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“Ülkemizin bağımsızlığını kazananlar, devletin nihai amacının yeteneklerini
geliştirmeleri için halkı özgür kılmak ve ülkenin yönetiminde aklın
güçlerinin keyfilik güçlerine üstün gelmesini sağlamak olduğuna inandılar.
Özgürlüğe, hem bir amaç hem de bir araç olarak değer verdiler. Özgürlüğün
mutluluğun sırrı, cesaretin ise özgürlüğün sırrı olduğuna inandılar. İstediği
gibi düşünme ve düşündüğünü ifade etme özgürlüklerinin siyasal gerçeğin
keşfedilmesi ve yayılması için vazgeçilmez araçlar olduklarına; ifade ve
toplanma özgürlükleri var olmazsa bir şeyi tartışmanın boş bir uğraşı
olduğuna; bu özgürlükler var olduğunda tartışmanın zararlı bir öğretinin
yayılmasına genellikle yeterli korumayı sağlayacağına; özgürlüğe karşı en
büyük tehdidin pasifleştirilmiş bir halk olduğuna; bir konunun kamuoyunda
tartışılmasının siyasal bir görev olduğuna; ve bu özgürlüklerin Amerikan
hükümetinin temel esası olması gerektiğine inandılar...
Ciddi bir kötülük korkusu tek başına ifade ve toplanma özgürlüklerinin baskı
altında tutulmasını haklı kılmaz. İnsanlar cadılardan korktu ve kadınları
yaktı. İnsanlığı irrasyonel korkuların kölesi olmaktan kurtarmak ifadenin bir
fonksiyonudur... Cesaretli, kendine güvenen, halka dayalı hükümet
mekanizmaları yolu ile uygulamaya konan özgür ve korkusuz aklın gücüne
güven duyan insanlar için, ifade özgürlüğünden kaynaklanan açık ve mevcut
hiç bir tehlike yoktur.”
Yargıç Brandeis, Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927).

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
ABD YÜKSEK MAHKEMESİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Zühtü Arslan............................................................................................................................
1. İfade Özgürlüğünün Teorik Temelleri ve Birinci Değişiklik………………………
2. ABDYüksek Mahkemesi: Yapısı, İşleyişi ve İşlevi……………………………….
3. ABD’nin Zor Zamanlar Politikası, Yüksek Mahkeme ve İfade Özgürlüğü……….
4. Yüksek Mahkemenin Birinci değişikliğe Yaklaşımı………………………………
Sonuç ve Değerlendirme………………………………………………………………

II. BÖLÜM
ABD YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN
KARARLARINDAN SEÇMELER
Çeviriler Hakkında Notlar…………………………………………………………
1. Schenck v. United States (1919)
Çeviren: Bora Balcı...............................................................................................................

2. Abrams v. United States (1919)
Çeviren: İrfan Neziroğlu……………………………………………………………………

3. Gitlow v. New York (1925)
Çeviren: İrfan Neziroğlu……………………………………………………………………

4. Whitney v. California (1927)
Çeviren: Faruk Çakır………………………………………………………………………

5. Stromberg v. California (1931)
Çeviren: Faruk Çakır……………………………………………………………………………

6. Near v. Minnesota (1931)
Çeviren: Kazım Seyhan……………………………………………………………………………

7. Bridges v. California (1941)
Çeviren: A.Hamdi Aydın…………………………………………………………………………..

8. Chaplinsky v. New Hampshire (1942)
Çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu……………………………………………………………………….

9. Terminello v. Chicago (1949)
Çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu……………………………………………………………………

10. Dennis v. United States (1951)
Çeviren: Ertan Beşe………………………………………………………………………………..

11. Yates v. United States (1957)
Çeviren: M.Bedri Eryılmaz…………………………………………............................

12. Wood v. Georgia (1963)
Çeviren: Faruk Çakır……………………………………………………………………….

13. New York Times v. Sullivan (1964)
Çeviren: Bora Balcı……………………………………………………………..

14.Garrison v. Louisiana (1964)
Çeviren: Ramazan Gözen…………………………………………………………………….

15. Memoirs v. Massachusetts (1966)
Çeviren: Şaban Çalış…………………………………………………………………………….

16. Mishkin v. New York (1966)
Çeviren: Şaban Çalış……………………………………………………………………………

17. Ginzburg v. United States (1966)
Çeviren: Şaban Çalış……………………………………………………………………………

18. United States v. Robel (1967)
Çeviren: Mehmet Özcan……………………………………………………………………….

19. Cohen v. California (1971)
Çeviren: Ahmet Nohutçu………………………………………………………………………….

20. Airport Commissioners v. Jews for Jesus (1987)
Çeviren: Kazım Seyhan……………………………………………………………………………

21. Hustler v. Falwell (1988)
Çeviren: Faruk Çakır……………………………………………………………………………..

22. Texas v. Johnson (1989)
Çeviren: Mehmet Özcan…………………………………………………………………..
23. R.A.V v. St.Paul (1992)
Çeviren: Necat Kumral……………………………………………………………………
24. Wisconsin v. Mitchell (1993)
Çeviren: Nasuh Uslu…………………………………………………………………………………

25. 44 Liquormart v. Rhode Island (1996)
Çeviren: Nasuh Uslu…………………………………………………………………………………..

26. Reno v.American Civil Liberties Union (1997)
Çeviren: Kemal Başlar………………………………………………………………………………

27. California Democratic Party v. Jones (2000)
Çeviren: Ramazan Gözen…………………………………………………………………………..

28. Bartnicki v. Voper (2001)
Çeviren: Ahmet Nohutçu…………………………………………………………………………..

29. Good News Club v. Milford Central School (2001)
Çeviren: Nasuh Uslu……………………………………………………………………………

30 United States v. United Foods (2001)
Çeviren: Asım Balcı……………………………………………………………………………..

31 Aschroft v. Free Speech Coalition (2002)
Çeviren: Nuri Yurdusev……………………………………………………………………….

32. Watchtower Bible v. Stratton (2002)
Çeviren: Asım Balcı…………………………………………………………………………………..

33. Republican Party of Minnesota v. White (2002)
Çeviren: Birol Akgün……………………………………………………………………………..

34. Virginia v. Black (2003)
Çeviren: Necat Kumral……………………………………………………………………..

ABD Yüksek Mahkemesi ve İfade Özgürlüğü

Birinci Bölüm

1

Zühtü Arslan

2

ABD Yüksek Mahkemesi ve İfade Özgürlüğü

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ VE
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Giriş
Bu yazı, derleme bir kitaba yazılan bir giriş bölümünden beklenen açıklama ve
analizleri yapmayı amaçlıyor. Ancak, derlenen yazıların akademik makalelerden
değil de mahkeme kararlarından oluşması derleyenin işini biraz
zorlaştırmaktadır. Özellikle de kararları derlenen mahkeme, Türkiye’de çok az
tanınan bir kurum olunca bu zorluk daha da artıyor. Derlenen kararların daha iyi
anlaşılması, her şeyden önce, bu kararlara imza atan mahkemenin yapısı, işleyişi
ve bulunduğu siyasal/hukuksal iklimde oynadığı rol hakkında asgari düzeyde de
olsa bilgi edinmeyi gerektirmektedir. Kısaca, bu yazının amacı, kitabın iki temel
konusu olan ifade özgürlüğü ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne
ilişkin kararları hakkında okuyucuya giriş mahiyetinde bilgiler ve açıklamalar
sunmaktır.
Bu amaç, dört ana bölümde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Birinci bölümde ifade özgürlüğünün teorik temellerini ve bunun ABD Anayasasının
Birinci Değişiklik maddesinde yansımasını ele alacağız. İfade özgürlüğüne
yönelik araçsal/sonuçsal yaklaşımlarla, amaçsal yaklaşımların kısaca özetleneceği bu bölümde, özellikle araçsal yaklaşımın sakıncalarına dikkat çekilecektir.
Özcülük ithamına açık olmakla birlikte, amaçsal yaklaşımın ifade özgürlüğünü
haklılaştırmada daha sağlıklı olabileceği tezi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, ifade
özgürlüğüne yönelik yaklaşımların Birinci Değişikliğe ve onun Amerikan
Yüksek Mahkemesi’nin kararlarına nasıl yansıdığına da bakacağız. Bu
çerçevede, özellikle “gerçeklik” ve “fikirlerin pazaryeri” argümanlarının
Yüksek Mahkeme kararlarında sıkça kullanıldığına dikkat çekilecektir.
İkinci bölüm, ABD Yüksek Mahkemesi’ni genel hatlarıyla tanıtmayı
amaçlıyor. Burada özellikle Mahkeme’nin kendine has yapısı, işleyiş tarzı ve
işlevi üzerinde durulacaktır. Yargıçların atanmasından görev sürelerine, cinsiyetlerinden politik görüşlerine kadar mahkemenin üyeleriyle ilgili bir dizi
konu ele alınarak, bu “sübjektif” unsurların kararlar üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Ayrıca, ABD’nin federal ve federe düzeydeki ikili hukuk sistemi
içerisinde Yüksek Mahkeme’nin nasıl çalıştığı, başvuruların nasıl yapıldığı,
nasıl değerlendirildiği ve nihayet kararların nasıl verildiğine dair açıklamalar
yapılacaktır. Son olarak bu bölümde, yasaların yargısal denetimi (judicial
review) konusu, tarihsel gelişimi dikkate alınarak, özgürlüklerin korunması ve
demokrasinin sınırları bağlamında tartışılacaktır. Güncelliğini bugün de devam
ettiren bu tartışma, sadece Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin siyasal sistem
içindeki meşruluğunu değil, hemen bütün anayasa mahkemelerinin demokratik
meşruluğunu sorgulayan bir konudur. Kanaatimce, anayasa teorisinin en çetrefil
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konularından biri olan yargısal denetimi ABD Anayasası ve Yüksek Mahkemesi
bağlamında tartışmak, diğer ülkelerdeki ve bu arada ülkemizdeki konuyla ilgili
tartışmalara da ışık tutacaktır.
Üçüncü bölüm, Yüksek Mahkeme’nin olağanüstü dönemlerde ifade özgürlüğüne yaklaşımını ele almaktadır. Burada, daha genel bir ‘zor zamanlar’
politikası içerisinde Mahkemenin oynadığı rol üzerinde durulacaktır. Bu konuda
genelde ABD’nin özel olarak da Yüksek Mahkeme’nin tavrı iki dönem altında
incelenecektir. İlk olarak, özellikle 1950li yıllara damgasını vuran McCarthyist
döneme bakılacak, bu dönemin özellikleri ve Mahkeme’nin oynadığı rol
üzerinde durulacaktır. Senatör Joe McCarthy’nin ismiyle özdeşleşen bu dönem
ve politikalarını onun kişisel serüveninden ipuçları çıkararak anlamaya
çalışacağız.
Korku politikasının egemen olduğu ikinci dönem, “Yeni
McCarthyizm” olarak da adlandırılan, 11 Eylül 2001 terörist saldırılarıyla
başlayıp büyük ölçüde halen devam etmekte olan “post-11 Eylül” dönemidir.
Her ne kadar, Yüksek Mahkeme’ye bu yeni dönemde şimdilik çok fazla iş
düşmemiş olsa da, iş düştüğünde nasıl bir tavır sergileyebileceğinin sinyallerini
bazı yargıçların ifadelerinde bulmak mümkündür. Bu dönemlerde yürütmenin
izlediği, yargının da önemli ölçüde desteklediği, korku politikalarına yönelik
kamuoyu desteğini de not etmek faydalı olacaktır. Nitekim, Yüksek
Mahkeme’nin liberal yargıçları zaman zaman baskı politikalarına yönelik
popüler desteğe vurgu yaparak, bu desteğin geçici olacağına dair umutlarını
ifade etmişlerdir.
Dördüncü bölüm, Yüksek Mahkeme’nin tematik olarak ifade özgürlüğüne
yaklaşımını irdelemektedir. ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği, ifade
özgürlüğünü oldukça geniş şekilde düzenlemekte, bir dizi özgürlükten oluşan bir
paket olarak formüle etmektedir. Birinci Değişiklik maddesine göre “Kongre,
bir dinin kurulmasını öngören ya da gereklerinin serbestçe yerine getirilmesini
yasaklayan; ya da ifade özgürlüğünü veya basın özgürlüğünü; ya da kişilerin
barışçı şekilde toplanma hakkını ve şikayete neden olan bir durumun
düzeltilmesi için hükümete dilekçe verme hakkını daraltan bir yasa yapamaz.”
Bu bölümde, Birinci Değişiklikte korunan özellikle ilk üç özgürlüğe (din, ifade
ve basın özgürlükleri) ilişkin Yüksek Mahkeme’nin yaklaşımı ele alınacak,
zaman içerisinde ortaya çıkan içtihat değişikliklerine vurgu yapılacaktır. Bu
yaklaşımın incelenmesi, Birinci Değişikliğin dinamik bir yoruma tabi
tutulduğunu, internet gibi bu anayasa maddesinin kaleme alınmasından yaklaşık
iki yüzyıl sonra ortaya çıkan ifade ve iletişim araçlarına kolaylıkla
uygulanabildiğini ortaya koyacaktır.

1. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEORİK TEMELLERİ VE
BİRİNCİ DEĞİŞİKLİK
İfade özgürlüğü neden değerlidir? İfade özgürlüğünü teorik düzeyde haklılaştırmaya yönelik tartışmaların hareket noktası bu sorudur. Kimilerine göre
ifade özgürlüğü başka değerlerin gerçekleştirilebilmesi ve korunabilmesi için
değerlidir. Sonuçsal ya da araçsal yaklaşım olarak bilinen bu görüş, ifade öz-
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gürlüğünü “hakikatin keşfi” gibi daha ulvi değerlere hizmet eden bir araç olarak
görmektedir. Bazılarına göre de ifade özgürlüğünün kendisi gerçekleştirilmesi
gereken değer-li bir ilkedir. Kant’ın bireyin kendinde amaç olduğuna yönelik
meşhur kategorik buyruğunu manipüle etme pahasına denebilir ki “ifade
özgürlüğüne sadece başkalarının aracı değil aynı zamanda kendi içinde bir amaç
olarak davranılmalıdır”.
İfade özgürlüğünü araçsal düzlemde haklılaştırmaya yönelenlerin John Stuart
Mill’den beri vazgeçemedikleri bir argüman var: gerçeklik. Buna göre, gerçeği
elde etmenin yolu fikirlerin serbest pazarından geçer. Bir şekilde “yanlış”
olduğu gerekçesiyle yasaklanan ya da bastırılan bir düşünce “gerçek” olabilir.
Bu nedenle gerçeğe ya da doğruya ulaşmanın yolu fikirleri serbest ve yarışmacı
bir ortamda sunmaktır. Gerçekliğin testini yapacak olanlar da, “fikirlerin
pazaryeri”nde tezgahları dolaşan müşteriler olacaktır. Bu argüman, Amerikan
Yüksek Mahkemesinin bazı kararlarına yansımıştır. Yargıç Holmes, Abrams v.
United States kararına yazdığı karşıoy yazısında “fikirlerin pazaryeri” fikrini şu
şekilde ifade etmiştir:
“(G)erçeğin en iyi testi fikirlerin gücünden geçer. Çünkü böylece bir fikir
piyasada rekabete açık bir ortamda kendisini kabul ettirmiş olacaktır. Ve bu,
gerçek isteklerin güvenli olarak yerine getirilmesi için en uygun zemindir.”1
Gerçeklik yaklaşımının dayandığı iki temel argüman vardır. Birincisi,
“yanılabilirlik”, ikincisi de buna bağlı olarak “şüphecilik”.2 Mill’e göre düşüncelerin ifadesini “yanlışlık” düzleminde engelleyenlerin, tartışmayı susturanların
dayandıkları temel varsayım “yanılmazlık”tır. Kişisel ve sübjektif
“yanılmazlık”larını mutlaklaştırdıklarında siyasi otoriteler “yanlış” buldukları
görüşlerin ifadesini kolayca yasaklayabilmektedirler. Oysa bastırılan bir
düşüncenin “yanlış” olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz.3 Başka bir deyişle,
“yanlışlık” konusunda yanılabiliriz. “Yanılabilirlik”, yanlış olduğu düşünülerek
yasaklanan ya da engellenen görüşler hakkında yanılmış olabileceğimizi
varsayar. Popper’ın savunduğu bilimsel bilginin doğrulanabilir olmaktan ziyade
“yanlışlanabilir” olması gerektiği şeklindeki düşünce de bu argümanı
desteklemektedir. Kısacası bir önermenin “yanlışlanabilir” olması onun geçersiz
olduğu anlamına gelmemektedir. Daha da ileri giderek Kuhn’un paradigmaların
dönüşümü tezini hatırlayabiliriz. Buna göre bilim toplulukları belli dönemde
yine temel parametreleri kendilerince belirlenmiş bir paradigma içinde çalışır ve
1

Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919). (çev. İ.Neziroğlu).
İfade özgürlüğünün haklılaştırılmasına ilişkin teorik yaklaşımların incelendiği çalışmalar için bkz.
F.Schauer, İfade Özgürlüğü: Felsefi Bir İnceleme, (Çev. M.B. Seçilmişoğlu), (Ankara: LDT
Yayınları, 2002), ss.3-104; W. Sadurski, İfade Özgürlüğü ve Sınırları, (Çev. M.Bahattin
Seçilmişoğlu), (Ankara: LDT Yayınları, 2002), ss.1-44; M.Erdoğan, “Demokratik Toplumda İfade
Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif”, Liberal Düşünce, Sayı 24 (Güz 2001), ss. 8-13.
3
Hemen belirtmek gerekir ki, Mill “yanlış”lığı belli olan görüşlerin yasaklanması gerektiğini
savunmamaktadır. Tersine, “yanlış”lığından emin olsak bile bir görüşün ifade edilmesine yönelik
yasağın kesinlikle “kötü” olduğunu vurgulamaktadır. Bkz. J.S.Mill, ‘On Liberty’, Utilitarianism,
On Liberty, and Considerations on Represantative Government, (London: J.M.Dent &Sons Ltd.,
1972), içinde s.79.
2
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tezlerini üretirler. Ancak bir süre sonra bu paradigma geçerliliğini yetirir, yeni
bir ‘bilimsel devrim’ sonucu bambaşka bir paradigma devreye girer. Mekanik
fiziğin yerini bir süre sonra Kuantum paradigmasının alması Kuhn’un teorisini
açıklayıcı niteliktedir.
Biraz da bu paradigmatik kuşatmayı düşünerek Stanley Fish bir kitabına sinik
bir üslupla “Özgür İfade Diye Bir Şey Yoktur” (There is No Such Thing as Free
Speech) başlığını koymuştur. Fish’e göre, Birinci Değişikliğin de arkasında yatan
temel varsayım, siyasal müdahaleden bağımsız, düşüncelerin serbestçe
yarışabildiği bir “pazaryeri”nin ya da “kamusal forum”un kurulması fikridir. Oysa
“fikirlerin pazaryeri” ya da “kamusal forum” partizan görüşlerden yani politikadan
azade olarak kurulamaz, çünkü bu düşüncenin kendisi politik bir tasavvuru yansıtmaktadır. Sonuç olarak da ‘özgür ifade’ politik bir kurgu olarak, onu şekillendirenlere ve içeriğini belirleyenlere hizmet edecek olan bir söyleme dönüşmektedir.4 Aslında Fish’in yaklaşımı, “yanılabilirlik” ve “şüphecilik” argümanlarının ifade özgürlüğünü temellendirmede olduğu kadar, onun dayandığı
temelleri yıkma girişiminde de kullanılmaya müsait olduklarını göstermektedir.
Özellikle ‘şüphecilik’ eksenli yaklaşımla, Birinci Değişiklik etrafında oluşturulan
“korunan ifade/sınırlanan ifade”, “çatışmacı olan ifade/çatışmacı olmayan ifade”
gibi ayrımların ne kadar kırılgan olduğu or-taya çıkmaktadır. Zira bu ve benzeri
ayrımların tamamı, son tahlilde özcü bir nitelik taşıyan, genel ve evrensel
varsayımlara dayandırılmaktadır. Oysa şüphecilik, bu varsayımların geçerliliğini
sorgulamakta ve bunların arizi (contingent) yönünü öne çıkarmaktadır.
Gerçeklik argümanının, yanılabilirlik ve şüphecilik temellerine karşın, içinde
barındırdığı çok ciddi bir tehlike daha var. Bu tehlike, söz konusu tezin
“gerçeklik” konusunda özcü bir yaklaşımı dayatabilecek olmasından kaynaklanmaktadır. Schawer’in belirttiği gibi, “gerçekliğe dayanan tez, aslında
Aydınlanmanın bir çocuğuydu ve onda somutlaşan, insanlığın akılcılığı ve
mükemmel kılınabilirliğine dair iyimser bir görüşle ilgiliydi.”5 Aydınlanmanın
amaçsal aklı ve “Hakikat” merakı “iyi-kötü”, “gerçek-gerçek dışı”, “doğruyanlış”, ve “aydınlık-karanlık” gibi siyasal düzlemde tahakkümü üretmeye ve
değişen koşullarda yeniden üretmeye hizmet eden karşıtlıkları beslemiştir. İfade
özgürlüğünün gerekliliğini gerçeğin ya da doğrunun bulunmasına hizmet etmesi
noktasında haklılaştıracak olursak kaçınılmaz olarak bir gerçeklik tanımı
yapmamız gerekecektir. Burada gerçeklik sadece olgusal anlamda bazı olayların
aydınlanması olarak algılanamaz. Gerçekliğin normatif yüzünde daha ciddi
potansiyel baskı unsurları taşıyan bir kavram vardır: doğru. Hatta genellikle tekil
olarak kullanıldığında büyük ‘D’ ile Doğru. Burada özellikle siyasal iktidarın
doğruyu belirleme ve dayatma eğilimine dikkat çekmek gerekir. Gerçeklik ya da
doğru temelli bir argüman, tersine çevrilerek ifade özgürlüğünün karabasanına
kolayca dönüşebilir. Aslında bu, ifade özgürlüğüne araçsal yaklaşımın özüne
yöneltilebilecek bir eleştiridir. Araçsal yaklaşım, ifade özgürlüğünü ondan daha
4

S.Fish, There is No Such Thing as Free Speech And It is A Good Thing, Too, (Oxford: Oxford
University Press, 1994), s.114.
5
Schaver, İfade Özgürlüğü, s. 37-38.
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değerli amaçlara hizmet ettiği oranda değer-lendirmektedir. Ancak, bu amaçlara
hizmet edemez hale geldiğinde ifade özgürlüğü bütün değerini kaybedebilir.
Nitekim, ‘zararlı’ ya da ‘yıkıcı’ fikirlerin neye göre “zararlı” ve “yıkıcı”
olduğunu düşünmek bile doğru tekelciliğinin ifade özgürlüğü önünde nasıl bir
engel oluşturabileceğini göstermektedir. Bu tür “sakıncalı” düşüncelerin
ifadesinin yasaklanması, araçsal yaklaşım açısından tutarsızlık olarak kabul
edilemez. Burada amaç, “hakikatin tecellisi”ni engelleyen düşüncelerin ifadesini
susturmaktır. Kafa karıştıran, zihinleri bulandıran, hakikati manipüle eden ifadelerin sınırlanması ya da engellenmesi, doğru tekelcilerinin benimsediği temel
misyondur. Bu misyonun, “yanlış” da olsa her türlü düşüncenin serbestçe ifade
edilmesini savunan “fikirler piyasası” argümanını kolayca
bertaraf
edebileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek.
Bu konuda ABD Yüksek Mahkemesi’nn 1945 tarihli Thomas v. Collins
kararına değinmek yerinde olacaktır. Bir sendika toplantısında önceden izin
almadan konuşma yapan bir sendika yetkilisi Texas’ın ilgili kanunu uyarınca
mahkum olmuştu. Yüksek Mahkeme, sendika görevlilerinin sendikaya üye
temin etmek amacıyla konuşma yapmalarını izne ve bazı şartlara bağlayan bu
kanunu ifade ve toplanma özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı
bulmuştur. Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının arkasında devletin “hakikat
bekçisi” olmadığı fikri yatmaktadır. Yargıç Jackson, mahkeme kararına mutabık
yazısında şu önemli ilkesel tespiti yapmıştır:
“Halkı zararlı fikirlere karşı korumak devletin vazifesi veya hakkı olamaz. Birinci Değişikliğin temel amacı, kamusal makamların basın, ifade ve
inançları düzenlemek (sınırlamak) suretiyle toplumun zihnini korumaya
kalkışmasını önlemektir.”6
İfade özgürlüğünü araçsal düzlemde haklılaştırmaya yönelik argümanlardan
biri de demokrasi temellidir. Buna göre demokratik süreç, fikirlerin serbestçe
dolaşımını ve alışverişini gerektirir. Elitist modelleri bir kenara bırakırsak,
demokrasi oy verme ya da seçilme gibi mekanik unsurların ötesinde karar alma
mekanizmasına mümkün olduğu kadar geniş halk kesiminin katılımını
gerektiren bir yönetim biçimidir. Bu anlamda bu katılımı mümkün kılacak en
önemli etken, bireylerin serbestçe görüşlerini ifade edebilmeleri ve bu amaçla
örgütlenebilmeleridir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, liberal demokrasiyi
sınırlı dolayısıyla özgürlükçü kılan onun ‘liberal’ sıfatıdır. Başka bir deyişle
demokrasiler tanımları gereği sınırlı yönetim modelleri değildirler. Tersine
demokraside son söz doğruların tek ölçütü ve belirleyicisi olan çoğunluğa aittir.
Bu nedenle ifade özgürlüğünün korunması büyük ölçüde çoğunluğun iradesinin
sınırlandırılmasına bağlıdır. Bu iradeyi sınırlayacak temel ilkelerden birisi
bireyin hakları ve özgürlükleridir. Robert Nozick, “Anarşi, Devlet ve Ütopya”
adlı kitabına şu cümlelerle başlar:
“Bireylerin hakları vardır. Hiç kimsenin veya hiçbir grubun (haklarını
ihlal etmeden) onlara yapamayacağı şeyler vardır. Bu haklar öylesine güçlü
6
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ve kapsamlıdır ki, devletin veya memurlarının neyi yapabilecekleri, eğer bir
şey varsa, sorusunu gündeme getirmektedir.”7
İfade özgürlüğü ve diğer temel özgürlükler, çoğunluğun insafına terk
edilemez. Nitekim 1943 tarihli Barnette kararında Yüksek Mahkeme, demokratik rejimlerde çoğunluğun ve yetkililerin sınırlarına dikkat çekmiştir.
Liberal demokrasiler çoğunluk iradesinin temel hak ve özgürlüklerle kayıtlandığı siyasal sistemlerdir. Yüksek Mahkeme bireylerin sahip olduğu temel hak
ve özgürlüklerin oylamaya konu olamayacağını şu ifadelerle vurgulamıştır:
“Haklar Bildirgesi’nin (Bill of Rights) amacı, bazı konuları siyasi
tartışmaların değişen kaderine bağlı olmaktan çıkarmak, onları çoğunluğun ve yetkililerin ulaşabileceği alanın ötesine taşımak ve mahkemeler tarafından uygulanacak yasal prensipler haline getirmektir. Bir
kişinin yaşama hakkı, kişi özgürlüğü, mülkiyet hakkı, konuşma, basın,
ibadet, toplanma özgürlüğü ve diğer temel hakları oya sunulamaz; bu hak
ve özgürlükler hiçbir seçimin sonuçlarına bağlı kılınamaz.” 8
Bayrak yakmanın Anayasaya aykırı olmadığına karar veren Texas v. Johnson
davasında da Yargıç Brennan, ifade özgürlüğünün çoğunluk karşısında
korunması gerektiğini vurgulamıştır. Yargıç Brennan’a göre, “Eğer Birinci
Değişikliği belirleyen temel bir prensip varsa, o da hükümetin bir fikri sadece
toplum onu rahatsız edici ve kabul edilemez buluyor diye yasaklayamamasıdır.”9
İfade özgürlüğünü “kendinde değer” olarak görenler, onun araçsal niteliğinden ziyade, bizatihi “iyi” olduğunu ileri sürmektedirler. İfade özgürlüğü, adil
bir siyasal düzenin kurucu unsuru ya da ‘mütemmim cüzü’dür. Ancak burada
şu soru akla gelmektedir. İfade özgürlüğünün kurucu unsuru olduğu adil siyasal
düzenin kendisi bir araç değil midir? Aslında bu araç-amaç eksenli tartışmaların,
insanları çıkmaz bir sokağın eşiğine bıraktığı, ya da bir süre sonra başladığımız
noktaya bizi getiren döngüsel bir yolculuk haline dönüştüğünü kabul etmek
gerekir. Araçların zamanla amaçlaştığı, amaçların da zamanla aslında araç
olduklarının anlaşıldığı durumlar söz konusudur. Yargıç Brandeis de, Whitney v.
California kararına yazdığı muhalefet şerhinde Amerikanın kurucu babaları
“özgürlüğe, hem bir amaç hem de bir araç olarak değer verdiler” demektedir.10
Bu araç-amaç tartışmasını bir kenara bırakarak, bireyin tanımlanmasında ve
tanınmasında ifade özgürlüğünün ne tür bir rol oynadığına bakmak gerekir. Bu
rolün hem ifade özgürlüğünü araçsal ya da amaçsal yaklaşımlarla savunan
liberaller açısından, hem de ona sinik, şüpheci ve pragmatist gözlüklerle bakan
postmodernistler açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de,
özgür ifadenin bireyin ve “öteki” olarak bireyin ontolojik statüsünün
7

R.Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya, çev. A.Oktay, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2000), s.21.
8
Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624, (1943).
9
Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).
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Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927) (Çev. F.Çakır).
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tanımlanmasında ve tanınmasında oynadığı hayati rolü sergilemek, ifade
özgürlüğünün insanın biricikliğini işaretleyen bir unsur olmasının yanında,
toplumsal/siyasal/hukuksal mekanın üzerine oturması gereken normatif temelin
de kurucusu olduğunu göstermek bakımından önemlidir.
İfade özgürlüğü, bir anlamda “öteki”nin özgürlüğüdür. “Öteki” ile ilişkilerde
yaşanan sorunlar, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasını beraberinde
getirmektedir. Burada temel sorun “öteki”yle ilişkidir. Bu ilişkinin Carl
Schmitt’in formüle ettiği şekliyle “dost/düşman” ayrımına dayanması kaçınılmaz olarak “öteki”ni yok etmeye yönelik politikaları gündeme getirmektedir.
Lyotard, bu politikaları çağdaş toplumların en önemli sorunu olarak
görmektedir. Ona göre “çağdaş toplumların muzdarip oldukları hoşnutsuzluk,
yani postmodern ıstırap, Ötekinin engellenmesidir.”11 Ötekinin engellenmesi,
liberal demokrasilerde yaşanan özgürlük krizinin en önemli nedenlerinden
biridir. ‘Öteki’ ile ontolojik ilişkimizi sağlam bir moral temele oturtmadan
özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü öteki gerçekte bizim dışımızda olan değildir.
Herbirimiz içimizde bir öteki figürü taşıyoruz.12 Bu hem ampirik olarak hem de
kavramsal düzeyde geçerli olan bir durumdur. Hannah Arendt, “bilinen en
siyasal toplum” olarak nitelediği Romalıların dilinde “yaşamak” ve “ölmek”
kelimelerinin anlamına dikkat çekerek, başkasıyla birlikte olmanın yaşamsal bir
zorunluluk olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre yaşamak, başkalarıyla birlikte
olmak (inter homines esse), ölmek ise bu birlikteliğin sona ermesi (inter
homines esse desinere) anlamına gelmektedir.13 Benzer şekilde Lyotard, ölüm
cezasını “telafisi imkansız bir yanlış” olarak değerlendirirken konunun ilginç bir
boyutuna dikkat çeker. Ona göre ölüm cezasını kabul edilemez kılan önemli bir
husus, mahkumun başkalarına seslenme hakkının elinden alınmasıdır. Ölüm
cezası yanlıştır, “çünkü o konuşanın konuşma topluluğundan dışlanmasını
çağrıştırır.”14
Diğer yandan kavramsal düzeyde de kendimizi başkalarıyla tanımlamaktayız. Ötekinin ve farklılıkların tanınması ve benimsenmesi, bireyin (‘kendi’nin)
kimliğinin ontolojik güvenliği için kaçınılmaz bir gerekliliktir.15 Bu nedenle
“öteki’, sadece dışarıda kendisini hoş görebileceğim biri değil, aynı zamanda
beni “tanımlayan”dır. Tam da bu noktada, özellikle ifade özgürlüğünün
korunmasında “benimseme” ile ‘hoşgörme’nin aynı şeyler olmadığını
hatırlatmak gerekir. “Hoşgörü”, bütün cazibesine rağmen, hiyerarşik bir ilişkiyi
çağrıştırmaktadır. Bu ilişki, bir tarafta “biz”lerin yani hoşgörenlerin, diğer yanda
da daha düşük konumda olan “öteki”lerin yani hoşgörülenlerin bulunduğu
eşitsizlikçi bir durum yaratmaktadır. Hoşgörme ile horgörme arasındaki ince
zarın yırtılmasına ve çoğu kez ikincisinin birincisi içinde gizlenmesine yol açan
hastalıklı bir ilişkidir bu. Thomas Paine bu konuda daha da ileri giderek
11
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hoşgörü ile hoşgörüsüzlüğü despotizmin iki türü olarak gösterir. Ünlü Rights of
Man (İnsan Hakları) adlı kitabında Paine şu çarpıcı ifadeleri kullanır:
“Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün karşıtı değil, karşılığıdır. Her ikisi de
despotizmdir. Birisi kendisinde vicdan hürriyetini yasaklama hakkını görür,
diğeri ise bu hürriyeti bağışlama, lütfetme hakkını.”16
Oysa “benimseme”, “hoşgörü” kelimesinden farklı olarak, ötekinin ontolojik
statüsünü tanımayı ifade eder. Ötekinin susturulması, aynı zamanda onun siyasal
özne olma hakkını elinden almaktır. Zira konuşma veya ifade, Arendt’in
vurguladığı gibi, “kişiyi siyasal varlık yapan unsur”dur.17 Siyasal varlık olmak,
bir tercihten ziyade zorunluluğu ifade etmektedir. Her birimizi birer “zoon
politikon” olarak formatlayan bir dünyada ifade özgürlüğü, kendimizi ve
başkalarını tanımlamada, anlamada ve algılamada, bu çerçevede başkalarıyla
ilişkilerimizi belirlemede ihtiyaç duyduğumuz bir değerdir. Bu değerin Fish ve
benzerlerinin ifade ettiği gibi “partizan vizyon”la yüklü olması, onu değer-siz
kılmaz. Tersine, onu değerli kılan “partizan vizyon”u da değerli kılar.
Fish, özgür ifade söylemine içkin olan siyasallığı göstermek için, farklı
dönemlerde “sapkın” ya da “yıkıcı” olduğu gerekçesiyle bir çok fikrin ya da
inancın yasaklandığı argümanını kullanır. Bunun için de John Milton’un klasikleşmiş eseri olan Areopagitica’dan bir alıntı yapar. Milton, hoşgörüyü ve
özgür ifadeyi yüce bir değer olarak sunduğu kitabının sonuna doğru şöyle der:
“Sapkınlığın ve açıkça batıl inançların hoşgörülmesi gerektiğini kastetmiyorum. Bütün dinsel ve medeni değerleri yıktıkları için, bunların
kendileri de yerle bir edilmelidir.”18
Aslında, hoşgörünün kimi durumlarda hoşgörüsüzlüğe dönüşmesi, Milton’la
sınırlı değildir. İfade özgürlüğünün fikri babası sayılan John Stuart Mill bile bu
konuda sınırlayıcıdır. Mill’e göre özgürlük sadece ileri, medeni toplumların
sahip olması gereken bir değerdir. Oysa “barbar” toplulukların özgürlüğü
kullanmaları gereksizdir. Dahası Mill’e göre gelişimlerini tamamlayıncaya
kadar “barbarlar için despotizm meşru bir yönetim şeklidir”.19
Fish, Milton’un 1644 yılında ortaya koyduğu bu tavrın, tarihsel ve arizi
olmadığını, ifade özgürlüğüne ilişkin söylemin özünde zorunlu olarak var
olduğunu ileri sürer. Fish konuşuyor:
“Kriz geldiği zaman (ki er ya da geç gelecektir) ve kurumlar (kilise,
devlet ya da üniversite) rasyonel özlerini yıkmaya yönelik bir davranışla
karşı karşıya kaldıklarında, buna şu şekilde tepki göstereceklerdir: ‘elbette
yerle bir etmemiz gereken-------[şu ya da bu düşünce veya inancın] tolere
edilmesini kastetmiyoruz’.” 20
16

T.Paine, Rights of Man, (1791), (Harmondsworth: Penguin Books, 1969), s.107.
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Fish’e göre bu tepki, aniden ortaya çıkan bir tehlike karşısında “genel özgürlüğe” bir istisnanın ifade edilmesi değil, tersine hiçbir zaman genel olmayan
ve yapısal/orijinal bir dışlamanın anlamlandırdığı bir özgürlüğün dışavurumudur.21 Burada belirleyici olan da büyük ölçüde politikadır. Korunacak/sınırlandırılacak ifade ayrımında son sözü söyleyecek olan, hakim siyasal
anlayıştır. Bu siyasal anlayış, sadece politikacıların benimsediği görüşler değil,
aynı zamanda yargıçların da siyasal düzlemdeki tercihlerini ve önceliklerini
yansıtmaktadır.22 “Kısacası oyunun adı”, Fish’in kelimelerini kullanırsak, “her
zaman politikadır.”23
Özellikle “kriz” dönemlerinde, Fish’in işaret ettiği, hoşgörüsüzlüğün
dışavurduğu, farklı olanların ifadesine izin verilmediği ampirik olarak doğrudur.
Biraz ileride bu yazıda da ele alınacağı gibi, bu tür dönemlerde siyasal ve
yargısal kurumlar “elbette ifade özgürlüğü değerlidir, ancak bu onu kötüye
kullanmaya çalışan komünistleri ya da Müslümanları tolere etmemizi
gerektirmez” şeklinde bir tavrı kolayca benimseyebilmektedirler. Ne var ki,
ampirik olarak geçerli bu tezin aynı düzeyde kavramsal olarak da geçerli olduğu
konusunda Fish’e katılmak zor görünüyor. İfade özgürlüğüyle ilgili literatürün
(Milton ve Mill’in eserleri dahil) bir kısmında ve önemli tarihsel pratiklerde
ortaya çıkan dışlama ve baskı unsurları, zorunlu olarak bu unsurlardan
arındırılmış bir özgür ifade söyleminin kavramsallaştırılamayacağı anlamına
gelmez. İfade özgürlüğü, hem söylem düzeyinde hem de pratikte
“tamamlanmamış bir proje” olarak görülebilir. Bu onun mevcut haliyle “eksik”
ve dolayısıyla uygulanamaz olduğu anlamına gelmez. Tersine, ifade özgürlüğünün dinamik bir yapıya sahip olduğu, içeriğinin tarihsel olarak şekillendiği ve geliştirildiği anlamına gelir.
Hemen her normatif kavram gibi, ifade özgürlüğü de inişli çıkışlı bir serüven
yaşamaktadır. Bu ABD siyasal tarihinde özellikle geçerli bir durumdur. Birinci
Değişikliğin mimarlarından birisi olan Madison’un aynı zamanda köle sahibi
olduğu bilinmektedir.24 Dahası, Amerika’nın kurucu babaları, bir yandan
özgürlükler bakımından belki de dünyanın en gelişmiş anayasasını kaleme
alırken, diğer yandan Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadına milletvekili
gönderecek eyaletlerin nüfusunu belirlemede kölelerin sayılıp sayılmayacağını
tartışıyordu. Bu konuda bulunan çözüm de çok ilginçti. Kuzey ve Güney
eyaletlerinin sonunda uzlaştıkları ve Anayasanın 1.Maddesine yansıyan formüle
göre bir eyaletteki kölelerin sadece beşte üçü sayılacaktı. Başka bir deyişle, bir
köle beyaz adamın beşte üçü kadar değere sahip olacaktı, yani beş köleden ikisi
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siyasal anlamda “yok” kabul edilecekti.25 Diğer yandan, siyahlara yönelik
ayrımcılığın en azından hukuksal düzlemde ortadan kaldırılması uzunca bir süre
almıştır. Bu konuda, ABD Yüksek Mahkemesi’nin önemli bir rol oynadığını
belirtmek gerekecektir. 1954 tarihli Brown v. Board of Education kararı, sadece
beyaz ve siyahların ayrı okullarda eğitim görmesini zorunlu kılan düzenlemeyi
anayasaya aykırı bulmakla kalmamış, aynı zamanda siyahların teorik düzeyde
de olsa “var”lıklarının kabul edilmesi noktasında bir çığır açmıştır.
Bütün bunlar, ifade özgürlüğünün her geçen gün daha iyi korunduğu ve
korunacağına ilişkin lineer bir iyimserliği ifade etmemektedir. Bu yöndeki
gelişim ya da değişim, düz bir çizgi izlemekten ziyade, inişli çıkışlı bir seyir
izlemektedir. Bu seyirde ABD Yüksek Mahkemesi belirleyici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, Mahkeme’nin yapısına ve işleyişine biraz yakından
bakmakta fayda var.

