
Seminer: Sınırlarıyla İfade Özgürlüğü

Seminerin başında sözü Samim Akgönül’e bırakmadan önce konuya 
ufak bir giriş yapan Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz 
yaptıkları bir çalışma sonucu ortaya çıkan tablodan söz etti. Bu 
çalışmaya katılan insanlara farklı oldukları ortamlarda nasıl 
davranacakları ile ilgili sorular sorulmuş ve insanların çoğunluğu diğer 
insanlardan farklı oldukları yerlerde farklılıklarını açık etmemeye özen 
gösterdiklerini ifade etmiş. Bu sonucun da kamunun farklılıkları 
destekleyici bir tavır almamasından kaynaklandığını belirten Yılmaz, 
sivil toplum inisiyatifinin olmamasına da değindi. Sivil toplum inisiyatifi 
olmadığı için halkın fikirlerinin çok fazla yer alamadığını ve dolayısıyla 
halkın kendisinin olmayan fikirleri desteklemeyeceğini de sözlerine 
ekledi.
 Hakan Yılmaz’ın girişinden sonra söz Samim Akgönül’e geçti. 
Akgönül ilk olarak çatışmanın Türkiye’de hep yasaklanması gereken 
bir şey olarak görülmesinden söz etti. Ancak Türkiye’deki kanının 
aksine çatışmanın olması gerektiğini çünkü bu şekilde yeni fikirlerin 
devamlılığının sağlanabileceğini söyledi. Çatışmanın gerekliliğinden 
bahsederken, çtışmanın bir çerçevesinin olmasının gerekliliğinden de 
söz eden Akgönül, hukuksal ve toplumsal çerçeveden söz etti. Bazen 
toplumsal ve hukuksal normlar örtüşse de bunun her zaman mümkün 
olmadığını bu yüzden de iki çerçevede ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini 
de belirtti. Burdan sonra söz AİHM’ye gidebilmek için Anayasa 
Mahkemesi’nden onay alınmasına geldi. Anayasa Mahkemesi’nin görev 
tanımları değişmezken bu yeni görevin eklenmesinin tartışmalara yol 
açacağından da söz edildi. 

 Samim Akgönül, ifade özgürlüğünü üç aşamaya ayırarak bu 
aşamaları teker teker anlattı. İfade özgürlüğünün ilk aşamasının belli 
bir düşünceyi oluşturabilmek için birbirine zıt olan bir çok kanaldan 
haber alabilme özgürlüğü olduğunu söyledi. İkinci aşama olarak 
düşünceyi oluşturma aşaması, yani insanların herhangi bir düşünceyi 
oluşturmaktan çekinmeyeceği bir ortama sahip olmaları gerektiğinden 
söz etti. Üçüncü olarak ise oluşturulan düşünceyi gerek sanatla gerek 
sözle kamusal alanda ifade edebilme aşamasından bahsetti. Akgönül 
sonrasında da “nefret söylemi” kavramına geçti. Nefret söylemini 
dominant olduğunu düşünen grubun bireyleri tarafından dominant 
olmadığı düşünülen bireylere, sadece kimliksel aidiyetten hareketle 
aşağılama, hakaret etme gibi eylemlerde bulunmak olarak tanımlayan 
Samim Akgönül, sonrasında şu soruyu sordu: hangi durumlarda ifade 
özgürlüğü sınırı aşıp nefret söylemine dönüşür? Bu sorudan sonra ise 
hepimizin özel hayatında küfür kullandığını ve bu küfürlerin ya var 
olduğunu düşündüğümüz bir sosyal grubun üzerinden ya da kadınlık 
üzerinden olduğuna değindi. Diğer yandan hedefsiz bir biçimde de 
küfür ettiğimizi ekledi. Hedefsiz küfürlerde bir sorun olmasa da 



