
Soru cevap kısmına geçildiğinde Hakan Yılmaz öncelikle bazı fikirlerinden söz 
etti. ‘’İnsanlar Türkiye’de farklılıklarını açık etmeye cesaret edemiyorlar’’ dedi ve 
bunun oluşabilmesi için  kamu alanının ifade özgürlüğünü destekleyici biçimde 
olması  ve sivil toplum inisiyatifinin bir varlık göstermesi gerektiğinden söz etti.. 
‘’İnsanlar katılmadıkları fikirleri desteklemezler’’ diyerek sözlerini bitirdi. 
Ardından Samim Akgönül çatışmanın yasaklanması gereken bir şey olarak 
görüldüğünü ama aslında devamlı yeni fikirlerin olması açısından gerekli 
olduğunu söyledi. Çatışmanın hukuksal ve toplumsal çerçeveleri olması 
gerektiğini ve bu durumda da her zaman uyum olamayacağını, bazen toplumsal 
norm ve hukuksal normların birbiriyle örtüşürken bazen çatışıyor olduklarını 
ifade etti. Ardından AİHM ile ilgili Türkiye Rusya örneği veren Akgönül Türkiye 
ve Rusya’nın dava edilme konusunda yarıştıklarından bahsetti.‘’Artık AİHM’ye 
gidebilmek için Anayasa Mahkemesi’nin kararına ihtiyaç var. Anayasa 
Mahkemesinin görev tanımları değişmezken bu yeni görevin eklenmesi 
tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. ‘’diyerek bu konudaki fikirlerini paylaştı. 
10. Maddenin ifade özgürlüğünün hukuksal çerçevesi olduğunu sözlerine 
eklerken bunun 3 basamağını aktarmayı da ihmal etmedi. 

1.  Haber alma özgürlüğü: belli bir düşünceyi oluşturabilmek için birbirine 
zıt olan birçok kanaldan haber alma özgürlüğü.  

2. Düşünceyi oluşturabilme basamağı: Herhangi bir düşünceyi 
oluşturmaktan çekinilmeyeceği bir ortamın olması gerekliliği 

3. Oluşturulan düşünceyi iade edebilmek: Sözle, sanatla kamuya ifade 
edebilme hakkı             

 
 Samim Akgönül ardından şöyle bir nefret söylemi tanımı yaparak konuyu 
genişletti: ’’Nefret söylemi, dominant olduğunu düşünen grubun bireyleri 
tarafından dominant olmadığı düşünülen bireylere, sadece kimliksel aidiyetten 
hareketle, aşağılamak, hakaret etmektir.’’ 
Bir katılımcı ‘’hangi durumlarda ifade özgürlüğü sınırı aşıp nefret söylemine 
dönüşür?’’ şeklinde bir soru yöneltince Akgönül düşüncelerini şöyle açıkladı: 
‘’Özel hayatımızda küfür kullanıyoruz. Var olduğunu düşündüğümüz bir sosyal 
grubun bir özelliği üzerinden hakaret ediyoruz. İkinci olarak da kadınlık 
üzerinden küfür ediyoruz. Hedefsiz de küfür ediyoruz. Ancak bireysel bir hedef 
seçildiğinde, bireysel hedefe meşru müdafaa hakkı vermiş oluyoruz. Dolayısıyla 
söz güçlü bir silah. Aynı şekilde, nefret söyleminin hedefinde olduğunu düşünen 
insanlar da tepki veriyorlar. Bir kimseyi ait olduğu düşünülen grup nedeniyle baş 
at olduğu düşünülen grubun domine etmesi ifade özgürlüğünü kısıtlar.’’ 
 
Hakan Yılmaz da söze tepki vermemizin biyolojik bir açıklaması olduğunu, 
beynimizin sözleri gerçek bir şey olarak algıladığını ve dolayısıyla, sözün bir 
yumruk kadar etkisi olabileceğini bu cevaba ekledi. 
 
Samim Akgönül, Hakan Yılmaz’ın bu açıklaması üzerine şunları ekledi: ‘’Dil 
olmadan düşünce de oluşamıyor. Dolayısıyla dil de bir düşünce. Biliyorsunuz ki 
dilimizde bir sürü ayrımcı kelime var.’’ Ardından medya dilinden bahseden 
Akgönül, 38-39 yıllarında Alman basınında Yahudilerin yerini ve Türk 
medyasında Rumların yerini anlattı ve şunları ekledi: 
‘’4-5 ay boyunca tüm basın yayın organları bir suç işlendiğinde o suçu işleyenin 
etnik kimliği üzerinden haber yapılıyor, bu haberleri okuyan toplumdaki 