2. ABD YÜKSEK MAHKEMESİ: YAPISI, İŞLEYİŞİ VE İŞLEVİ
2.1. Yüksek Mahkemenin Yapısı
ABD Anayasası, Birleşik Devletler’in yargı yetkisini kullanacak bir Yüksek
Mahkeme’nin kurulacağını belirtmekle birlikte, bu mahkemenin yapısı ve
işleyişiyle ilgili hiçbir hüküm içermemektedir. 1789 tarihli Yargı Kanunu
(Judiciary Act of 1789), başlangıçta biri mahkeme başkanı olmak üzere toplam
altı yargıçtan oluşan bir Yüksek Mahkeme öngörmüştü. Bu sayı 1869 yılında
yapılan bir yasa değişikliğiyle dokuza çıkarılmıştır. Mahkeme üyelerinin
sayısıyla oynayarak politik avantaj kazanmak isteyen ABD başkanları olduysa
da26 bu sayı bu güne kadar değiştirilememiştir. Baş Yargıç (Chief Justice)
unvanı taşıyan Yüksek Mahkeme Başkanı Amerikan hukuk ve siyasal
sisteminde çok önemli bir yere sahiptir. Hatta mahkemenin dönemleri, başkanların isimleriyle anılmaktadır. Örneğin, 1801-1835 dönemi “Marshall
Mahkemesi”, 1937-1969 dönemi ise “Warren Mahkemesi” olarak bilinmektedir.
Mahkeme başkanları, Yüksek Mahkeme’yi temsil etmenin ötesinde önemli bir
işlev daha görmektedirler. Mahkeme Başkanları, ABD Başkanlarının
yargılanmaları durumunda (impeachment) Senato’da oluşturulan yargılama
komitesine de başkanlık etmektedirler.
Yüksek Mahkeme yargıçları, diğer federal yargıçlar gibi, ABD Başkanı tarafından atanırlar. Ancak Başkanın aday gösterme ve atama yetkisi Senato’nun
denetimine tabidir. Senato, Başkan tarafından gösterilen adayın gerekli
niteliklere sahip olup olmadığını tartışır ve nihai olarak oylama yaparak söz
25

C.L.Friedrich ve R. G. McCloskey (eds.), From the Declaration of Independence to the Constitution: The Roots of American Constitutionalism, (New York: the Liberal Arts Press, 1954),
s.xlviii.
26
Örneğin Başkan Roosevelt, 1937 yılında Yüksek Mahkeme’de en az on yıl çalışmış ve yetmiş
yaşını doldurmuş her üye için ilave bir yargıç atama planı yapmış, ancak mahkeme çoğunluğunu
lehine çevirmeye yönelik bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
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konusu atamayı onaylar ya da reddeder. Bu durum, Başkanların aday
gösterirken Senato’nun onayını alabilecek isimlere öncelik vermesini gerektirir.
Yargıçların atama prosedürünün, hem yürütmeyi hem de yasamayı içine alacak
şekilde olması, bir anlamda onların kendilerini herhangi bir güce karşı borçlu
hissetmemelerini, dolayısıyla görevlerini bağımsız olarak yapabilmelerini
sağlamaya yönelik bir önlem olarak da yorumlanmaktadır.
Yüksek Mahkeme yargıçlarının bağımsızlığını sağlamaya yönelik iki önemli
anayasal güvence daha söz konusudur. Birincisi, yargıçlar bir kez atandıktan
sonra istedikleri kadar bu görevde kalabilirler. Yargıçların görevden
alınabilmesinin tek yolu, belirli suçlardan dolayı suçlanmaları (impeachment) ve
suçlu bulunmalarıdır. Bunun dışında hiçbir güç yargıçları görevden alamaz.
Yeni yargıçlar için yer, ya mevcut yargıçların ölümü ya da belli bir yaştan sonra
kendi istekleriyle görevlerini bırakmalarıyla açılabilmektedir. Bu güvence,
yargıçların çok uzun süreler görevde kalmalarını sağlamaktadır. Mesela Yargıç
Marshall, 1801’de Mahkemeye atanmış, tam 34 yıl görev yaptıktan sonra 1835
yılında ölümünden sonra yeri boşalmıştır. Diğer yandan Yargıç Brennan, aynı
şekilde 34 yıl görev yaptıktan sonra 1990’da kendi isteğiyle emekliye
ayrılmıştır. Yüksek yargıçların bağımsızlığını sağlamaya yönelik diğer bir
anayasal güvence de maaşlarının azaltılamamasıdır. Anayasanın 3.maddesine
göre, görevleri sırasında yargıçların maaşları azaltılamaz.27
Bütün bu güvenceler ve oynadıkları rol düşünüldüğünde, ABD siyasal ve
hukuksal sisteminde Yüksek Mahkeme yargıçlığının en prestijli mesleklerden
biri olması şaşırtıcı değildir. Hemen her yargıcın ya da hukukçunun gönlünden
bir gün bu mahkemeye atanma hayali geçer. 1950li yılların Amerikasına
damgasını vuran Senatör McCarthy de Senatör olmadan önce yakınlarına bir
yargıç olarak hayatta en büyük arzusunun Amerikan Yüksek Mahkemesi’ne
atanmak olduğunu söylemiştir.28 McCarthy, bu amacına ulaşamamıştı, ama ifade
özgürlüğüyle ilgili liberal yaklaşımıyla tanınan Yargıç William Brennan’ın
Yüksek Mahkeme’ye atanmasına karşı oy veren tek senatör olarak tarihe
geçmeyi başarmıştır.29 Ayrıca, Yüksek Mahkemenin erkek egemen bir yargı
organı olduğunu belirtmek gerekir. Yüksek Mahkeme’ye ilk kadın yargıç, 1981
yılında Başkan Reagan tarafından atanmıştır. Yüksek Mahkeme’nin ilk kadın
yargıcı olan Sandra O’Connor’un dışında mevcut mahkemede bir kadın yargıç
(Yargıç Ginsburg) daha bulunmaktadır.
Yüksek Mahkeme’ye atanan yargıçların siyasi görüşleri verilen kararları
etkilemektedir. Özellikle Birinci Değişikliğe yönelik Mahkeme’nin yaklaşımı
irdelenirken muhafazakar ve liberal yargıçların hangi yönde tavır takındıklarına
27

Amerikan Anayasasının yargıçlar için bu iki güvenceyi içeren 3.maddesinin ilgili kısmı şu
şekildedir: “Yüksek Mahkeme ve alt mahkeme yargıçları, iyi halleri sürdüğü sürece görevde kalacaklar, ve hizmetleri karşılığında, belli zamanlarda ve görevde bulundukları sürece azaltılamayacak, bir maaş alacaklardır.”
28
Thomas C. Reeves, The Life and Times of Joe McCarthy: A Biography, (New York: Madison
Boks, 1997), s.33.
29
ibid., s.667.
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bakılır. Yargıçların siyasi görüşlerinin kararlar üzerinde belirleyici olduğunu
gösteren tipik bir olay 1954 yılında yaşanmıştır. Yüksek Mahkeme’nin ırk
ayrımcılığını reddettiği meşhur Brown kararından hemen önce ırkçı düşüncelere
eğilimli birisi olarak bilinen Yargıç Vinson ölür.
Bunun üzerine ırk
ayrımcılığına şiddetle muhalefet eden Yargıç Frankfurter aynen şöyle der:
“Hayatım boyunca ilk kez Tanrı’nın varlığına dair bir işaret gördüm”.30 Son
olarak, mevcut Başkan George W.Bush’un Beyaz Saray’a giden yolunun
Yüksek Mahkeme’den geçtiği biliniyor. Yüksek Mahkeme, Florida’daki oyların
yeniden elle sayılması talebini reddeden kararı ile mevcut ABD Başkanını
belirlemiştir. Yaygın kanaate göre, cumhuriyetçi yargıçların siyasi tercihleri bu
kararda belirleyici olmuştur.
Ancak belirtmek gerekir ki, yargıçların siyasi görüşleri ve dolayısıyla Birinci
Değişikliğin koruduğu ifade özgürlüğüne yaklaşımları da zaman içerisinde
değişebilmektedir. Bu değişiklikler, kimi zaman tamamen objektif unsurlardan
ziyade, yargıçların iç dünyasındaki çalkantılarla açıklanmaktadır. Sözgelimi,
Yüksek Mahkeme’nin efsanevi yargıçlarından Oliver Wendell Holmes,
komünist histerinin yavaş yavaş Yeni Dünyaya hakim olmaya başladığı preMcCarthyist dönemde Schenck, Frohwerk ve Debs’i hapse gönderen kararlara
hiç tereddüt etmeden katılmıştı. Oysa bu davalarla hemen hemen aynı konuyu
paylaşan Abrams v. United States davasında Yargıç Holmes, aniden görüşlerini
değiştirdi ve liberal bir tavır takındı. Holmes’a adeta bir gece “özgür ifade
meleği görünmüş”tü.31 Belki de “özgürlük meleği”nden aldığı bu ilhamla,
Yargıç Holmes, Abrams kararına tarihi bir muhalefet şerhi yazdı.

2.2. Yüksek Mahkemenin İşleyişi
19.yüzyılın ilk yarısında kaleme aldığı “Amerika’da Demokrasi” adlı meşhur
kitabında, Alexis de Tocqueville “Birleşik Devletlerin yargı kurumu bir yabancı
için anlaşılması en zor şeydir” diye yazar.32 Bu zorluk, büyük ölçüde yargı
sisteminin ikili yapısından ve mahkemelerin sahip olduğu yetkilerin
farklılığından kaynaklanmaktadır. Kavranması kolay olan gerçekse, Yüksek
Mahkeme’nin yargı sisteminin en tepesinde hukukun ne olduğu konusunda son
sözü söyleyen yargı organı olduğudur. De Tocqueville’in ifadesiyle,
“yeryüzünün hiçbir yerinde (Yüksek Mahkeme’den) daha güçlü bir yargısal
organ kurulmamıştır.”33
Bu güçlü mahkeme, ABD Anayasasının 3. maddesine dayanılarak kurulmuştur. Buna göre “Birleşik Devletlerin yargı yetkisi bir Yüksek Mahkemeye ve
Kongre’nin zaman zaman atayacağı ve kuracağı alt mahkemelere aittir.” Yüksek
Mahkeme’nin yargı yetkisinin kapsamı da aynı maddede belirlenmiştir. Buna
göre, Yüksek Mahkeme prensip olarak temyiz merci olsa da, belli davalara da
30

Zikreden: D. Pannick, Judges, (Oxford: Oxford University Press, 1987), s.26.
R. A.Smolla, Free Speech in An Open Society, (New York: Alfred A. Knope, 1992), s.101.
32
A.de Tocqueville, Democracy in America, Vol.I, trans. G.Lawrence, (London: Fontana Pres,
1994), s.99.
33
ibid., s.149.
31
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ilk derece mahkemesi olarak bakmaktadır. Anayasanın 3.maddesi,
“Büyükelçileri, diğer yabancı devlet temsilcilerini ve konsoloslarını ilgilendiren
ve bir eyaletin taraf olduğu tüm davalarda” Yüksek Mahkeme’nin ilk yargı
yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. 3. maddede sayılan diğer tüm
davalarda, Yüksek Mahkeme temyiz yetkisine sahiptir.34 Ancak Kongre,
temyizle ilişkin kural ve istisnaları koyma yetkisini elinde tutmaktadır. Başka
bir deyişle, Kongre bazı davaları Yüksek Mahkeme’nin temyiz yetkisi dışında
tutabilir. Bu “istisna hükmü” Kongre tarafından sadece bir kez, Sivil Savaş
döneminde, kullanılmıştır.35
Yüksek Mahkeme’nin temyiz organı olarak işleyişini kavrayabilmek için,
ABD’nin iki düzlemli yargı sistemi hakkında asgari düzeyde de olsa bilgi sahibi
olmak gerekir. Yüksek Mahkeme, hem federal mahkemelerden hem de eyalet
mahkemelerinden temyiz edilen davalara bakabilmektedir. Federal düzeyde en
alt mahkemeler Birleşik Devletler Bölge Mahkemeleridir (U.S. District Courts).
Federal adalet sisteminin ilk kapısı olan bu mahkemeler, genellikle tek
yargıçlıdırlar ve bazen jürili bazen da jürisiz olarak karar vermektedirler. Bölge
Mahkemeleri’nin kararlarına karşı Federal Temyiz Mahkemeleri (U.S. Courts of
Appeals) ne gidilebilmektedir. Ancak üç yargıçlı federal Bölge Mahkemelerinin
kararlarına karşı doğrudan Federal Yüksek Mahkeme’ye gidilebilmektedir. Bu
istisnai bir durum olmakla birlikte, Yüksek Mahkeme’nin bu davalara bakmama
konusunda takdir yetkisi yoktur. Federal Temyiz Mahkemeleri, federal
düzeydeki davaların çok büyük bir kısmı için son noktadır. Federal Temyiz
Mahkemeleri, “circuit” denen ve birden çok eyaleti içine alan coğrafi birimlerde
kurulup faaliyet göstermektedirler. Bunlardan en genişi, Alaska’dan Arizona’ya,
Montana’dan Hawaii’ye tam dokuz eyaleti içine alan “Dokuzuncu Circuit”tir.36
Federal Temyiz Mahkemesi yargıçlığı, Amerikan adalet sistemi içinde önemli
bir yere sahiptir. Yüksek Mahkemeye giden yolda sıçrama taşıdır bir anlamda,
zira Yüksek Mahkeme yargıçlarının büyük bir çoğunluğu bu mahkemelerden
seçilmektedir.
Federal düzeydeki bu “genel” mahkemelerin dışında “özel” mahkemeler de
vardır. Uluslararası Ticaret Mahkemesi, İflas Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi
gibi ilk derece özel mahkemelerin yanında, 1982 yılında bir de özel temyiz
mahkemesi kurulmuştur. Federal Bölge Temyiz Mahkemesi (The Court of

34

Anayasa’nın 3.maddesine göre federal mahkemelerin yargı yetkisi içinde bulunan davalar
şunlardır: (a) Amerikan Anayasası, federal kanunlar ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan
davalar; (b) büyükelçileri, diğer ülke temsilcilerini ve konsolosları ilgilendiren davalar; (c) deniz
hukukuna ilişkin davalar; (d) Federal Devletin taraf olduğu davalar; (e) iki ya da daha fazla eyalet
arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan davalar; (f) farklı eyaletlerin vatandaşları arasındaki
davalar; (g) aynı eyaletten olup da değişik eyaletlerden toprak bağışları iddiasında bulunan
vatandaşlar arasındaki davalar; (h) bir eyalet ya da vatandaşlarıyla, yabancı bir devlet ya da
vatandaşları arasındaki davalar.
35
T.G.Walker & L.Epstein, The Supreme Court of the United States: An Introduction, (New York:
St.Martin’s Press, 1993), s.5.
36
Bkz. L.Baum, American Courts, Third Edition, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1994),
s.21.
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Appeals for Federal Circuits) adı verilen bu mahkeme, özellikle paten
davalarının temyizine bakmaktadır.37 Genel ve özel federal mahkemelerin son
temyiz mercii Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesidir.
Eyalet düzeyindeki yargı sistemi çok daha karmaşıktır, çünkü her eyaletin
kendine has mahkemeleri ve uygulamaları olabilmektedir. Ancak şu kadarını
belirtmek gerekir ki, eyalet düzeyinde de genel olarak (ilk derece) Dava
Mahkemeleri, Eyalet Temyiz Mahkemeleri ve Eyalet Yüksek Mahkemesi’nden
oluşan üçlü bir mahkeme yapılanmasından bahsedilebilir. Eyalet yargı
sisteminin en tepe noktasında yer alan Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin
kararlarına karşı da Amerikan Yüksek Mahkemesine başvurulabilmektedir.
İster federal ister eyalet mahkemelerinden gelsin, Yüksek Mahkeme’ye
yapılan başvurular otomatik olarak kabul edilmemektedir. Daha doğrusu, bu
başvuruları Avrupadaki anayasa mahkemelerine yapılan başvurularla karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Yüksek Mahkeme’ye başvurunlar, dava dosyasını
göndermekten ziyade, bir anlamda dosyayı havale edip edemeyeceklerini
sormaktadırlar. Eğer Yüksek Mahkeme, davanın kendisine gönderilmesini kabul
ederse bu yönde bir müzekkere (a writ of certiorari) çıkarmaktadır. Yüksek
Mahkeme, her yıl yapılan binlerce başvurudan sadece birkaç yüzünü kabul
etmektedir. Mahkeme’nin kabul ettiği başvuruların yapılan toplam başvurulara
oranı ortalama yüzde beş civarındadır. Eğer yargıçlardan dördü, yapılan bir
başvurunun önemli bir anayasal ya da yasal meseleyi ilgilendirdiğini
düşünüyorsa Mahkeme bu başvuruyu gündemine almak zorundadır. Başvuru
kabul edildikten sonra, tarafların avukatları Yüksek Mahkemenin huzurunda
iddia ve savunmalarını dile getirirler. Duruşmalar tamamlanınca Mahkeme
toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Mahkeme’nin nadiren oybirliğiyle karar
verdiği görülmektedir. Mahkeme üyelerinden biri kararı yazmakla
görevlendirilir. Mahkeme kararına katılıp da gerekçelere katılmayan yargıçlar
“ayrı görüş” (concurring opinion) yazısı, karara muhalif olanlar da “karşıoy”
(dissenting opinion) yazısı yazabilirler. Bazı karşıoy yazıları, Mahkeme
kararından daha fazla ilgi toplamakta, diğer yargıçları etkileyebilmekte ve bir
süre sonra hakim görüş haline gelebilmektedir.38
37

ibid., s.39.
Hem mahkeme kararları, hem de karşıoy yazıları bazen çok renkli tartışmalara sahne olmaktadır.
Gerçekten zaman zaman Yüksek Mahkeme kararlarının, sıkıcı, anlaşılmaz, teknik hukuki metinler
olmaktan uzaklaştığını görmek mümkündür. Republican Party of Minnesota v. White davasında
olduğu gibi, çoğunluk görüşünü yazan yargıçla muhalif yargıç(lar) arasında ince bir polemiğin
yaşandığı davaların sayısı hiç de az değildir. Özellikle muhalif görüş belirten yargıçlar, bazen
çoğunluğun kararıyla “dalga geçme” olarak da nitelendirilebilecek şekilde bir üslubu
seçebilmektedir. Sözgelimi, Bartnicki v. Vopper davasında muhalif olan Baş Yargıç Rehnquist
Mahkemenin bir konudaki görüşünü Shakspeare’in, Troilus and Cressida adlı oyununa atfen
“sadece kelimelerden ibaret” olarak değerlendirmektedir (Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001)
(Çev. A.Nohutçu)). Yargıçların Shakspeare merakı, muhalefet şerhlerine yansımakla kalmıyor,
mahkeme kararlarında da ifadesini buluyor. Sanal çocuk pornosunu da yasaklayan bir federal
kanunun anayasaya aykırılığını inceleyen Mahkeme, küçük sayılabilecek yaştaki kişilerin aşk
ilişkilerinin edebi eserlere konu olabileceğine dikkat çekiyor. Mahkeme, şu ifadeleri kararını
desteklemek için kullanıyor: “Her iki tema –gençlerin cinsel aktivitesi ve çocukların cinsel
38
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Avrupadaki anayasa mahkemelerinin aksine, Amerikan Yüksek Mahkemesi
soyut norm denetimi yapmamaktadır. Yasaların Anayasaya uygunluğunu,
temyiz mahkemesi olarak somut norm denetimi yaparken incelemektedir. Daha
da önemlisi, yasaların anayasaya aykırılığını belirleme tekeline de sahip
değildir. Bütün mahkemeler, yasaları anayasallık açısından denetleyebilmektedirler, ancak bu konuda nihai yetki Yüksek Mahkeme’nindir. Yüksek
Mahkeme’nin kararları, “anayasanın üstünlüğü” ilkesini düzenleyen anayasal
hüküm (6.madde) gereğince herkesi ve her kurumu bağlar.

2.3. Yüksek Mahkeme, Yasaların Yargısal Denetimi ve Demokrasi
Anayasanın üstünlüğü ilkesi, aynı zamanda Yüksek Mahkeme’nin “yargısal
denetim” yetkisinin de dayanağını oluşturmuştur. Bundan tam iki asır önce
Yargıç Marshall’ın başkanlığındaki Yüksek Mahkeme, sadece Yeni Dünya’da
değil, eski dünyada da etkisini gösterecek yeni bir tartışma başlattı. Mahkeme’nin 1803 tarihli Marbury v. Madison kararı, yargısal denetim (judicial
review) konusunda bitmek bilmeyen bir tartışmanın kıvılcımlarını çaktı. İlk kez
bu davada, Yüksek Mahkeme Kongre’nin çıkardığı kanunları anayasallık
bakımından denetleyebileceğini, Anayasaya aykırı kanunları geçersiz kılacağını
ilan etti. Bu karar, Yüksek Mahkeme’nin o tarihten sonraki yargı ve yetki
alanını belirledi.
Amerikan Anayasasının herhangi bir yerinde Yüksek Mahkeme’ye yasaların
anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi veren açık bir hüküm bulunmamaktadır. Mahkeme’nin bu yetkisine anayasal dayanak olmaya en yakın
hüküm, 3.maddenin ikinci fıkrasında belirtilen “bu Anayasadan doğan” davalara
Yüksek Mahkeme’nin bakabileceğine ilişkin ifadedir. Ancak, “bu Anayasadan
doğan” davaları ele alması, onun yargısal denetim yetkisine sahip olduğunu
açıkça göstermez.
Anayasa’nın hazırlayıcılarından Alexander Hamilton, Anayasa taslağının
kabul edilmesine yönelik yoğun propaganda ve tanıtım faaliyetleri kapsamında
78 nolu Federalist Paper’ı yargı konusuna ayırmıştır. Burada Hamilton,
Anayasanın “yargısal denetim” yetkisini mahkemelere verdiğini ileri
sürmektedir. Hamilton’a göre, “devredilen bir yetkiyi kullanan her organın, bu
yetkiyi devredene aykırı olan eylemleri geçersizdir” ilkesi gereğince,
mahkemelerin Kongre tarafından çıkarılan Anayasaya aykırı kanunları geçersiz
ilan etme yetkisi vardır. Hamilton söz konusu ilkeye dayanarak ulaştığı sonucu
şu şekilde savunmaktadır:

suistimali- sayısız edebi esere ilham olmuştur. William Shakespeare birinin sadece 13 yaşında
olduğu en meşhur genç aşıklar çiftini yarattı. Bkz. Romeo ve Juliet, act.I, sc.2,1.9 (“Henüz ondört
yaşına dönmemişti”). Eserinde, Shakespeare ilişkiyi harika ve masum bir şey olarak anlatır,
gençliğe ait bir şey olarak değil. Eser 40’tan fazla filme konu oldu, bunlardan bazıları gençlerin
ilişkilerini cinsel birleşme ile noktaladığına işaret eder.” Aschroft v. Free Speech Coalition, 535
U.S.__(2002) (Çev. A.N.Yurdusev).
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“Bu nedenle, yasama organının Anayasaya aykırı hiçbir kararı geçerli
olamaz. Bunu reddetmek, vekilin asıldan; hizmetçinin efendisinden; halkın
temsilcilerinin halkın kendisinden üstün olduğunu kabul etmek anlamına
gelecektir…Mahkemelerin halk ile yasama arasında, ikincisini kendisine
verilen yetki sınırları içinde tutma görevini de yerine getiren, bir ara kurum
olarak dizayn edildiğini düşünmek daha rasyoneldir… Bir temel kanun olan
Anayasanın ve yasama organının yaptığı diğer kanunların anlamını belirleme
işi yargıçlara aittir. Eğer Anayasa ile kanunlar arasında bir uyumsuzluk
varsa, elbette daha üstün emrediciliğe ve geçerliliğe sahip olan diğerine;
başka bir ifadeyle, Anayasa kanuna; halkın niyeti onun temsilcilerinin
niyetine tercih edilmelidir.”39
Bu yetkinin yargıyı (kararları geçersiz kılma gücüne sahip organı), yasama
(kararları geçersiz kılınan organ) karşısında daha üstün hale getireceği tezine
karşı, Hamilton şu cevabı veriyor:
“Bu (yargısal denetim), halkın her iki güç karşısında üstünlüğünü ifade
etmektedir. Eğer, yasalara yansıdığı şekilde yasama organının iradesi,
Anayasada ifadesini bulan halkın iradesi ile çatışırsa, bu durumda yargıçlar
birincisiyle değil ikincisiyle bağlıdırlar ve ona göre hareket etmelidirler.”40
Hamilton’un yargısal denetimi “anayasanın üstünlüğü” temelinde meşrulaştırmaya yönelik bu argümanı, aslında bir yandan Yüksek Mahkeme’nin
Madison kararına dayanak sağlamış, diğer yandan da bu kararla birlikte hızlanan
tartışmalara zemin hazırlamıştır. Gerçekten de Marbury v. Madison davasında
Mahkemenin kararını açıklayan Yargıç Marshall, yargısal denetim yetkisini
tıpkı Hamilton gibi anayasanın üstünlüğü ilkesine dayandırmıştır. Anayasa’nın
6.maddesine göre “Bu Anayasa ve bu Anayasa uyarınca yapılacak Birleşik
Devletler yasaları…ülkenin en üstün yasası olacak; ve bütün eyaletlerdeki
yargıçlar, herhangi bir eyaletin anayasası ya da yasalarındaki karşıt hükümlere
rağmen bu üstün yasaya uyacaklardır.” Marshall’a göre, eğer Anayasa diğer
kanunlardan üstünse, ki öyledir, ve Kongre herhangi bir kanunla Anayasayı
değiştiremiyorsa41, bu takdirde Anayasaya aykırı kanunların mahkemeler
tarafından uygulanması mümkün değildir. Kısaca, yargısal denetim yetkisi
anayasanın üstünlüğünün “mantıksal” bir sonucudur. “Mantıksal zorunluluk”

39

A.Hamilton, J.Madison, J.Jay, The Federalist Papers, (New York: Mentor Books, 1961), s.467.
ibid., s.468.
41
Amerikan Anayasası, değiştirilmesi oldukça zor ve uzun bir süreci gerektiren “sert anayasa”lardandır. Anayasanın 5. maddesine göre, Anayasa değişikliklerine ilişkin süreç Kong-re’nin
her iki kanadının üçte iki çoğunluğu veya eyaletlerin üçte ikisinin yasama organlarının başvurusu
ile başlatılabilir. Her iki durumda da Kongre bir ulusal konvansiyonu toplantıya çağıracaktır.
Anayasa değişikliği önerilerini ancak bu ulusal konvansiyon yapabilir. Değişik-liklerin yürürlüğe
girebilmesi için, Ulusal Konvansiyonun önerilerinin eyaletlerin dörtte üçü-nün parlamentolarında
ya da eyaletlerin dörtte üçündeki konvansiyonlar tarafından onay-lanması gerekmektedir.
40
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olarak ortaya çıkan bir uygulamanın ayrıca meşruluğunun tartışılmasının
mantıksız olacağı ileri sürülmektedir.42
Buna rağmen genelde yargısal denetim konusu özelde de Yüksek Mahkemenin Madison kararı çok tartışılmıştır. Tartışmanın odak noktası, yargısal
denetimin demokrasiyle bağdaşır olup olmadığıdır. Seçilmemiş kişilerden
oluşan mahkemelerin, seçimle gelen parlamentonun çıkardığı kanunların
anayasallığı konusunda son sözü söyleyecek olmasının demokrasiye aykırı
olduğu ileri sürülebilir. Bu argümanın altında, yargısal denetim yetkisine sahip
olan yargının son tahlilde yasama ve yürütme organından üstün olacağı,
dolayısıyla birkaç kişinin çoğunluğa hükmedeceği varsayımı yatmaktadır. Bu
varsayımın yaratabileceği tehlikeleri gidermek için Hamilton, Montesquieu’dan
esinlenerek “en az tehlikeli organ” argümanına başvurmaktadır. Hamilton’a
göre:
“Yürütme sadece paye dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda toplum kılıcını
da elinde tutar. Yasama sadece para kesesine hükmetmekle kalmaz, aynı
zamanda her vatandaşın hak ve vazifelerini düzenleyen kurallar koyar. Oysa
yargı ne kılıç ne de kese üzerinde bir etkiye sahiptir… Gerçek şudur ki, yargı
ne GÜÇ ne de İRADE sahibidir, sadece hüküm (karar) sahibidir. Dahası
yargı, kararlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bile, yürütme
organının yardımına muhtaçtır.”43
Hamilton’un bu öngörüsünün tam olarak doğru olduğunu söylemek zor
görünüyor. Mahkeme kararlarının gerçekte hem güç hem de iradenin ifadesi
olduğu ve beraberinde çok önemli bir etki doğurduğu bilinmektedir. Ancak,
Hamilton yargı “irade”ye değil “sadece hükme” sahiptir derken, yargıçlardan bir
beklentisini de ifade etmektedir. Buna göre yargıçlar, kararlarını kendi siyasal
iradelerinden bağımsız olarak sadece anayasaya göre vereceklerdir.44 Bu
durumda çoğunluğun iradesine hakim olan, atanmış birkaç kişinin iradesi değil,
onların sadık kaldıkları anayasanın (dolayısıyla halkın) iradesi olacaktır.
Yargısal tarafsızlığa yönelik bu naif iyimserlik, normatif anlamda işlevsel olsa
bile, yargılamanın doğasını tam olarak yansıtmamaktadır. Yargıçların,
kararlarını verirken siyasi önyargılarından, dünya görüşlerinden, kısaca “hukukdışı” mülahazalardan soyutlandıkları, sadece anayasaya ve hukuka bağlı
kaldıkları düşüncesi bir mitostur. Anayasa ve yasalar yoruma muhtaç metinlerdir. Yorum ise esasen siyasal bir faaliyettir. Anayasa yargısındaki yorum
açısından bu özellikle geçerlidir, çünkü anayasa hukuksal olduğu kadar, hatta
ondan da fazla, siyasal bir metindir.
Şu halde, yargısal denetim için can alıcı soru şudur: atanmış birkaç kişinin
siyasal iradesi, seçimle gelenlerin siyasal iradesine hangi meşru temelde ağır
42

Bu konuda bkz. C.S.Nino, “A Philosophical Reconstruction of Judicial Review”, M.Rosenfeld
(ed.), Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy: Theoretical Pers-pectives, (Durham
and London: Duke University Press, 1994), içinde s.289.
43
Hamilton, The Federalist Papers, s.465.
44
Bkz. R. J.McKeever, The United States Supreme Court: A Political and Legal Analysis,
(Manchester: Manchester University Press, 1997), s.89.
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basabilir? Yargısal denetimi meşrulaştırmaya yönelik en ikna edici argüman,
“hak-eksenli” yaklaşımı benimseyenlerce ileri sürülmektedir. Buna göre,
anayasayla belirlenen ve çoğunluğun da müdahale edemeyeceği temel hak ve
özgürlükler vardır. Bu hak ve özgürlüklere yönelik en ciddi tehlike çoğunluğun
desteğini arkasında bulan siyasal iktidardan gelmektedir. O halde, “karşı
çoğunlukçuluk” temelinde hakların korunması bizzat çoğunluğun insafına
bırakılamaz. Hesap verebilirlik ve siyasal sorumluluk bakımlarından rahat olan
yargıçların bu konuda daha iyi bir koruma sağlayacağı varsayılabilir. Ancak bu,
başka bir (ön)varsayımı gerektirmektedir. Mahkemeler, yürütme ve yasamaya
göre daha haklardan yana daha özgürlükçü bir tavır takınırlar. Bu varsayımı, ne
ampirik olarak ne de kavramsal olarak ispatlamak kolay görünmüyor. Tersine,
bazı ülkelerde özellikle yüksek yargı organlarının hak ve özgürlükler konusunda
oldukça tutucu, kısıtlayıcı bir yaklaşım içerisinde oldukları bilinmektedir.
Sonuç olarak, yargısal denetimin Birleşik Devletler’de doğduktan sonra
gitgide yaygınlaştığı ve yazılı bir anayasaya sahip ülkelerin ortak pratiği olmaya
başladığı söylenebilir.45 Ne var ki, yargısal denetimin meşruluğu sorunu halen
tartışılıyor ve görünür gelecekte de tartışılmaya devam edeceğe benziyor.

3. ABD’NİN ZOR ZAMANLAR POLİTİKASI, YÜKSEK MAHKEME VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
3.1. Yönetimin Korkusu Korkunun Yönetimi
Zor zamanlar, korkunun hakim olduğu, belli belirsiz bir düşmandan kaynaklanan korkunun yeniden üretildiği ve bunun bir politikaya dönüştüğü
dönemlerdir. Korkunun kamçıladığı baskı politikası, bu dönemlerde paranoyayı
yansıtan boyutlara ulaşabilmektedir. Politik paranoya, doğal olarak dost-düşman
ayrışmasını keskinleştirmekte, düşmanın gücü olduğundan fazla gösterilerek
korku politikalarına meşruiyet kazandırılmak istenmektedir. Böyle dönemlerde
sadece devletin karar alma mekanizmaları değil, toplumun hemen her kesimi
korkunun ve onun arkasındaki tehdidin esiri haline gelmektedir. Amerika
tarihinde özellikle iki dönemde korkunun politik paranoyaya dönüştüğü
görülmektedir. Bunlardan birincisi, 1940lı ve 50li yıllara damgasını vuran ve
McCarthyizm ile özdeşleştirilen “Kızıl Korkusu”, ikincisi de post-11 Eylül
dönemini tanımlayan “Yeşil Korkusu”dur. Korku, her türlü baskıcı politikayı ve
özgürlük ihlallerini haklılaştırmada kendisine başvurulan psikolojik bir silaha
dönüşmektedir. Ronald Dworkin’in 11 Eylül sonrasında vurguladığı gibi,
“korkutuldukları vakit insanların temel insan haklarına ve sivil haklara
itibarı/saygısı çok kırılgandır ve Amerikalılar çok korkmuştur.”46
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Yargısal denetimle ilgili tartışmalar için bkz. J.H. Ely, Democracy and Distrust: A Theory of
Judicial Review, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980); C.Wolfe, The Rise of
Modern Judicial Review: The Rise of Modern Judicial Review , (New York: Basic Books Publishers, 1986).
46
R.Dworkin, “Vatanseverliğe Yönelik Tehdit”, Çeviren: A.Yayla, Liberal Düşünce, 25-26 (KışBahar 2002), s.262.
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Korku politikasının en önemli sonucu, (bir açıdan da nedeni) akıl tutulmasıdır. Bu politikanın hakim olduğu dönemlerde, mücadele korkunun kaynağını kurutmak gibi görünür. Burada korkunun tamamen asılsız, kaynaksız
olduğunu söylemek mümkün değildir. Hiçbir paranoya tamamen yanılsamalara
dayanmaz. Politik paranoya da gerçeğin çarpıtılması ve abartılmasından
ibarettir.47 Ancak bu hengamede korkunun kaynağı olmayanlar da mağdur
edilirler. Yargıç Brandeis, 1927 yılında yazdığı bir karşıoy yazısında, “insanoğlu
cadılardan korktu ve kadınları yaktı” diyordu. Brandeis’in korkunun irrasyonel
sonuçları konusunda Amerika’yı uyarmasına rağmen, McCarthy döneminde
histerik boyutlara ulaşan “Kızıl Korkusu” yüzlerce kişinin işini kaybetmesine,
aşağılanmasına veya hapiste yatmasına neden olmuştur.

