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On üç dil. On ilke. Bir tart??ma.

E?er bir ?eyi internet üzerinden ifade ederseniz, teorik olarak 3 milyara yak?n insana ula?abilirsiniz
– yani insan nüfusunun neredeyse yar?s?na. Fakat söyledi?iniz, çizdi?iniz ya da foto?raf?n?
çekti?iniz ?eyleri kendi ülke ya da kültürünüzde yay?nlamak uygun olsa da bunlar ba?kalar? için
ciddi ölçüde onur k?r?c? olabilir.
?fade özgürlü?ü di?er bütün özgürlüklerin temelini te?kil eder. Fakat herkesin birbirine kom?u
olmaya ba?lad??? günümüz dünyas?nda ifade özgürlü?ünün s?n?rlar? ne olmal?d?r? ?nternet’in
kültürleraras? fikir payla??m? yapmak için bize sa?lad??? inan?lmaz f?rsatlar? nas?l
kullanmal?y?z?
Oxford Üniversitesi’nde bir ara?t?rma projesinin parças? olan bu site, içinde ya?ad???m?z
ba?lant?l? dünyada ifade özgürlü?ü üzerine süren ya?amsal tart??may? te?vik etmek ve ona dair
bilgi üretmeye adanm??t?r. Özgün olarak ço?u içerik 13 dilde sunulmaktad?r. Öncelikle bu
sayfan?n en üst k?sm?nda diledi?iniz dil seçene?ini t?klay?n. Sonra da ke?fetmeye ba?lay?n.
Site, her biri temel bir alan? temsil eden 10 ilke üzerinden düzenlenmi?tir. ?lkelere dair içeri?i
görmek için ana sayfada bir prensip kart?na t?klay?n ve sonra benim kaleme ald???m giri?i
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okumak için sa? üst kö?edeki panele t?klay?n.
Ülke, katk?da bulunanlar ya da konular seçeneklerini kullanarak da muazzam çe?itlilikteki
uluslararas? içeri?imize göz gezdirebilir veya yukar? kö?edeki arama opsiyonunu kullanarak sizi
özellikle ilgilendiren konular? ara?t?rabilirsiniz.
Daha fazla bilgi almak için, lütfen benim bu kültürleraras? ke?if yolculu?u üzerine yazd???m kitab?
okuyun.
Her ?eyden önemlisi, lütfen yorum yazmak ve ba?kalar? ile etkile?imde bulunmak için siteye gelin.
Kendi rehberli turunuzu yapabilir, bunu daha sonra ba?ka ö?renciler, arkada?lar ya da herhangi bir
grup ile, her ?ekilde ve platformda, çevrimiçi veya d???nda, tart??abilirsiniz. Lütfen siteyi nas?l
kulland???n?za dair yorumlar?n?z? siteye yazarak ya da bize do?rudan ula?arak bildirin.
Bunu te?vik etmek için siteyi bir aç?k e?itim kayna?? olarak en etkin kullananlara “Küratör Ödülleri”
vermeyi umuyoruz. Bununla ilgili detaylar? yak?n zamanda aç?klayaca??z.
Keyifli yolculuklar. Ve lütfen özgürce kendinizi ifade edin! Ben ve Oxford’daki tüm ekip olarak
dü?üncelerinizi bekliyoruz.
En iyi dileklerimizle,
Timothy Garton Ash ve
?fade Özgürlü?ü Platformu ekibi
PS. Ki?ilerin gerçek isimlerini kullanmalar?n? tercih etsek de, bir mahlas?n sa?layaca?? güvenli?i
gerektirecek birçok durum oldu?unu biliyoruz. Böyle bir durumda lütfen mahlas kullanmaktan
çekinmeyin.

Yay?nland?November 2, 2015
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