bireylerin beyinlerinde bu etnik kimlik suçlu kimliğiyle özdeşleşiyor. Dolayısıyla, 
etnik kimlikleri yüzünden bu suçun işlendiği kanısı oluşuyor. Sonrasında da  
‘çoğullama’ oluyor’’. Bu çoğullamaya örnek olarak da ‘’Yahudiler cimridir’’ gibi 
bir önerme kuran Akgönül, sonra bunun tekilleşme aşaması olduğunu ve bunun 
da ‘’ Rum kalleştir, Müslüman pistir’’ gibi önermeler şeklinde yapıldığını anlattı. 
Çoğulluk ile tekillik aşamalarının farklı olduğunu düşündüğünü, çünkü Yahudiler 
cimridir ama benim Yahudi komşum hariç gibi bir exception yapılabileceğini 
ancak tekilliğe geçildiğinde böyle bir exception olanağı kalmadığını sözlerine 
ekledi. ‘’Yakın başkalık’’ durumunun ise en keskin ayrımcılıklardan biri olduğunu 
vurguladı. Sonuç olarak Yahudiler ile Almanlar birbirlerini tanıyorlardı aynı 
şekilde Rumlar ve Türkler de öyle şeklinde örneklerle düşüncesini açıkladı. 
Sonrasında devletin ideolojik aygıtlarının varlığından, örneğin TCK 301’in 
ideolojik bir aygıt olduğundan, devletin en önemli ideolojik aygıtının ise eğitim 
olduğundan bahsedildi. Örnek olarak Türk ders kitaplarındaki Rum imajı 
verilirken Samim Akgönül ‘’onlardan sonra bizlerin Rumlarla arkadaş 
olabilmemiz şaşırtıcı.’’ diyerek durumun etkisini esprili bir dille aktardı. ‘’Denize 
girince ıslanmamak mümkün değil, hepimiz ıslanacağız, önemli olan 
boğulmamaktır. Boğulmaktan kacınmalıyız. Hepimiz belli şeyler gördük. 
Dolayısıyla hepimizin kendimizi tekrar tekrar sorguya çekmemiz gerekli.’’ 
diyerek de bu konuda bize düşen bilinçli olma gerekliliğine dikkat çekti. 
 Her devlette öteki için oluşturulan bir dil olduğundan, her ulusun bir şeye karşı 
inşa edildiğinden çünkü öteki olmadan kendimizi tanımlayamıyor olşumuzdan 
yani her ulusun kendini başka uluslara gore şekillendirmesinden söz edildi. 
Örneğin ‘’Ermeni kalleş’’ demek ‘’onlara kıyasla biz kalleş değiliz’’ demekti belirli 
bir noktadan bakıldığında. 
Bunlara ek olarak, Samim Akgönül sosyal medyanın etkisini de anlattı. Özel 
alanın halka açık bir alana dönüştüğünü, bunun da sosyal medya yoluyla 
olduğunu söyledi.  Birine özel hayatta hakaret edildiğinde sadece hakaret edenin 
tepkisi olacakken, bu twitter’a yazıldığı zaman hakaret edilen bireyin ait olduğu 
grup tarafından oluşan kitlesel bir tepkiye dönüşebileceği şeklinde bir örnekle 
bunu açıkladı. Çünkü sosyal medya aracılığıyla yapılan nefret söylemi özel 
alandan çıkıp küresel bir hal alıyor. Kendi kendimize ettiğimiz küfürün anlamı 
değişiyor. Diğer yandan,’’ facebook hesabım benim istemeyen okumasın’’ 
savunması yapılsa da artık söz çıktıktan sonra anlamı değişiyor.  
Daha sonra ise ‘’Varoluş meşruiyeti’’ kavramı üzerinde duruldu. Her toplumda 
rüştlerini ispatlamış gruplar var ve o gruba ait olmadığı için dominant olmadığını 
bilen gruplar var bunlar azınlık grupları olarak görülür. Nefret söyleminin hedefi 
de bu azınlık gruplarıdır diyen Akgönül ‘’sembolik şiddet’’ kavramına da şu 
açıklamasıyla değindi: ‘’Azınlığa karşı yapılan nefret söylemi sembolik şiddet 
içindedir. Sembolik şiddet dominant bir grubun varoluş meşruiyeti olmayan bir 
gruba uyguladığı fiziksel şiddet içermeyen her türlü şiddettir.’’ 
Müslümanlık üzerinden örneklerle acıklamalar yaparken islamophobia ve 
müslümanophobia kavramlarına da değinen Akgönül bu konuyla ilgili olarak 
sisteme gelen bir eleştiri söz konusu ise islamophobiada bir sorun olmadığını, 
buna felsefi bir düşünce akımı denilebileceğini, asıl bahsedilen şeyin 
müslümanophobia olduğunu düşündüğünü söyledi. Müslümanophobianın 
sadece o gruba ait olduğu için bir insana kötü davranmak olduğunu diğerinin ise 
düşünceye olan eleştiriden ibaret olduğunu aktardı. İslamophobianın içine 
İslamla ilgili tüm eleştirileri koyabileceğimizi, dolayısıyla bunun tehlikeli bir hal 