3.2. McCarthyizm: Cadı Avından Siyasal Engizisyona
1940lı ve 1950li yılların Amerikasında adından en çok bahsedilen politikacı hiç
kuşkusuz Joe McCarthy’dir. İrlanda asıllı olan McCarthy’nin basit bir kasaba
avukatlığından Eyalet Mahkemesi yargıçlığına, oradan da Senato üyeliğine
uzanan ilginç bir yaşam öyküsü var. 1946 seçimlerinde Wisconsin senatörü
olarak Washington’a taşındığında, McCarthy ileride kimilerince lanetle anılacak
bir şöhrete adım attığını belki de bilmiyordu. Gençlik döneminde boksla uğraşan
Senatör McCarthy politikaya kavgayı ve şiddeti taşımakla kalmamış, kendi
adıyla anılan hareketi de aynı dille tanımlamıştır. Her fırsatta komünistlerle
“anladıkları dilde” mücadele etmek gerektiğini söyleyen ve halk arasında
“dövüşçü” olarak bilinen McCarthy’e göre, “McCarthyizm kolu sıvalı
Amerikanizmdir”.48 Nitekim kısa süre içinde kolu sıvalı Amerikanizm’in demir
yumruğu, kökü dışarıda “hainler”in kafasına balyoz gibi inmeye başlamıştır.
1950li yılların ortasına doğru hız kesen McCarthyizm’in kahramanı da bir
anlamda cephe genişletmiş Başkan Eisenhower’a meydan okumuştur.
Cumhuriyetçi bir Başkan’a meydan okumanın yaşamının en büyük kumarı
olduğunu McCarthy biliyordu. Bu kumarı oynadı ve kaybetti. Cumhuriyetçiler,
partilerinin bölünmesi tehlikesi karşısında Başkan Eisenhower’ın arkasında
durdular. Bu McCarthy’nin siyasi yaşamının sonu oldu.49 1954 yılında Senato
tarafından gensoruya maruz bırakılan McCarthy artık prestiji sarsılmış birisiydi.
Bir zamanlar, gazetelerin ilk sayfalarında boy boy resimleriyle haber olan, her
gittiği yerde ilgi odağı olan ve kahraman gibi karşılanan McCarthy unutulmaya
terkedilmiş, özellikle basın tarafından görmezden gelinmiştir. Kendisine
‘yokmuş gibi’ davranılması karşısında teselliyi içkide bulan McCarthy’nin
ciğerleri iflas etmiş, psikolojisi de bozulmuştu. Yaşamının sonuna doğru, bir
zamanlar avladığı cadılar, bu kez McCarthy’nin zihin dünyasında ava
çıkmışlardı. Sık sık alkol komasına giren McCarthy bir keresinde gözyaşları
47

Bkz. R.S.Robins & J.M.Post, Politik Paranoya: Nefretin Psikopolitiği, çev. İ.Kumaş, (İstanbul:Doğan Kitapçılık, 2001), s.62: ‘Paranoya, özellikle de politik paranoya çok nadir olarak
tamamen bir sanrıdır. Paranoya, gerçeğin çarpıtılmasıdır.’
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Reeves, The Life and Times of Joe McCarthy, s.326.
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D.Bell, ‘Interpretations of American Politics (1955)’, D.Bell (ed.), The Radical Right, (New
York: Anchor Books, 1964), içinde s.60.
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içinde bir arkadaşına şunları söylemişti: “Dayanamıyorum, Steve,
dayanamıyorum. Peşimdeler. Beni yok etmek için peşimdeler. Gayret ediyorum,
çabalıyorum. Ülkemizi yıkmak isteyen bu kişileri, bu fareleri yakalamak için
elimden gelen herşeyi yapıyorum…Nereye gitsem insanlar aşağılayıcı gözlerle
bana bakıyorlar. Dayanamıyorum artık.”50 Senatör Joe McCarthy, bu sözlerden
bir yıl sonra, 1957’nin Mayıs ayında, siroz hastalığından ölmüştür.
McCarthyist dönemde bir çok anti-komünist histerik boyutlara ulaşan
kampanya sırasında kurban edilmişlerdir.51 Dahası, politik paranoya bu dönemde bazı traji-komik olayların yaşanmasına da neden olmuştur. 1939’da John
Steinbeck’in “Gazap Üzümleri”, pro-komünist bir eser olarak etiketlenmiştir.52
Daha sonraları ise bazı kütüphanelerden komünist çağrışım yapan eserler
toplatılmış, hatta bunların bir kısmı yakılmıştır. Sadece edebi ya da fikri eserlere
karşı değil, ifade özgürlüğünün her türlü kullanım alanına karşı amansız bir
mücadele başlatılmıştır. Mesela, İndiana’lı bir kadın, Robin Hood hikayesinin
yasaklanması için kampanya başlatmıştır. Neden ilginçtir: Robin Hood’un
“zenginden al, fakire ver” mesajı siyasal düzenin temellerini sarsıcı bir mesaj
olarak algılanmıştır. Dönemin Nottingham şerifi de, Robin Hood’un bu olayla
namının lekelenmesini şiddetle protesto etmiştir. West Virginia’da aileler
çocuklarının ifsat edilmeleri karşısında alarma geçmişler. Bu alarmın nedeni
çocukların satın aldıkları şekerlerden çıkan ve ülkeleri tanıtan küçük kağıtlardı.
Bazı şekerlerin içinden Sovyetler Birliği’ni tanıtan kağıtların çıkması, gençlerin
sadakatini sarsmaya yönelik komplo olarak yorumlanmıştı! Aynı şekilde,
Houston’da bir lokantada akşam yemeği yiyen ve Çin hakkında konuşan iki kişi
“komünizm konuştukları” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmışlardı.53
Hemen belirtmek gerekir ki, Amerikan topraklarında anti-komünizm Senatör
McCarthy ile başlayan bir olay değildir. Bolşevik Devriminden sonra
Amerikalılar komünizm tehlikesine karşı sürekli teyakkuz halinde olmuşlar,
komünistlerin yayılma ve komplo çabalarının karşısında durmuşlardır. New
Deal dönemi olarak bilinen ve daha sonra McCarthy’nin liberal olmakla
suçlayacağı 1930lu yıllarda bile anti-komünist eğilimlerin oldukça güçlü olduğu
görülmektedir. Halkın büyük bir çoğunluğu Komünist Parti’nin yasaklanmasını
istiyor ve Kongre’de kurulan Amerikan Karşıtı Eylemler Komitesi’nin
komünistleri “temizleme” faaliyetlerini destekliyordu. 1937 yılında yapılan bir
ankette katılanların %54ü “Komünist eserler basan yerleri polisin kapatması”na
yönelik bir kanunu desteklediklerini söylüyordu. 1939’da yapılan bir ankette ise
katılanların %68i “Komünist Parti liderlerinin öğrenci gruplarına konuşma
yapması”na karşı çıkıyordu.54
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McCarthyizmin zirveye tırmandığı dönemde de, korku politikalarının arkasında yönlendirilmiş de olsa önemli bir halk desteği vardı. Çok az sayıda
insan komünizmin kökü dışarıda bir hareket olduğundan ve “amerikan yaşam
tarzı”nı tehdit ettiğinden kuşku duyuyordu. 1946 yılında yapılan ankette
Amerikan halkının %69u komünistlerin kamuda görev almasına karşıydı, halkın
%57si de Birleşik Devletler’de “çok sayıda” komünist olduğuna inanıyordu.
1947’de yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre de ankete katılanların %61i
Komünist Part üyeliğinin yasaklanmasını istiyordu. Bir yıl sonra yapılan başka
bir ankette halkın %77si komünistlere resmi kayıt zorunluluğu getirilmesini
savunmaktaydı.55 Senatör McCarthy’nin kişisel popülaritesinin düşmeye
başladığı dönemde bile, anti-komünist politikalara müthiş bir destek vardı.56
Örneğin 1954’de yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Amerikalıların %91’i
komünist olduğunu itiraf eden bir öğretmenin görevine son verilmesi gerektiğine
inanmaktaydı.57

3.3. Yeni McCarthyizm: Post-11 Eylül ve İfade Özgürlüğü
11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan hükümeti için bir kez daha dünya ikiye
ayrılmıştır: bir tarafta “biz/dostlar” diğer tarafta ise “onlar/düşmanlar”...
Dışardaki “düşmanlar”a karşı savaş ve diğer yöntemlerle mücadele, belki
Amerikan halkının günlük yaşamını doğrudan etkilemiyor. Ancak içerideki
düşmanlara yönelik tedbirler, bilhassa Amerika’da yaşayan yabancıları derinden
etkilemektedir. Human Rights Watch ve Amnesty International gibi, insan
hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası NGOların raporlarına göz atmak
bile, 11 Eylül sonrasında insan hakları ihlallerinin hangi boyutlara ulaştığı
konusunda fikir verebilir. Bu raporlar, “özgürlükler ülkesi”ne bin bir hayalle
gelip yerleşen “öteki”lerin kaydedilebilen dramatik öyküleriyle dolu. Vizesi
geçtiği için aylarca gözaltında tutulan, kötü muameleye maruz kalan, potansiyel
terörist muamelesi gören binlerce insanın, bir anda “güvenlik devleti”ne
dönüşen bir siyasal güç karşısındaki çaresizliklerini anlatıyor bu raporlar.58
Post-11 Eylül döneminde, devletin hukuku ayak bağı olmaktan çıkardığı,
hukuka bağlı olmak yerine hukuku kendisine bağladığı gerçeğiyle karşı
karşıyayız. Devlet, hukukun üzerindedir. Devletin belirlediği düşmanlarla her
55

Fried, Nightmare in Red, ss.59-60.
McCarthyizmin sosyolojik boyutunu inceleyen Lipset, yaygın kanaatin aksine ne 1952’de ne de
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türlü yolla mücadele edilecektir. Dahası, devletin baskı politikalarını eleştirenler
de kolayca “düşman”a destek vermekle suçlanabiliyorlar. Adalet Bakanı John
Ashcroft’un Senato’da ifade ettiği görüşler bir yandan “dost/düşman” siyasetini
destekliyor, diğer yandan da düşman kategorisini genişletiyordu. Ashcroft,
Amerika’nın terörle mücadele politikasını eleştirenleri sert bir dille uyarıyor ve
“barış sever Amerikan halkını özgürlüklerin kaybolduğu yalanıyla korkutanlara”
şu mesajı gönderiyordu:
“ulusal güvenliğimizi aşındıran ve azmimizi kıran taktikleriniz, sadece
teröristlere yardımcı oluyor. Bu taktikler, Amerika’nın düşmanlarına cephane, dostlarına ise mola vermekten başka bir işe yaramıyor.”59
Tıpkı McCarthyizmin hakim olduğu dönemde olduğu gibi, post-11 Eylül
döneminde de korku politikası, arkasında önemli bir halk desteği bulabilmiştir.
Özellikle halkın “vatanseverlik” duygularına seslenen, medyanın manipülasyon
gücünü de arkasına alan yönetim, özgürlükleri kısıtlayan uygulamaların ne
kadar “zorunlu” olduğu noktasında halkı ikna etmede güçlük çekmemiştir.
First Amendment Centre (Birinci Değişiklik Merkezi) adlı kuruluşun yaptırdığı 2002 kamuoyu yoklaması, Amerikan halkının ifade özgürlüğüne yönelik
tavrının 11 Eylül’den sonra yasakçı bir eğilime girdiğini göstermektedir. Bu
anketin sonuçlarına göre, katılanların yarıdan fazlası ifade özgürlüğünü terörle
mücadelede bir engel olarak görmektedir. Katılanların yaklaşık yarısı Birinci
Değişikliğin hakları korumada “çok ileri gittiği”ni ve “gereğinden fazla
özgürlük tanıdığı”nı düşünüyor. Ankete katılanların %42si Amerikada basının
istediğini yapma konusunda çok serbest olduğuna, %40ı da gazetelerin
Amerikan ordusunun strateji ve performansını serbestçe eleştirmesine izin
verilmemesi gerektiğine inanıyor. Aynı şekilde katılanların yarısı Amerikan
basınının hükümet yetkililerinden terörle savaş konusunda bilgi isteme
konusunda son derece agresif olduğunu söylemektedir. Katılanların %40dan
fazlası üniversite profesörlerinin akademik özgürlüklerinin kısıtlanması
gerektiğine ve askeri politikalara yönelik eleştirinin engellenmesi gerektiğine
inanıyor. Din ve vicdan özgürlüğü konusunda da anket sonuçları pek umut
verici değil. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, din özgürlüğünü ihlal etme
pahasına da olsa, milli güvenlik gerekçesiyle hükümetin dini toplulukları
izlemesi gerektiğini düşünüyor. Katılanların %40’dan fazlası hükümetin
Amerikada yaşayan müslümanları takip etmek için, ülkede yaşayan diğer dini
grupları izleme konusunda sahip olduğu yetkilerden çok daha fazlasına sahip
olması gerektiğini söylüyor.60

3.4. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Zor Zamanlarda İfade
Özgürlüğüne Yaklaşımı
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Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin zor zamanlarda yönetimin muhaliflere yönelik baskıcı politikalarını genellikle desteklediğini söylemek yanlış olmaz.
Mahkeme, bu desteği, Schenck v. United States, Debs v. United States, Abrams
v. United States gibi davalarda komünistlere verilen mahkumiyetleri onaylayarak açıkça göstermiştir. Ancak McCarthy rüzgarının hız kestiği ve komünistlere yönelik baskının azaldığı dönemlerde, Yüksek Mahkeme daha özgürlükçü bir yaklaşım sergilemiştir. Örneğin Yates v. United States davasında
Mahkeme, önceki kararlara oranla, ifade özgürlüğünü daha geniş şekilde yorumlamıştır.
Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin I.Dünya Savaşı sonrasında ve McCarthy
döneminde baskı politikalarına destek verdiği bir gerçektir. Ancak aynı ölçüde
önemli olan bir başka gerçek de, Yüksek Mahkeme’nin kimi dönemlerde
Amerikan demokrasisinin kaderini belirleyecek olan kararlara imza atmış
olmasıdır. Bu bağlamda 1954 tarihli Brown kararı, siyah ve beyaz öğrencilerin
ayrı okullarda öğrenim görmesini öngören uygulamayı kaldıran ve ırkçılığa
büyük bir darbe indiren tarihi bir karardır.61
Yüksek Mahkeme’nin daha yeni sayılabilecek bayrak yakmaya ilişkin kararları da ifade özgürlüğünün anlamını ve uygulamasını derinden etkilemiştir.
Texas v. Johnson davasında Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçi yönetimi protesto
amacıyla Amerikan bayrağını yakan bir kişiyi cezalandıran Texas eyalet
kanununu ifade özgürlüğüne aykırı bulmuştur. Bu kararda iki önemli husus
vardır. Birincisi, Mahkeme Birinci Değişiklikte yer alan “ifade” ya da
‘konuşma’ kavramını geniş yorumlamış, sembolik ifadeleri de bu anayasal
hükmün güvencesi altına almıştır. İkincisi, halkın büyük çoğunluğunun kutsal
olarak değerlendirdiği bir sembole yönelik eylemi de ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirmiştir. Yüksek Mahkeme, bayrağın temel bir değer
olduğunu ileri sürenlere şu cevabı vermiştir:
“(Mahkemenin) kararı, bayrağın en iyi şekilde yansıttığı özgürlük ve
kucaklayıcılık ilkelerinin, Johnson’unki gibi eleştirileri hoşgörmenin gücümüzün işareti ve kaynağı olduğuna dair inancın teyididir.”62
Yüksek Mahkeme’nin dörde karşı beş oyla aldığı bu karar çok tartışılmıştır.
Amerikan Başkanı George Bush derhal yeni bir kanun çıkarılması için Kongreyi
harekete geçirmiştir. Bu kez bayrak yakmayı ve bayrağa her türlü zarar vermeyi
yasaklayan federal bir kanun çıkarılmıştır. Ancak 1989 tarihli Bayrağı Koruma
Kanunu, Yüksek Mahkeme tarafından bir yıl sonra iptal edilmiştir.63 Bu kez
Amerikan yönetimi bayrak yakmayı yasaklayan bir anayasa değişikliği için
kolları sıvadı. Her defasında Kongre’nin temsilciler Meclisi kanadından çıkan
bu değişiklik Senatoya takıldı. Baba Bush’un başaramadığı bu anayasa
değişikliğini 11 Eylül sonrasının yoğun “vatanseverlik” ortamından da
yararlanarak oğul Bush gerçekleştirmeye çalışıyor. Nitekim 27 Mayıs 2003
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tarihinde bu yöndeki değişiklik teklifi temsilciler Meclisi Yargı Komisyonunda
kabul edilmiştir.
11 Eylül sonrasında Yüksek Mahkeme’nin nasıl bir tavır takınacağı merak
ediliyor. Dünya Ticaret Merkezi’nin enkazından çıkan dumanlar yükselmeye
devam ederken, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin ilk kadın yargıcı olan Sandra
O’Connor, “önümüzdeki dönemde ülkemizde daha önce hiç görülmemiş ölçüde
özgürlüklerimize yönelik sınırlamalara şahit olacağız” diyordu. Yargıç
O’Connor, bir anlamda anayasal güvencelerin baypas edilmesini öneriyordu:
“Muhtemelen bundan böyle ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele
ederken ceza kovuşturmasında değerli anayasal standartlarımıza değil,
uluslararası savaş kurallarına dayanacağız.”64 Bu sözler, bir yandan George W.
Bush yönetimine “arkandayız” mesajı, diğer yandan da Amerikan kamuoyuna
“hazırlanın” mesajı niteliğindeydi.
Yüksek Mahkeme, “ikinci McCarthyist dönem” olarak da bilinen, korku
politikalarının hakim olduğu yeni bir dönemeçten geçerken ciddi bir sınavla
karşı karşıya bulunmaktadır. Mahkeme, ya vereceği özgürlükçü kararlarla bu
dönemin kısa sürmesine katkıda bulunacak, ya da Yargıç O’Connor’ın söylemi
paralelinde yasakçı bir tavır takınacaktır. Bu seçeneklerden hangisini “tercih”
edeceğini şimdiden kestirmek zor olsa da, kesin olan bir şey varsa o da bu
tercihin Mahkeme’nin prestijini hem ulusal hem de uluslar arası ölçekte
etkileyeceğidir.
Yargıç Black, 1951 tarihli Dennis v. United States kararına yazdığı muhalefet şerhinde şöyle diyordu:
“Şu anki kamuoyu itibariyle, bu Komünist başvurucuların mahkumiyetine
az sayıda kişi karşı çıkacaktır. Bununla birlikte, daha sakin zamanlarda,
mevcut baskılar, hiddet ve korkular yatıştığında, bu ya da daha sonraki
Mahkeme’nin, Birinci Değişiklik’in hürriyetlerini, özgür bir toplumda ait
oldukları çok tercih edilen bir yere iade edeceğine dair bir umut da
mevcuttur.”65
Yargıç Black’in beslediği bu umudun bugün de geçerli olduğu söylenebilir.
Zira Yüksek Mahkeme’nin Birinci Değişikliğin koruduğu özgürlüklerle ilgili
yaklaşımı, böylesi bir umudu taşıyanlara ve bu konuda umutsuz olanlara aynı
ölçüde geçerli bir destek sunmaktadır. Şimdi bu yaklaşımın ayrıntılarına biraz
daha yakından bakabiliriz.

64
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4. YÜKSEK MAHKEME’NİN BİRİNCİ DEĞİŞİKLİĞE
YAKLAŞIMI
4.1. İfade Özgürlüğüyle İlgili Davalarda Yüksek Mahkemenin
Kullandığı Kriterler
Arthur Miller’in “Cadı Kazanı” adlı oyunu, 17.yüzyıl Amerikasında
Massachusetts’in Salem köyünde yaşanan cadı avını anlatır. Salem trajedisinden
yola çıkarak Miller, özgürlük ve düzen arasındaki denge problemini şu
cümlelerle formüle eder:
“Münferit bir zulüm karşısında mazlumlara sadece acınabilir, böylesi bir
durumda bizlere de acınacağı gibi. Ama hiçbir baskı olmaksızın da toplumsal
bir hayat kurulamaz. Düzen ile özgürlük arasında bir denge bulmak
zorundayız.” 66
Bu denge zorunluluğu ifade özgürlüğüne yönelik sınırlamaların da hareket
noktasını teşkil etmektedir. Buna göre, ister kendi içinde amaç, isterse diğer
değerlerin aracı olarak görülsün, ifade özgürlüğünün bir toplumdaki tek değer
olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla, toplumun huzuru, asayiş ya da genel ahlak
gibi değerlerle çatıştığında bir uzlaşmanın sağlanması gerekir.
Birinci
Değişikliğin lafzından hareketle ifade özgürlüğünün sınırsız olduğunu ileri süren
yaklaşım, Yüksek Mahkeme’de çok fazla taraftar bulamamıştır. Bu mutlakçı
yaklaşımın yerine, Yüksek Mahkeme ifade özgürlüğüne yönelik sınırlamaları
değerlendirirken “kötülük eğilimi”, “dengeleme” ve “açık ve mevcut tehlike”
gibi kriterler geliştirmiştir.67
Mahkeme, bu kriterlerin bazılarını terk ederken, bazılarını da geliştirerek
kullanmaya devam etmektedir. Mahkemenin tüm kararlarına hakim tek bir testin
olduğunu söylemek mümkün değildir. Burada, ünü Birleşik Devletler’in sınırları
dışına çıkan ve Türkiye dahil bir çok ülkede özellikle yüksek yargı organlarınca
kullanılan “açık ve mevcut tehlike” (clear and present danger) kriterini biraz
daha ayrıntılı incelemekte fayda görüyoruz.68
İlk kez 1919’da Yargıç Holmes tarafından dile getirilen “açık ve mevcut
tehlike” kriterine göre, ifade özgürlüğüyle ilgili her davada bakılması gereken
şey, “kelimelerin açık ve mevcut bir tehlike yaratacak şekilde kullanılıp
kullanılmadığıdır.”69 Eğer, kullanılan kelimeler açık ve mevcut bir tehlike
oluşturuyorsa, bu noktada ifade özgürlüğü sınırlanmalıdır. Tehlike’nin muhatabı
66
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bireyler ve toplumdur. Bir başka deyişle, eğer bir ifadenin açıklanması bireyler
ya da toplum için açık ve mevcut bir tehlike yaratıyorsa bu ifadenin açıklanması
sınırlanabilir. Burada asıl sorun toplum çıkarlarına yönelik tehlikenin ya da
zararın tespit edilmesinde yatmaktadır. Ancak bu kolay değildir. Toplumun
çıkarları farklı dönem ve koşullarda farklı şekillerde yorumlanabilir. Dahası,
genel ahlak, kamu düzeni, milli güvenlik, asayiş gibi toplumsal yararı korumaya
yönelik faydacı (utilitarian) değerler, ifade özgürlüğünü sınırlamada siyasal
iktidara çok geniş ve muğlak gerekçeler sunabilir.
İfade özgürlüğünün keyfi bir şekilde sınırlanmasını önlemek için “tehlike”
nitelendirilmiştir. Bu tehlike bir yandan “ciddi” ve “somut” olacak, diğer
yandan “açık” ve “mevcut” olacaktır. Açıklık, şüpheye ya da vehimlere yer
bırakmayacak şekilde tehlikenin ortada olmasıdır. Tehlikenin mevcudiyeti ise,
kullanılan kelimelerin zarar yaratma olasılığının kesine yakın olmasını ifade
etmektedir. Burada olasılık kaçınılmazlık derecesinde yüksektir. Yargıç Holmes,
tehlikenin açık ve mevcut olması durumunu hınca hınç dolu bir tiyatroda yalan
yere “yangın var!” diye bağırılması örneğiyle açıklamaktadır. Böyle bir
ortamda, “yangın var!” sözünün yaratacağı panik ve dolayısıyla tehlike açık ve
mevcuttur. Ancak kelimelerin ifade edildiği koşullar da önemlidir. Aynı
tiyatroda oyun gereği “yangın var!” diyen oyuncunun sözleri doğal olarak “açık
ve mevcut tehlike” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak uygulamada
bütün olaylar, tiyatro örneğinde olduğu gibi bir açıklık ve kesinlik taşımıyor.
Terminiello davasındaki yaklaşım bu tespiti doğrulamaktadır. Katolik rahip
Peder Terminiello, Chicago’da yaptığı bir konuşmada komünistleri ve kendi
tabiriyle “siyonist yahudileri” kıyasıya eleştirir. Bir grup bu konuşmayı protesto
eder ve olaylar çıkar. Bunun üzerine Peder tutuklanır ve mahkum edilir. Yüksek
Mahkeme, “açık ve mevcut tehlike” kriterini kullanarak bu mahkumiyeti
Anayasaya aykırı bulur. Mahkemeye göre, ifade özgürlüğünün işlevlerinden biri
de tartışmaya yol açmasıdır. Dolayısıyla, konuşmanın huzursuzluğa yol açması
hatta insanları kızdırması bu işlevin bir gereğidir. Mahkeme’nin kararındaki şu
ifadeler çarpıcıdır:
“Konuşma sıklıkla provakatif ve meydan okuyucudur. O önyargılara ve
daha önce oluşmuş kanaatlara saldırabilir ve bir düşünceyi kabul ettirmek
için alışılmadık, önemli etkiler doğurabilir. Bu nedenle, sınırsız olmamakla
birlikte ifade özgürlüğü, kamusal rahatsızlığın, kızgınlığın ve huzursuzluğun
ötesinde ciddi ve somut bir zararın açık ve mevcut tehlikesi gösterilmedikçe
sansür edilip cezalandırılamaz.”70
Öte yandan bu karara muhalif olan Yargıç Jackson’a göre, Peder
Terminiello’nun konuşmasının yarattığı şiddet ve ayaklanma tehlikesi “açık” ve
“mevcut”tur. Görüldüğü gibi “açık ve mevcut tehlike” ölçütü, farklı yorumlanabilmekte ve bu ölçütün genelleri yargıçların dünya görüşlerine göre
değişiklik arzedebilmektedir.
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ABD’deki tehlike, özellikle 20.yüzyılın ilk yarısında demokratik düzene
yönelmiş olan “komünist” tehditdir. Amerika’da siyasal seçkinlerin bu tehdite
karşı tavırları, yasaklayıcı ve kısıtlayıcı politikalar olarak yansımıştır.71 Smith
Kanunu, siyasal muhalefeti bastırma amacıyla çıkarılmış, şiddet ve zor
kullanarak hükümeti devirmeyi savunan görüşleri cezalandırmayı öngörmüştür.
Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Smith Kanunu’na yönelik tavrı, “açık ve
mevcut tehlike” ölçütünü de şekillendirmiştir. Dennis v. United States
davasında, Mahkeme Smith Kanunu’nu ve bu kanuna dayanılarak Komünist
Parti üyesi 11 kişi hakkında verilen mahkumiyet kararını Anayasaya uygun
bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre, ifade özgürlüğünün kullanımı sonucu
oluşacak kötülüğün yoğunluğunun/ağırlığının, oluşacak tehlikeyi önleme
amacıyla yapılan sınırlamayı haklılaştırması gerekir. Somut olayda, zamanı
geldiğinde ya da durum müsait olduğunda şiddet yoluyla düzeni yıkmak için
harekete geçecek bir muhalif grubun düşüncelerini yayması ve kendi üyelerini
indoktrine etmesi, “açık ve mevcut tehlike” kriterinin korumaya çalıştığı
çıkarlardan birisi olan toplumun kendini koruması önünde ciddi bir tehlikedir.
Yüksek Mahkeme’ye göre:
“Komplonun varlığı, bizzat tehlike oluşturmaktadır. Eğer, tepkinin
bütün muhtevası hazır durumdaysa, Hükümetin katalizör ilave edilinceye
kadar beklemesini isteyemeyiz.”72
Yargıç Douglas’ın karşı oy yazısı, açık ve mevcut tehlike ölçütünün çok
daha sınırlı uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Douglas’a göre, ifade
özgürlüğünün kısıtlanması, sadece “korku”ya dayandırılamaz. Komünist
Parti’nin propagandasının başarılı olmasının “açık ve mevcut tehlike” yaratacağı
şüphelidir. Yargıç Douglas’a göre okuma-yazma oranı düşük, demokratik
geleneğin yerleşmediği kimi ülkelerde düşüncelerini açıkladıkları için insanların
yargılanıp mahkum edilmeleri anlaşılabilir. Ancak Amerika’da komünistler,
“istenmeyen düşüncelerin sefil tacirleri” konumundadırlar ve “malları da
satılmamaktadır”. Dolayısıyla, Komünist Partinin bu ülke için tehlike olduğu
yargısı, yalnızca “korku” ve “panik”ten kaynaklanabilir. Sonuç olarak, Yargıç
Douglas’a göre, ifade özgürlüğü “propagandası yapılan kötülüğün ya da zararın
kaçınılmazlığı noktasında açık ve nesnel delillere dayanmayan bir tehlike
gerekçesiyle kurban edilmemelidir.”73
Yates v. United States davasında Yüksek Mahkeme, “açık ve mevcut tehlike”
kriterine yeni bir boyut kazandırmıştır. Burada “konuşma” ile “eylem” arasında
net bir ayrım yapılmıştır. Mahkeme’ye göre Smith Kanunu’nun yasakladığı
“soyut düşünce açıklaması” değil, “somut eylem”lerdir. Daha açık ifadeyle bu
kanun, “Hükümetin yıkılması gerektiği soyut düşüncesini” değil, “Hükümetin
zor yoluyla yıkılmasını öngören somut eylemler”i yasaklamaktadır. Yüksek
Mahkeme’nin bu kararı McCarthyist döneme hakim olan anti-Komünist
71
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histerinin de sonunu hazırlamıştır.74 Yüksek Mahkeme, 1969 yılında verdiği bir
kararda “açık ve mevcut tehlike” kavramını, ifade özgürlüğünü daha iyi
koruyacak şekilde geliştirmiştir. Buna göre bir ifadenin sınırlanabilmesi için
onun aynı zamanda “hukukdışı bir eyleme kışkırtması ya da bu eylemi
doğurması” gerekir.75 Bundan sonra da Yüksek Mahkeme ifade özgürlüğüyle
ilgili birçok davada bu kriteri uygulamıştır. Ancak, bu kriterin soyut ve bulanık
doğasının, özellikle baskı dönemlerinde muhalif düşüncelerin bastırılmasını
haklılaştırıcı bir işlev görmeye müsait olduğunu hatırlatmak gerekir.

4.2. Yüksek Mahkeme’nin Birinci Değişikliğin Koruduğu Özgürlüklere Bakışı
Birinci Değişiklik, 1791 yılında Anayasaya eklenen ve “Haklar Bildirgesi”
(The Bill of Rights) olarak bilinen on değişikliğin ilkidir.76 Birinci Değişiklik
başlangıçta sadece Kongre’yi sınırlayan bir düzenleme olarak yorumlanmasına
karşın, Yüksek Mahkeme 1925 tarihli Gitlow v. New York davasından itibaren
ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik anayasal yasağın Eyalet Parlamentoları
için de geçerli olduğuna karar vermiştir.
Birinci Değişiklik, ifade özgürlüğünü bir paket halinde korumaktadır. Birinci
Değişiklik altında, din ve vicdan özgürlüğü, özgür ifade hakkı, basın özgürlüğü,
toplanma özgürlüğü ve dilekçe hakkı düzenlenmektedir. Bu nedenle aynı sırayı
takip ederek, bu yazının kalan kısmında, özellikle ilk üç özgürlüğe yönelik
Mahkeme’nin yaklaşımını özetlemeye çalışacağız.

4.2.1. Din ve Vicdan Özgürlüğü
Birinci Değişiklik Kongreye yönelttiği din ile ilgili bir sınırlamayla başlamaktadır: “Kongre, bir dinin kurulmasını (resmen tanınmasını) öngören veya
onun özgürce yaşanmasını yasaklayan bir yasa çıkaramaz”. Burada, “kuruluş
hükmü” (establishment clause) ve ibadet özgürlüğü (free exercise clause) olarak
74

Barnum, Supreme Court and American Democracy, s.138.
Brandenburg v. Ohio 395 U.S. 444 (1969). Bu davada Ku Klux Klan lideri olan Clarence
Brandenburg bir gösteri sırasında “zenciler Afrika’ya, Yahudiler de İsrail’e dönmelidir” şek-linde
bir konuşma yapmıştır. Bunun üzerine Brandenburg mahkum edilir. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle
bu mahkumiyetin anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Mahkeme’nin gö-rüşüne katılmakla
birlikte Yargıç Douglas, “açık ve mevcut tehlike” testini eleştirir. Ona göre tiyatroda yalan yere
“yangın var!” diye bağırılması “konuşma ile eylemin içiçe geçtiği klasik bir durumu ifade eder.
Burada söz ile eylem birbirinden ayrılamayacağı için, meydana gelen ey-lemden dolayı kişi
sorumlu tutulabilir. Douglas’a göre bu gibi istisnai durumlar dışında ko-nuşma cezalandırılamaz.
Şöyle devam eder Yargıç Douglas: “Soyut düşüncelerin savunulması ile siyasal eylemin
savunulması
arasında kesinlikle bir anayasal çizgi söz konusu değildir. Müdafaanın/propagandanın kalitesi inancın derinliğine bağlıdır; ve hükümetin bu inanç ve vicdan
mabedini işgal etme yetkisi yoktur.” Bkz. Branderburg v.Ohio, 395 U.S. 444 (1969), Eastland
(ed.), Freedom of Expression in the Supreme Court, s.194.
76
Birinci Değişikliğin hazırlanışı sırasında Kongre’de ve diğer ortamlarda yaşanan tartışmalar,
mektuplaşmalar, ve basında çıkan haberleri içeren dökümanter bir çalışma için bkz. N.H.Co-gan,
The Complete Bill of Rights: The Drafts, Debates, Sources and Origins, (Oxford: Oxford
University Press, 1997).
75

30

ABD Yüksek Mahkemesi ve İfade Özgürlüğü

bilinen iki temel düzenleme söz konusudur. Bu iki düzenleme, her ne kadar
birbiriyle ilişkili olsa da, Yüksek Mahkeme kararlarında adeta iki ayrı madde
gibi muamele görmektedir.

Kuruluş Hükmü
Kongre’nin herhangi bir dini resmen tanımayı amaçlayan yasa yapamayacağına
dair anayasal hüküm, aslında siyasal tarafsızlık ilkesinin din alanına taşınması
anlamına gelmektedir. Siyasal tarafsızlık ilkesi, devletin herhangi bir “iyi”
anlayışını ya da ideolojiyi resmi olarak benimsememesini ve toplumda var olan
bütün “iyi” anlayışları karşısında eşit mesafede durmasını gerektirmektedir.77 Bu
ilkeye göre, din alanında da devlet, herhangi bir dini “resmi din” olarak kabul
edip, ona diğerleri karşısında imtiyaz ve ayrıcalık tanıyamaz. Everson v. Board
of Education davasında, yerel okul birliklerini devlet ve özel (dini) okullarda
okuyan öğrencilerin ulaşımını düzenleme konusunda yetkilendiren bir eyalet
yasasının anayasallığı gündeme geldi. Bir vergi mükkellefi, ödediği vergilerin
dini okulların da ulaşım hizmetinde kullanılmasının Birinci Değişikliğin
“kuruluş hükmü”ne aykırı olduğunu ileri sürdü. Yüksek Mahkeme, eyalet
yasasının öngördüğü programdan yararlananların gerçekte dini okullardan
ziyade, oralarda okuyan çocuklar olduğunu ileri sürerek anayasaya aykırılık
iddiasını reddetmiştir. Yüksek Mahkeme, “kuruluş hükmü”nün anlamı
bakımından önem taşıyan şu tespitte bulunmuştur:
“ Birinci Değişikliğin ‘din tesisi’ hükmü en azından şu anlama gelir: Ne
bir Eyalet ne de Federal Hükümet bir kilise kurabilir. Ne de her ikisi bir dine
ya da bütün dinlere yardımı öngören veya bir dini diğerine tercih eden
yasalar çıkarabilir.”78
Ancak devletin dinlere “kaçınılmaz” olarak yaptığı yardımlar da bulunmaktadır. Dinsel kuruluşların polis ve itfaye gibi kamusal hizmetlerden yararlanması, Kongre’de ibadet yerlerinin bulunması, dinsel kuruluşlara yapılan
bağışlara getirilen vergi muafiyeti ve nihayet paraların üzerinde yazan “Tanrı’ya
Güveniyoruz” (In God We Trust) sözleri Birinci Değişiklik’teki “kuruluş
hükmü”ne aykırı kabul edilmemektedir. Dolayısıyla devletin dinlere yönelik
yardımı kategorik olarak yasaklanmamaktadır. Burada sorun, devletin dinlere
“yardım” etmesinden ziyade, “çok fazla yardım” etmesinden kaynaklanmaktadır.79 Ne tür yardımların “çok fazla”, dolayısıyla da izin verilemez
olduğuna da son tahlilde Yüksek Mahkeme karar vermektedir.
Zorach v. Clauson davasında, ailelerin izniyle öğrencilerin okuldan alınıp
yakınlardaki dinsel kuruluşlara dini eğitim için götürülüp getirilmesinin Birinci
Değişikliği ihlal edip etmediği meselesi gündeme gelmiştir. Yüksek Mahkeme,
77
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öğrencilere dinsel eğitim için izin verilmesinin Birinci Değişikliği ihlal
etmediğine karar vermiştir.80 Ancak, devlet okullarında her gün derslere
başlamadan önce öğrencilere dua ettirilmesini Mahkeme, “kuruluş hükmü”nün
ihlali olarak değerlendirmiştir.81 Mahkeme, daha sonraki davalarda uygulanmak
üzere önemli bir kriter geliştirmiştir. Buna göre devlet yardımının, kuruluş
hükmüne aykırı olmaması için üç şarta uyması gerekmektedir. Devlet yardımı
(a) “seküler bir amaca” yönelik olmalı, (b) herhangi bir dini koruma ya da
yasaklama konusunda “temel bir etki”ye sahip olmamalı, ve (c) devletle dinsel
kuruluşlar arasında organik bir bağ oluşturmamalıdır.82
Bu testi uygulayarak Mahkeme, dini kurumları vergiden muaf tutan düzenlemeleri Birinci Değişikliğe aykırı bulmuştur.83 Aynı şekilde, öğretmenlerinin maaşlarının bir kısmını ödemek ve ders kitabı sağlamak gibi yollarla özel
(dini) okullara yardımı öngören eyalet yasalarının, devletle dini kuruluşlar
arasındaki bağı artırması nedeniyle anayasal olmadığına karar verilmiştir.84 1983
tarihli Marsh v. Chambers davasında, eyalet parlamentosundaki her oturumun
dua ile açılması uygulamasını ise Yüksek Mahkeme, çok uzun yıllardır devam
eden bir adet olduğu gerekçesiyle, Birinci Değişikliğe aykırı bulmamıştır.85
Bu kararlardan da anlaşılabileceği gibi, “kuruluş hükmü” tartışmaya açık,
zamana göre anlamı ve yorumu değişebilen, yargıçların din karşısındaki konumlarının belirleyici olabildiği bir düzenlemedir. Muhafazakar yargıçlar, doğal
olarak bu yasağı dar yorumlama yoluna giderek, devlet ile din arasında esnek de
olsa bir bağın kaçınılmaz olduğunu savunmaktadırlar.

