herkes!, !sted!ğ! ve d!led!ğ! g!b! devlet gücünün
çarklarında h!çb!r kurala ve hukuka tab! olmadan toz hâl!ne get!rme
dönem!d!r.
S!yasî !raden!n kuşattığı, tarafsızlık özell!ğ!n! y!t!rm!ş savcı ve yargıçlar !ç!n k!m!
zaman b!r !şaret yeterl!d!r. Bazen de kraldan çok kralcı anlayış devreye
g!rmekted!r.
İlk önce sanık vardır; !fades! onaylanmayan k!ş!. Sonra del!l! gel!r arkadan. Del!l
önce, sanığın onaylanmayan !fades!d!r. Sonra bu !fade !ç!n savcılar tarafından
yapılan yorum, yan! düşüncey! mahkûm etme, yan! n!yet okuma. N!yet! de
kast! olarak yanlış okuma, çarpıtarak okuma...
Hukuk ortadan kalktığı !ç!n daha anlamlı ve der!nl!kl! yorum ve tartışmaya da
olanak bırakmıyor.
Aslında Türk Ceza S!stem! tıpkı tüm ceza s!stemler!nde olduğu g!b! sanığın
!ç dünyası !le !lg!lenmez. Sanık tamamdır, !fades! suç del!l!d!r, o !faden!n
yüklend!ğ! anlamı bulmak savcının !ş!d!r. O !faden!n yüklend!ğ! anlam da
elbette suç taşımaktadır. Cumhurbaşkanına hakaret olab!l!r, anayasal düzen!
değ!şt!rmek, darbe yapmak olab!l!r, terör örgütü propagandası olab!l!r.
Düşünce bu, ne yapacağı bell! olmaz elbette…
Sanat ve medyada faal!yet gösteren topluluk ve b!reyler!n karşılaştığı sansür,
otosansür, !fade özgürlüğü kısıtlamaları, yalnızlaştırma, karalamacılık,
manev! l!nç vakalarının sıradan uygulamalar hâl!ne gelmes! bu nedenled!r.
2018 yılı hukukçuların, hukuk devlet!n!n, demokras!n!n kara yılı oldu. İç!nde
bulunduğumuz 2019 yılı bu bunaltıcı hâl! değ!şt!r!r m!, daha da korkunç hâle
m! get!r!r, bunu ş!md!den kest!rmek kolay değ!l.
Gene de bu kadar baskıyı, hukuksuzluğu Türk!ye toplumunun ve sosyal yapının
!şley!ş!n!n kaldırması zor.
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