aldığını da sözlerine ekledi.’’Danimarka’daki karikatürlerin hepsi aynı değil, 
kimisi felsefi olarak İslam’ı hicveden karikatürler kimisi de Müslümanlara karşı 
nefret söylemiyle yapılan, Danimarka’da yasayan Müslümanların hayat 
tarzlarına yapılan alaycı eleştirilerdir. İlginçtir ki 2.kısımdan değil 1.kısımdan 
dolayı olaylar çıkmıştır.’’ diyerek bir tespitini de bizimle paylaştı. Danimarka 
örneğinin ardından bir de ülkemizden örnek veren Akgönül Milliyet 
Gazetesi’ndeki bir karikatürün kendisinin de incelenmesi istenildiğinde 
yaşadıklarından bahsetti. Karikatürde siyah cüppe ve siyah başörtülü bir hâkimle 
onun kara çarşaflı yakınlarından söz ediliyordu Bu konuyla ilgili olarak şöyle bir 
cevap verdiğini söyledi:’’ Evet aşağılama var ancak şiddeti çağrı yoktu. Bu 
sembolik bir şiddet ve şiddete dönme riski var. Ancak bu risk var diye bir şeyler 
yasaklanırsa bir sınırı olmaz.’’ 
Samim Akgönül ‘’kısaca dengeyi 3 şey arasında iyi kurmak gerek: 
1-özel hayat dilimiz(artık özel kalamayan) 
2-basın dilimiz 
3-devlet dilimiz’’ diyerek tüm konuşmasını özetledi. 
 
Hakan Yılmaz bahsedilen bu üç kademe üzerine şunları ekledi: ‘’3 kademeye 
(özel hayat dili, basın dili ve devlet dili) de girmeyen ve şiddete maruz kalınan 
alanlar var. Bunları korumak kolay değil.  
60lı 70li yıllarda cinayet işleyip bir kapıdan girip diğerinden çıkarlardı. 
Burada sorun şu: adını koymadığımız devlet gücünün küçük birimlerdeki 
hegemonyalarla mikro düzeylerle değişmiş olması.’’ 
Samim Akgönül de Türkiye’de check and balance sorunu olduğunu, enge 
sisteminin oturmuş olmadığını ve kurumsallaşmanın zayıf olduğunu ekledi.  
Gün Kut Hocamız da kilit sorunun iktidar meselesi olduğunu düşündüğünü 
söyledi ve ekledi ‘’ Kim iktidarsa o iktidarın yandaşları o iktidarın gucunu 
cevrelerine yansıtır. Mesele iktidar değişikliklerinin hayati sonuclarının 
olmamasını sağlamak. Bir taraf iktidar olunca diğer taraf mahvolmayacak. Bu 
yuzden şiddet, gerginlik ve insan hakları ihtilalleri artıyor. Kurumsallaşmış bir 
devlette iktidardan bağımsız hayatımızı sürdürebileceğimizin garantisi olur, 
iktidarın basarısızlıklarında bizi koruyacak kurumlar olduğunu biliriz. Iktidar, 
birilerinin her seye sahip olması ve diğerlerinin her şeyden mahrum kalması 
demek değildir.’’  
Hakan Yılmaz da bunun üzerine iktidarın kendisine bir misyon, bir tarihselcilik 
yüklediğinde karşı tarafı yok olmaya mahkum, elinden aşağı doğru çekmeye 
çalışan, karşı devrimci bir şey olarak görmenin asıl sorunu teşkil ettiğini ifade 
etti. 
Samim Akgönül is olayı başka bir boyuttan değerlendirdi. Türkiye’de çok önemli 
bir aygıt daha olduğunu ve bunun da din olduğunu dile getirdi ve bu düşüncesini 
şu örnekle destekledi:’’her konudaki cuma hutbelerini internet sitesinden 
görebiliyoruz.’’ 
Daha sonra Hakan Yılmaz Samim Akgönül’e şu soruyu yöneltti: Nasıl bir yaratıcı 
hukuk sistemi kurabiliriz ki belli birtakım güvenceler verilebilsin insanlara? 
Samim Akgönül’ün eşi Maya… Da, Samim Akgönül’e nefret söyleminin farklı 
kimliğinden dolayı aşağılamaya, hakarete maruz kalan insan olarak 
tanımlandığını söyledi ve bu konu hakkında Samim Akgönül’ün ne düşündüğü 
sorusunu yöneltti. Ek olarak Maya… Hakaretle nefret dilinin nasıl ayrıldığını, bu 
ayrımın sınırının ne olduğunu ve örneklendirilecek olursa bu durumda küfür 