İbadet Özgürlüğü
Birinci Değişiklik, ibadet özgürlüğünü de korumaktadır. Bu herkesin inançlarının gereğini serbestçe yerine getirmesi özgürlüğüdür. Ancak Yüksek
Mahkeme bu özgürlüğün sınırsız olmadığını her fırsatta hatırlatmaktadır. 1940
tarihli bir kararında Mahkeme, din ve vicdan özgürlüğünün biri mutlak, diğeri
sınırlı olmak üzere iki boyutunun bulunduğuna dikkat çekmiştir. Mahkeme’ye
göre:
“(Birinci) Değişiklik iki kavramı kapsamaktadır, - inanma ve ibadet
özgürlüğü. Birincisi mutlaktır, ancak doğası gereği ikincisi sınırsız olamaz.
İbadet, toplumu korumak için düzenlemeye tabidir.”86
Din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili ilk kararlarda Mahkeme, çok-eşlilik
(poligami) meselesiyle meşgul olmuştur. Mahkeme, dinsel inançları gereği
birden fazla kadınla evlenenleri cezalandıran eyalet yasalarını Birinci Deği80

Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306 (1952).
Engel v. Vitale 370 U.S. 421 (1962).
82
Leahy, The First Amendment, ss.50-51.
83
Walz v. Tax Commission, 472 U.S. 38 (1985).
84
Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971).
85
Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783 (1983).
86
Cantwell v. Jeannette, 310 U.S. 157 (1940).
81

32

ABD Yüksek Mahkemesi ve İfade Özgürlüğü

şikliğe aykırı bulmamıştır.87 Claveland v. United States davasında bir Mormon
olan Kimball Cleveland eşleriyle birlikte seyahat ederken, “bir kadını ya da kızı
fuhuş maksadıyla, veya herhangi bir gayrı ahlaki amaçla” bir yerden diğerine
taşımayı yasaklayan bir federal yasayı ihlal etmekten dolayı tutuklanmış ve
mahkum olmuştur. Yüksek Mahkeme 1946 tarihli kararında, Cleveland’ın
yanındaki kadınların dini inançları gereği nikahlı eşleri olduğu yönündeki
açıklamasını dikkate almayarak, mahkumiyeti onaylamıştır.88
Amerika’da tarihsel olarak din ve vicdan özgürlükleri en fazla ihlal edilen
kesimlerden biri, hiç kuşkusuz Yehova Şahitleridir.89 İncil’deki “Dünyanın dört
bucağına gidin ve Sevindirici Haberi (gospel) herkese yayın”(Markos 16:15)90
emrinden hareketle kapı kapı dolaşıp, dinlerini anlatan bu kişiler hemen her
yerde baskı ve kısıtlamalarla karşılaşmışlardır.91 Ancak, Yüksek Mahkeme’nin
bu kişilere yönelik yaklaşımı genel olarak “koruyucu” sayılabilir. Geçen
yüzyılın ortalarına kadar, Yüksek Mahkeme Yehova Şahitleriyle ilgili yirmiden
fazla karar verdi.92 Bu kararların on altısı Şahitler’in lehine sonuçlandı.93
Yüksek Mahkeme bu kararlarda bazı temel prensipler belirledi. Buna göre (a)
broşür dağıtma, mesaj iletme, propaganda gibi Birinci Değişikliğin onayladığı
faaliyetlere yönelik düzenlemeler, eğer sansürü önlemeyi amaçlamıyorsa,
geçersizdir; (b) bir Eyalet, kişilerin tebliğde bulunma veya dini görüşleri yayma
hakkını yasayla tamamen yasaklayamaz; (c) basın, konuşma ve din özgürlükleri
imtiyazlı konumda oldukları için, hükümet bu özgürlüklerin kullanımını izne
bağlayamaz; (d) bir Devlet, ancak genel ve ayrımcı olmayan yasal
düzenlemelerle caddelerde toplantı düzenleme ya da propaganda yapmanın
metodunu, yer ve zamanını düzenleyebilir.94
2002 yılında sonuçlanan Watchtower Bible v. Stratton davasında, kapı kapı
dolaşarak dinlerini anlatan Yehova Şahitlerinin Birinci Değişiklikten kaynaklanan din ve vicdan özgürlüklerinin bir kez daha ihlal edildiğine karar verilmiştir. Bu davada Stratton köyü sakinlerini dolandırıcılar ve istenmeyen
ziyaretçilere karşı korumak amacıyla, evlere bir şeyler anlatmak için gidecek
kişilerin önceden kayıt yaptırması ve izin almasını gerektiren düzenleme Birinci
Değişikliğe aykırı bulunmuştur. Yüksek Mahkeme, bu kararını “birbiriyle
87
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bütünleşmiş demokrat insanların özgürlüklerini totaliter ataklardan koruması
motivasyonu”nun taşıdığı değere atıfta bulunarak vermiştir.95
İbadet özgürlüğüyle ilgili ilginç ve tartışmalı bir konu da sürücü belgelerine
fotoğraf yapıştırılmasına ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Cevaplanması
gereken soru şudur: Sürücü belgelerine dinsel inançlarından dolayı fotoğraf
yapıştırılmasını reddeden kişilere sürücü belgesinin verilmemesi din ve vicdan
özgürlüğünü ihlal eder mi? Bu sorunun cevabı hem “evet” hem de “hayır”dır.
Önce cevabın “evet” olduğu karara bakalım. Nebraska’da Pentecostal Kilisesi’ne mensup bir kadının sürücü belgesi talebi, fotoğrafının çekilmesine ve
sürücü belgesine yapıştırılmasına karşı çıktığı için, Eyalet yetkilileri tarafından
reddedildi. Frances Quaring adındaki bu kadın, bu konudaki tavrının İkinci
Emirdeki canlı resim yasağından kaynaklandığını, dolayısıyla dini inançlarının
bir gereği olduğunu ileri sürerek dava açmıştır. Temyiz Mahkemesi, söz konusu
kişinin din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığını, devletin bu kısıtlamayı haklı
kılacak zorlayıcı gerekçelerinin bulunması gerektiğini vurguladı. Nebraska
yetkililerinin sürücünün polis tarafından kolayca tanınması ve fotoğraftan muaf
tutmanın ehliyet sistemlerini yenileme konusunda ekstra yük getireceği
yönündeki gerekçeleri Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir. Temyiz
Mahkemesi, geçici ehliyetlerde ve engellilere verilen sürücü belgelerinde de
fotoğrafın bulunmadığını, bir çok eyaletin sürücü belgesi için fotoğraf
istemediğini ve fotoğraf vermeyi reddeden sürücülerin çok fazla olmayacağı için
de bunun eyaletin ehliyet sistemine fazla bir külfet getirmeyeceğini belirterek,
Quaring’in dini inançlarını serbestçe yerine getirmesi özgürlüğüne yönelik bir
ihlal olduğuna karar vermiştir.96 Nebraska davayı Amerikan Yüksek
Mahkemesi’ne götürmüş, ancak burada Temyiz Mahkemesi’nin kararı
onaylanmıştır.97
Ne var ki Yüksek Mahkeme’nin 1985 yılında verdiği bu karar, kısa bir süre
önce yüzü açıkça gösteren bir fotoğraf vermeyi kabul etmediği için ehliyeti iptal
edilen müslüman bir kadının davasında Dokuzuncu Bölge Mahkemesi
tarafından dikkate alınmamıştır. Sultaana adındaki davacı, daha önce oturduğu
İllinois’den üzerinde sadece gözlerini gösteren fotoğrafının bulunduğu bir
sürücü belgesi almıştı. Daha sonra Florida’ya taşınan davacının sürücü
belgesinin aynı şekildeki bir fotoğrafla yenilenmesi talebi yetkililer tarafından
reddedilmiştir. 6 Haziran 2003 tarihinde verdiği kararla, Bölge Mahkemesi, bu
olaydan dolayı davacının din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasını
kabul etmemiştir. Mahkeme’ye göre, yetkililer toplumu suç niteliğindeki
eylemlerden ve güvenliğe yönelik tehditlerden koruma yükümlülüğü
altındadırlar. Dolayısıyla, sürücü belgelerinde kişilerin kimliklerini kolaylıkla
tespit etmeye yönelik fotoğrafların bulunması bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi bakımından gereklidir. Mahkeme, sonuç olarak, davacının din ve
vicdan özgürlüğüne yönelik söz konusu kısıtlamanın haklı olduğuna karar
95
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vermiştir.98 Bu kararın Yüksek Mahkeme’de görülme şansı bulup
bulamayacağını şimdiden tahmin etmek zor. Ancak, daha önceki içtihatlardan
radikal bir şekilde ayrılan bu kararın, post-11 Eylül dönemine hakim olan
siyasal mülahazalar ve korkuların gölgesinde alınıp alınmadığı hususu daha çok
tartışılacağa benziyor.

4.2.2. Özgür İfade/Konuşma
Birinci Değişikliğe göre “Kongre... konuşma/ifade özgürlüğünü kıs(ıtlay)acak
yasa yapamaz.” Mahkeme bu hükümle ilgili olarak iki noktaya açıklık getirmeye
çalışmıştır. Birincisi, “konuşma/ifade” (speech) kavramının neleri kapsadığını
ele almış ve bu kavramı dar anlamda kişilerin yazılı ve sözlü olarak
düşüncelerini aktarmanın ötesinde sembolik ifadeleri de içine alacak şekilde
geniş yorumlamıştır. İkincisi, Mahkeme ne tür konuşmaların ya da ifadelerin bu
madde tarafından korunmadığı hususuna eğilmiştir. Yüksek Mahkeme’nin bir
çok kararında belirttiği gibi, başkalarını kavgaya davet edici “kavgacı
sözler”(fighting words), nefret ifadeleri (hate speech), ırkçı sözler, müstehcen
yayınlar Birinci Değişikliğin güvencesi altında olmayan temel ifade
kategorilerini oluşturmaktadır.
Burada, sırasıyla siyasal ifade, müstehcenlik, İnternet, kavgacı sözler, ırkçı
ifadeler ve ticari ifade konularında Mahkeme’nin yaklaşımı ana hatlarıyla ele
alınacaktır.

Siyasal İfadeler
Yüksek Mahkeme’nin geçen yüzyılın başlarında ifade özgürlüğüyle ilgili ilk
kararlarının, siyasal mahiyetteki faaliyetlere ilişkin olması manidardır. Bu yazının üçüncü bölümünde de belirtildiği gibi, Mahkeme Birinci Dünya Savaşı’nı
takiben Amerika’da boy gösteren komünist faaliyetleri genel olarak Birinci
Değişikliğin korumasından mahrum bırakmıştır. Schenck, Debs ve Abrams gibi
kararlarda halkı askerlikten soğutmayı ya da komünist düşüncelerini yayın,
eğitim ve benzeri yollardan yayarak, Birleşik Devletler siyasal düzenini zor
kullanarak yıkmayı amaçladıkları ileri sürülen kişilerin mahkumiyetlerini
onaylamıştır.
Schenck v. United States, federal bir yasanın ifade özgürlüğünü koruyan
anayasal hükme aykırılığının görüşüldüğü ilk davadır. Sosyalist Parti genel
sekreteri olan Schenck, savaş aleyhtarı bir içeriğe sahip 15.000 broşür basarak
askere alınacaklara göndermiştir. Schenck, 1917 tarihli Casusluk Kanunu’na
aykırı şekilde orduda isyana neden olma ve asker alımını engellemekten
mahkum edilmiştir. Yüksek Mahkeme, kararı onaylamıştır. Bu davadan önce
federe ve federal mahkemeler ifade özgürlüğüne ilişkin analizlerinde “kötülük
eğilimi testi”ni (bad tendency test) kullanmaktaydılar. Bu teste göre, iyi etki
doğurma eğilimindeki konuşmalar anayasal güvence altındayken, toplumsal
düzeni ya da ahlakı tehdit etme gibi kötü etki doğurmaya eğilimli konuşmalar
98
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sınırlamaya tabiydiler. Schenck kararında Yüksek Mahkeme, ifade özgürlüğünü
korumada son derece yetersiz olan bu testi terk etmiştir. Mahkeme kararını
açıklayan Yargıç Holmes, Schenck’in dağıttığı ilanların açık ve mevcut bir
tehlike oluşturduğunu, dolayısıyla Kongre’nin anayasaya uygun olarak bu tür
davranışları cezalandırdığını vurgulamıştır.99
Yüksek Mahkemenin Schenck kararı şiddetli eleştirilere maruz kalmıştır.
Harward Law Review’de yayınlanan bir makale, Yüksek Mahkemeyi ifade
özgürlüğüne yönelik arkasında askeri gücün bulunduğu her türlü sınırlamayı
onaylamakla eleştirmiştir. Makale şu ilginç tespitle sona ermektedir: “Bir
mahkeme için, insanların uğrunda öldüğü bir davaya karşı çıkanları korumak zor
olabilir, ancak diğer pek çok insan da geçmişte ifade özgürlüğü için canlarını
verdiler.”100
Amerika’da muhalif siyasal söylemin kısıtlanmasına yönelik 18.yüzyılda
başlayan baskıcı politikalar, 19.yüzyılda da devam etmiş ve büyük ölçüde geçen
yüzyılın özellikle ilk yarısına damgasını vurmuştur. Birinci Değişikliğin
bahşettiği cömert özgürlüklere rağmen, hemen her dönemde “tehlikeli” kabul
edilen görüşlerin bastırılması yoluna gidilmiştir. Başka bir deyişle, “1791’de
muhteşem parlaklıkta bir prensip (Birinci Değişiklik) ilan edilmiş, ancak tarih
boyunca siyasal ifadeyi baskı altında tutan karanlık bir gelenek bu prensibi
gölgelemiştir.”101
Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, her fırsatta siyasal ifade özgürlüğünün
demokratik yaşam için hayati öneme sahip olduğunu, dolayısıyla Birinci
Değişikliğin korumasını en fazla hak eden ifade türü olduğunu vurgulamıştır.
Garrison v. Louisiana davasında Yargıç Brennan şöyle demiştir: “kamusal
konularla ilgili ifade, kendini ifade etmenin ötesinde bir şeydir; o kendi kendini
yönetmenin özüdür.”102 Bu nedenle, ilk bakışta incitici görünen ifadelerin bile
siyasal görüşleri yansıttıklarında Birinci Değişikliğin güvencesine sahip
oldukları vurgulanmıştır. Mesela Yüksek Mahkeme, Cohen v. California
kararında, hükümetin askere alma politikasını eleştirmek amacıyla üzerinde
“Fuck the Draft” yazılı bir ceketle kalabalık bir caddede dolaşan kişinin cezalandırılmasını Anayasanın Birinci Değişiklik maddesine aykırı bulmuştur.103
Aynı şekilde, daha önce belirttiğimiz gibi, Amerikan bayrağının topluluk
önünde yakılması da siyasi ifadenin bir yansıması olarak görülmüş ve Mahkeme
tarafından Birinci Değişikliğin güvencesi altına alınmıştır.
Yüksek Mahkeme, yargıçların ve mahkemelerin eleştirilmesini de kişilerin
siyasi düşüncelerini ifade ederek kamusal tartışmaya katılmaları olarak görmektedir. Bridges v. California davasında Mahkeme, kişileri mahkemeye ita99
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atsizlikten (contempt of court) kolayca mahkum eden yargıçlara önemli bir ders
vermiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre yargıya karşı saygının yargıçların
yayınlanan eleştirilerden korunmasıyla sağlanacağını zannetmek, ciddi bir
yanılgıdır. Zira “mahkeme kürsüsünün haysiyetini koruma adına zorla dayatılan
suskunluk, yargıya saygıyı artırmaktan ziyade, ona yönelik düşmanlığı, kuşkuyu
ve itaatsizliği muhtemelen besleyecektir.”104 Diğer yandan, yargıçlara ve
mahkemelere yönelik eleştirilerin adaletin yerine getirilmesine “açık ve mevcut
bir tehlike” teşkil ettiği şeklindeki argüman karşısında da Yüksek mahkeme son
derece özgürlükçü bir tutum sergilmiştir. Wood v. Georgia davasında Mahkeme,
bir yargıcı seçim kampanyası sırasanda seçmenleri siyasi olarak taciz etmekle
suçlayan ve bu nedenle mahkemeye saygısızlıktan/itaatsizlikten yargılanıp
mahkum edilen Bibb County şerifinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar
vermiştir. Alt derece mahkemelerin dava konusu sözlerin adaletin yerine
getirilmesini niçin ve nasıl engellendiğini açıklamadığını belirten Yüksek
Mahkeme, “açık ve mevcut tehlike” ölçütünün uygulanmasında dikkatli
olunması gerektiğini hatırlatmıştır. Mahkeme daha önceki bir içtihatına atıfta
bulunarak şunları söylemiştir: “[ifadenin] alevlendireceği ateşler adaletin yerine
getirilmesine çok yakın- sadece muhtemel değil- bir tehlike oluşturmalıdır.
Tehlike, uzak bir tehlike ve hatta mümkün bir tehlike olmamalıdır. 105
Yüksek mahkeme, bir başka davada yargıçların “yetersiz” ve “?????” olduğunu belirten bir açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna dikkat
çekmiştir. Garrison v. Lonisiana davasında, bir basın toplantısı düzenleyerek
davalarının birikmesinin yargıçların “yetersizliği, tembelliği ve tatil düşkünlüğü” neden kaynaklandığını ve yargıçların New Onleans’daki “yer altı ahlaksızlık” olaylarının araştırılmasını engellediklerini söyleyen bir Bölge Savcısı
iftira/karalama suçundan yargılanıp mahkum edilmişti. Yüksek mahkeme,
“kamu işleri hakkında tartışma, sınırsız şekilde özgür, sağlıklı ve herkese açık
olmalıdır ve hiddetli, iğneleyici ve bazen de hükümet ve kamu görevlilerine hoş
gelmeyecek derecede keskin saldırılar pekala içerebilir” şeklindeki ilkeyi
hatırlatarak söz konusu mahkumiyetin Birinci Değişikliğe aykırı olduğuna
hükmekmiştir.106
Son olarak, 2002 tarihli Republican Party of Minnesota v. White davasında
Yüksek Mahkeme, yargıç adaylarının seçim kampanyasında düşüncelerini
serbestçe ifade etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu davada Minnesota eyaleti,
seçimle işbaşına gelecek yargıç adaylarının seçim çalışmaları sırasında
“tartışmalı hukuksal ve siyasal konular” hakkında görüş açıklamasını yasak-
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lamıştı. “Yargıç tarafsızlığı”nı sağlamayı amaçlayan bu yasağı, Mahkeme, Birinci Değişikliğe aykırı bulmuştur.107

Kavgacı sözler ve Irkçı İfadeler
Yüksek Mahkme, ilke olarak “kavgacı sözler” ile “irkçı ifadeler”in Birinci
Değişikliğin koruması altında olmadığını belirtmiştir.108 Kavgacı söz, Mahkemenin kararlarında , ifade edildiğinde muhatabını (makul, ortalama bir kişiyi)
kavgaya, çatışmaya davet eden sözler olarak tanımlanmaktadır. Bu sözlerin tipik
bir örneği Chaplinsky v. New Hampshire davasında bulunabilir. Yehova Şahidi
olan Chaplinsky caddede broşür dağıtırken organize dinleri “sahte” olarak
nitelendirmiş, bunun üzerine etrafında sinirli bir kalabalık toplanmış ve şehrin
emniyet müdürü olay yerine gelmiş, Chaplinsky de müdürün yüzüne karşı şu
sözleri söylemiştir: “Sen, Allah’ın belâsı bir gangstersin” ve “Kahrolası bir
Faşistsin ve Rochester’in bütün hükümeti de Faşist ya da Faşist ajanıdır”.109
Saldırgan ve hakaret edici konuşmaktan dolayı mahkum edilen Chaplinsky’nin
cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştır. Yüksek Mahkeme, bu
kararda “galiz, müstehcen, profan, iftira, hakaret ve “kavgacı” sözler gibi bazı
konuşma kategorilerinin anayasal korumadan yararlanamayacağını belirtmiştir.
R.A.V v. St.Paul davasında “nefret” sözlerini yasaklayan yasal düzenlemelerin konu bakımından ayrımcılığı üzerinde durulmuştur. Robert A.Viktora
adlı beyaz genç, St.Paul (Minnesota) şehrinde siyahi bir ailenin bahçesinde
ırkçılığın işaretlerinden biri olan haç yakmış, bunun üzerine haç yakma ya da
Nazi Kaması gibi “kişilerde ırk, renk, inanç, din ve cinsiyet ayrımına dayalı
kızgınlık, öfke veya nefret uyandıran” sembollerin sergilenmesini yasaklayan
eyalet yasası gereği yargılama başlatılmıştır. Yasanın Anayasaya aykırılığı
iddiası son aşamada Yüksek Mahkeme tarafından belirlenmiştir. Yüksek
Mahkeme, yasanın anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu davada temel
tartışma konusu, “nefret-suçu” (hate-crime)nu düzenleyen kanunların
anayasallığı sorunudur. Yüksek Mahkeme, daha önceki kararlarında “kavgacı
sözler”, “müstehcen ifadeler” ve “karalama” kategorilerinin anayasal korumaya
sahip olmadığını belirtmişti. Mahkeme burada içtihat değişikliğine gitmiş
değildir. Ancak St.Paul yasal hükmünün, söz konusu kategoriler içine giren
ayrımcılık temellerini keyfi olarak belirlediğini ve bir kısmını dışarıda
bıraktığını vurgulamıştır. Sözgelimi, yasa “kavgacı sözleri”in yasada
belirtilmeyen “siyasal görüş” veya “homoseksüellik” gibi gerekçelerle
düşmanca kullanılmasını yasaklamamaktadır. Bu konu-eksenli ayrımcılık,
hükümetin hoşlarına gitmeyen konularda görüş belirten kişilere keyfi yasaklar
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getirmesine izin verebileceğinden, dava konusu yasal düzenleme Birinci
Değişiklik hükümlerine aykırı bulunmuştur.110
Yine haç yakmayla ilgili 7 Nisan 2003 tarihli Virginia v. Black davasında
Yüksek Mahkeme eyaletlerin tek başına haç yakmayı yasaklayan bir yasa
yapmalarının Anayasaya aykırı olmadığını belirtmiştir. Ancak Ku Klux Klan
mensubu bazı kişilerin cezalandırıldığı bu davada dava konusu yasanın bir başka
açıdan Birinci Değişikliği ihlal ettiğine karar verilmiştir. Burada yasa, haç
yakmayı tek başına başkalarını korkutma ve sindirme amacının, aksi ispat
oluncaya kadar geçerli, kanıtı olarak kabul etmekteydi. Oysa Mahkemeye göre,
haç yakma sadece bu amaca yönelik değildir. Korkutma ya da sindirme
amacıyla değil, ideolojik dayanışmanın göstergesi olarak da haç yakılabilmektedir. Hatta Mahkeme’nin ifadesiyle haç yakma Mississpi Burning
(Mississpi Yanıyor) gibi filmlerde de söz konusudur. Dolayısıyla Mahkeme,
haç yakma amaçları arasında ayrım yapmayan, Birinci Değişiklik tarafından
korunan bazı haç yakma olaylarını da (filmde olduğu gibi) cezalandırabilme
potansiyeline sahip olan bu yasayı Anayasa’ya aykırı bulmuştur.111

Müstehcenlik ve İnternet
Yüksek Mahkeme, cinsel ifadeyi dolayısıyla seksi müstehcenlikten ayırmaktadır. Roth v. United States davasında Mahkeme “seks ile müstehcenlik eş
anlamlı değildir” diyerek, Birinci Değişikliğin koruması altında olmayan ifadenin müstehcenlik olduğunu vurgulamıştır. Ancak ne tür ifadeler, ya da
materyaller müstehcen kabul edilecektir? Bu soru, doğrusu Yüksek Mahkeme’yi
bir hayli zorlamaktadır. Roth kararına muhalif olan Yargıç Douglas,
Mahkemenin geliştirmeye çalıştığı müstehcenlik testinin son derece muğlak,
esnek ve Birinci Değişikliğin koruduğu özgür ifadeyi yıkıcı nitelikte olduğunu
belirtmiştir.112
Yüksek Mahkeme, müstehcenlik testini Miller v. California davasında biraz
daha netleştirerek üç unsurlu bir tanım geliştirmiştir. Buna göre bir ifadenin ya
da materyalin müstehcen sayılabilmesi için, (a) tamamen şehevi duygulara hitap
etmesi, (b) açıkça rahatsız edici olması ve (c) bütün olarak ele alındığında hiçbir
edebi, sanatsal, siyasal ve bilimsel değere sahip olmaması gerekmektedir.
Çağdaş toplum standartlarına göre ortalama bir kişinin bu üç şartın
gerçekleştiğini
düşündüğü
durumda
müstehcenliğin
varlığı
kabul
edilmektedir.113
Yüksek Mahkeme, ilk kez 1997 yılında verdiği bir kararda İnternetin de
Birinci Değişikliğin koruması altında olduğunu belirlemiştir. Reno v. ACLU
davasında, küçükleri müstehcen e-maillerden korumaya yönelik bir federal
yasanın anayasallığı gündeme geldi. Bu yasa 18 yaşından küçüklere “müstehcen
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ve ahlak dışı” mesajlarla çağdaş toplum standartlarına göre rahatsız edici tarzda
mesajların gönderilmesini cezai müeyyideye bağlamaktaydı. Başkan Clinton
kanunu onayladıktan hemen sonra Amerikan Sivil Özgürlükler Derneği
(American Civil Liberties Union) kanunun bazı maddelerinin Anayasaya aykırı
olduğu iddiasıyla dava açtı. Amerikan Yüksek Mahkemesi de dava konusu
maddelerin Birinci Değişikliği ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, küçükleri
korumak amacıyla konan yasakların çok geniş ve muğlak olduğunu, bu
düzenlemenin yetişkinlerin de Birinci Değişiklik tarafından korunan
özgürlüklerini ihal edebileceğini vurgulamıştır.114
Yüksek Mahkeme ilke olarak çocukların pornografiden korunması gerektiğini, özellikle çocukları istismar eden, onlara zarar veren çocuk pornografisini yasaklayan yasaların anayasa uygun olduğunu belirtmektedir. Ancak,
Mahkeme bu yasağın da sınırları olduğunu yeni sayılabilecek bir kararında
vurgulamıştır. 2002 tarihli Ashcroft v.The Free Speech Coalition davasında
Mahkeme, “hakaret, tahrik, müstehcenlik, ve gerçek çocuklarla yapılan pornografinin dahil olduğu belli ifade kategorileri”nin ifade özgürlüğünün koruması
dışında olduğunu tekrarlamıştır. Ancak Mahkeme, çocuk pornografisine yönelik
yasağın “gerçek olmayan”, “sanal” çocuklarla yapılan pornografiyi de içine
alacak şekilde genişletilmesine izin vermemiştir.115 1996 Çocuk Pornografisini
Önleme Kanunu (Child Pornography Prevention Act of 1996 ) nun gerçek çocuk
yerine sanal çocuk imajlarının kullanılarak pornografik malzeme üretilmesini
yasaklayan bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığının ileri sürüldüğü bu davada
Yüksek Mahkeme, söz konusu hükümleri fazlasıyla geniş ve anayasaya aykırı
bularak iptal etmiştir. Burada Mahkeme, çocuk pornografisinin yasaklanmasının
nedenini de açıklamıştır. Buna göre çocuk pornografisine yönelik Birinci
Değişiklik yasağı, “onun yaydığı mesajdan değil, nasıl yapıldığından
kaynaklanmaktadır.”
Mahkeme, söz konusu yasal hükümlerin son derece geniş olduğunu, hatta bu
hükümler uyarınca Romeo ve Juliet’in veya Traffic ya da American Beauty gibi
filmlerin bile yasaklanabileceğini vurgulamıştır. Hükümetin, yasayla gerçek
çocukların muhtemel istismarını önleme amacı güttükleri yönündeki savunması
da itibar görmemiştir. Mahkeme’nin aşağıdaki sözleri, şu anda var olmayan ama
ilerde ortaya çıkabilecek potansiyel ve olası tehlikeler bahanesiyle ifade
özgürlüğünü sınırlama eğiliminde olan siyasal iktidarlara bir uyarı
niteliğindedir.
“Hükümet “ileride belirsiz bir zamanda” yasadışı bir eylemin gerçekleştirilmesi şansını artıracağı nedeniyle ifadeyi yasaklayamaz. Hükümet güç
kullanımını veya kanunun ihlalini talep eden ifadeyi ancak “böylesi bir talep

114

Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997) (Çev. K.Başlar).
Bu kararın analizi için bkz. R.Conn-Revere, “Cyberspace Cases Force Court to Reexamine
Basic Assumptions of Obscenity and Child Pornography”, Cato Supreme Court Review, 20012002, ss.115-148.
115

40

ABD Yüksek Mahkemesi ve İfade Özgürlüğü

yasadışı bir eylemi hemencecik oluşturmaya veya tahrike yönelikse ve
böylesi bir eylemin gerçekleşmesi ihtimali mümkünse” yasaklayabilir.”116

Ticari İfadeler
Yüksek Mahkeme’nin ticari ifadeyi, Birinci Değişikliğin korumasına dahil
etmesi göreli olarak yenidir. Kısa bir süre öncesine kadar mahkeme tamamen
ticari nitelikteki ifadeleri, diğer ifadelerden “daha az değerli” görmekteydi.117
Yüksek Mahkeme, ticari ifadeye yönelik bu olumsuz tavrını değiştirmiş
görünüyor. Bu tavır değişikliği en belirgin şekilde 1996 yılında karara bağlanan
44 Liquormart davasında görülebilir. Rhode Island’da yerel bir gazetede çıkan
reklamda yanyana sıralanan likörlerin fiyatları belirtilmediği halde- zira
reklamda da belirtildiği üzere likör fiyatlarının reklamda kullanılması eyalet
kanunlarına aykırıydı- votka şişelerinin yanına iri harflerle “WOW” notu
düşülmüştü. Rhode Island Likör Kontrol İdaresi’nin müdahalesi sonucu ima
yollu fiyat açıklamaktan dolayı reklamı veren şirket 400$ para cezasına
çarptırıldı. Dava Yüksek Mahkeme’nin önüne geldiğinde bir kez daha ifade
özgürlüğünün ticari reklamları kapsayıp kapsamadığı tartışılmıştır. Mahkeme,
oybirliğiyle yasağın Anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.118
Oysa Mahkeme, 1986 tarihli Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism
Co. of Pouerto Rico kararında “denge testi”ni uygulayarak Puerto Rico’nun
koymuş olduğu kumarhane reklam yasağını onaylamıştı. Mahkemenin 44
Liquormart kararıyla başlayan ticari reklam konusundaki liberal tutumu daha
sonra da devam etmiş, 1999 tarihinde verdiği bir kararda kumarhane reklamlarına yönelik yayın yasağını düzenleyen federal yasayı iptal etmiştir.119

4.2.3. Basın Özgürlüğü
Birinci Değişikliğe göre “Kongre... basın özgürlüğünü kıs(ıtlay)acak yasa
yapamaz.” Yüksek Mahkeme’nin basın özgürlüğüne ilişkin yaklaşımı önceleri
daha ziyade yayına yönelik “öndenetim” ya da “sansür” olarak bilinen sınırlamaya odaklanmıştı. Mahkeme, meşhur İngiliz hukukçu Blackstone’un geliştirdiği “ön denetimsiz”, “sansürsüz” basın özgürlüğü anlayışını bir çok kararına yansıtmıştır. Örneğin Near v. Minnesota davasında Mahkeme, davacıların çıkardığı gazetenin, bazı kamu görevlilerine yönelik “kötü niyetli, alenen
tahkir edici ve karalayıcı” yayınlar yaptığı gerekçesiyle, kapatılmasını Birinci
Değişikliğin ihlali olarak değerlendirmiştir.120 Mahkeme, 1963 tarihli Bantam
Books kararında ifade özgürlüğünü ön denetimle sınırlayan her türlü girişimin,
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anayasaya uygunluk açısından çok ağır bir yükümlülük altında olduğunu
belirtmiştir.121
Nitekim New York Times Co. v. United States davasında hükümetin bu ağır
yükümlülüğü yerine getiremediği anlaşılmıştır. New York Times gazetesinin
1971 yılında Amerikan Hükümetinin Vietnam’a müdahalesini konu alan ve
“Pentagon Papers” olarak bilinen “gizli” bir belgeyi tefrika etmeye başlaması
üzerine, hükümet bir mahkeme kararıyla gazetenin yayınını durdurmuştu.
Yüksek Mahkeme, kısa sürede önüne gelen bu davada, hükümetin söz konusu
gazetenin yayınını durdurmak için geçerli, zorlayıcı ve haklı bir gerekçeye sahip
olmadığını ileri sürerek Birinci Değişikliğin ihlal edildiğine karar vermiştir.122
Basın özgürlüğünün sınırlarını belirleyen en önemli karar hiç kuşkusuz New
York v. Sullivan davasında verilmiştir. 29 Mart 1960 tarihli nüshasında New
York Times tam sayfa bir ilan yayınladı. “Onların Yükselen Seslerine Kulak
Verin!” başlığını taşıyan bu ilan, Alabama polisinin siyah öğrencilere yönelik
tutumunu eleştirmekteydi. Olaylara ilişkin bazı yanlışlar da içeren bu ilanda isim
belirtilmemiş olmasına karşın, Montgomery kentinin polis sorumlusu L.B.
Sullivan, ilandaki ithamların kendisini hedef aldığını ileri sürerek dava açtı.
Alabama’daki mahkeme, ilanın karalama niteliğinde olduğunu belirterek,
gazeteyi 500.000 Amerikan Doları tazminata mahkum etti. New York Times’ın
temyiz başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme, basın özgürlüğü konusunda tarihi
bir karara imza atmıştır. Mahkeme kararını açıklayan Yargıç Brennan’ın
sözlerinin sadece basın özgürlüğünün değil, aynı zamanda “Amerikan ifade
özgürlüğü hukukunun çağdaş temellerini oluşturduğu” söylenmektedir.123
Bu kararla birlikte kamusal görev yapan kişileri eleştirmede basına neredeyse sınırsız bir özgürlük alanı tanınmıştır. Mahkemeye göre, basının iftira/karalamadan dolayı mahkum edilebilmesi için dava konusu yayının yanlış
ve zarar verici bilgiler içermesi yetmez. Bunun ötesinde gerçekten kötülük
yapma isteğinin bulunması gerekir. Başka bir deyişle, bir haberi doğru olmadığını bilerek veya doğru olup olmadığı noktasında pervasız bir umursamazlık sergileyerek yayınlaması durumunda ancak yayıncının sorumluluğu
gündeme gelebilir.124 Bu da, kamu görevlisini çok ağır bir ispat yükümlülüğü ile
karşı karşıya bırakmaktadır.
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SONUÇ
Descartes’ın cogitosu düşünmeyi varoluşun ayırt edici özelliği olarak sunduğunda, aslında ifade özgürlüğünün de önemi vurgulanmış oluyordu. İfade
edilmeyen bir düşüncenin tek başına pek de anlam(l)ı olmadığı biliniyor.
Düşünceleri kontrol etmekle görevli “düşünce polisleri” henüz ifade edilmeyen
düşünceyi sınırlama, baskı altına alma ve/veya yok etme araçlarını tam olarak
keşfedebilmiş değiller. Bu nedenle, cogitoyu “ifade ediyorum, o halde varım”
şeklinde okumaya Descartes’ın itirazının olacağını sanmıyorum. İfade
özgürlüğünün bu hayati öneminden dolayı kimileri için, “Birinci Değişiklik, bir
kanunun ötesinde bir şeydir; o bir yaşam biçimidir.”125 Bu yaşam biçimini
değişen zamana ve şartlara uyarlayan, onun temel unsurlarını belirleyen aktör de
hiç kuşkusuz Yüksek Mahkeme’dir.
Yüksek Mahkeme’nin ifade özgürlüğüne ilişkin kararları yakından incelendiğinde, kararların genel olarak teorik boyutunun çok güçlü olduğu dikkat
çekmektedir. Bu durum, Yüksek mahkeme yargıçlarının çoğunlukla siyaset
teorisine vakıf olduğunu göstermektedir. Amerika’da yaygın kanaate göre, bu
Yeni Dünya’dan siyaset teorisine katkıda bulunmuş, çığır açıcı görüşleriyle
siyaset felsefesini etkilemiş Mill gibi Acton gibi filozoflar çıkmamıştır. Ancak,
Birleşik Devletlerde bu açığı siyaset ve anayasa teorisine çok önemli katkılarda
bulunan Yüksek Mahkeme kapatmaya çalışmaktadır.126 Gerçekten de Yüksek
Mahkeme, Birinci Değişikliğin koruduğu özgürlüklerin ne anlama geldiğini, bu
özgürlüklerin demokrasi bakımından taşıdığı anlamı, özgürlük otorite ilişkisini
detaylı ve zengin bir teorik temele oturtmaya çalışmaktadır. Mahkeme ayrıca
“açık ve mevcut tehlike” testinden “denge” kriterine kadar, ifade özgürlüğüne
yönelik kısıtlamaların yorumlanmasında ve somut olaylara uygulanmasında
kullanılacak çok sayıda teorik enstrüman geliştirmiştir.
Diğer yandan, Yüksek Mahkeme’nin belli bir toplumun, tarihin ve coğrafyanın ürünü olduğu da unutulmamalıdır. İçine doğduğu iklimin özelliklerini
taşıyan bu “yorum topluluğu”, diğer bütün mahkemeler gibi, değişen şartlardan
etkilenmekte, zor zamanlarda baskıcı politikaları destekleyebilmektedir. Ancak
iki asırdan fazla süredir Anayasanın değişen şartlara ve olaylara
uygulanabilmesi, hem bu belgenin iyi formüle edildiğini hem de onu yorumlama
yetkisine sahip Mahkeme’nin kendisini değişen şartlara adapte edebildiğini
göstermektedir. Yargıç Brennan’a göre, “Anayasanın dehası, artık yaşanmayan
geçmiş bir dünyada sahip olduğu statik anlamlara değil, onun yüce
prensiplerinin mevcut problemler ve ihtiyaçlarla başa çıkacak şekilde adapte
edilebilirlik gücüne dayanır.”127
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Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin bu yerelliği, onun kararlarının ülke dışında etkili olmasını engellememiştir. Tersine, özellikle Anglo-Sakson dünyası
başta olmak üzere, anayasa yargısına sahip hemen bütün ülkelerde şu ya da bu
ölçüde ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararlarının etkisini görmek mümkündür.
Bu etki ulusal ölçekle de sınırlı değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi
bölgesel yargı organları da, hakların korunmasında farklı bir dil ve test
kullansalar da, bu etkinin kapsama alanı dışında değildirler.128
Kısaca, anayasa yargısı alanında dünyanın belki de en tecrübeli ve en etkili
yüksek mahkemesinin ifade özgürlüğüyle ilgili kararlarından bir kısmını
çevirmek, sadece bu konudaki boşluğu gecikmiş de olsa doldurmaya yönelik bir
girişim olarak görülmemelidir. Bu kitap, aynı zamanda, bireyler olarak
kendimizi tanımlamada, başkalarını algılamada ve hayatımızı anlamlandırmada
vazgeçilmez bir unsur olan “özgür ifade”nin hukuksal ve siyasal boyutunun
daha iyi anlaşılmasına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ve son söz Albert Camus’nün: “Eğer konuşmamızın bir anlamı yoksa, hiçbir
şeyin anlamı yoktur.” 129
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Çeviriler Hakkında Bazı Notlar