bireysel bir hedef seçildiğinde, seçilen hedefe meşru müdafaa hakkı 
verilmesinden bahsetti. Söz güçlü bir silah olduğu için de nefret 
söyleminin hedefinde olduğunu hisseden insanlar büyük tepkiler 
veriyorlar. Konuşmanın bu bölümünde Hakan Yılmaz yeniden söz 
alarak insanların söze tepki vermesinin biyolojik olduğundan bahsetti. 
Beynimizin sözle söylenen şeyleri gerçekmiş gibi algıladığına 
değinerek, sözün yumrukla aynı etkiyi yaptığı durumlar olduğunu 
ekledi. Sonrasında söz yeniden Akgönül’e geçti. Dil olmadan 
düşüncenin de oluşamadığını dolayısıyla da dilin de bir düşünce 
olduğunu söyledi. Medya dilinin önemine de dikkat çeken Akgönül 
38-39 yıllarındaki Alman basınında Yahudiler’in yeri ile Türk basınında 
Rumlar’ın yerinden söz etti. 4-5 ay boyunca tüm basın yayın 
organlarının bir suç işlendiğinde o suçu işleyenin etnik kimliği 
üzerinden haber yapması sonucu bu haberleri okuyan toplumdaki 
bireylerin beyninde bu suçla o etnik kimliğin özdeşleştiğinden bahsetti 
ve sonrasında o etnik kimliğe sahip olunduğu için o suçun işlendiği 
inancının oluştuğunu ekledi. Sonraki aşamada ise çoğullamanın 
gerçekleştiğine değindi. Örnek verilecek olunursa: Yahudiler cimridir, 
Rumlar kalleştir gibi. Sonraki aşama ise tekilleştirme aşaması. Rum 
kalleştir, Yahudi cimridir gibi. Burada Hakan Yılmaz söze girerek 
çoğulluk ile tekillik arasındaki farkı tam olarak anlayamadığını, ikisi 
arasında çok da büyük bir fark göremediğini söyledi. Samim Akgönül, 
Yılmaz’ın sorusu üzerine çoğullaştırma ile tekilleştirme arasındaki farkı 
anlattı. Çoğullaştırmada istisnalar için açık kapı bırakıldığından 
örneğin bir insan Yahudiler cimridir ama benim Yahudi komşum 
hariçtir gibi istisnalardan söz edebilirken tekilleştirmede ise istisnalar 
için açık bir kapı olmamasından söz etti. Eğer o etnik kimliğe sahipsen, 
insanların gözünde o özelliği taşımama gibi bir olasılığın söz konusu 
olmadığını da belirtti. Dolayısıyla tekilleştirme olduğu zaman aynı 
etnik kökenden iki insanı cezalandırmanın birbirinden hiçbir farkı 
olmadığını söyledi. 
 İdeolojik aygıtlardan da söz eden Akgönül, devletin ideolojik 
aygıtlarının olduğunu ve bu aygıtlardan en etkilisinin eğitim olduğunu 
söyledi. Türk ders kitaplarındaki Rum imajını da buna örnek gösterdi. 
Türkiye’de eğitim görmüş insanlar olarak hepimizin belli aynı şeyleri 
gördüğünü dolayısıyla hepimizin kendimizi bu konularda sorguya 
çekmemiz gerektiğinin altını çizdi. Bunu sadece Türkiye’ye mahsus 
olmadığını da belirterek, her devletin ötekiler için oluşturduğu bir dil 
olduğunu vurguladı. Her ulusun bir diğerine karşı inşa edildiğini çünkü 
öteki olmadan kendimizi tanımlayamadığımızı da sözlerine ekledi.
 Samim Akgönül konuşmasının son kısmında ise sosyal medyanın 
etkisinden söz etti. Sosyal medya sayesinde özel alanın kamusal alan 
haline gelmesine değindi. Eskiden birine hakaret edildiğinde olaya 
sadece hakaretin hedefindeki şahıs tepki gösterirken, olay twitter ya da 
facebook gibi siteler üzerinden yaşandığında bir anda milyonlara 
ulaştığını ve olayın çok daha büyük bir boyuta taşındığını söyledi. 



Diğer yandan o hesap bana ait istemeyen okumasın savunmasının da 
geçerli olmadığını çünkü söz çıktıktan sonra sözün anlamının 
değiştiğini, global bir şey olduğunu ekledi. Akgönül nefret söyleminin 
hedefinde varoluş meşruiyeti olmayan grupların olduğunu belirtti. Her 
toplumda grupların olduğunu ve bunlardan bazılarının nüfuslarından 
bağımsız olarak kendilerini topluma kabul ettirmiş gruplar olduğunu 
söyledi ve bu grupların varoluş meşruiyetlerini kazanmış olduklarından 
söz etti. Diğer yandan, bir gruba ait olduğu için başat olmadığını bilen 
azınlık gruplarının yani varoluş meşruiyetlerini kazanamamış grupların 
nefret söyleminin hedefinde olduklarını belirtti. Bu nefret söylemini de 
sembolik şiddet içerisinde değerlendirebileceğimizi sözlerine 
ekleyerek sembolik şiddeti dominant bir grubun varoluş meşruiyeti 
olmayan bir gruba uyguladığı fiziksel şiddet dışındaki her türlü şiddet 
olarak tanımladı. Bu noktada İslamofobia’dan söz ederek, sisteme 
gelen eleştirilerde sorun olmadığını bizim İslamofobia olarak 
gördüğümüz şeyin Müslümanofobia olduğunu dile getirdi. 
İslamofobia’nın içine İslam ile ilgili her türlü eleştirinin 
koyulabileceğini bunun da tehlikeli bir hal alabileceğinden söz etti. 
Örneğin İslam şiddet dini dendiğinde bunu bireysele dönüştürüp bir 
grup insanın şiddete eğilimli olduğu kanısı oluşabiliyor. Akgönül, 
Danimarka’daki karikatürlerin hepsinin aynı olmadığını bazılarının 
İslami felsefeyi hicvettiğini bazılarının ise Müslümanlar’a karşı nefret 
söylemi yaptığını ancak ilginç bir biçimde İslam felsefesini 
eleştirenlerin daha çok tepki aldığını da sözlerine ekledi. Millliyet 
Gazetesi’nde avukatların başörtüsüyle mahkeme salonlarına 
girebilmesi üzerine çizilen karikatürü örnek göstererek, bu karikatürde 
aşağılama olduğunu ancak şiddete çağrı olmadığını söyledi. 
Karikatürün sembolik şiddet olduğunu ve şiddete dönme riski 
olduğunu ancak bu risk var diye her şeyin yasaklanmasının mantıklı bir 
davranış olmadığını da belirterek sözlerini bitirdi ve seminerde soru-
cevap kısmına geçildi.