edilemeyeceğini mi sordu. Samim Akgönül de, bu noktada güçsüzün güçlüye 
yaptığının değil tam tersine güçlünün güçsüze yaptığının önemli olduğunu 
belirtti. Küfür edilemeyecek mi sorusuna cevaben de aslında edemeyeceğimizi, 
çünkü bu durumun kamuya yansıdığı takdirde bir sorun teşkil edeceğini söyledi. 
Akgönül’e diğer soru Hicret Soy tarafından geldi. Hicret kendisine 
müslümanophobia’yı nasıl gördüğünü sordu. Akgönül, demografiye dikkat 
edildiğini söyledi. Ek olarak müslümanophobia’nın geleceğini nasıl gördüğünü 
belirtti. Kendisi, Avrupa’da şu an Müslüman denilen insanların 3. Nesil olduğunu, 
bu neslin de hiç kendisini göstermeyen, invisible bir nesil olduğunu belirtti. 
Diğer nesillerden de 2. Neslin ilgilenmeyen, indifferent olduğunu, 1. Neslin de bir 
meşruiyet arayışı içerisinde olduğunu dile getirdi. Akgönül, 1. Neslin bu arayış 
çerçevesinde 2 söylem geliştirdiğini ve bu söylemlerden ilkinin ben seninle 
aynıyım (sameless) diğerinin de bunun tersi yani ben senden farklıyım, 
başkayım olduğunu söyledi. Nesiller arasında bir değerlendirme yaparak 3. 
Neslin, 1. Ve 2. Neslin kendisini göstermesinden hoşlanmadığını belirtti. Ama 
Avrupa’da bu konuyla ilgili bir görünürlük arandığı ve de insanların bu 
durumdan rahatsız olduklarını söyledi. Bu durumu bir çocuğun polis aracına bira 
kutusu attığını, akabinde haberlerde bu çocuğun Müslüman çocuk olarak lanse 
edildiğini, hâlbuki bu çocuğun Müslüman olup olmadığının olay anındaki 
görüntülerden anlaşılamayacağını ve de bu durumun aslında bir bakış açısından 
kaynaklandığını örnekleyerek açıkladı. Ladin, Akgönül’ün güçsüzün güçlüye 
nefret söyleminin olmadığını söylediğini, aynı öngörünün, güçsüzlerin saldırgan 
davranışlara sürüklendiği durumda da geçerli olup olmadığını sordu.  Akgönül, 
bu durumun kişiyi bireysel olarak şiddete sürüklediği takdirde nefret söylemi 
olduğunu fakat güçsüz bir grubun güçlüye yaptığı takdirde bu durumun nefret 
söylemi sayılmayacağını belirtti. Burada asıl olarak toplumsallık ve bireysellik 
olgularının dikkate alınması gerektiğini ekledi. Bir diğer soru da Hakan Yılmaz 
tarafından yöneltildi. Yılmaz, azınlık durumlarıyla ilgili olarak öyle bir azınlık 
durumunda olabilirsiniz ki azınlık sürecindeyken güçlenmiş olabilir ya da bir çok 
mikro alanda iktidar olmuş olabilirsiniz dedi. Azınlığın azınlığı diye bir şey 
olduğunu belirtti ve de bu şeyin ne olduğunu sordu. Akgönül; azınlığın, 
çoğunluğa yaptığından çok kendi içerisinde bulunan azınlığa karşı daha sert 
olduğunu ve azınlık içinde birey olmanın daha zor olduğunu çünkü çoğunlukta 
kimsenin bireyle ilgilenmediğini bunun da bireysel olmayı kolaylaştırdığını 
söyledi. Ek olarak Gün Kut, aslında bu olayların hukuk kavramının içindeki 2 öge 
arasındaki çelişkiden kaynaklandığını belirtti. Bu ögelerin de eşitlik ve hukukun 
güçsüzün yanında olma prensibi olduğunu söyledi. Akgönül de,  en iyi ezen 
milliyetçiliğin ezilmiş milliyetçilik olduğunu ekledi. Yılmaz, bu durumun 
önlenmesi adına nasıl mekanizmalar olması gerektiğini sordu. Akgönül, 
Fransa’da bulunan “ayrımcılıkla mücadele yüksek otoritesi” olayının Türkiye’ye 
yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. İkinci olarak da bireyselleşme ve 
kolektivizmin birbirleriyle paralel olması gerektiğini çünkü kurumsallaşmanın 
çok önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin,  Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi 
olduğunu ve  Avrupa değerlerinin gelişmesine 1949’dan beri yardımcı olduğunu, 
bunların da bizim külliyatımız yani aslında Türkiye’nin kendi değerleri olduğunu 
söyledi. Bu durumun da bizim hatalarımızdan bir tanesi olduğunu belirtti.   
 
 