1. İfade özgürlüğüyle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararlarını çeviri için
seçerken oldukça zorlandığımı itiraf etmeliyim. Bu zorluğun temel nedeni, bu
konuda verilmiş yüzlerce kararın bulunmasıdır. Ancak, seçme zorluğu yine de
neden tercüme edilen kararların seçildiğini açıklama yükümlülüğünü ortadan
kaldırmıyor. Kararlar belirlenirken, yapılan seçmenin ifade özgürlüğünün
hemen bütün kullanım alanlarını ve her dönemi mümkün olduğu kadar
kapsaması gerektiği düşüncesinden hareket edilmiştir. Bu nedenle, şiddete
teşvik eden sözlerden, pornografiye, din ve vicdan özgürlüğünden ticari ifadeye
kadar Birinci Değişikliğin sınırları içindeki hemen bütün konularla ilgili
kararlara yer verilmeye çalışılmıştır. Seçilen kararların çoğu, Yüksek
Mahkeme’nin ifade özgürlüğü ile ilgili temel ilkeleri belirlediği, içtihat
oluşturduğu ya da içtihadını değiştirdiği kararlardır. Diğer yandan, dönem
itibariyle de çeviri için 1919 yılından 2003 yılına kadar verilmiş değişik kararlar
seçilmiştir. Kararları seçme zorluğunun dışında, diğer bir güçlük de çevrilen
kararların sınıflandırılması, daha doğrusu sıralaması konusunda karşımıza
çıkmıştır. Bu konuda iki seçenek söz konusuydu. Ya kararları tarihlerine
bakmaksızın konularına göre sınıflandıracaktık, ya da kronolojik olarak
sıralayacaktık. İkincisini seçtik. Bunun en önemli nedeni, kararları tarihsel
gelişim içerisinde arda arda vererek Yüksek Mahkeme’nin ifade özgürlüğüne
bakışındaki değişiklikleri, gelişim ya da geriye gidişleri, ya da açılımları izleme
imkanı sağlamaktır.
2. Bazı kararların tam metnini çevirme imkanı bulduğumuz halde, çoğu kararı kısaltmak zorunda kaldık. Burada da mümkün olduğu kadar mahkeme
görüşünü tam çevirmeye gayret ettik. Önemli ayrı görüşler ve muhalefet
şerhlerini bazen bütünüyle bazen de kısaltarak çevirdik. Okumayı zorlaştıracağı
gerekçesiyle dipnotları çevirilere almadık. Aynı şekilde metin içindeki
referansları da büyük ölçüde ayıkladık. Ancak, konuyla ilgili daha fazla
araştırma yapmak isteyenleri de düşünerek, bazı önemli davalara referansları
muhafaza ettik.
3. Terminoloji birliğini sağlamaya, ifade bozukluklarını gidermeye ve kararların aslına sadık kalmaya yönelik bazı küçük sayılabilecek müdahalelerin
dışında çevirilere çok fazla dokunmadık. Hatta bir kısım kavramların farklı
çevirilerine -ki bu kaçınılmazdı- bilerek yer verdik. Mesela, “fighting words”
bazı kararlarda “kavgacı kelimeler”, bazılarında ise “kavgacı sözler” ya da
“saldırgan sözler” olarak çevrilmiştir. Çevirilerdeki zenginliği koruma adına bu
tür farklılıkları olduğu gibi bıraktık.
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4. Diğer yandan, karar isimlerinin altındaki rakam ve kısaltmaların ne anlama geldiğini açıklamak gerekiyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararlarının
son ve resmi şekli U.S. olarak kısaltılan ve United States Reports (Birleşik
Devletler Raporları) adı verilen dergilerde toplanmaktadır. U.S. kısaltmasının
başındaki rakam, cilt numarasını, sonundaki rakam ise kararın yayınlandığı
sayfa numarasını, en sonda parantez içinde verilen rakam ise kararın verildiği
yılı göstermektedir. Mesela Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925), davacı
Gitlow’un davalı New York aleyhine açtığı davada 1925 yılında verilen kararın
United States Reports’un 268.cildinin 652.sayfasında yayınlandığını
göstermektedir.
5. Son olarak, bu kitabın yayınlanmasında en büyük pay zor ve karmaşık
mahkeme kararlarını büyük bir özveriyle çeviren meslektaşlarıma aittir. Hepsine
teşekkür borçluyum. Karar metinlerinin çetrefilliği karşısında yükselen
isyanlarında haklıydılar. Anglo-Sakson hukuk geleneğine sahip bir ülkenin yargı
organının kullandığı kelime ve kavramlar bu geleneğe yabancı olan hukuk
sistemimizde ve dilimizde her zaman tam karşılıklarını bulamamaktadır.
Umarız, bu zorlu ve uzun uğraşın sonunda ortaya bütün eksikliklerine rağmen
kayda değer bir kaynak kitap çıkmıştır.

Z.A.
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(Arka kapak)
“Ülkemizin bağımsızlığını kazananlar, devletin nihai amacının yeteneklerini geliştirmeleri için halkı özgür kılmak ve ülkenin yönetiminde aklın
güçlerinin keyfilik güçlerine üstün gelmesini sağlamak olduğuna inandılar.
Özgürlüğe, hem bir amaç hem de bir araç olarak değer verdiler. Özgürlüğün
mutluluğun sırrı, cesaretin ise özgürlüğün sırrı olduğuna inandılar. İstediği
gibi düşünme ve düşündüğünü ifade etme özgürlüklerinin siyasal gerçeğin
keşfedilmesi ve yayılması için vazgeçilmez araçlar olduklarına; ifade ve
toplanma özgürlükleri var olmazsa bir şeyi tartışmanın boş bir uğraşı
olduğuna; bu özgürlükler var olduğunda tartışmanın zararlı bir öğretinin
yayılmasına genellikle yeterli korumayı sağlayacağına; özgürlüğe karşı en
büyük tehdidin pasifleştirilmiş bir halk olduğuna; bir konunun kamuoyunda
tartışılmasının siyasal bir görev olduğuna; ve bu özgürlüklerin Amerikan
hükümetinin temel esası olması gerektiğine inandılar...
Ciddi bir kötülük korkusu tek başına ifade ve toplanma özgürlüklerinin
baskı altında tutulmasını haklı kılmaz. İnsanlar cadılardan korktu ve
kadınları yaktı. İnsanlığı irrasyonel korkuların kölesi olmaktan kurtarmak
ifadenin bir fonksiyonudur...Cesaretli, kendine güvenen, halka dayalı hükümet mekanizmaları yolu ile uygulamaya konan özgür ve korkusuz aklın
gücüne güven duyan insanlar için, ifade özgürlüğünden kaynaklanan açık ve
mevcut hiç bir tehlike yoktur.”
Yargıç Brandeis, Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927).
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SCHENCK v. UNITED STATES
249 U.S. 47 (1919) *

Görüşülme Tarihi: 9-10 Ocak 1919 Karar Tarihi: 3 Mart 1919

Özet
Deliller, davalıların 25 Haziran 1917 tarihli Espiyonaj Kanunu’na aykırı olarak
askere alma işleminin engellenmesi konusunda basılmış broşürlerin postalanması ile
bağlantılı olduklarını kabul etmek için yeterli görülmüştür. Suç teşkil ettiği öne
sürülen belge, Sosyalist Parti merkezinin aranması için çıkarılan bir izin
çerçevesinde ele geçirilmiş, Sosyalist Parti’nin genel sekreteri aleyhine yürütülen
bir ceza davasında delil olarak geçerli kabul edilmiş, 4. ve 5. Değişikliklere uygun
değerlendirilmiştir. Normalde, farklı metinler içerisinde Birinci Değişiklikle
düzenlenlenen ifade özgürlüğü kapsamında olacak ifadeler, Kongrenin önleme hakkı
olan, kötü sonuçları ortaya çıkarabilecek açık ve mevcut tehlike yaratabilecek
durumlarda kullanıldıklarında yasaklamaya maruz kalabilirler. Her eylemin niteliği
gerçekleştirildiği şartlara göre değişir. 18 Mayıs 1978 tarihli Seçici Hizmet Kanunu
çerçevesinde kabul edilmiş ve askere çağrılmış kişiler arasında bu kişilerin askerlik
hizmetine gitmemelerini sağlamak amaçlı broşür dağıtmak ve bu broşürlerin
dağıtımının sürdürülmesi, başarısız olunması durumunda dahi, Espiyonaj
Kanunu’nun 4. paragrafı uyarınca Kongrenin cezalandırma yetkisi dahilindedir.
Espiyonaj Kanunu’nda yapılan 16 Mayıs 1918 tarihli ve c.75 Stat 553 sayılı kanun
değişikliği eski kanun uyarınca işlenen suçların cezalandırılmasını etkilememiştir.
Onaylanmıştır.

Yargıç HOLMES Mahkemenin kararını açıkladı.
Bu iddianame üç aşamalıdır. Birincisinde 25 Haziran 1917 tarihli Espiyonaj
Kanunu’nun (c. 30 para. 3, 40 Stat 217,219) ihlâli ile ABD ordusu ve
donanmasında itaatsizlik yaratma ve ABD Alman İmparatorluğuyla savaş
hâlindeyken, ABD ordusuna asker alımını sekteye uğratmayı amaçlayan, 18
Mayıs 1917 tarihli yasayla askere alınan ve çağrılan personelin itaatsizliğine

*

Çeviren: Bora Balcı, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi.
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sebep olduğu iddia edilen, bir dökümanı sanıkların bilerek ve isteyerek
dağıtmaları konu edilmektedir.
İkinci aşamada Amerika Birleşik Devletleri aleyhine işlenen bir suçu, yani
15 Haziran 1917 tarihli Kanunun 12. Başlığında
gönderilemeyecek
(postalanamayacak) nitelikte tanımlanan bir konunun posta ile gönderilmesi
suçunun işlenmesi iddiası mevcuttur. Üçüncü aşamada ise yukarıdaki konuda
olduğu gibi veya diğer bir şekilde postaların iletilmesinin hukuka aykırı olarak
değerlendirilmesi söz konusudur. Davalılar bu üç suçlama bakımından da suçlu
bulunmuşlardır. Davalılar, Kongrenin ifade veya basın özgürlüğünü engelleyen
tipte hukukî düzenlemeler yapma yetkisini kısıtlayacı nitelikte Anayasa’da
yapılan Birinci Değişikliği ileri sürmüşlerdir. Davalılar davalarını bu temele
dayandırmışlar ve diğer bazı noktaları da tartışma konusu etmişlerdir.
Tartışmalardan biri delillerin, kabul edilebilir olmak yanında, davalı
Schenck’in belgelerle bağlantısını ortaya koyacak durumda olmadıklarına
ilişkindir. Schenck, ifadesinde Sosyalist Parti’nin genel sekreteri olduğunu
söylemiş ve belgelerin yollandığı Sosyalist Parti genel merkezinin yöneticisi
konumunda olduğunu belirtmiştir. Kendisi, orada bulunan bir kitabın parti
yönetim komitesinin tutanakları olduğunu söylemiştir. Kitapta 13 Ağustos 1917
tarihli, kullanımda olan bir broşürün arka tarafına 1500 adet broşür basılması ve
bunların dağıtılması ile askerlikle ilgili ilk sınavları geçen kişilere
yollanmalarına dair bir karardan bahsedilmektedir. Schenk şahsen basıma
katılmıştır. 20 Ağustos tarihli, genel sekreterin raporunda “yazıcıdan yeni
broşürleri çıkarıp adresli zarfları hazırlamaya başladık” ibaresine rastlanmıştır.
Tutanaklarda ayrıca Schenck’e broşürleri postalamak için 125 ABD doları
ödenek tahsis edilmesine de karar verildiği yazılmaktadır.
Kendisinin ifadesine göre elinde dağıtılmak üzere hazır 15.000 veya 16.000
broşür mevcuttu. Ofiste broşürün arka yüzünde basılmış olan yeni broşürler
dağıtılmak üzere hazır bekliyordu. Bunlardan bir kısmının ise askere gidecek
erkeklere postalandığı eldeki delillerden anlaşılıyordu. Delillerin detaylarına
girmeden bile davalı Schenk’in bu broşürlerin dağıtımı işinde etkili olduğunu
her makul insan anlayabilirdi. Davalı Baer açısından ise, adı geçenin yönetim
kurulu üyesi olduğuna dair delil mevcuttu ve işlemlerin tutanakları ona aitti.
Davalıların belgeleri yolladıklarına dair delillerin kabul edilebilir olup
olmadığının tartışılması asıl savunmaya gölge düşürmektedir.
Belgeler göründüğü kadarıyla geçerli bir arama yetkisiyle gerçekleştirilen bir
arama neticesinde ele geçirildiği için kabul edilemez olduklarına dair iddiaya
itiraz edilmektedir. Bunun tersi ortaya konmuştur. Arama emri davalı adına
çıkarılmamış 1326 Arch Street’deki Sosyalist Parti genel merkezi için
çıkarılmıştı ve göründüğü kadarıyla ele geçirilen belgeler davalının
mülkiyetinde değildi. Bir ceza soruşturmasında davalıdan kaynaklanan bir
delilin Birinci Değişiklik çerçevesinde kabul edilemez olacağı argümanı
kesinlikle yerinde değildir.
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Olaydaki belgelerde, birinci yüzdeki metnin içeriği açısından Onüçüncü
Değişiklikten bir alıntı verilmekte ve değişikliğin içeriğindeki fikirlerin Askere
Alınma Kanunu ile ihlâl edildiği ileri sürülmekte, askere alınma olayının hüküm
giymekten ancak biraz daha iyi olduğu belirtilmektedir. İhtiraslı olmayan bir
dilde, askere alınmanın despotluğun en kötü hâli olduğu vurgulanmakta ve Wall
Street’deki seçilmiş bir grup insanın çıkarları adına yapılan büyük bir yanlışlık
olduğu belirtilmektedir. Metinde “gözdağı verenlere teslim olunmaması”
istenmekte ve en azından şekil olarak kanunun değiştirilmesi için dilekçe
vermek gibi barışçı yöntemlere başvurulması teşvik edilmektedir. Broşürün daha
sonradan basılan arka yüzünde “Haklarınız konusunda ısrarlı olun”
yazılmaktaydı. Metinde askerlik hizmetine karşı itirazını dile getirip haklarını
talep etmeyen herkesin Anayasaya karşı geldiği iddia edilmekte ve hakların
talep edilmesini desteklemeyen herkesin hakların sınırlanmasına rıza gösterdiği
ve bunun aksinin ise her Amerikan vatandaşının hakkı olduğu belirtilmekteydi.
Metinde diğer taraflı düşüncelerin sahtekâr politikacıların ve bunların paralı
askerlerinin söylemi olduğu ifade edilmekte ve askere alınmaya karşı sessiz
kalınmasının bile tamamen bir ihlâl olduğu söylenmekteydi. Metinde
vatandaşlarımızın yabancı kıyılara gönderilerek diğer ülkelerin insanlarını
öldürmeye zorlanmaları yetkisi reddedilmekte, dahası bu tip bir zalimliği
tanımlayacak sözcük bulunamayacağı belirtilmekteydi. “Bu
ülkenin
vatandaşlarının haklarını korumak, desteklemek ve artırmak için payınıza düşeni
yapmalısınız” denmekteydi. Tabiî ki, belli bir etki yaratması istenmese böyle bir
dökümanın yollanması söz konusu olmayacaktı, ancak böyle bir mektupla
askere gideceklerin bundan vazgeçmesinden başka ne gibi bir sonuç elde
edilebileceğini biz görmekte zorlanıyoruz. Davalılar da bu hususun bir jüri
tarafından
aleyhlerine
karar
verilmesi
sonucunu
doğuracağını
reddetmemektedirler.
Ama iddiaya göre, belgenin amacının bu olduğu kabul edilse bile, bu durum
Anayasanın Birinci Değişikliği ile korunma altına alınmıştır. En güçlü iki
görüşün toplum tarafından iyi tanınmış kişiler tarafından ifade edildiği
söylenmektedir. Paterson/Colorado 205 U.S. 454, 462 kararında da belirtildiği
gibi, ifade özgürlüğü üzerindeki sınırlamalar geçmişteki sıkıntılardan dolayı
konulmuş değildir, gerçi sıkıntıları engellemek esas etken de olabilir. Kabul
ediyoruz ki, birçok bölgede ve normal zamanlarda, davalıların belgelerdeki
ifadeleri anayasal koruma sınırları içerisinde bulunabilir. Ancak her eylemin
niteliği kendi şartlarına bağlıdır. İfade özgürlüğünün en geniş koruması bile,
dolu bir tiyatro salonunda kuru sıkı bir tabancayla ateş edip panik yaratan
insanın korunmasını sağlamayacaktır. Güçlü etkiler bırakan sözleri mırıldanmak
bile bazen koruma sınırlarının dışında kalınmasına sebep olabilir. Her davada
ele alınması gereken konu, kullanılan kelimelerin, Kongrenin önleme yetkisi
dahilinde olan, kötü sonuçlar ortaya çıkarabilecek, açık ve mevcut tehlike
yaratabilecek şekilde kullanılıp kullanılmadıklarıdır. Bu bir öncelik ve seviye
meselesidir. Bir millet savaş hâli içerisinde olduğunda normal zamanlarda
kullanılabilecek birçok ifade ülkenin savaşına olumsuz etkiler yaratacak
seviyede değerlendirilebilir. Bu durumda da hiçbir mahkeme bunları anayasanın
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koruması altında değerlendiremez. 1917 tarihli Kanun, 4. paragrafında engel
olmaya teşebbüs fiili yanında engel olmak fiilini de cezalandırmaktadır. Eğer bir
fiil (konuşmak veya yazı dağıtmak), bunun eğilimi veya yapılmasında güdülen
niyet ile aynıysa, sadece amaca ulaşılmış olmasının suçu oluşturacağını
söyleyemeyiz.
Askere alınma işleminin engellenmesi amaçlı bir girişimin 1917 tarihli
kanun kapsamında olmadığı tartışma konusu edilmemiştir. Kanundaki kelimeler
“askere alınma hizmetlerinin engellenmesi”dir ve bunun sadece gönüllüleri
almanın zorlaştırlılmasına atıf yaptığı düşünülebilir. Askere almak ise kuvvetler
için taze kaynak sağlamak demektir ve bu kanun çerçevesinde askere almaya ve
gönüllü yazılmaya bir alternatif olarak verilmiştir. 1917 tarihli kanun 16 Mayıs
1918 (c. 75, 40 Stat 553) kanunuyla genişletilmiştir. Tabiî ki bu durum mevcut
iddianamenin durumunu değiştirmemektedir.
Karar onaylanmıştır.

ABRAMS v. UNITED STATES
250 U.S. 616 (1919) *

Görüşülme Tarihi: 21 ve 22 Ekim 1919
Karar Tarihi: 10 Kasım 1919

*

Çeviren: Dr. İrfan Neziroğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda Uzman.
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Özet
Bir davada bir kişiye yönelik birkaç iddiayı kanıtlayacak kadar delil varsa, yasal
olarak o suçlardan birine verilecek cezayı geçmemek kaydıyla o kişi, bütün bu
iddialar için suçlu kabul edilecektir. Kanıt, Casusluk Yasasını söz vesaire ile ihlâl
etmek amacıyla kurulan komplonun mahkûm edilmesi için yeterli bulundu.El
ilânları, Almanya ile olan savaşında Birleşik Devletler’e karşı direnci provoke ve
teşvik etmektedir. Ve bu el ilânlarında kışkırtma ve destekleme yoluyla savaşın
sürdürülebilmesi için gerekli olan mühimmat ve savaş gereçlerinin üretimini
engellemek amacıyla işçiler genel greve çağrılmaktadır. Gerçekleşmese bile
Almanya ile olan savaşta Birleşik Devletler plânının mağlubiyetini içeren bir eylem
plânını bir kişi oluşturmaya çalışırsa ve kişi hakkında Casusluk Kanunu altında bir
dava açılırsa, kişi, bu sonuca niyetlenmiş gibi sorumlu tutulur; velev ki nihaî
amaçları Rus Devrimine müdahaleyi engellemek olsun.
Onaylandı.

_____________________________________________________________

Yargıç CLARKE Mahkemenin kararını açıkladı.
Dört iddia ve davaya yeniden bakılması için temyize başvuran beş davacıdan
oluşan, tek suçu içeren davada, aşağıda gösterilen davalılar, Kongre’nin
Casusluk Kanunu’nu ihlâl etmekten suçlu bulundular.
İlk üç iddianın her biri, davalıları, Amerika Birleşik Devletleri Almanya
İmparatorluk Hükümeti ile savaş hâlinde iken kanunsuz söylem, basım, yazı ve
yayınlar yapmak suretiyle komplo kurma suçundan dolayı cezalandırmaktadır.
İlk suçlama, “Amerika Birleşik Devletleri hükümeti hakkında sadakatsiz,
küfürlü ve ayartıcı” dil kullanma; ikinci suçlama, “Amerika Birleşik Devletleri
hükümetini küçümseme, hor görme, hakaret ve kötülemeyi amaçlayan” bir dil
kullanma; üçüncü suçlama, “mezkur savaşta Amerika Devleti’ne karşı direnci
teşvik etme, provoke etme ve cesaretlendirmeyi amaçlayan söylem
kullanılması’dır. Dördüncü suçlama ise davalıları “Amerika Birleşik Devletleri
Alman İmparatorluk Hükümeti ile savaş hâlinde iken, …kanunsuz ve isteyerek
söylemler, basılı materyaller, yazılar ve yayınlarla savaşın sürdürülebilmesi için
gerekli ve elzem olan ürünlerin ve eşyaların yani savaş gereçleri ve mühimmatın
üretiminin kısılmasını savunmak ve teşvik etmek suretiyle komplo kurmak”la
suçlamaktadır. Bu suçlar Kongre kanunu ile cezalandırılmıştır.
Davanın her bir iddiasında davalılar, kanunsuz amaçlarını esaslı bir şekilde
teşhis edilmiş ve birer kopyası davaya eklenmiş olan Yidce (Alman İbranicesi)
ve İngilizce dillerinde basılmış bir broşür veya dokümanın birçok nüshalarını
New York şehrinde basarak, yazarak ve dağıtarak başarıya ulaştırmaya
yeltenmekle suçlanmıştır.
Her beş davalı da Rusya’da doğmuştur. Davalılar akıllı ve zeki, iyi eğitim
almış ve yakalandıklarında Amerika Birleşik Devletleri’nde beş ile on yıl
arasında değişen sürelerde yaşıyor olmalarına karşın hiçbiri vatandaşlık için
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başvuru yapmamıştır. Dördü kendi kendine tanıklık etmiş ve bunlardan üçü
açıkça “isyancı”, “devrimci”, “anarşist” olduklarını ve hiçbir hükümet şekline
inanmadıklarını, ABD’de hangi hükümetin olduğunun kendilerini pek
ilgilendirmediğini itiraf etmişlerdir. Dördüncü davalı ise “Sosyalist” olduğunu
ve “kapitalist olmayan, ama uygun bir hükümet şekline” inandığını söylemiştir.
Fakat onun sınıflandırmasında Birleşik Devletler hükümeti “kapitalist” hükümet
sınıfındadır.
Duruşmada davalıların tarif edilen el ilânlarını yazıp dağıtmak için bir araya
geldikleri ve takriben 22 Ağustos 1918’de 5.000 adet yazıp dağıttıkları itiraf
edilmiştir. Grubun New York şehrinde davalı Abrams tarafından takma bir
isimle kiralanan bir odada bir toplantı yeri vardır ve burada davalılar
tutuklanmadan iki haftaya yakın bir zaman önce el ilânlarını basma konusunu
tartışmışlardır. Davalı Abrams, matbaacı olmamasına rağmen 27 Haziran
1918’de el ilânlarının basıldığı baskı teçhizatını satın almış ve işin gece
yapılabileceği bir bodrum kata baskı teçhizatını kurmuştur. El ilânları, bir kısmı
davalılardan birinin çalıştığı bir binanın penceresinden atılmak suretiyle,
diğerleri gizli olarak New York şehrinde dağıtılmıştır.
Davalılar suçlu olmadıklarını iddia etmektedirler. Hükümetin iddiası,
belirttiğimiz kanıtlara dayanmaktadır. Bunlar davaya eklenen iki el ilânı
kopyasıdır. Biri davalılardan Lipman tarafından yazılmış ve yakalandığında
üzerinde bulunan “Devrimciler Eylem İçin Birleşin” başlıklı el ilânı, diğeri de
Abrams’ın sorumluluğunu aldığı ve grubun karargâhında bulunan belgedir.
Böylece komplo ve itham edilmiş açık eylemlerin yapılmış olduğu büyük bir
oranda kabul edilmiş ve tamamen sabit olmuştur.
Kayıtlarda zayıf da olsa davalıların suçlandığı eylemlerin, Birleşik Devletler
Anayasası’nda yapılan Birinci Değişiklikle (First Amendment) garanti edilen
ifade ve basın özgürlüğü korumasında olduğu ve kanunsuz olmadığı ve bu
Değişiklikle çeliştiği için Casusluk Kanunu’nun tamamının anayasaya aykırı
olduğu iddia edilmektedir.
Bu sav, Schenck v. US, Baer v. US 249 U.S. 47 ve Frohwerk v. US 249 U.S.
204 davalarında yeterince tartışılmış ve kesin bir şekilde reddedilmiştir.
Sözlü savunma ve dava özetlerinde davalıların ayrıntılı şekilde tartıştıkları
iddia, kayıtlarda davalıların suçlu oldukları kararını destekleyen sağlam
kanıtlara rastlanmadığı ve davalıların kendi lehlerine karar düzeltme
önergelerinin yanlışlıkla reddedildiği şeklindedir. Böylece çatışan ifadeleri
ölçmek amacıyla değil ve fakat sadece jürinin önünde kararı kabul etme
eğiliminde davayı dayandırmak için sağlam ve güçlü kanıtlar olup olmadığını
belirlemek için kaydın incelenmesini gerektiren bir hukuk sorunu ortaya
çıkmıştır.
Verilen mahkûmiyet cezası her bir suçlama için hukuken verilebilecek hapis
cezasını aşmadığından, ileri sürülen kural gereği suçlamalarda sunulan delilin
yeterliliğini gözden geçirmeye gerek duymuyoruz. Eğer delil, suçlamaların
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herhangi birini desteklemek için yeterli ise jürinin hükmü üzerine kararın
onaylanması gerekir.
Suçlamaya eklenen iki makaleden ilkine “Birleşik Devletler ve
Müttefiklerinin İkiyüzlülüğü” şeklinde dikkat çekici bir şekilde başlık atılmıştır.
Askerler Rusya’ya gönderildiği için Başkan Wilson’u korkak ve iki yüzlü olarak
açıkça suçladıktan sonra “Onun [Başkan’ın] Rusya’ya müdahale karşısında
korkakça ve utanç verici bir şekilde sessiz kalması Washington ve çevresindeki
kapitalist çetenin ikiyüzlülüğünü göstermektedir.” diyerek genel olarak
hükümetimize dil uzatılmıştır.
Makale şu şekilde devam ediyor:
“O [Başkan] açıkça dışarı çıkıp ‘Biz kapitalist milletler Rusya’da bir
proletaryan cumhuriyetini kabul edemeyiz’ demek için çok korkaktır.”
Abrams’ın ifadesinde belirttiği kapitalist milletler arasında Birleşik Devletler
de vardır.
Kışkırtıcı bir şekilde devam eden el ilânı şöyle sonuçlandırılmış:
“Rusya Devrimi Haykırıyor: Dünya İşçileri! Uyan! Kalk! Senin
Düşmanını ve benim düşmanımı alt et!’
Evet arkadaşlar, dünya işçilerinin sadece bir düşmanı vardır ve o da
KAPİTALİZMDİR.”
Bu, ayaklanmaları ve açıkça ikiyüzlü, korkak ve kapitalist düşman olarak
tanımladıkları Birleşik Devletler hükümetini güç kullanarak düşürmeleri için bu
ülkenin işçilerine yapılmış bir çağrıdır.
Devam ediliyor:
“Uyanın! Uyanın, siz Dünya İşçileri! DEVRİMCİLER.”
Makalelerden ikincisi Yidce basılmış ve çevirisinin başlığı “İşçiler Uyanın.!”
şeklindedir. ‘Majesteleri, Bay Wilson’a ve çetenin diğer üyelerine bütün
renklerin köpekleri” diye atıfta bulunduktan sonra şöyle devam ediyor:
“İşçiler, Rus göçmenler, hükümetimizin samimiyetine en az inananlar,” ki davalılar bununla Birleşik Devletler hükümetini kast ettiklerini kabul
ettiler- “Savaşın sürmesi için sizi acımasızca aptallaştıran, sempatinizi ve
desteğinizi isteyen yanlış, iki yüzlü askerî propagandaya karşı güven
bütünüyle atılmalı, yalanın yüzüne tükürmeli.”
Bunun okuyucu kitlesine yönelik amacı açıkça Birleşik Devletler hükümeti
adına yapılan vatanseverlik çağrılarına kulak tıkamayı ve savaş için desteği
kesmeyi sağlamaktır.
Devam ediliyor:
“Ödünç olarak vermiş olduğunuz veya vereceğiniz parayla onlar sadece
Almanlar için değil, Sovyet Rusya’nın işçileri için de mermiler yapacaklar.
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Cephane fabrikalarındaki işçiler, siz sadece Almanları öldürmek için değil,
özgürlük için savaşan ve Rusya’da yaşayan sevgili canlarınızı öldürmek için
de mermi ve süngüler üretiyorsunuz.”
Şimdi tartışıldığı gibi sanıkların tek amacı Ruslara yönelik oluşacak acıların
engellenmesi değildir. İnsanlar niyetlendikleri şeylerin ve eylemlerinin
üretebileceği etkiler için sorumlu tutulmalıdırlar. Onların birincil amacı ve
niyeti, Rus Devrimcilere yardım etmek olsa bile, kabul ettikleri eylem
plânlarının amacı Birleşik Devletler’in savaş programının bozguna uğratılması
olduğu bu çağrıda açıktır. Eğer bu etkili olsaydı, ki onlar bunu istiyor, onların
kendilerinden saydıkları ve çağrı yaptıkları insanlar, hükümete yardım
etmemeleri ve işlerinin Alman ve Rusları “katletmek” için mermi, süngü, top
ürettiği cephane fabrikalarında çalışmamaları için ikna edileceklerdi.
Yine içerik daha da sertleşerek şunu deklâre edecek şekilde devam ediyor:
“Amerika ve müttefikleri [işçilere] ihanet ettiler. Onların soyguncu
amaçları herkes tarafından açıkça bilinmektedir. Rus devriminin yıkılması;
Rusya’ya yürüyüş politikasının amacı budur.
İşçiler, bu barbarca müdahaleye cevabımız genel grev olmalıdır! Bu açık
meydan okuma, hükümete işçilerin sadece Rusya’da özgürlük için
savaştıklarını öğretmeyecek, aynı zamanda burada Amerika’da da devrim
ruhunun olduğunu gösterecektir.”
Bu, yönetimi samimî tartışmalarla değiştirme girişimi değildir. Davalıların
anarşist olmasını tetikleyen şeyin ne olabileceği önemli değil, fakat böyle bir
yayının amacı ülkeyi genel grev durumuna sokarak, böylece cephane ve savaş
için gerekli olan diğer gerekli mühimmatın üretimini durdurarak Birleşik
Devletler hükümetinin savaş plânının başarısızlığa ulaşmasıdır.
Bu amaç sonraki paragrafta şöyle vurgulanmıştır:
“Hükümetin sizi hapishanede asma ve vurma gibi vahşî cezalarla
korkutmasına izin vermeyin. Biz muhteşem Rus savaşçılarına ihanet
etmemeliyiz ve gelecekte de etmeyeceğiz. İşçiler, haydi savaşa.”
Aynı şekilde uzunca devam ettikten sonra el ilânı şöyle bitiyor:
“Gelişmeyi hedefleyenler, dayanışmayı yaşatın!”
El ilânı, “İsyancılar” diye imzalanmış.
Deniz aşırı ülkelere göndermek için büyük meblâğlarla her türlü savaş
mühimmatının üretildiği bu zamanda, büyük askerî grupların günlük olarak
gemilere doldurulup gönderildiği ülkemizin en büyük limanında dağıtılan
makaleler için yaptığımız yorum sadece âdil bir yorumlama değil, aynı zamanda
yazarlarının amaçladığı anlamdır. Grubun toplantı yerinde bulunan diğer yazılar
ve davalılardan birinin üzerinde bulunanlar da bu yorumu güçlendirmektedir. El
ilânlarından birisinin başlığı: ‘Devrimciler! Eylem için Birleşin!’
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Başkana “Bizim Kayzer” deyip Birleşik Devletler ve müttefiklerini
ikiyüzlülükle suçladıktan sonra bu makale şöyle bitirilmiştir:
“Sosyalistler, Anarşistler, Dünyanın Sanayi İşçileri, Sosyalist ve İşçi
Partisi üyeleri ve diğer devrimci örgütler eylem için birleşin ve Rusya İşçi
Cumhuriyeti’ni koruyalım! “Şunu biliniz özgürlük âşıkları, Rus devrimini
korumak için müttefiklerin askerlerini kendi ülkelerinde meşgul etmeliyiz.”
Bundan da anlaşıldığı gibi amaç, mümkünse ülkeyi devrime sürüklemek ve
böylece hükümetin askerî programını bozmaktır.
Diğer makale ise Başkanı Rus devrimine karşı düşmanlıkla suçladıktan sonra
şöyle devam eder:
“Gerçek özgürlüğe inanan biz Amerika İşçileri, Birleşik Devletler
Rusya’ya karşı bu kanlı komploya iştirak edecek olursa, büyük karışıklıklar
çıkararak Amerika otokratlarının askerlerini evde bırakmak zorunda kalmak
suretiyle Rusya’ya gönderecek askerin kalmaması için kendi kendimize söz
vermeliyiz.”
Makale kesin bir askerî isyan tehdidiyle sonuçlandırılmış:
“Eğer onlar, kendi standart düzenlerini kabul ettirmek için Rus halkına
karşı silâh kullanacak olurlarsa, biz de silâh kullanacağız ve onlar asla Rus
Devrimi’nin harabelerini göremeyecektir.”
Bu alıntılar şunu yeterince gösteriyor ki, fırsat olarak görülen bu
kanunsuzluk anarşist davalıların istediği gibi patlak verseydi, hükümetimizin
doğu cephesinde Almanlara karşı stratejik operasyon olarak Rusya’ya asker
göndermesi toplumda hükümete karşı bir kızgınlık meydana getirebilirdi. Fakat
yaptıkları propagandanın açık amacı savaş krizinin dorukta olduğu zamanda
kışkırtma, yabancılaştırma, tahrik etme ve umdukları gibi bu ülkede devrim
yaparak hükümetin Avrupa’daki askerî plânını bozmak ve başarısızlığa
uğratmaktır. Hükümet şekline karşı kullanılan küfürlü dil veya hükümeti
küçümseme ve aşağılamayı amaçlayan dil veya hükümeti savaş esnasında
çalıştıran Kongre ve Başkana yönelik kullandıkları aşağılayıcı sonuçlar
doğurabilecek dil ile vefasızlık arasında teknik bir fark olduğu düşünülebilir. Bu
davanın kararında bu farkın hayatî mi yoksa sadece sıradan mı olduğunu
düşünmek gerekli değildir. Üçüncü suçlamada belirtildiği gibi, bu el ilânlarının
amacı Birleşik Devletler’e karşı savaşta direnci tahrik ve teşvik etmektir. Ve
dördüncü suçlamada da belirtildiği gibi davalıların açıkça savunduğu ve
desteklediği, cephane fabrikalarında genel grev yaptırmak suretiyle savaşın
yapılması için gerekli olan mühimmatın üretimini engellemektir.
Böylece jürinin önünde üçüncü ve dördüncü iddialarda olduğu gibi
sanıkların suçlu olduğuna karar verme yönünde sadece biraz değil çok fazla ikna
edici delil vardır. Hukukun üstünlüğü kuralı gereği Bölge Mahkemesinin kararı
onaylandı.

Yargıç HOLMES’in karşı görüşü.
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Bu suçlama tamamen birazdan anlatacağım iki broşürün yayımlanması üzerine
kurulmuştur. Birinci iddia, Almanya ile savaş hâlinde iken bir broşürün
yayımlanmasını açık bir eylem olarak kabul edip ve Birleşik Devletler hükümet
şekline yönelik kullanılan aşağılayıcı dili bir komplo olarak suçlamaktadır.
İkinci iddia ise iki broşürün yayımlanmasını açık eylem olarak kabul edip
kullanılan dilin hükümeti küçümsediğini öne sürmektedir. Üçüncü iddia, aynı
savaşta bu broşürlerin yayımlanmasının Birleşik Devletlere karşı bir direnci
teşvik ettiğini ileri sürüyor. Dördüncü iddiada ise, zikrettiğim ikinci broşüre
atfen, savaşın yapılabilmesi için gerekli olan mühimmatın üretiminin
durdurulması amaçlanmaktadır deniliyor.
Bu broşürlerden birincisi Başkanın, Rusya’ya müdahaleye karşı korkakça
sessiz durduğunu ve bunun Washington’daki kapitalist çetenin ikiyüzlülüğünü
gösterdiğini söylemektedir. Detaylarda şöyle denilmektedir; “Rus Devrimi’ni
ezmek için Alman militarizmi Müttefiklerin kapitalizmi ile birleşti” ve devam
ederek “dünya zorbaları birbirleriyle savaştılar, ta ki ortak bir düşmanı -çalışan
sınıfın aydınlanmasını- bulup onu ezmek için birleşene kadar. Ve şimdi Rus
devrimini ezmek için açıkça olmasa da militarizm ve kapitalizm birleşti.”
Broşür, dünya işçilerinin bir düşmanının olduğunu, onun da kapitalizm
olduğunu söylemektedir; Rus İşçi Cumhuriyeti’yle savaşmanın Amerika işçileri
için bir suç olduğu vs. şeyler söylemektedir. Ve sonunda “Uyanın! Uyanın,
Dünya İşçileri, Devrimciler!, oiye seslenilerek şu cümleler yer almaktadır; “Bize
Alman taraftarı demek saçma bir şeydir. İki yüzlü zorbalar, Alman
militarizminden sizin nefret ettiğinizden daha çok nefret ediyoruz. Alman
militarizminden nefret etmek için Beyaz Saray korkaklarından daha çok
sebebimiz var.”
“İşçiler Uyanın!” başlıklı diğer broşür ise, ağır bir dille Amerika
müttefikleriyle birlikte Çekoslovakya’ya Bolşeviklere karşı yardım etmek için
Rusların üzerine yürüdüğünü, iki yüzlülerin Rus göçmenleri ve Amerika’daki
Rusya dostlarını aptal yerine koymamaları gerektiğini söylüyor. Ve devam
ederek, Rus göçmenlere yardıma çağrıldıkları savaş için yapılan yanlış askerî
propagandanın yüzüne tükürmeleri isteniyor ve verdikleri veya verecekleri para
ile “yapılacak olan mermilerin sadece Almanlara değil Sovyet Rusya’nın
İşçilerine de gideceği” belirtiliyor. Ve “cephane fabrikalarındaki işçiler, siz
sadece Almanları öldürmek için değil, özgürlük için savaşan ve Rusya’da
yaşayan sevgili canlarınızı öldürmek için de mermi, süngü ve top üretiyorsunuz”
deniliyor. Sonra yine aynı Rus göçmenlere “Rusya’ya karşı yapılacak olan
harekâta” razı olmamaları çağrısında bulunuyor. “Rusya’ya askerî harekât
politikası”nın amacının Rus devriminin yıkılması olduğunu söylüyor. “İşçiler,
bu barbar müdahaleye cevabımız genel grev olmalıdır!” denilen broşür devrim
ruhu üzerine ve korkmamayı teşvik eden birkaç sözden ve normal uzun bir
konuşmadan sonra şöyle biter: “Gelişme yolunda olacak olanlar. Dayanışmayı
yaşatın! Asiler.”
Bu kanıtların hiçbiri, bu bildirilerin Birleşik Devletler hükümet şekline
saldırı niteliği taşıdığını ispatlamamakta ve aynı zamanda ilk iki iddiayı da
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desteklememektedir. Üçüncü iddia ile ilgili söyleyebileceğim ufak bir şeyi de
dördüncüsünü zikrederken söyleyeceğim. Buna ilişkin olarak ikinci broşürde yer
alan mühimmat fabrikalarındaki işçilere canlarını öldürmek için mermi
ürettikleri şeklinde yapılan tavsiye ve genel grev çağrısı ve savaşın
sürdürülebilmesi için gerekli malzemenin üretiminin engellenmesi çağrısının 16
Mayıs 1918 tarihli kanuna dayandırıldığı çok açıktır (Comp. St. 10212c). Bunu
suçla bağlamak için amacın “Birleşik Devletleri savaşta engellemek ve
baltalamak” olması gerekmektedir ki bana göre bu broşürlerde böyle bir amacın
varlığı kanıtlanamaz.
Bildik hukukî tartışmalarda kullanıldığı muğlak biçimiyle “niyet/kasd”
kelimesinin, fiilin/eylemin gerçekleştiği sırada, bu eylemle amaçlanan
sonuçların ortaya çıkacağını bilme anlamına geldiğinin elbette farkındayım.
Hatta, bundan da azı hukuk ve ceza sorumluluğu genel ilkesini karşılar. Bir
adam, eğer eylemi yaptığı zamanki gerçeklerden yola çıkarak genel tecrübenin,
eylemin birtakım sonuçları da peşinden getireceğini biliyorsa –ki kişisel olarak
bu sonuçları öngörebilir veya göremeyebilir- tazminat ödemek zorunda kalabilir,
hapsedilebilir, asılabilir. Fakat kelimeler tam olarak kullanıldığı zaman, sonuç
eylemin amacı olmadığı sürece, bir eylem amacın doğurabileceği bir sonuçla
yorumlanmaz. Takiben sonucun geleceği açık olarak bilinebilir ve hatta yapana,
yani faile açık olabilir ve pişman da olsa sorumlu tutulur. Eğer özel bir eylemin
yakın dürtüsü o sonucu üretmek değilse -ki bunun arkasında daha derin bir
motivasyon olabilir- kişi, eylemi o sonucu almak kastıyla yapmış sayılmaz.
Bence bu yasanın kelimeleri kesin ve doğru bağlamda kullanılmalıdır. Aksi
hâlde anlam saçma olabilir. Bir vatansever, uçaklar için harcanan paraların israf
edildiğini veya ihtiyacımızdan fazla top ürettiğimizi düşünebilir ve bunun
engellenmesini pekâlâ destekleyebilir ve bu düşünce bazıları tarafından Birleşik
Devletlerin savaşı sürdürebilmesini engellemek olarak algılanabilir; fakat hiç
kimse böyle bir düşünceyi suç sayamaz. Benim verdiğim örneklerin bütün
soruları cevaplamadığını biliyorum, fakat bu söylediklerimin davanın önemli bir
tarafına yeterince işaret ettiğini düşünüyorum. Anayasada yapılan ve Kongrenin
ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasa yapmasını yasaklayan Birinci Değişikliğe
işaret ediyorum.
Schenck, Frohwerk ve Debs davalarında mahkemenin doğru karar
vermediğini kabullenmem için hiçbir sebep bulamıyorum. Adam öldürmeye
ikna etmeyi cezalandırmayı meşrulaştıracağına da gene aynı mantıkla hiç
şüphem yok. Birleşik Devletler, anayasal olarak engellemeye çalıştığı bazı kesin
somut, kötü, açık ve yakın tehlikeleri amaçlayan ya da bunlara sebep olabilecek
konuşmaları yasal olarak cezalandırabilir. Şüphe yok ki, savaş zamanındaki güç,
barış zamanından daha büyüktür, çünkü savaş diğer zamanlarda olmayan
tehlikeleri ortaya çıkarmaktadır.
Fakat ifade özgürlüğü prensibi gerek savaşa mahsus tehlikeler ve gerekse
diğer tehlikeler zamanında her zaman aynıdır. Kişisel haklarla alâkalı olmamak
şartıyla, sadece acil bir kötülüğün yakın tehlikesi mevcudiyeti veya buna niyet
Kongre’nin düşünce özgürlüğüne sınır koymasını haklı kılabilir. Tabiî ki
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Kongre, ülkenin beynini değiştirmek için her türlü çalışmayı yasaklayamaz.
Şimdi hiç kimse bilinmeyen bir adam tarafından yayımlanan aptal bir broşürün
hükümetin askerî başarısını engellemek için yakın bir tehlike oluşturabileceğini
düşünemez. Bu düşünceleri engellemek amacıyla yayımlamak daha büyük bir
tehlikeyi gösterebilir ve her hâlükârda sadece girişim olarak kalacaktır. Böylece,
öyle sanıyorum ki, ikinci broşür şayet dördüncü iddiada dile getirilen suçları
amaçlamış ise cezalandırılabilir. Fakat olay o kadar açık ki, bundan başka hiçbir
şey bu broşürleri hukuk önüne getirmez. Swift & Company v. US davasında
olduğu gibi, gerçek bir niyetin suç oluşturabilmesi için, yukarıda açıkladığım
gibi, aynı kişi tarafından somut bir suç eylemine dönüştürülmesi gerekmektedir.
Girişimin başarılı olma şansının diğerlerine bağlı olması önemlidir, çünkü bu
niyet mevcut değilse, kötülük hasıl olmadan da failin amacı başarıya ulaşabilir.
Rusya’daki devrime müdahaleyi engellemeye yönelik bir maksat, içinde
olduğumuz savaşa hiçbir engelleme olmadan da belki başarılabilirdi.
Bir kişinin davalıların kelimelerinde yasada istenen niyeti nasıl bulduğunu
anlayamıyorum. İkinci broşür, bir öncekindeki Alman militarizmine duyulan
nefreti uyandırmadan sade ve normal bir dille baştan sona kadar, Amerika’yı
içinde bulunduğu savaşta engellemeyi amaçlamadan, sadece Amerika’nın
Rusya’daki hükümete müdahalesini durdurmayı amaçlamıştır. Bu iki yazılı
pasajın dolaylı olarak savaşa girme gibi bir öneri içerdiğini ve belki de
istemeden böyle bir etki yaratabileceğini mümkün görmüyorum.
Kısa bir süre için üçüncü iddiaya dönüyorum. Bu iddia, Almanya ile olan
savaşında Birleşik Devletler’e karşı bir direnişi teşvik etmeyi amaçlayan bir
niyetin varlığını iddia etmektedir. Yasanın diğer ilgili maddelerini de hesaba
katarsak, Birleşik Devletler’e karşı direnç demek, savaş hâlinde iken, ona karşı
güce dayanan bazı muhalif eylemlerde bulunmak demektir. Tarif ettiğim gibi ve
gösterdiğim sebeplerden ötürü niyet belirli olmalıdır ve böyle bir niyetin
varlığının ispatlanamayacağını düşünüyorum. Broşürde yer alan Birleşik
Devletler’e karşı direnci gösteren hiçbir şey yoktur.
Bu davada yayımlanmış iki broşür için -ki hükümetin nasıl ki Birleşik
Devletler Anayasası’nı yayımlama hakkı varsa davalıların da bu broşürleri
yayımlama hakkı vardır- verilen 20 yıllık hapis cezasını anlamsız buluyorum.
Ben teknik açıdan yanlış bile olsam ve bu zavallı ve kimin tarafından yazıldığı
bilinmeyen yazılara ne kadar zorla anlam verilmeye çalışılsa ve legal turnusol
kâğıdına çevrilse bile; eklemeliyim ki, niyetler ortaya konmuştur; zorlama bir
yorumla bile olsa verilebilecek ceza en düşük ceza olmalıdır. Davalılar davada
ileri sürülen iddialardan dolayı acı çekmeliler, fakat bu onların itiraf ettikleri
niyetlerden olmalıdır. O niyet de, öyle inanıyorum ki, samimî olarak ele
alındığında cahilce ve çocukçadır. Onun burada ele alınmasına şüphe edecek bir
sebep bulamıyorum, fakat her ne kadar mahkemeye konu olduysa da, kimsenin
mahkeme önünde suçlamalarla ilgilenmeye hakkı yoktur.
Görüşlerini açıklayanlara eziyet edilmesinin kendi içerisinde tutarlı bir
mantığı vardır. Eğer senin evin ve gücün hakkında bir şüphen olmazsa ve
samimî olarak bazı sonuçları istersen doğal olarak kanun içinde bütün isteklerini
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vurgular ve bütün muhalefeti süpürürsün. Muhaliflerin konuşmasına izin
vermek, konuşmanın güçsüz olduğunu düşündüğünüzü göstermektedir. Örneğin
bir adamın, bir daireyi kare hâline getirdiğini söylemesi durumunda ya
gerçekten sonucuyla ilgilenmiyorsundur ya da evin ve gücün hakkında herhangi
bir endişe hissetmiyorsundur. Fakat insanlar çarpışan inançların devrildiğini fark
ettiği zaman, fikir babında serbest ticaretin istenen düzeye ulaşmada daha
faydalı olabileceğine, belki o zaman onların daha önce inandıklarından, daha
fazla inanabilir. Böylece gerçeğin en iyi testi fikirlerin gücünden geçer. Çünkü
böylece bir fikir piyasada rekabete açık bir ortamda kendisini kabul ettirmiş
olacaktır. Ve bu, gerçek isteklerin güvenli olarak yerine getirilmesi için en
uygun zemindir. Bu mantık her zaman Anayasamızın kuramı olmuştur. Hayatın
her safhasında olduğu gibi o da bir testtir, denemedir. Her gün olmasa da her yıl
mükemmel olmayan bazı kestirim bilgiler üzerinde kurtuluşumuz üzerine bahse
giriyoruz. Yani hayatımız üzerine kumar oynuyoruz. Bu deneyler, sistemimizin
bir parçasıdır. Nefret ettiğimiz görüşlere yönelik kontrol çabalarına karşı bile
sonsuza kadar uyanık olmamız ve bunun endişe ile dolu bir davranış olduğuna
inanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ta ki bu düşünceler yasal ve yasa
amaçlarına yönelik yakın bir tehlike oluşturduğu zaman ülkeyi korumak için
ancak kontrol edilebilirler.
Hükümet tarafından öne sürülen ve Birinci Değişikliğin isyana kışkırtıcı
yayınları yasaklayan ortak yasayı koruduğu şeklindeki iddiasına kesinlikle
katılmıyorum. Tarih benim bu fikre karşı olmam gerektiğini gösteriyor. Birleşik
Devletler yıllarca bu 1798 İsyana Fitneye Teşvik Yasasından (14 Temmuz 1798
tarihli Yas, c. 73, 1 Stat. 596) pişmanlık duyduğunu daha önce verdiği cezaların
karşılığını geri ödemekle gösterdi. Anî tehlike oluşturan kötü önerilerin doğru
olduğunu savunmak tek aciliyettir. Bu durum “Kongre ifade özgürlüğünü
kısıtlayan yasa yapamaz” şeklindeki genel kurala hiçbir istisna getirmez. Tabiî
ki buna da ben, sadece özgür ifade, örgütleme ve teşvikten bahsediyorum. Daha
vurgulayıcı kelimeleri kullanamadığım için üzgünüm, fakat bu davada ileri
sürülen iddialar için benim inancım şudur ki, davalılar Birleşik Devletler
Anayasası’nın kendilerine sağladığı haklardan mahrum bırakılmışlardır.
Yargıç BRANDEIS yukarıdaki düşüncelere katılmaktadır.
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GITLOW v. NEW YORK
268 U.S. 652 (1925)*

Görüşülme Tarihi: 12 Nisan ve 23 Kasım 1923
Karar Tarihi: 8 Haziran 1925

Özet
Kurulu hükümeti güç, şiddet veya kanunî olmayan herhangi bir araçla devirme veya
yıkma görevini, zorunluluğunu veya uygunluğunu tavsiye eden, destekleyen veya
öğretenleri veya mevcut hükümetin yıkılması gerektiği doktrinini öğreten, savunan
veya tavsiye eden kitap ve broşür gibi şeyleri basan, yayımlayan veya bilerek
dağıtan kişileri cezalandıran New York yasası herhangi bir somut eyleme teşvik
edici nitelikte olmayan akademik tartışma veya soyut doktrinlerin yayımlanmasını
veya ifadesini cezalandırmaz. Fakat yasa dışı yollarla kurulu hükümetin
devrilmesini başarmaya yönelik eylemlerin tavsiye edilmesini meneder. New York
yasası endüstriyel rahatsızlıkları gitgide kışkırtacak ve siyasî kitlesel grevler ve
devrimci kitlesel eylemlerle mevcut parlâmenter hükümeti yıkmak ve devirmek
amaçlı kitlesel eylemi teşvik ve tavsiye eden basılı bir Manifestoya
başvurulduğunda (uygulandığında) anayasaldır. Bu tavsiye genel nitelikte olsa ve
belirgin kişiler veya belirgin acil eylemlere yönelik olmasa bile.
Anayasal olan bu yasa -yasanın seviyesinin altında olacak şekilde önemsiz
olmayan her söze- anayasal çerçevede uygulanır. Yeter ki yasanın yasakladığı
karakter ve yasakladığı şeyleri işleme niyeti ve amacı taşıyan bir ifade olsun. Bu
durumda bu özel ifadenin yasa çerçevesinde zikredilen somut bir kötülüğe sebep
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olup olmayacağı göz ününde bulundurulmaz. Schenck United States (249 U.S. 47)
davasında bu durum açıklanmıştır.
Onaylandı.

Yargıç SANFORD Mahkemenin Kararını açıkladı
Benjamin Gitlow üç kişi ile birlikte New York Yüksek Mahkemesi’nde kriminal
anarşinin suç yasasından suçlandılar. (New York Ceza Yasası, 160, 161.1.)
Gitlow ayrı olarak yargılandı, suçlu bulundu ve hapis cezasına çarptırıldı. Karar
Temyiz Mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.
Buradaki iddia şudur: Yasa maddesi kendi koşullarında ve bu davada
uygulandığı şekliyle Ondördüncü Değişikliğin usulüne uygun işlem esasına (due
process clause) terstir. Somut maddeleri şunlardır:
“Madde 160. Kriminal Anarşi Tanımı.
Kriminal anarşi yasadışı bir yolla kurulu hükümetin güç ve şiddet
kullanarak veya icranın başının veya bir hükümet görevlisinin suikast
edilmesiyle yıkılması doktrinidir. Böyle bir doktrinin yazılı veya sözlü olarak
desteklenmesi ağır bir suçtur.”
“Madde 161. Kriminal Anarşinin Desteklenmesi.
1. Söz veya yazıyla veya kanunî olmayan herhangi bir araçla, kurulu
hükümetin, güç ve şiddet kullanarak veya icra başının veya bir hükümet
yöneticisinin öldürülmesi yoluyla yıkılması veya devrilmesi vazifesi,
gerekliliği ve uygunluğunu savunan, tavsiye eden veya öğretenler;
2. Kurulu hükümetin güç, şiddet veya yasadışı yollarla yıkılması gerektiği
doktrinini içeren, öğreten, savunan veya tavsiye eden kitap ve broşür gibi
şeyleri basan, yayımlayan, bilerek dağıtanlar veya alenen sergileyenler ağır
ceza suçlusudur ve hapis veya para veya her ikisi ile cezalandırılabilir.”
Suçlama iki iddia içermektedir. İlki davalıların “Sol Kanadın Manifestosu”
başlıklı yazıyla kurulu hükümeti güç, şiddet veya kanunî olmayan herhangi bir
araçla devirme veya yıkma görevini, gerekliliğini veya uygunluğunu tavsiye
ettiklerini, desteklediklerini ve öğrettiklerini iddia eder. İkincisi ise sanığın,
birinci iddiada dile getirilen, mevcut hükümetin güç, şiddet ve yasadışı yollarla
yıkılmasını öngören yazıları içeren “Devrimci Çağ” (The Revolutionary Age)
adlı gazeteyi bastığını, yayımladığını ve bilerek dağıttığını iddia eder.
Aşağıdaki gerçekler, duruşma esnasında tartışılmaz kanıtlar ve kabullerle
ortaya konmuştur: Davalı, Sosyalist Parti’nin “ılımlı Sosyalizm” politikalarına
muhalif fraksiyon olarak ortaya çıkan Sol Kanat Kolu’nun bir üyesidir. Her
ikisinde de üyelik vatandaşlara olduğu gibi yabancılara da açıktır. Sol Kanat
Kolu Haziran 1919’da New York City’de yirmi farklı eyaletten doksan
delegenin katılımıyla sağlanan bir konferansta ulusal düzeyde kurulmuştur.
Konferans, davalının da üyelerinden biri olduğu bir Ulusal Konsey seçti ve
“Manifesto”nun hazırlanması işini de Konsey’e bıraktı. Bu manifesto, Sol
Kanat’ın resmî organı Devrimci Çağ’da yayımlandı. Davalı, gazetenin yönetim
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kurulunda idi ve aynı zamanda onun ticari yöneticisi idi. Gazetenin basımını
organize etti ve konferans tarafından kabul edilen Sol Kanat Programı,
Komünist Program ve Sol Kanat Manifestosu’nu içeren ilk sayısının yazılarını
yayıma hazırladı. 16.000 nüsha basıldı ve New York City’de bulunan ve davalı
ile diğer görevlilerin oturduğu ve Sol Kanat’ın karargâhı ve Devrimci Çağ’ın
ofisi olarak kullanılan bir binadan dağıtıldı. Nüshaların masrafları gazetenin
ticari yöneticisi olan davalı tarafından karşılandı. Bu ofiste işçiler gazete
nüshalarını davalının idaresinde paketleyip postaladı ve kopyalar bu ofisten
satıldı. Davalının Manifesto ve Sol Kanat programına başvuranların üye
olabilmesi için imzalamaları gereken bir kartı imzaladığı, eyaletlerin değişik
bölgelerine giderek Sosyalist Parti’nin Sol Kanat ilkeleri hakkında konuşmalar
yaptığı, eylemlerini desteklediği ve Manifestonun “şimdiye kadarki ve bundan
sonraki yayımından ve dağıtımından” sorumlu olduğu itiraf edildi.
Manifestonun yayımlanması ve dağıtılması sonucu herhangi bir etkinin hasıl
olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu.
Davalının adına hiçbir şahit gösterilmedi.
Manifesto’dan yapılan alıntılar sayfa kenarındaki boşluğa yazılmıştır.
Sosyalizmin yükselişinin bir incelemesiyle birleşerek “ılımlı Sosyalizm”in
demokratik parlâmenter devletin gerekliliğini tanıyan hâkim görüşünü
lânetlemektedir. Onun, sosyalizmi yasal metotlarla tanıtmaya çalışan politikasını
reddetmektedir. Açık ve net bir dille sınıf mücadelesini, parlâmenter devleti
fethedip yıkmak ve yerine proletaryanın devrimci diktatörlüğü ile Komünist
Sosyalizm sistemi kurmak amacıyla proletaryanın gücünün harekete
geçirilmesini, kitlesel siyasî grevlere yol açacak kitlesel sanayi ayaklanmalarıyla
militan ve “devrimci Sosyalizm ile” Komünist Devrimin gerçekleştirilmesini
desteklemektedir. Winnepeg ve Seatle’de son zamanlarda meydana gelen
grevler, devrimci hareketin eşiği ve proletarya diktatörlüğünü çağrıştıran bir
gelişmenin işareti olarak zikredildi; ki orada grevci işçiler yerel hükümetin
çalışmalarını engellemeye çalışıyordu. Ayrıca devrimci sosyalizmin grevleri
genişletmek için bu kitlesel sanayi ayaklanmalarını kullanması, onu daha genel
ve militan hâle getirmesi ve parlâmenter devletin yok edilmesi için onu kitlesel
siyasî grevlere ve devrimci kitlesel eylemlere dönüştürmesi gerektiği iddia
edildi.
Duruşmanın başında davalının avukatı, bu davada herhangi bir kanıtın hukuk
konusu yapılmasına itiraz etti. Bu iddiaya göre, hukukî bir mesele olarak
Manifesto “yasaya aykırı değildir”, fakat “söz konusu yasa, Ondördüncü
Değişikliğin usulüne uygun işlem esasına aykırıdır.” Bu itiraz reddedildi.
Kanıtlar kapanırken, savunma tekrar harekete geçerek, suçlamayı bertaraf etmek
için “kanıta yönelik ilk itiraz” ve “suçlamanın cezayı öngörmediği” iddiasından
yola çıkarak beraat istedi. Bu girişimler de reddedildi.
Mahkeme, diğer şeylerle birlikte, jüriden, somut olarak manifestonun amaç,
niyet ve âdil olarak anlamının ne olduğunu belirlemesini istedi. Mahkeme
özellikle şu hususlarda jüriyi bilgilendirdi: içindeki kelimeler normal
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anlamlarıyla, yani ulaştığı kitle tarafından nasıl anlaşılacaksa öyle
anlamlandırılmalı; bir makale çerçevesinde gerçeklerin öngörülmesi, ekonomik
ve sosyal gerçeklerin ve tarihî olayların analizini yapan (fakat bir eylemi
öğretmeyi, önermeyi ve desteklemeyi gütmeyen) bir ifade, kanun çerçevesinde
belirtilen ve kurulu hükümetin yıkılmasını destekleyen, öneren ve öğreten
doktrin alanına girmez; kurulu hükümeti yıkma eylemini amaçlamayan,
öğretmeyen ve önermeyen normal bir ifade bunları amaçlayabilir diye yeterli bir
kanıt olamaz; ve eğer jüri Manifesto’nun kurulu hükümeti yasa dışı yollarla
yıkmak için öneri, destek, öğreti ve bunun yapılmasının gerekliliğini savunduğu
hakkında mantıklı şüphelere sahipse davalıların da beraat isteme hakkı vardır.
Davalının savunması, yasa çerçevesinde, somut olarak, kriminal anarşiyi
oluşturabilecek iki durum olduğunu ileri sürdü. Buna göre kullanılan dil ve
yapılan yayın, kurulu hükümetin yıkılması için yasadışı yollar, şiddet ve güç
kullanmayı veya bazı kesin veya acil eylem ve eylemlerin gerekliliğini,
zorunluluğunu, uygunluğunu desteklemesi, öğretmesi ve önermesi
gerekmektedir. Bunlar işleme konmadan reddedildi. Savunma iki talepte daha
bulundu ve bunlara göre bir ifadenin suç sayılabilmesi için kullanılan dil ve
yayının normal ve makul olarak değerlendirildiğinde kurulu hükümeti yıkmak
için “belli kişileri” yasa dışılık veya güç ve şiddet kullanmaya teşvik etmekten
sorumlu olmalıdır. Bu istekler de reddedildi.
Temyiz Mahkemesi, Devrimci Çağ’ın aynı sayısında yayımlanan Komünist
Program, Sol Kanat ve Manifesto’dan yapılan alıntılara işaret ettikten sonra
şunları söyledi:
“Tavsiye edilen plân ve amacın, Birleşik Devletler hükümetlerinin ve
bütün hükümetlerin temsilcilerinin seçimlerle halkın çoğunluğu tarafından
seçilip Anayasanın değiştirilmesi yoluyla değil, fakat hükümetin
fonksiyonlarını icra edemeyecek hâle getirmek için ilk fırsatta güç, şiddet ve
kitlesel ayaklanmalar yapılarak sanayi proleteryasını Sosyalist militan
birlikler hâline hemen dönüştürmek yoluyla (hükümetin) yıkılmasını ve
devrilmesini gerçekleştirmek ve sonra da proleteryanın yönetebilir hâle
gelebilmesi için bütün mal ve mülkün idaresini proleterya diktatörlüğüne
bırakmak olarak tasarlanmış olduğu çok açıktır. Söz konusu makaleler
fikirlerin veya teorilerin bir müzakeresi değildir. Onlar hükümetin işlemez
hâle gelmesi ve sonunda yıkılması için proleteryayı ayaklandırmak için
militan, ayrılıkçı propaganda yapan, bilerek yapılmış bir doktrinin plânını
savunmaktadırlar.”
Yüksek Mahkeme, Manifesto’nun “bu hükümetin yasadışı yollarla veya
şiddet kullanılarak yıkılmasını desteklediği”ni kabul etti. Mahkeme üyelerinin
çoğunluğunun görüşünü yansıtan bir ifadede şöyle denildi:
“Davalının Manifesto ile... devletin yıkılmasını ve proleterya
diktatörlüğünün kurulmasını desteklediği... görülecektir... Amaç, komplo
veya kitlesel ayaklanmalarla hükümetin baltalandığı, adalet sisteminin felce
uğratıldığı, toplumun sağlık, ahlâk ve refahının tehdit altında olduğu bir
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durum sağlamak ve amaç olarak devleti devrim içine sokarak yasadışı
yollarla yıkmayı desteklemektir.”
Kararın diğer bir yerinde ise şöyle deniyordu:
“Bu manifestoyu okuduğumuzda jürinin onun, sosyalizmin gelişmesi ve
komünizmin avantajlarını tartışan zararsız ve saf akademik bir tartışma
olduğu şeklindeki görüşü reddetmekte ve manifestoya bir sınıfın diğer
sınıfların haklarını ortadan kaldırıp kitlesel ayaklanmalarla devrimi kullanıp
devleti yıkmayı tavsiye ettiği ve haklılaştırdığı gözüyle bakmakta haklı
olduğunu tamamen açık bir şekilde anlıyoruz. Özel bir tür güç ve şiddet
kullanımının tavsiye edilmediği doğrudur. Bunun olmasına gerek de yoktur
aslında. Bazı şeylerin altında yatan amaç açıklanınca başkası tarafından o
kadar kolay anlaşılır ki, olayın açık olarak ifade edilmesine gerek bile
duyulmaz.”
Hem Temyiz Mahkemesi hem de Yüksek Mahkeme yasayı anayasaya uygun
buldular.
Bu davada duruşmanın nasıl yapılacağı konusundaki hataların dile
getirilmesi konusuna gelince, usul kuralları bundan önceki bölümlerde
belirlenmiştir. Dava jüriye sunulduğu için kararın düzeltilmesi söz konusu
değildir. Tek tartışma konusu, Manifesto’nun yayımlanmasıyla herhangi somut
bir sonucun elde edilmesi hususunda kanıtın olmaması veya bu tip sonuçları
doğurabilecek şartların oluşmamasıdır. Yasa, yargılama mahkemesi tarafından
uygulandığı ve yorumlandığı gibi, kışkırtma niteliği olmayan sade bir ifadeyi ve
yasa dışı sonuçları doğurup doğurmadığı gerçeği veya ifadenin kullanıldığı
şartlar göz önünde bulundurulmadan cezalandırmıştır.
Hükümetle olan
ilişkilerde özgür ifade hakkı sadece “somut olaylar cereyan ettiği zaman”
cezalandırılabilir şeklindeki bir hükmü öngören yasa, Ondördüncü Değişikliğin
usulüne uygun işlem esasıyla çelişmektedir. Bu tartışmayı destekleyen düşünce
aşağıdaki önermelere dayanmaktadır: Birincisi, Ondördüncü Değişiklikle
korunan “özgürlük”, ifade ve basın özgürlüğünü kapsamaktadır. İkincisi, ifade
özgürlüğü “kayıtsız şartsız değildir”; “kullanıldığında bazı somut kötülüklerle
sebep ilişkisi, tam ilişki, yöneliş veya benzeri ilişkinin şartları varsa”
kısıtlanabilir. Fakat yasa, “şartları göz önüne almadığı için” özgürlüğü aşırı
şekilde sınırlandırmaktadır ve bu yönüyle Anayasaya uygun değildir.
Doğru sorun teşhis edildi ve tashih-i karar müzekkeresi altında
ilgilenebileceğimiz tek sorun, yasanın Eyalet Mahkemesi tarafından bu davada
yorumlandığı ve uygulandığı şekliyle, davalının, Ondördüncü Değişiklikle
güvence altına alınan, ifade özgürlüğünün ihlâl edilip edilmediğidir.
Yasa, soyut bir “doktrin” veya somut herhangi bir eyleme kışkırtacak
nitelikte olmayan akademik bir tartışmanın ifade edilmesini veya
yayımlanmasını cezalandırmaz. Yasa, sadece felsefî veya tarihî içerikli
makalelere karşı yapılmış değildir. Yasa, hükümet şeklinin anayasal ve yasal
yollarla değiştirilmesinin desteklenmesini sınırlamaz. Yasakladığı şey, yasadışı
yollarla kurulu hükümetin yıkılmasını öğreten, öneren ve destekleyen bir dilin
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kullanılmasıdır. Bu kelimelerden kasıt, eylemi teşvik edenlerdir. Century
Sözlüğünde “destek” şöyle açıklanmıştır: “Destekleme veya önermeyi savunan
eylem; aktif destek.” Yoksa yasa tarafından açıkça yasaklanan, kurulu
hükümetin yıkılmasını öngören soyut bir “doktrin” değil, fakat bu niyetin
başarılabilmesi için bir eylemin desteklenmesidir. Destek kavramı jüriyi
görevlendiren mahkeme hâkimleri tarafından şöyle yorumlanıp uygulandı:
Tarihî olayların katıksız bir şekilde gruplanması ve onlardan geleceğe
yönelik bazı sonuçların çıkarılması hükümeti güç, şiddet veya yasa dışı yollarla
yıkma doktrinini teşvik etmek, tavsiye etmek ve öğretmek değildir. İfade,
savunma tarafından ile sürüldüğü gibi, sadece hiçbir eylem tavsiyesi, teşviki
veya öğretimi olmayan, iddia edilen tarihî olaylardan yapılan çıkarımlar üzerine
bina edilmiş bir makale olsaydı yasayı ihlâl etmeyecekti.
Açık bir şekilde görülüyor ki Manifesto, savunmanın ileri sürdüğü gibi ne
soyut bir doktrinin ifadesidir ne de sanayi çalkalanma ve devrimci kitlesel
ayaklanmaların aynı anda ekonomik sistemin gelişmesini kaçınılmaz kılacağını
öngören bir tahmindir. Fakat ateşli bir dille devrimci kitlesel eylem ve siyasî
kitlesel ayaklanma ile tedricen sanayide bir kargaşa sağlayarak, kurulu
hükümetin yıkılmasını ve ortadan kaldırılmasını gerçekleştirecek kitlesel bir
eylemi desteklemektedir. (İfade) eyleme çağıran şu sözlerle bitmektedir:
“Ploreterya devrimi ve komünizmin toplumu yeniden şekillendirmesi için
şu anda mücadele kaçınılmazdır. Enternasyonal Komünizm dünya
proleteryasını son kavgaya çağırmaktadır!”
Bu, felsefî bir görüşün soyut düzlemde ifade edilmesi veya sadece
gelecekteki olayların tahmini değildir. Bu doğrudan tahrik etme dilidir.
Kurulu parlâmenter hükümetin yıkılması için tavsiye edilen kitlesel
sanayi isyanlarıyla yerel hükümetleri çalışmaz hâle getirmek, parlâmenter
devlete yönelmiş siyasî kitlesel grevler ve nihaî anlamda yıkılması için
devrimci kitlesel eylem gibi araçlar, kaçınılmaz olarak güç ve şiddet
kullanılmasını ima etmekte ve içermektedir. Bunlar, anayasal hükümet
düzeninde, doğaları gereği yasa dışıdır.
Böylece jürinin bulgularına göre Manifesto’nun, sadece kurulu hükümeti
güç, şiddet ve yasa dışı yollar kullanarak yıkmak için soyut bir doktrini değil
aynı zamanda bu amaca yönelik eylemi de savunduğu açıktır.
Bu amaçlardan dolayı ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün –ki Birinci
Değişiklik tarafından Kongrece kısıtlanamayacağı güvencesine sahiptirOndördüncü Değişikliğin usulüne uygun işlem esasınca eyaletlerin bozucu
müdahalesine karşı korunan temel kişisel haklar ve özgürlükler arasında
olduğunu varsayabiliriz ve varsayıyoruz. Prudential Ins. Co. v. Cheek 259 U.S.
530, 543, davasında olduğu gibi, küçük ve önemsiz ifadeleri dikkate almıyoruz.
Bu sorunun kararı olarak ifade özgürlüğü söz konusu olunca Ondördüncü
Değişiklik eyalete herhangi bir sınır koymamaktadır.
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Uzun zamandır varolan bir prensiptir ki, Anayasa ile korunan ifade v basın
özgürlüğü, bu kişinin her istediğini sorumsuzca ifade etmesine izin veren; yine
mümkün olan her ifade tarzına dizlinlenmemiş ve sınırlandırılmamış bir
dokunulmazlık sağlayan ve bu özgürlükleri kötüye kullanmanın
cezalandırılmasın engelleyen kayıtsız şartsız bir hak değildir. Story, On The
Constitutian, (5. baskı) 1580, s. 634. Alıntıların yapıldığı kitabın bahsi geçen
sayfasında “makul sınırlama” denilmektedir. Bu özgürlük, özgür yönetimlerde
çok önemli bir ayrıcalıktır; şayet sınırsız olursa, cumhuriyet için tam bir felâket
olabilir.
Bu özgürlüğü toplum refahına düşmanca saldırmayı, toplumun ahlâkî
değerlerini hedef almayı, suça teşvik etmeyi veya toplumsal barışı bozmayı
hedefleyecek şekilde ifadelerle kötüye kullananın, polis güçlerini kullanan bir
ülke tarafından cezalandırılabileceği tartışmaya açık değildir. Böylece bu
mahkeme, Fox davasında devletin, ceza yasalarının ihlâlini teşvik eden ve
destekleyen yayınları cezalandırabileceğine ve Gilbert davasında, Birleşik
Devletler toplumsal düşmanları ile savaş hâlinde iken vatandaşların devlete
yardım
etmemesini
destekleyen
veya
öğreten
sözlü
ifadeleri
cezalandırabileceğine hükmetti.
Ve daha önemli ve zorunlu sebeplerden dolayı devlet, kurulu hükümetin
kurumlarını tehlikeye düşürmek ve yasa dışı yollarla onu yıkmakla tehdit eden
ifadeleri cezalandırabilir. Bunlar, bir anayasal devlet olarak kendi varlığını
tehlikeye sokmaktadırlar. Yukarıda zikredilen kitabında Story ifade ve basın
özgürlüğünün hükümeti devirme girişimini ve toplumsal barışı bozmayı
korumadığı söylenmektedir. Bu özgürlük, hükümeti aslî görevlerini yerine
getirmekten men etmeyi veya engellemeyi yahut tehlikeye atmayı ve devirmeyi
yeğleyen öğretileri ve yayınları korumaz. Bu özgürlük, hükümeti devirmeyi
teşvik eden yayınları korumaz; düzenli toplumu ortadan kaldırmayı amaçlayan
makaleleri yayımlayan kişilerin cezalandırılması devletin istikrarı ve özgürlüğün
korunması için gerekli görülmüştür. Ve bir Eyalet, Birleşik Devletler’in ve diğer
eyaletlerin anayasal ve temsili hükümet şeklini şiddet veya diğer yasadışı
yollarla yıkmayı destekleyen ifadeleri cezalandırabilir. Kısaca bu özgürlük,
devleti, temel ve gerekli hakkı olan, kendi kendini koruma hakkından mahrum
bırakmaz; ve insan yönetimi ve hükümeti sürdükçe bu haklar reddedilemez.
Turner v. Williams ve Toledo Newspaper Co. United States davalarında şöyle
denilmektedir:
“Anayasal ve özgür kurumların korunması ve verimliliğinin sağlanması
ifade özgürlüğünün üzerine bina edildiği ana temeldir ve böylece bu
özgürlük, bu kurumları yok etme hakkını içermez ve içeremez.”
Bu mevcut yasayı yaparken Eyalet, yasama organları kanalıyla şuna karar
verdi ki; kurulu hükümeti güç, şiddet veya yasa dışı yollarla yıkmayı
destekleyen ifadeler genel refaha büyük bir tehlike arz etmektedir ve bu tip
ifadeler, somut bir tehlike içerdiğinden cezalandırılabilir. Bu kararlılığa büyük
bir ağırlık verilmelidir. Her yorum yasanın geçerliliğinin lehinde kullanılmalıdır.
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Ve dava, “Eyaletin, esas olarak kamu güvenliği ve refahının gerektirdiği
düzenlemelerin bilirkişisi olduğu ilkesi” ve Eyaletin polis yasalarının
sadece keyfî ve kamu çıkarı noktasında devlete bırakılmış yetkinin makul
olarak kullanılmadığı durumlarda anayasal olmadığının deklâre
edilebileceği ilkesi ışığında mütalâa edilmelidir. Kurulu hükümeti yasa dışı
yollarla yıkmaya kışkırtan ifadelerin, somut bir kötülüğü işaret ettiği ve yasama
sağduyusu içerisinde cezalandırılabilir olduğu açıktır. Doğası gereği bu tip
ifadeler, toplumsal barışa ve devletin güvenliğine tehlike oluştururlar. Onlar
barışı tehdit edip, nihaî olarak devrimi amaçlarlar. Ve anî tehlike, gerçek ve
somuttur; çünkü bir ifadenin etkisi doğru olarak tahmin edilemez ve fark
edilemez. Devletten bu tip ifadelerin her birinden gelebilecek tehlikeleri
mantıklı bir şekilde, âdeta bir kuyumcunun terazisindeki gibi hassas bir ayarla,
ölçmesi beklenemez. Bir devrimci kıvılcım bir zaman alttan yanıp büyük bir
ateşe sebep olabilir ve sonra da süpüren ve yok eden büyük bir ateşe dönüşebilir.
Bu yorum tabiî ki, Eyalet, toplumsal güvenlik ve barışı korumak adına gerekli
önlemleri alırken keyfî ve mantıksız olarak hareket eder dememektedir. O,
kıvılcımları büyük bir yangına dönüşmeden ayıklamaya çalışmaktadır.
Devletten, devrimci söylemlerin toplumsal barış için ciddî rahatsızlıklar
oluşturmasına yol açmasına veya onu yıkacak anî ve yakın tehlikeler oluşmasına
kadar kendi güvenliği ve selâmeti için gerekli tedbirlerin alınmasını
ertelemesini beklemek mantıklı olmaz. Fakat kararın uygulanmasında ciddî bir
tehlikeyi başlangıç aşamasında bastırabilir. People v. Lioyd, davasında buna
uygun olarak şöyle denmektedir:
“Açık bir şekilde, yasama organı, desteklenen plânın başarılı olmasını,
yakın ve anî bir tehlike oluşturmasını beklemeden, hükümetin yıkılmasını
amaçlayan ve o amaçla tasarlanmış bir doktrinin desteklenmesini
yasaklayabilir. Eğer devlet bir tehlike kesinleşinceye kadar bekletilmek
zorunda bırakılsaydı, sonra onun kendisini koruma hakkı, duruşma
görevlilerinin ve yasayı uygulayan mahkemelerin olmadığı devletin
yıkılmasıyla eş zamanlı olmuş olacaktı.”
Mevcut yasanın keyfî olduğunu veya devletin denetimini sorumsuzca ifade
ve basın özgürlüğünü kısıtlamak için kullandığını kabul edemeyiz. Biz
kesinlikle onun anayasal olduğunu kabul ediyoruz ve etmeliyiz.
Yasa bu şekliyle, –çok önemsiz ve boş bir söz olmadığı sürece- koyduğu
yasaklar içerisine girecek şekilde amaç ve niyet taşıyan ve o nitelikte olan her
söze uygulanabilir. Bu özellik aşağıdaki davalarda örneklendi: Fox v.
Washington; Abrams v. United States; Schaefer v. United States; Pierce v.
United States ve Gilbert v. Minnesota. Başka bir ifadeyle, yasama organı takdir
yetkisini anayasaya dayalı olarak uygularken, muayyen türde ifadelerin
cezalandırılmayı gerektiren öze ilişkin kötülük içerdiğine genel olarak
hükmettiğinde, yasaklanmış sınıf içine giren herhangi bir muayyen ifadenin
bizatihi öze ilişkin bir kötülüğe yol açıp açmadığı mülâhazaya/tartışmaya açık
değildir. Hükmün kendisinin anayasal olması ve dilin kullanımının yasak
kapsamına girmesi yeterlidir
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Burada şu açıktır ki, bu tip davalarda durum tamamıyla somut tehlike içeren
bazı eylemlerin açıkça yasa tarafından belirtildiği ve dile hiç işaret etmeden,
davalının kullandığı dile bakılarak, o dilin sebep olabileceği yasak neticelere
yasa maddesi uygulanan davalardan tamamıyla farklıdır. Eğer burada basın ve
ifade özgürlüğünün garanti edilmesinden dolayı yasa davalının kullandığı dile
uygulanamaz deniyorsa, o zaman yasama organının daha önceki kararları göz
önüne alınmadan yeni bir sorun olarak ele alınmalı ve somut bir tehlike taşıyan
bir dilin kullanılmasının yasa garantisini kaybedip etmeyeceği üzerinde
durulmalıdır. Bu tip bir davada yasama organının engelleyebileceği ve doğası
gereği eğilimi ve etkisinin somut bir tehlikeye sebep olabileceği özel bir ifadeye
yasanın genel maddeleri anayasaya uygun olarak uygulanabilir. [Schenck v.
United States, Debs v. United States, Schenck davasındaki “her davadaki sorun,
kullanılan kelimelerin bu şartlar altında kullanılıp kullanılmadığı ve maddî bir
kötülüğe yol açacak –ki buna savunmanın argümanında çok bel bağlandı- açık
ve yakın bir tehlike yaratacak nitelikte olup olmadığı” şeklindeki genel ifade,
açıkça sadece bu tür davalara uygulanmak için niyetlenildi ve mevcut dava gibi
yasama organının önceden belirlediği özel bir karakterdeki ifadelerden
doğabilecek somut tehlikeleri içeren dava ve benzerlerine uygulanamaz.
Davalının açıklaması, hiçbir şekilde dava mahkemesinin kurallarını ayrı
tartışma konusu yapmamaktadır. Zikredilen genel kuralların uygulanması ile
ilgili olarak hâlihazırda belirtilmiş genel kurallara müracaat ederek sadece şunu
söylemek gerekir: Onlardan hiçbirinin davalının anayasal haklarına saldırıyı
içermediği kanaatindeyiz.
Yasanın anlamı içerisinde davalının güç, şiddet ve yasadışı “bazı kesin ve anî
davranış ve eylemleri” desteklemiş olması gerektiği çok önemli değildir. Bu
eylemlerin genel olarak desteklenmesi yeterlidir; dolayısıyla bu eylemlerin
hemen uygulanmasının istenmiş olması gerekli değildir. Aynı şekilde, dilin
“bazı insanları kışkırtmayı hedefleyerek” onları güç, şiddet ve yasadışı eyleme
yöneltmesine de gerek yoktur. Desteğin özel kimselere yönelmesine de gerek
yoktur. Meselâ, bir yayın veya bir gazete makalesi herhangi özel bir kişiyi işaret
etmeden de öldürmeyi teşvik edip birilerini bu yola sevk edebilir.
Davalının mütalâasında işaret ettiği İngiliz ortak hukukunun devlete karşı
kışkırtma maddesine ya da 1798 Devlete Karşı Kışkırtma Federal Yasası’na
dönmemize gerek yoktur. Bunlar mevcut yasa ile hiçbir benzerlik taşımaz ve
onlara dayanılarak alınacak bir karar buradaki sorunların çözümüne hiçbir yarar
sağlamaz.
Zikredilen sebeplerden dolayı, yasanın Anayasaya aykırı olmadığına ve bu
davada uygulandığı hâliyle hiçbir anayasal hakkı ihlâl etmediğine ve
küçümsemediğine, Eyalet Yüksek Mahkemesi hükmünün ONANMASINA
karar verildi.

Yargıç HOLMES’in karşı oy yazısı
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Yargıç Brandeis ve ben bu kararın tersine çevrilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Özgür konuşmanın genel ilkesi, bence Ondördüncü Değişikliğin içerisinde
değerlendirilmelidir. Ve bu ilke, söz konusu değişiklikle yer alan “özgürlük”
kelimesini, genellikle Birleşik Devletler kanunlarını da ve katı yorumlamak
durumunda olan Kongre’den daha geniş yorumlamak suretiyle ele alınmalıdır.
Eğer yanılmıyorsam Schenck v. United States davasında Mahkeme tarafından
onaylanan kriterler şöyle uygulanmıştı:
“Her türlü davadaki soru, kullanılan kelimelerin, devletin önlemeye hakkı
olduğu maddî bir kötülüğe yol açacak açık ve yakın bir tehlike yaratacak
şartlarda söylenip söylenmediği veya bu nitelikte olup olmadığıdır.”
Benim görüşüme göre, bu kriter Abrams v. United States davasında
uygulanan kriterlerden ayrılmaktadır. Fakat bence bu davada açıkladığım
kanaatler, şimdiye kadar o dava ve Schaefer v. United States, davalarının
kanundaki anlaşmazlığı giderdiğine inandığımdan o davada mümkün
olmayacak kadar derindir. Eğer benim doğru olduğuna inandığım yöntem
uygulanırsa davalının görüşlerini paylaştığına inanılan küçük bir grubun
hükümeti yıkma girişiminin mevcut/hazır bir tehlike oluşturmadığı açıkça
görülecektir. Bu Manifesto’nun, bir teorinin ötesinde olduğu, bir tahrik olduğu
söyleniyor. Her fikir bir tahriktir. O kendini bir inanç olarak sunmaktadır ve
başka inançlar önüne geçmediği veya daha doğarken başarısızlığından dolayı
boğulmamışsa eğer, bu inanç eyleme geçirilir. Dar anlamda tahrik ile bir
görüşün ifade edilmesi arasındaki yegâne fark, konuşmacının sonucun alınması
ile ilgili istek ve arzusudur. Belâgat sebebi ateşleyebilir. Fakat önümüze ne
kadar aşırı bir söyleşi konulursa konsun onun bir mevcut yangına sebep olma
şansı yoktur. Eğer uzun vadede proleterya diktatörlüğüne olan inanç toplumun
hâkim güçleri tarafından kabul edilecek olursa, bu durumda özgür ifadenin
gereği olarak onlara bu şans tanınmalı ve yollarına devam etmelerine izin
verilmelidir.
Bu dokümanın yayını, ileri sürüldüğü gibi hükümete karşı bir başkaldırıya
gelecekte belirsiz bir zamanda değil de hemen sebep olmuş olsaydı, o zaman
sorun farklı olurdu. Konu o zaman yasanın ilgilendiği bir şey olurdu, yayının
sebep olabileceği bir tehlike olup olmadığı veya başka bir ifade ile boş ve
muhtemel sonuçlardan çok uzak olmadığı konusunda şüpheye konu olurdu.
Fakat iddia, yayınları ileri sürüyor, başka bir şeyi değil.
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WHITNEY V. CALIFORNIA
274 U.S. 357 (1927)*

Görüşülme Tarihi: 18 Mart 1926
Karar Tarihi: 16 Mayıs 1927

*

Çeviren: Dr. Faruk Çakır, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi.
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Özet
California Eyaleti Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu’na aykırı olarak Komünist
İşçi Partisi’ne katılan ve partinin örgütlenmesine yardımcı olan dilekçe sahibinin,
bunu, adı geçen partinin hukuk dışı niteliği ve amacını bilerek yapıp yapmadığı
sorunu, Mahkememizin yeniden inceleme yetkisine giren kanunun anayasaya
uygunluğu sorunu değil, sadece delilin ispat kuvveti sorunudur. Eyalet
Mahkemesinin suçlu bulma kararını onaylaması bu sorunu gidermiştir.
California Eyaleti Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu, hukukun
üstünlüğünün gereklerini yerine getirmek bakımından yeterince açık ve seçiktir. Bu
kanunda “yasaklanmış teşekkül kurma”, suç işlenmesini ve sabotajı (sabotaj
kelimesi burada mal varlığına bilerek ve kötü amaçla zarar veya hasar vermek
anlamındadır) ya da üretim araçlarının sahipliğinin ya da bunlara hâkimiyetin el
değiştirmesinin veya siyasal bir değişimi gerçekleştirmenin bir yolu olarak kanuna
aykırı güç ve şiddetin veya kanun dışı tedhiş metotlarının kullanımını savunan,
öğreten veya yardım eden ve teşvik eden herhangi bir doktrin veya ilke olarak
tanımlanır. Yasaklanmış teşekkül kurmayı savunmak, öğretmek, yardım etmek ve
teşvik etmek için herhangi bir teşkilâtı, derneği, grubu veya şahıs topluluğunu kuran,
kurulmasına yardımcı olan ya da bunlardan biri içinde yer alan veya kendi iradesi ile
bunlardan birine üye olan herkesin cürüm işlemekten suçlu olduğunu bildirir.
Bu kanun, belli bir sosyal sınıfı hedef alan bir kanun değildir; işleri ya da
meslekleri ne olursa olsun kanunun hükümleri kapsamına giren ve yasakladığı
şeyleri yapan herkesi etkiler. Bu kanun ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü
önünde bir engel teşkil etmediği için, Anayasadaki “gerekli yasal süreç” (due
process) hükmüne de aykırı değildir.
Tarif edilen fiillere yasama organının getireceği sınırlandırmanın kapsamı içinde
kamu barışı ve devletin güvenliği açısından bu fiillerin kolluk gücünü kullanılarak
cezalandırılmasını gerektirecek kadar tehlikeli oldukları unsurlarının yer aldığına
büyük bir önem verilmelidir ve kanunun anayasaya uygunluğu açısından lehine olan
her karineye müsamaha edilebilir - sadece kamu yararına olarak devlete verilen
otorite keyfî ve mantığa aykırı bir şekilde kullanılmaya teşebbüs edildiğinde bu
karinelerin anayasaya aykırılığına karar verilebilir.
Karar onaylandı.

Yargıç SANFORD Mahkemenin Kararını Açıkladı.
Calofornia Eyaleti, Alamada County Federal Mahkemesi’nde görülen davadaki
savcının iddianamesi ile mahkememize müracaat eden davacı, Yasaklanmış
Teşekkül Kurma Kanunu’na muhalefetten beş kez suçlandı. Bundan dolayı
yargılandı, ilk suç maddesinden mahkûm edildi ve hapis cezası verildi. Hüküm
federal temyiz mercii –Bölge Temyiz Mahkemesi- tarafından onaylandı.
Davasının Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görüşülmesini talep eden dilekçesi
reddedildi. Dava mahkememize, eyaletin adlî konularda karar alınabilecek en
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yüksek mahkemesi durumundaki Temyiz Mahkemesinin Başkanı tarafından
onaylanan bir kararın düzeltilmesi tezkeresi uyarınca geldi.
Temyiz Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada kararın düzeltilmesi tezkeresi
verilmesi, yetkisizlik sebebiyle reddedildi. Ondan sonra, yeniden duruşma
yapılması için dilekçe verildi. Yapılan duruşmada hem yargılama yetkisi hem de
davanın esası yeniden görüşüldü.
Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanununun ilgili hükümleri şöyledir:
Madde 1. Bu kanunda kullanılan “yasaklanmış teşekkül kurma” terimi,
suç işlenmesini ve sabotajı (sabotaj kelimesi burada mal varlığına bilerek ve
kötü amaçla zarar veya hasar vermek anlamındadır) ya da üretim araçlarının
sahipliğinin ya da bunlara hâkimiyetin el değiştirmesinin veya siyasal bir
değişimi gerçekleştirmenin bir yolu olarak, kanuna aykırı güç ve şiddetin
veya kanun dışı tedhiş metotlarının kullanımını savunan, öğreten veya
yardım eden ve teşvik eden herhangi bir doktrin veya ilke olarak
tanımlanmıştır.
Madde 2. Yasaklanmış teşekkül kurmayı savunmak, öğretmek, yardım
etmek ve teşvik etmek için herhangi bir teşkilâtı, derneği, grubu veya şahıs
topluluğunu kuran, kurulmasına yardımcı olan ya da bunlardan biri içinde
yer alan veya kendi iradesi ile bunlardan birine üye olan herhangi bir kişi …
“Cürüm işlemekten suçludur ve hapis cezası ile cezalandırılabilir.”
İddianamede yer alan birinci suç maddesi (mahkûmiyet de buna dayanılarak
verilmiştir) uyarınca davalı, 28 Kasım 1919 tarihinde (veya o günlerde)
Alamada County’de, Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanununa aykırı olarak “o
yerde ve o zamanda kanunî dayanağı olmadan, kendi iradesiyle, hatalı ve suç
teşkil edecek şekilde kurmak veya kurulmasına yardımcı olmakla ve yasaklanan
teşekkül kurmayı savunmak, öğretmek veya yardım etmek ve teşvik etmek için
teşkilâtlanan veya bir araya gelen bir teşkilâta, derneğe, gruba veya şahıs
topluluğuna kendi iradesiyle üye olmak ve hâlâ üyeliğini sürdürmekle” suçlandı.
Mahkememizin, eyalet mahkemelerinin son yargı yeri olarak verdiği
kararları tashihi karar tezkeresi düzenlenmesi yoluyla inceleme yetkisi
kazanmadığı uzun bir süredir kabul edilmiştir. Bunun istisnası, böyle bir gözden
geçirme için uygun bir sebep olabilecek nitelikte Anayasaya aykırılığın ortaya
çıkması veya eyalet mahkemesi tarafından hızlı yargılama usulü ile veya
zorunlu olarak karara bağlandığının dosya üzerinde gösterilmesidir.
Bu dosya göstermektedir ki, anayasal nitelikte herhangi bir meseleyi ne
davalı gündeme getirmiş ne de böyle bir meseleyi eyalet mahkemeleri
değerlendirmiş veya hakkında karar vermiştir. Temyiz Mahkemesi tarafından
dava hakkında karar verildikten, kararın düzeltilmesi teskeresi çıkartılıp
mahkememize gönderildikten sonra yazılan ve kaydedilen bir talimatta bu sorun
gündeme getirilmiştir. Bu talimatın onaylanmış bir kopyası (dosyaya ek olarak
bize gönderilmiştir) göstermektedir ki, bu belge tarafların bu yöndeki isteği
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üzerine hazırlanmış ve kaydedilmiş ve mahkemece onaylanmıştır. Bu belgede şu
ifade yer alır:
“California Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu’nun ve kanunun bu
davaya uygulanmasının Birleşik Devletler Anayasası’ndaki Ondördüncü
Değişiklik hükümlerine aykırı olup olmadığı sorunu (Ondördüncü Değişiklikte
eyaletlerin herhangi bir şahsı hukuka aykırı olarak hayatından, özgürlüğünden
veya mal varlığından mahrum edemeyeceği ve bütün şahısların eşit ölçüde
kanunların koruması altında olduğu hükümleri yer alır) bu mahkemede
değerlendirildi ve bu konuda hüküm verildi.”
Cincinnati Packet Co. v. Bay, 200 U.S. 179, 182 kararında, Eyalet Yüksek
Mahkemesine sunulan, mahkemenin iadesi dilekçesinde anayasal meselenin ileri
sürüldüğü anlaşılmaktadır (bu davada hüküm, anayasaya aykırılık hakkında
görüş belirtilmeksizin onaylanmıştır) ve bu kararda mahkemenin bu sorunu
değerlendirdiği ve gerektiği şekilde karar verdiğinin yazılı olarak ifade
edilmesinin, anayasaya aykırılığın varlığını göstermek için yeterli olduğuna
hükmedilmiştir (ayrıca bkz. Marvin v. Trout, 199 U.S. 212, 217 ).
Bu sebeple (anayasaya aykırılığın alt mahkemede gündeme getirildiği ve
karara bağlandığını göstermek için burada benimsenen olağan dışı yol tavsiye
edilemezse de) mahkemenin görüşünde yer alan ifadeyi karar açıklandığında
belirtilmiş gibi kabul ederek, Temyiz Mahkemesinin talimatına geçerlilik
kazandıracağız.
Temyiz Mahkemesinin talimatındaki ifadeden anlaşıldığı gibi, Yasaklanmış
Teşekkül Kurma Kanunu ve onun davaya uygulanışının Ondördüncü
Değişikliğin hukukun üstünlüğü ve kanun önünde eşitlik fıkralarına aykırılığı bu
mahkeme tarafından incelendiği ve karara bağlandığı için (bu, hükmün temyizi
için yeterli bir sebep teşkil eden bir anayasaya aykırılıktır) mahkememiz, tashihi
karar müzekkeresi gereğince yargılama yetkisine sahiptir. Buna uygun olarak,
mahkemenin yetkisizliği müzekkeresini reddeden talimat iptal edilecektir.
Temyiz Mahkemesi tarafından görüşülüp karara bağlanan anayasaya
aykırılık hakkında karar verme aşamasına (davanın esasına) geçiyoruz. Elbette
bizim yapacağımız temyiz incelemesi bu sorunla sınırlı olacaktır; çünkü ne
Temyiz Mahkemesinin talimatında ne de dosyada, mahkememiz tarafından
karar verilecek bir anayasaya aykırılık sunulmuştur. Açıkça veya zorunlu olarak
Temyiz Mahkemesince karara bağlanan bir anayasaya aykırılık da mevcut
değildir. Dosyanın herhangi bir yerinde saklı ve gündeme getirildiğinde
anayasaya aykırılık teşkil edebilecek bir sorunun olabileceğini belirtmek yeterli
değildir. Dolayısıyla bu durum, mevcut davada yeniden temyiz müzekkereleri
ile ilk defa gündeme getirilmeye çalışılan sorunları (Temyiz Mahkemesine
sunulmayan ya da bu mahkeme tarafından hakkında karar verilmeyen sorunları)
zorunlu olarak incelemememiz dışında bırakır. İlk derece Federal Mahkemenin
hükmü, bu mahkemenin savunma, deliller ve benzeri sorunlar hakkındaki
kararları dolayısı ile davacının hukukun üstünlüğü prensibinden yararlanmasının
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engellenmesi anlamına gelip gelmediği (Yasaklanmış Teşekkül Kurma
Kanununun anayasaya uygunluğu hariç), incelememiz dışında kalır.
Aşağıda belirtilen unsurlar, yargılamada tartışılmaz deliller ile ispatlanmış
birçok fiilden bir kısmıdır: Davalı (California Eyaleti Alameda County’de
Oakland beldesinin bir sakinidir) Sosyalist Partiye kayıtlı bir üyeydi. Bu belde
teşkilâtı 1919 yılında Chicago’da yapılan parti genel kuruluna delege gönderdi.
Bu toplantı “radikal” grup ile ılımlı sosyalistlerin bölünmesi ile sonuçlandı.
Oakland delegelerinin katıldığı “radikaller” başka bir salonda toplanarak
Amerikan Komünist İşçi Partisi’ni kurdu. Bu partinin tüzüğü, üyelerin partinin
prensiplerini onaylamalarını, kendilerine parti programını rehber edinmeye söz
vermelerini şart koşar ve parti programına uygun devlet kuruluşlarının
oluşturulmasının partinin ilân edilmemiş en yüce amacı olduğunu belirtir. Bu
partinin “Programı ve Faaliyet Plânı”, partinin “devrimci işçi sınıfını temsil
eden” ve Moskova’da yapılan Üçüncü Enternasyonal Manifestosunda yer alan
komünizm prensiplerine uymayı kabul eden “dünyadaki bütün partiler” ile tam
bir uyum içinde olduğunu ve partinin amacının “Amerika’da birleşmiş bir
devrimci işçi sınıfı hareketi oluşturmak olduğunu”, bu hareketin kapitalist
devleti ele geçirmeyi amaçlayan devrimci sınıf mücadelesi çerçevesinde
kapitalist yönetimi devirmek, siyasal gücü ele geçirmek ve bir işçi sınıfı
hükümetini (Proletarya Diktatörlüğünü), kapitalistlerin devlet mekanizmaları
yerine geçmek üzere kurmak amacıyla, işçileri bir sınıf olarak
teşkilâtlandıracağını, işçi sınıfı hükümetinin görevinin kanunları yapıp
uygulamak, toplumu komünizmi esas alarak yeniden dizayn etmek ve Komünist
Devletler Topluluğu’nu oluşturmak olacağını bildirdi. Yine bu “Program ve
Faaliyet Plânı”, devlet gücünü ele geçirmenin en önemli vasıtası olarak a) iş
yerlerinde ve fabrikalarda doğup gelişen kitle hareketini (kapitalist devletin
siyasî mekanizmalarını kullanmak sadece tali bir öneme sahiptir), b) işçilerin
“devrimci işçi sendikaları” şeklinde teşkilâtlanmasını, c) bunların devrimci
doğasına ve sahip oldukları imkânlara işaret eden propagandayı, d) grevin
siyasal bir araç olarak değerini gösteren büyük grev dalgalarını savundu;
propaganda faaliyetlerini ve “Int. Workers of the World” (Uluslararası Dünya
İşçileri) adlı teşkilâtı, bu teşkilâtın sınıf mücadelesinde gösterdiği çabaları ve
yaptığı fedakârlıkları övdü; kapitalist sınıf ile mücadelelerinde “Amerikanın
devrimci emekçileri”ne destek ve işbirliği sözü verdi; “eski gerici sendika
görevlilerinin etkisi dışında gelişen” Seattle ve Winnipeg grevleri ile ülke
çapında yapılan çok sayıda greve yeni eğilimin göstergeleri olarak atıfta
bulundu; ve ulusal düzeyde önem arzeden grevlerin desteklenmesini ve bunlara
siyasal bir nitelik kazandırılmasını, propagandacıların ve teşkilâtçıların “sadece
devrimci işçi hareketinin ve komünizmin prensiplerini öğreten değil, bunların
uygulanmasına yardım eden” kişiler olarak harekete geçirilmesini tavsiye etti.
Kısa bir süre sonra Oakland belde teşkilâtı Sosyalist Partiden ayrıldı ve
Komünist İşçi Partisi’nin California şubesini kurmak amacıyla davacının da
dahil olduğu yetkilendirilmiş bir delege grubunu Kasım 1919’da Oakland’da
yapılan bir toplantıya gönderdi. Davacı, Komünist İşçi Partisi’nin geçici üyelik
belgesini aldıktan sonra bu toplantıya bir delege sıfatıyla katıldı ve toplantı
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çalışmalarında aktif rol aldı. Partinin Liyakat Komitesine üye seçildi ve
komitenin başkanı sıfatıyla, yetki sahibi delegeler hakkında toplantıya bir rapor
sundu. Kararlar Komitesine de üye seçildi ve bu sıfatıyla, komiteye sunulan
diğer kararlar arasında, siyasal faaliyetlere ilişkin olarak aşağıdaki kararı
imzaladı:
“California Komünist İşçi Partisi (CCP), komünist propagandanın bir
aracı olarak siyasal faaliyetin değerini bütünüyle takdir eder; işçi sınıfının,
ekonomik gücünün artışı ile orantılı biçimde, siyasal gücünün de gelişimini
hararetle savunur. California CCP, yerel ve ulusal düzeyde siyasal iktidarın
devrimci işçi sınıfı tarafından ele geçirilmesinin işçilere özgürleşme
mücadelelerinde muazzam bir yardım sağlayabileceği hususunda ısrar eder.
Bu sebeple biz, işçi sınıfının kapitalist sınıfın partilerinden veya onların
denetimindeki partilerden seçilen resmî görevlilerin yönetiminde gerçek
anlamda adalet ve özgürlük adına bir şey elde etmenin yararsız olduğuna
kesinlikle inandığımız için, oy kullanma hakkına sahip işçileri, onların
mevcut ve nihaî isteklerini temsil eden partiye (CCP’ye) verme konusunda
tekrar uyarırız”.
Tutanaklar bu kararın, komitenin teklif ettiği diğer kararlarla birlikte, komite
başkanı tarafından Tüzük Komitesi raporunu sunmadan önce toplantıya
katılanlar huzurunda okunduğunu gösterir. Fakat, davalının hatırladıklarına
göre, bu kararı kendisi okumuştur. Bundan sonra, Tüzük Komitesinin raporu
karara bağlanmadan önce, davalı, Eyalet Yönetim Kuruluna üye seçildi. Sonra,
tüzük okunduğu şekliyle kabul edildi. Tüzük hükümlerine göre bu teşkilâtın ismi
California İşçi Partisi olmalıdır; Amerika Komünist İşçi Partisi’ne
bağlanmalıdır; bu üyelik vasıtası ile Moskova’da kurulan Komünist
Enternasyonale katılmalıdır; ve, üyelik için yeterlilik şartları Ulusal Tüzükte
yazılanlar olmalıdır. Teklif edilen karar tasarıları daha sonra görüşüldü ve
tamamı kabul edildi. Tek istisnası siyasal faaliyetlere ilişkin tasarı idi. Bu tasarı
uzun süre tartışıldı; sonuçta reddedildi ve yerine Ulusal Program kabul edildi.
Bu olaydan sonra davalı anlaşıldığı kadarıyla hiçbir protestoda bulunmadı ve
toplantı sona erene kadar toplantı yerini terketmedi. Daha sonra dönüşümlü üye
olarak Eyalet Yönetim Kurulunun San Jose ve San Francisco’da yapılan bir
veya iki toplantısına katıldı ve o zaman Komünist İşçi Partisi üyesi olduğunu
yargılama esnasında belirtti. Niyetinin California Komünist İşçi Partisi’nin
tedhişçilik ve şiddetin bir aracı hâline gelmesi olmadığını, kendisinin ve
toplantının amacının mer’i kanunlardan hiçbirini çiğnemek olmadığını da beyan
etti.
Bu ilk beyanın ışığında, şimdi, Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu’nun
ve uygulamasının bu davada Ondördüncü Değişiklik ile getirilen hukukun
üstünlüğü ve eşit koruma hükümlerine aykırı olduğu iddiasının üzerine
oturtulduğu değişik sebepleri, gerektiği ölçüde ayrıntılı olarak
değerlendireceğiz.
1. Jürinin, davalıyı, California Komünist İşçi Partisi’ne üye olduğu ve
teşkilâtlanmasına yardım ettiğine ve bu Partinin kanunda tarif edildiği şekliyle
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suç sayılan teşekkül kurmayı savunmak, öğretmek, yardım etmek ve teşvik
etmek amacıyla kurulduğuna hükmetmesini delillerin haklı kıldığı reddedilmese
de, ileri sürülmüştür ki, adı geçen kanun (burada anlaşıldığı ve uygulandığı
şekliyle) davalının özgürlüğünü, gerekli yasal süreç kuralına aykırı olarak
kısıtlamıştır. Çünkü bu Kanun onun Oakland toplantısına katılmasını, “daha
sonra, onun karşı çıkmasına rağmen başkalarının yaptığı bir olay” sebebiyle
kanuna aykırı kıldı. Burada davalının toplantının yasaklanmış amacına
katılmaya niyeti yoktu ve sadece o kehanette bulunma becerisinden yoksun
olması sebebiyle, diğerlerinin toplantıya atfettikleri niteliği öngöremedi.
Gerçekte argüman şu idi: teşkilâtın içinde bulunduğu durumun niteliği, davacı
toplantıya katıldığı zaman öngörülemezdi; o, bir tedhiş ve şiddet aracı
oluşturmaya yardım etme amacı taşımadı; o, şayet teklifi benimsenmiş olsaydı,
yeni teşkilâtı demokratik seçimler vasıtası ile siyasal reform yapma meşru
amacına adamış olacaktı; toplantıya katılanların çoğunluğu aksi fikirleri
benimseyene ve daha az ılımlı politikalar üstün gelene kadar toplantı suç sayılan
teşekkül niteliği kazanmamıştı; bu davalının protestosuna rağmen yapıldığı için,
her ne kadar bu toplantıda gündeme getirilen fikirler şiddet içeriyor olsa da,
onun sadece bu toplantıda bulunması bir suç teşkil etmez. Bu iddia ilgili kanuna
anayasal bir itiraz şeklinde ileri sürülmüş olsa da, aslında davacının California
Komünist Partisi’ne bu partinin kanun dışı durumu ve amacının tam bir bilgisine
sahip olarak katılıp teşkilâtlanmasına yardım etmediğini göstermek amacıyla
delillerin önemini yeniden değerlendirme girişiminden başka bir şey değildir.
Jürinin kararı ile gündeme getirilmesine engel olunan (bu karara yöneltilen
deliller tarafından desteklenmediği şeklindeki spesifik itiraz temyiz
mahkemesince reddedilerek, karar onaylandı) bu sorun, mahkememizde temyiz
incelemesine konu olacak türden bir sorun değildir; çünkü bu hâliyle hiçbir
şekilde anayasaya aykırılık mevcut değildir. Buna argümanın aşağıdaki olguları
tamamıyla gözardı ettiğini de ekleyebiliriz: Davalı daha önce Ulusal Partiye
üyelik kartını almıştı; onun desteklediği karar, çalışma hayatı ve siyasal yapıda
arzulanan değişiklikleri gerçekleştirmenin vasıtası olarak, şiddete dayalı ve
kanun dışı vasıtalar yerine seçim sandığının kullanılmasını savunmadı; ve
California Komünist İşçi Partisi’nin tüzüğü kabul edildikten ve onun
desteklediği karar reddedilip Ulusal Program kabul edildikten sonra, toplantıda
bu durumu protesto etmeksizin sonuna kadar orada kalması bir yana, daha sonra
Eyalet Yönetim Kuruluna değişimli üye olarak devam etmek ve Komünist İşçi
Partisi üyeliğini sürdürmek suretiyle rızasını gösterdi.
2. Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu’nun muğlâklık ve kanunda
yer alan tanımın belirsiz oluşu sebepleri ile gerekli yasal süreç kuralına
aykırı olmadığı açıktır. Ondördüncü ve Onbeşinci Değişiklikler uyarınca
International Harvester Co. v. Kentucky, 234 U.S. 216, 221 , 34 S. Ct. 853, 58
L. Ed, 1284 ve United States v. Cohen Grocery, 255 U.S. 81, 89 , 41 S. Ct. 298,
14 A. L. R. 1045, kararları ile, soruşturulabilir bir suç ölçütü belirlememiş
olmaları sebebiyle iptal edilen kanunlarla esaslı bir benzerliğe sahip değildir.
Kanunun ikinci madde dördüncü fıkrası (temyiz yoluna başvuran davalı bu

31

Zühtü Arslan

fıkraya göre mahkûm edildi) açıktır; “yasaklanmış teşekkül kurmanın” tarifi
belirgindir.
Hukuka uygun bir ceza kanunu, “bu kanunun konusu olanları, hangi fiilleri
yaptıkları zaman müeyyide ile karşı karşıya kalacaklarını bildirmek açısından
yeterince açık olmalıdır”, ve “ortalama zekâ sahibi bir insanın mutlaka anlamını
tahmin edeceği ve uygulamasını ayırt edebileceği ölçüde muğlâklıktan” uzak
terimlerle ifade edilmelidir. Bu, hukukun uygunluk kuralının temel gereğidir ve
bu kanun, bu şartı açıkça karşılar. Omaechevarria v. Idaho, kararında
hükmedilmiştir ki, “alışıldığı şekliyle ve geleneksel olarak” sığırların daha önce
otlatıldığı bir merada koyunların otlatılmasını yasaklayan bir ceza kanunu,
“meranın” sınırlarının ne olduğunu kesin olarak tanımlamadığı veya daha önce
merayı kullanmanın “alışılmış” olarak nitelenmesi için gerekli zaman
uzunluğunu kararlaştırmadığı için müphemlik sebebiyle hükümsüz değildir.
Yine bu kararda mahkememiz şunu belirtti:
“Otlak şartlarını bilen ve kanuna uymayı isteyen kişiler, bu kanunla neyin
yasaklandığını kararlaştırmakta zorluk çekmeyeceklerdir. Benzer ifadeler
diğer eyaletlerin ceza kanunlarında yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bu kanun,
farklılık gösteren fiilî durumlara uygulanması açısından, mahkememizin
defalarca uygun bulduğu kanunlardan daha fazla belirsiz ya da anlaşılması
güç değildir.”
Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu, bu davada uygulandığı şekliyle,
davalıdan kanun hükümlerini “kehanette bulunmak suretiyle” anlamasını
istememektedir.
Yine diğer eyaletlerdeki Yasaklanmış Teşekkül Kurma kanunlarında yer alan
bazı tarifler daha kapalı olmalarına rağmen, müphemlik sebebiyle bunların
geçersizliklerine karar verilmemiştir
3. Ne de (Ayrıca) Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu, Anayasanın kanun
önünde eşitlik fıkrasına aykırıdır. Çünkü bu kanunda yer alan cezaların şiddete
ve kanun dışı metotlara çalışma şartlarını ve iktidar kurumunu değiştirmek için
bir araç olarak başvurmayı savunanlar ile sınırlandırıldığı ve bu kişiler ile bu
metotlara adı geçen şartları ve kurumu sürdürmek için başvurmayı savunanlar
arasında keyfî bir ayrım yaptığı gerekçesi ileri sürülemez.
Mahkememizin çok sayıda kararı ile çözüme bağlanmıştır ki, kanun önünde
eşitlik fıkrası kolluk ile ilgili kanunlar yaparken sınırlandırıcı hükümler getirme
yetkisini eyaletlerden almaz, bilâkis geniş kapsamlı bir takdir yetkisi
uygulanmasına imkân verir ve yapılanın hiçbir mantıkî temele dayanmamasının
ve dolayısı ile tamamen keyfî olmasının önüne geçer. Sınırlandırmanın hiçbir
mantıkî temele dayanmadığını, bilâkis aslında keyfî olduğunu ispatlama külfeti
bu sınırlandırmayı eleştirenlere aittir. Sadece her ihtimali kapsamadığına
dayanılarak bir kanunun kanun önünde eşitlik ilkesini ihlâl ettiği söylenemez.
Bir eyalet yaptığı kanunu, bütün muhtemel suistimalleri kapsamaksızın, o anda
mevcut olduğunu düşündüğü kötülüklere yöneltebilir. Bir kanunun, tecrübelerin
gösterdiği en fazla hissedilen ve yasama organının pratik ihtiyaç ile uyuştuğunu
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düşündüğü kötülüğü engellemeyi amaçladığı; onun sadece önerilebilecek başka
olaylara da uygulanabileceği sebebiyle yürürlükten kaldırılamayacağı; olayın
çok açık olması durumu hariç, kötülüğü belirlemenin yasama organına ait bir
husus olduğu varsayılmalıdır. Yine, yapılan sınırlandırma, bunun yasama
organının kanaati ve takdiri ile yapılmadığını düşündürecek kadar yetersiz ve
mantıksız bir temele dayanmadığı müddetçe itiraza açık değildir.
Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu belli bir sosyal kesimi hedef alan bir
kanun değildir; işleri ya da meslekleri ne olursa olsun kanunun hükümleri
içerisine giren ve yasakladığı şeyleri yapan herkesi etkiler. Ve yasama organının
keyfî olarak ve mantığa aykırı biçimde bu kanunun uygulanmasını çalışma
hayatında ve siyasal yapıda değişiklikleri gerçekleştirmek için şiddete dayalı ve
kanun dışı metotları savunanlar ile sınırlı tuttuğu iddiası sağlam bir temele
oturmaz; çünkü, mevcut çalışma hayatını ve siyasal yapıyı sürdürmeyi
isteyenlerin bu tür metotları savunduğu ya da savunacağını düşünmek için hiçbir
sebep yoktur. Benzer kanunların daha başka eyaletler tarafından benimsenmesi,
bu nitelikte bir kanunun gerekliliği konusunda yaygın bir inancın varlığını
göstermektedir.
4. Ne de bu davada uygulanan Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu,
serbest ifade, toplantı ve örgütlenme özgürlüklerine bir kısıtlama getirmesi
sebebiyle Anayasanın gerekli yasal süreç fıkrasına aykırıdır.
Şu hususlar tartışmaya açık değildir: Anayasa ile güvence altına alınan ifade
özgürlüğü, bir kişinin isteğini, sorumsuzca ifade etmesi anlamında bir mutlak
hak vermez ve yine mümkün olan her ifade tarzına dokunulmazlık sağlayan ve
bu
özgürlüğü
kötüye
kullananların
cezalandırılmasını
önleyen
sınırlandırılmamış ve dizginlenmemiş bir ruhsat bahşetmez. Bir eyalet, kolluk
gücünü kullanırken kamu esenliğine aykırı, suça kışkırtma eğilimi taşıyan, kamu
barışını rahatsız eden ya da devlet düzeninin temellerini tehdit eden ve kanun
dışı yollarla onu devirmekle tehdit eden ifadeleri cezalandırabilir.
Eyalet, Yasaklanmış Teşekkül Kurma Hakkındaki Kanunu yapmakla kendi
yasama organı vasıtasıyla ilân etmiştir ki, çalışma hayatında ve siyasal yapıda
değişimi sağlamanın vasıtası olarak suçları ya da kanuna aykırı güç kullanımını,
şiddet veya terörizmin plânlanmasını savunan, öğreten veya yardım eden ve
teşvik eden bir derneğe bilerek üye olmak veya bu derneğin teşkilâtlanmasına
yardım etmek, kolluk gücünün kullanılması suretiyle cezalandırılacaktır. Bu
kararlılığa büyük bir önem verilmelidir. Her türlü karine kanunun meşruiyeti
lehine kullanılmalıdır. Kamu yararına olarak eyalete verilen yetkinin keyfî ve
makul olmayan bir kullanımı söz konusu olmadığı müddetçe kanunun
Anayasaya aykırılığına hükmedilemez (Great Northern Railway v. Clara City,
246 U.S. 434, 439).
Kanun ile kınanan suçun özü; arzulanan amaçları, suç sayılan ve kanun dışı
metotların kullanımını savunmak vasıtasıyla başarmak için diğerleri ile bir
kuruluşta birlikte olmaktır. Bu, nitelik olarak suç plânlamasına benzer. Bu tür
birleşmiş ve ortak fiilin kamu barışına ve güvenliğine karşı bireylerin tek başına
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söyledikleri ve yaptıklarından çok daha fazla tehlike içerdiği açıktır. Burada
uygulandığı şekliyle, bu kanunun eyaletin kolluk gücünün mazur
gösterilemeyecek ölçüde veya keyfî ihlâli olduğuna, çünkü ifade, toplanma ve
dernek kurma haklarını haksız biçimde ihlâl ettiğine; ya da eyalette barışı ve
esenliği tehdit eden bir teşkilâta katılarak ve onun ilerlemesine yardımcı olarak
bu hakları kötüye kullanan kişilerin, gerekli yasal süreç hükmü tarafından ceza
verilmekten korunduğuna hükmedemeyiz.
Bu davaya konu olan Yasaklanmış Teşekkül Kurma Kanunu’nda, bu
kanunun geçerliliğine itiraz edilen hiçbir noktada, Anayasanın Ondördüncü
Değişikliğinde yer alan ne gerekli yasal süreç ne de eşit muamele fıkralarına
aykırılık bulmaktayız.
Karar düzeltilmesi talimatını reddeden emir lâğvedilecek ve bozulacaktır.
Temyiz Mahkemesinin kararı ise onaylanmıştır.

Yargıç BRANDEIS’in mutabık (ayrı) görüşü.
Bayan Whitney, 1919 yılında California Komünist İşçi Partisi’nin kuruluşuna
yardım etmek, partinin üyesi olmak ve toplantılarına katılmaktan dolayı
mahkûm edildi. Bu fiillerin suç oluşturduğuna karar verildi, çünkü bu parti
yasaklanmış teşekkül kurmayı öğretmek amacıyla kuruldu. Bu fiilleri suç sayan
kanun, o zamana kadar var olan ifade ve toplantı özgürlüğüne kısıtlama getirdi.
Uygulandığı şekliyle bu kanunun Bayan Whitney’e Ondördüncü Değişiklik ile
güvence altına alınan özgürlüğünü tanımadığı iddia edildi.
Kanunun getirdiği cürüm; önceki suç işlemeyi plânlama suçundan veya
önceki kanuna aykırı toplantı cürümünden çok farklıdır. Sadece yasaklanan
teşekkül kurmanın öğretilmesi amacıyla bir teşkilât kurulmasına yardım etmek,
bu teşkilâtın üyesi olmak veya bu amaçla başkaları ile bir araya gelmek fiili,
suça dinamik bir nitelik kazandırmıştır. Bu doktrin ilân edildiğinde toplum
tarafından kavranamamış olsa da, ortada bir suç vardır. Bu sebeple davalı, suça
teşebbüs, kışkırtma veya suçu plânlamadan değil, hazırlık safhasında bir aşama
sebebiyle, biraz bile olsa kamu düzenini tehdit ediyorsa, cezalandırılacaktır.
Getirilen yasaklamanın yeni tarafı, kanunun yasaklanmış teşekkül kurmayı ve
hatta doğrudan onun propagandasının yapılmasını yasaklaması değil, bilâkis
başkaları ile propaganda yapmak amacıyla bir araya gelmeyi yasaklamayı
amaçlamasıdır.
Bana da ikna edici görünen karşı argümanlara rağmen, Ondördüncü
Değişikliğin, gerekli yasal süreç fıkrasının esasa ilişkin olarak uygulandığı kadar
usul meselelerine de uygulanacağı hususu, üzerinde anlaşma olan bir konudur.
Bu sebeple, özgürlük kavramı içinde yer alan bütün temel haklar, eyaletlerin bu
haklara tecavüzüne karşı Federal Anayasa ile korunmuştur. İfade özgürlüğü,
eğitim hakkı ve toplanma hakkı elbette temel haklar arasındadır. Bu haklar inkâr
edilemez veya daraltılamaz. Fakat, özgür ifade ve toplanma hakları temel haklar
ise de, bunlar mutlak haklar değildir. Özellikle söz konusu kısıtlama devleti
“siyasal, ekonomik veya moral bakımdan yıkılmaktan ya da ciddî biçimde
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tahribe uğramaktan koruyan” türden ise, haklar ciddî kısıtlamalara tâbidir.
Kullanılan ifade eyaletin anayasal olarak önlemeye çalıştığı açık ve yakın bir
kısım gerçek kötülük üretmedikçe veya üretme amacı taşımadığı müddetçe,
ifadeye yönelik kısıtlamanın haklı olmayacağı konusunda içtihat mevcuttur
(Bkz. Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 , 39 S. Ct. 247). Kanun dışı
teşkilâtlanmayı savunmak için bir kuruluşun kurulmasının ve buna katılmanın
ne zaman ve hangi şartlar altında açık ve mevcut gerçek bir kötülük
oluşturacağına karar vermenin yasama organının görevi olduğu söylenir.
California Kongresi de burada söz konusu olan kanunu yapmakla bu soruya
olumlu cevap vermiştir. Yasama organı ilk önce belli koruyucu önlemleri
gerektiren bir tehlikenin var olup olmadığını kesin olarak belirlemelidir. Fakat
kanun sadece belli bir şart mevcut olduğunda geçerli ise, kanunun yapılmış
olması tek başına onun geçerliliği için gerekli olan olguları sağlamış olmaz.
Yasak getiren yasaların birçoğu, yasaklamaya gerek olmadığı belirtilerek
defalarca Anayasaya aykırı bulunmuştur; çünkü özgürlük mahrumiyeti belli bir
işin yapılmasının yasaklanmasıdır. Söz konusu çıkarlar mülkiyet hakları değil de
temel şahsî haklardan olan ifade ve örgütlenme hakları olduğu zaman,
mahkemelerin onur kırıcı bir yasayı iptal etmeleri yetkileri daha az değildir.
Bu Mahkeme, ne zaman tehlikenin açık olduğunun belirleneceğine,
tehlikenin ne kadar mevcut olduğuna ya da olmadığına karar verileceğine, ne
kadar kötülüğün ifade ve örgütlenme özgürlüğünü koruma amacıyla kısıtlamayı
haklı kılmak için gerçek kabul edileceğine ilişkin ölçütleri henüz belirlemedi.
Bu meselelerde sağlam hükümlere ulaşabilmek için, sebep bir eyaletin
vatandaşlarının çok büyük çoğunluğunun yanlışlığına ve kötü sonuçlarla dolu
olduğuna inandığı sosyal, ekonomik ve siyasal öğretinin yayılmasını yasaklama
yetkisinin genellikle verilmediğini akılda tutmalıyız. Ülkemizin bağımsızlığını
kazananlar, devletin nihaî amacının yeteneklerini geliştirmeleri için halkı özgür
kılmak ve ülkenin yönetiminde aklın güçlerinin keyfîlik güçlerine üstün
gelmesini sağlamak olduğuna inandılar. Özgürlüğe, hem bir amaç hem de bir
araç olarak değer verdiler. Özgürlüğün mutluluğun sırrı, cesaretin ise
özgürlüğün sırrı olduğuna inandılar. İstediği gibi düşünme ve düşündüğünü
ifade etme özgürlüklerinin siyasal gerçeğin keşfedilmesi ve yayılması için
vazgeçilmez araçlar olduklarına; ifade ve toplanma özgürlükleri var olmazsa bir
şeyi tartışmanın boş bir uğraşı olduğuna; bu özgürlükler var olduğunda
tartışmanın zararlı bir öğretinin yayılmasına genellikle yeterli korumayı
sağlayacağına; özgürlüğe karşı en büyük tehdidin pasifleştirilmiş bir halk
olduğuna; bir konunun kamuoyunda tartışılmasının siyasal bir görev olduğuna;
ve bu özgürlüklerin Amerikan hükümetinin temel bir esası olması gerektiğine
inandılar. Bütün insanî kurumların maruz kaldığı risklerin varlığını kabul ettiler.
Fakat idrak ettiler ki, düzen, sadece düzenin çiğnenmesine verilecek cezanın
yarattığı korkuyla sağlanamaz; düşüncenin, ümidin, hayalin önüne engel
dikmek tehlikelidir; korku baskıyı besler; baskı nefreti besler; nefret istikrarlı bir
hükümetin istikrarını tehdit eder; güvenliğe giden yol, varsayılan rahatsızlıkları
ve önerilen çareleri serbestçe tartışma fırsatının varlığından geçer; ve kötü
fikirler için uygun çare iyi fikirlerdir. Bir konunun kamuoyunda tartışılması ile

35

Zühtü Arslan

ortaya çıkan aklın gücüne inandıkları için, onlar kanun ile zorla kabul ettirilen
sessizlikten sakındılar (bu onların nazarında güç lehine yapılan en kötü
savunmadır). Yönetimdeki çoğunlukların kimi zaman zorbalıklara yeltendiğini
bildikleri için, ifade ve toplantı özgürlüklerinin koruma altına alınması amacıyla
Anayasada değişiklik yaptılar.
Ciddî bir kötülük korkusu tek başına ifade ve toplanma özgürlüklerinin baskı
altında tutulmasını haklı kılmaz. İnsanlık cadılardan korktu ve kadınları yaktı.
İnsanlığı irrasyonel korkuların kölesi olmaktan kurtarmak ifadenin bir
fonksiyonudur. İfade özgürlüğünün baskı altında tutulmasını haklı çıkarmak
için, ifade özgürlüğü uygulandığı zaman bunun ciddî bir kötülük ile
sonuçlanacağından korkmanın mantıklı bir sebebi olmalıdır. Endişe duyulan
tehlikenin yakın olduğuna inanmak için mantıklı bir sebep olmalıdır. Önlenecek
olan kötülüğün ciddî bir kötülük olduğuna inanmak için haklı bir sebep
olmalıdır. Mevcut kanuna yönelik her bir alenî eleştiri, bir ölçüde bu kanunun
ihlâl edilmesi ihtimalini artırma eğilimindedir. Bir ihlâle müsamaha
gösterilmesi, ihlâl ihtimalini artırır. Kanunu ihlâl etmenin savunulması, ihlâl
ihtimalini daha da artırır. Fakat ihlâlin savunulması bile, ahlâken kınanabilecek
bir durum olmasına rağmen, bu savunma kışkırtma derecesine ulaşmamışsa ve
savunulan şeyin hemen yerine getirileceğini gösteren hiçbir işaret yoksa, ifade
özgürlüğünden mahrum etme için haklı bir gerekçe olamaz. Savunma ile
kışkırtma, hazırlık ile teşebbüs, bir araya gelme ile plân yapma arasındaki geniş
fark akılda tutulmalıdır. Açık ve mevcut tehlikenin var olduğu hükmünü
desteklemek için, ya dolaysız ciddî bir şiddetin beklendiği veya savunulduğu ya
da geçmiş tecrübelerin böyle bir suç savunmasının o zaman düşünüldüğüne
inanılmasına yol açacak bir sebep sağladığı ispatlanmalıdır. Devrim yoluyla
ülkemizin bağımsızlığını kazananlar korkak değillerdi. Onlar siyasal değişimden
korkmadılar. Özgürlükleri daraltma pahasına düzeni yüceltmediler. Cesaretli,
kendine güvenen, halka dayalı hükümet mekanizmaları yolu ile uygulamaya
konan özgür ve korkusuz aklın gücüne güven duyan insanlar için, ifade
özgürlüğünden kaynaklanan açık ve mevcut hiçbir tehlike yoktur. Bunun
istisnası, korkulan kötülüğün gerçekleşmesinin, kapsamlı bir tartışma yapılması
fırsatı oluşmadan hemen meydana gelmesi ihtimalidir. Yanlışlık ve sefaletlikleri
tartışma yoluyla ortaya çıkarma ve kötülüğü eğitim süreci ile önlemek için
yeterli zaman varsa, uygulanacak çare, kamu gücünü kullanarak sükuneti
sağlamak değil, daha fazla konuşmaktır. Sadece acil bir durumun varlığı, baskı
altında tutmayı haklılaştırır. Şayet otorite ile özgürlük bağdaştırılacaksa, kural
bu olmalıdır. Kanaatimce bu, Anayasanın emridir. Bu sebeple Amerikan
halkının, ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtlayan bir kanuna, kısıtlamayı haklı
kılacak hiçbir acil durumun olmadığını göstermek suretiyle karşı çıkmak yolu
her zaman açıktır.
Bundan başka, korkulan kötülük nispeten ciddî olmadığı müddetçe, yakın
tehlike bile etkili bir demokrasi için vazgeçilmez nitelikte olan bu
fonksiyonların yasaklanmasını haklı kılamaz. İfade ve toplantı özgürlüklerinin
yasağa tâbi olması o kadar sert bir önlemdir ki, toplum için nispeten önemsiz bir
zararı önlemek için uygun bir araç değildir. Bir kolluk önlemi, sadece, gereksiz
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derecede katı ve baskıcı olması sebebiyle (koruma vasıtası olarak etkin olsa bile)
anayasaya aykırı olabilir. Bu sebeple bir eyalet kolluk gücünü kullanırken,
sonuçlara ve suistimali yapanın niyetine veya amacına bakmaksızın, birinin bir
başkasının arazisinden geçmesini suç sayabilir. Yine, ihlâli işleme çabasını, bu
amaçla plân yapmayı ve buna kışkırtmayı da cezalandırabilir. Fakat
mahkememizin, sadece yayaların etrafı çevrilmemiş, işaret konulmamış, boş
arazilerde dolaşmaya ahlâken hakları bulunduğunu öğretmek ve yayaların bunu
yapmasını savunmak (burada, bu görüşü savunmanın alan ihlâline yol açacağı
yakın tehlikesi var olsa bile) amacıyla kurulmuş bir derneğe isteyerek üye
olmayı bir cürüm diye niteleyerek cezalandıran bir kanunun anayasaya
uygunluğuna hükmetmesi düşünülemez. İfade özgürlüğünün bir miktar şiddet ya
da mal varlığının zarara uğraması ile sonuçlanması ihtimalinin varlığı, bu hakkın
baskı altında tutulmasını haklı kılmak için yeterli bir sebep değildir. Devlete
ciddî bir zarar verilmesi ihtimalinin bulunması gerekir. Özgür insanlar için, suçu
önlemek amacıyla uygulanacak geleneksel caydırıcı unsurlar eğitimdir ve kanun
ihlâllerini cezalandırmadır; ifade ve toplanma özgürlüğü haklarının kısıtlanması
değil.
California Eyaletindeki Yasaklanmış Teşekkül Kurma Hakkında Kanunun
dördüncü maddesi şunları ifade eder:
“Şu anda çok sayıda kişinin eyalet içinde suç sayılan teşekkülü savunmak,
öğretmek ve gereklerini yerine getirmek amacıyla seyahat etmekte oluşu göz
önünde bulundurulduğunda, kamu barışının ve güvenliğinin bir an önce
korunması ile ilgili ve gerekli olduğu için bu kanun eyalet valisinin onayı ile
yürürlüğe girecektir.”
Yasama organının bu açıklaması, eyalet Anayasasının acil durum
kanunlarına ilişkin getirdiği şartları karşılar. Fakat bu durum, yasa yapıldığı
anda mevcut şartlar dikkate alındığında, Federal Anayasaya göre yasanın
anayasal oluşu için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı sorusunun araştırılmasına
engel olmaz. Bir kanuna, bu kanun başlangıçtan geçersiz olmasa bile,
uygulamada geçersizliği sebebiyle itiraz edilebileceği için, böyle bir
araştırmanın sonucu, her olayda o olaya özgü olgulara bağlı olabilir. Her ne
zaman temel haklardan ifade ve toplanma özgürlüğünün çiğnendiği iddia
edilirse, olay anında gerçekten açık bir delilin var olup olmadığı, eğer varsa
tehlikenin yakın olup olmadığı ve korkulan kötülüğün yasa koyucu tarafından
metne koyulan katı sınırlamayı haklı kılacak kadar önemli olup olmadığı
bakımlarından davalının konuyu dava etme seçeneği olmalıdır. Yasama
organının açıklaması, aynen yasanın kabul edildiği ve eyaletin en yüksek
mahkemesi tarafından onaylandığı olgusu gibi, sadece bu şartların sağlandığı
konusunda çürütülebilir bir karine oluşturur.
1919’da, Bayan Whitney şikâyet konusu şeyleri yaptığında, California’da bu
derece açık ve mevcut ciddî bir kötülüğün var olup olmadığı, bu davada önemli
bir tartışma konusu yapılabilirdi. Davalı, konunun bir mahkeme ya da jüri
tarafından kararlaştırılmasını isteyebilirdi. O, davasına uygulanan kanunun
Federal Anayasayı ihlâl ettiği iddiasında bulundu; fakat açık ve mevcut bir ciddî
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kötülüğün var olmaması sebebiyle kanunun geçersiz olduğunu iddia etmediği
gibi, ifade ve toplanma özgürlüklerini bu derece sınırlayan geçerli bir önlem için
gerekli şartların varlığına jürili bir mahkeme tarafından karar verilmesini de
istemedi. Diğer taraftan, mahkeme ya da jürinin böyle bir tehlikenin var
olduğuna karar verebileceği deliller de mevcuttu. Mahkeme kararında yer alan,
oldukça uzak bir gelecekte kitleler tarafından bir proletarya devrimi
yapılmasının arzulanır oluşunu savunmak için kurulan bir siyasal partiye
katılmanın Ondördüncü Değişiklikle koruma altına alınan bir hak olmadığı
önerisine katılamıyorum. Fakat eldeki davada, Int. Workers of the World
(Uluslararası Dünya İşçileri) adlı kuruluş üyelerinin mevcut ciddî suçları
işlemek amacıyla planlama yaptıklarını ve benzeri şekilde bayan Whitney’in
üyesi
olduğu
teşkilâtın
faaliyetlerinin
benzeri
bir
plânlamayı
destekleyebileceğini ispatlamaya yönelik diğer bir kanıt vardı. Bu şartlar altında
eyalet mahkemesinin kararı bozulmaz. Bu davada bizim inceleme yetkimiz
sadece Federal Anayasa tarafından güvence altına alınan bir hakkın verilmesi
ile değil, aynı zamanda aşağıda usulüne uygun biçimde yapılan (ve reddedilen)
iddialar ile sınırlıdır. Biz burada, bazen alt derece federal mahkemelerin
kararları incelenirken uygulanan, ceza davalarındaki çok önemli hataları
düzeltme (yargılamanın yapıldığı mahkemede bu hususa itiraz edilmesine
rağmen) yetkisine sahip değiliz. Bu, bir eyalet mahkemesinin kararının tashihi
anlamına gelir. Bize yapılan başvuruda iddia edilen bu tür hataları
araştırmayacağımız için, eyalet mahkemesinin kararının onaylanmasına
katılıyorum.
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Temyize başvuran (davacı), kırmızı bayrağı halka açık yerde veya bir toplantı
yerinde (a) “kurulu devlet düzenine karşı muhalefetin bir işareti, sembolü veya
amblemi olarak” veya (b) “anarşist faaliyete çağrı veya teşvik edici olarak” veya (c)
isyana teşvik edici niteliğe sahip propaganda faaliyetine destek olarak açılmasını suç
sayan California Ceza Kanunu’nun 403. maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca itham
edildi. Kanunda ayrı ayrı ifade edilen bu üç amaç, savcının iddianamesinde birleşik
olarak yer aldı. Davacı, iddianameye karşı genel savunmasında (bu savunma kabul
edilmedi) California’da izin verildiği üzere, adı geçen kanunun Ondördüncü
Değişikliğe aykırılığı iddiasında bulundu. Yargılamada, kanunun açık hükümleri
gereği, eğer bayrak bu üç amaçtan biri ile açılmışsa, davacının suçlu bulunması
gerektiği bilgisi jüriye verildi. Davada genel nitelikte bir suçlu bulma kararı verildi.
Temyize başvuran, Temyiz Mahkemesinde suçlu bulunmaya ilişkin talimatı kabul
etti, fakat, ifade özgürlüğü hakkı üzerinde haksız bir kısıtlama getirmesi sebebiyle
davaya uygulanan kanunun Ondördüncü Değişikliğe aykırı olduğunu, dolayısıyla
hükümsüz olduğunu iddia etti. Temyiz Mahkemesi iddiayı incelenebilir buldu, fakat
aleyhte karar verdi. Bu süreçte mahkeme amacı tarif eden üç fıkradan birincisinin
(“kurulu devlet düzenine muhalefet”) geçerliliği hakkında şüphesini bildirdi, fakat
bu üç amacın ayrı ayrı ve ayrılabilir olduğu yorumunu yaptı ve diğer iki amacın
geçerliliğini onayladı.
Karar bozuldu.

Yargıç HUGHES Mahkemenin Kararını Açıkladı.
Temyiz talebinde bulunan, California, San Bernardio’daki ilk derece Eyalet
Mahkemesi tarafından, Eyalet Ceza Kanunu 403a maddesinin ihlâli sebebiyle
mahkûm edildi. Bu madde şu hükmü içermektedir:
“Kırmızı bir bayrağı, sancağı veya rozeti ya da rengi veya şekli ne olursa
olsun bir bayrağı veya rozeti, sancağı veya benzeri bir maddeyi halka açık
herhangi bir yerde veya herhangi bir toplantı yeri veya halk meclisinde veya
herhangi bir evden, binadan veya pencereden, kurulu düzene karşı
muhalefetin işareti, sembolü veya amblemi olarak veya anarşist harekete
çağrı veya isyana teşvik veya kışkırtıcı bir niteliğe sahip olan propagandaya
destek amacıyla teşhir eden kişi cürüm işlemekten suçludur.”
İddianamede yer alan ilk suç maddesi, temyize başvuranı ve diğer davalıları
beyan edilen zaman veya yerde, “isteyerek, kanuna aykırı olarak ve suç işlemek
amacıyla halka açık herhangi bir yerde veya bir toplantı yerinde kurulu düzene
karşı muhalefetin işareti, sembolü ve amblemi olarak ve anarşist harekete
çağırmak ve teşvik etmek ve isyana kışkırtıcı propagandaya destek vermek
amacıyla” kırmızı bir bayrak ve sancak açmakla itham etti.
İddianamede fesat tertibiyle itham eden ikinci bir suçlama maddesi yer aldı;
fakat eyalet mahkemesi bu maddeye dayanarak cezaya hükmetmediği için,
bunun değerlendirilmesi gerekmez. Temyize başvuran sadece birinci suç
maddesinden mahkûm edildi.
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Temyize başvuran, iddianameye yaptığı genel itirazda yer alan bir
argümanda, bu kanunun Federal Anayasanın Ondördüncü Değişikliğine
aykırılık sebebiyle geçersiz olduğunu iddia etti (California’daki uygulama buna
izin verir). Hukukî itiraz reddedildi ve davacı suçlu olmadığını beyan etti. Bunu
mahkûmiyet takip etti. Yargılamanın iadesi ve hukukî sürecin durdurulması
talepleri reddedildi ve Bölge Temyiz Mahkemesine yapılan müracaat üzerine
karar onaylandı. California Yüksek Mahkemesinde yeniden duruşma yapılması
için verilen dilekçe reddedildi ve temyiz müracaatı Mahkememize getirildi.
Mahkememiz davacının temyiz davasını adlî yardım alarak sürdürmesine ve
dosyayı kısaltmak amacıyla, davacı ve Eyalet Baş Savcısı adına davada geçen
olayların özetini içeren bir belge düzenlenmesine hükmetti. Anlaşıldığı
kadarıyla, 19 yaşında genç bir kadın ve doğum itibariyle Birleşik Devletler
vatandaşı olan davacı, San Bernardino dağlarının eteklerinde, on-onbeş yaş arası
çocuklar için düzenlenen yaz kampında gözetmenlik yapanlardan biri idi.
Davacı çocuklara günlük derslerinde rehberlik etmekte; onlara tarih ve ekonomi
öğretmekteydi. “Çocuklara, diğer şeyler yanında, sınıf bilinci, işçilerin
dayanışması ve dünya işçileri arasında fark olmadığı ve hepsinin kardeş olduğu
teorisi öğretildi.” Davacı Komünist Partisi ile sıkı münasebeti olan uluslararası
bir teşkilâtın, Genç Komünistler Birliği’nin (Young Communist League)
üyesiydi. Davacıya yöneltilen suçlama kampta yapılan günlük bir törenle
alâkalıdır. Bu törende davacı, kırmızı bir bayrağın (“Sovyet Rusya” bayrağının)
kampta yapılmış bir kopyasını (bu bayrak aynı zamanda Birleşik Devletler’deki
Komünist Partisi’nin de bayrağıydı) çekilmesi töreninde çocukları yönetmiş ve
gözcülük yapmıştı. Bayrak çekilmesi ile alâkalı olarak merasim yapılıyor; bu
merasimde çocuklar selam duruyor ve “işçi sınıfının kırmızı bayrağına ve onun
temsil ettiği davaya, yani hayat boyu tek amacımız olan işçi sınıfı için
özgürlüğe” bağlılık yeminini tekrarlıyorlardı. Özetten, “kampta aşırı radikal
komünist propaganda malzemesi dahil, çok sayıda kitap, kitapçık ve broşürün
bulunduğu bir kütüphane kurulduğu” da anlaşılmaktadır. Bu tür malzemeye
yapılan atıflar, kitap ve broşürlerin “engellenemez, kanlı ve yıkıcı bir savaşın
mücadelenin bir sonraki aşamasında ilk görev olarak kaçınılmazlığını” öğreten,
şiddeti ve “silâhlı ayaklanmayı” kışkırtıcı nitelikte ifadeler içerdiğini yeterince
göstermektedir. Davacı kitaplardan bir kısmının kendine ait olduğunu (bazı
kitapların üzerinde ismi yazılıydı) kabul etti. Karar özetinden anlaşıldığı
kadarıyla bu kitap ve broşürlerden hiçbiri kamptaki eğitimde kullanılmadı.
Davacının kampta yaptıkları hakkında özet belgede şu ifade yer alır: ‘Bununla
birlikte o, kitaplıktaki eserlerden (özellikle de radikal komünist propaganda
içerdiği mahkemeye delil olarak sunulanlardan) hiçbiri, hiçbir şekilde hiçbir
çocuğun veya başka bir kişinin dikkatine sunulmadığı ve çocuklara eğitim
verirken şiddete, anarşizme veya isyana teşvik eden hiçbir kelime kullanmadığı
yönünde şahitlik etti. Tersini gösteren hiçbir delil yoktu.”
Bayrak çekmenin amaçları hakkında iddianamedeki itham, kanunun suç
saydığı üç amacı birleştirerek takdim etti. Fakat jüriye verilen talimatlarda
duruşma mahkemesi, kanunun kesin hükümlerini izledi ve amaçları ayrı ayrı
olarak tarif etti. Böyle yapmakla mahkeme, eğer bayrak adlandırılan üç amaçtan
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biri için çekildiği düşünülürse temyize başvuranın suçlu bulunması gerektiğini
belirtti. Talimat aşağıdaki gibiydi:
“Bu hususta sizden istenmektedir ki, şayet jüri davalıların veya onlardan
birinin kırmızı bir bayrak, sancak veya rozeti ya da herhangi bir renkte veya
şekilde bir bayrak, sancak, rozet veya benzeri bir maddeyi kamuya açık
herhangi bir alanda veya herhangi bir toplantı yerinde, savcının
iddianamesinin birinci suç maddesinde itham ettiği şekilde sergilediklerine
veya sergilenmesine sebep olduklarına şüpheye yer bırakmayacak şekilde
inanırsa; ve yine eğer bahsedilen bayrak, sancak, rozet ve maddenin kurulu
düzene muhalefetin bir işareti, sembolü olarak sergilendiğine veya
sergilenmesine sebep olunduğuna, bunların anarşist bir harekete davet
ettiğine veya özendirdiğine ya da kışkırtıcı nitelikte bir propagandaya yardım
olduğuna delillerden yola çıkarak hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde
inanırsa, davalıları savcının iddianamesindeki birinci suç maddesinde itham
edildiği şekilde suçlu bulacaksınız.
Bu hususta sizden istenmektedir ki, şayet burada tarif edildiği gibi bir
kırmızı bayrağın savcının adı geçen iddianamesinde belirtilen yerlerden
herhangi birinde teşhir edildiğine inanırsanız, iddianamede yer alan üç
amaçtan biri veya birden fazlası için adı geçen bayrağın sergilendiğini hiçbir
şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlamak sadece iddia makamının
yükümlülüğüdür; diğer bir deyişle, eğer burada tarif edildiği gibi bir kırmızı
bayrağın belli bir yerde veya bahsedilen yerlerden birinde, adı geçen
iddianamede belirtilen amaçlar ve hedefler için sergilendiğini hiçbir şüpheye
yer bırakmayacak şekilde ispatlayacak olan sadece iddia makamı ise, bunun
anlamı, bahsedilen bayrağın adı geçen iddianamede yer alan amaçlardan biri
ya da birden fazlası için sergilendiğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak
şekilde ispatlamanın sadece iddia makamının yükümlülüğü olduğudur.
Delillerin, adı geçen kırmızı bayrağın bahsedilen iddianamede suçlanan üç
amaç için sergilendiğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermesi
gerekli değildir. Bahsedilen iddianamede suçlanan üç amaçtan biri ya da
birden fazlasının hiç şüpheye yer kalmayacak şekilde ispatı, bahsedilen
iddianamenin birinci suç maddesine göre verilecek bir suçlu kararını haklı
çıkarmak için yeterlidir.”
Bölge Temyiz Mahkemesindeki duruşmada, temyiz başvurusunda bulunan,
bu talimatın doğruluğunu kabul etti ve bu konuda bir hata itirazında bulunma
hakkından vazgeçti. Fakat kanunun anayasaya aykırılığı itirazını sürdürdü.
Temyiz talebine ilişkin olarak, mahkeme, onun iddiasını göz önünde
bulundurdu; fakat anayasaya aykırılık itirazını reddetti. Bölge Temyiz
Mahkemesi üç hâkimden oluşmuştu; karar vermek için iki hâkimin muvafakatı
gerekliydi. Bu mahkemede iki görüş açıklandı; biri tek bir hâkim tarafından,
diğeri geri kalan iki hâkim tarafından. Üç hâkim temyize başvuranın birinci suç
maddesinden mahkûmiyetini oy birliği ile onayladı ve farklı görüş sadece fesat
tertibi için ikinci fıkra uyarınca kararın bozulmasında yargılama usulleriyle
alâkalı olarak bildirildi (burada ele alınmayan bir konu). Hâkimlerin görüşleri,
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temyize başvuranın “ifade özgürlüğü hakkı üzerinde haksız kısıtlama getirmesi”
sebebiyle kanunun Ondördüncü Değişikliğe aykırı olduğu iddiasında ısrar
ettiğini açıkça göstermektedir.
Dava mahkemesi kanunun üç amacını ayrı ayrı ele almış olduğundan ve
temyize başvuran da bu yorumu kabul ettiğinden onun ileri sürdüğü iddianın tek
makul yorumu, itirazın kanunun tamamının geçerliliğine değil, mahkûmiyet
kararını vermek için eyalet mahkemesince dayanak yapılan her bir fıkranın ayrı
ayrı geçerliliğine yöneltildiğidir. Bu görüşe katılan iki hâkim şunu açıkça ifade
etti: “(Temyize başvuran) eleştirisini Ceza Kanunu’nun 403’üncü maddesi (a)
fıkrasında yer alan ‘kurulu düzene muhalefet’ ifadesine yöneltir.” Davacının
eleştirisini bu şekilde yöneltmesinden davacının, kendisine verilen
mahkûmiyetin kanunun hükümlerine göre sadece kurulu düzene muhalefet
üzerine dayandırılabileceğini kabul ettiğini ve kanun böylece uygulandığı zaman
kanunun geçerliliğine itiraz etmediğini tam olarak söylemenin mümkün
olmadığını düşünmekteyiz.
Eyalet mahkemesinin kanunun her bir fıkrasına ilişkin yaptığı yorum
hakkında şüphemiz yoktur. Tarif edilen ilk amaç, yani bir bayrağın veya
sancağın “kurulu düzene muhalefetin bir işareti, sembolü veya amblemi olarak”
sergilenmesi konusu, mutabık olan iki hâkim tarafından müzakere edildi. Bu
fıkrayla alakalı davacının gündeme getirdiği anayasaya aykırılık itirazına
yukarıda aktarıldığı tarzda atıfta bulunduktan sonra bu hâkimler kendi
mütalâalarında şunu söyledi:
“Eğer kurulu düzene karşı muhalefet bu madde ile yasaklanan tek fiil
olsaydı, bu bizi davacı ile aynı görüşte olmaya zorlayabilirdi. ‘Muhalefet’,
manası bakımından kapsamlı bir kelimedir. Bu kelime aşağıdakiler gibi tarif
edilir:
Muhalefette bulunma veya karşı koyma eylemi, husumet. Muhalif olma
veya muhalif olunma hâli; antitez; aynı zamanda, biri diğeriyle çatışan duruş
ya da aksi bir duruş. Kimi sonuçlara engel olan ya da engel çıkaran şey;
nehir engelsiz akar cümlesinde olduğu gibi. Bakanlığa veya yönetime
muhalif siyasî parti; çoğunlukla niteleyici olarak kullanılır, muhalif basın
gibi.
Bir siyasî parti tarafından kurulan ve yönetilen bir hükümete karşı,
iktidardaki siyasî partiyle aynı fikirde olmayan, fakat onun kadar onurlu ve
vatansever diğer bir siyasî partinin barışçı ve itaatli muhalefetini içerdiği
anlaşılabilir. Hükümete karşı kanunî yollar ve anayasal kısıtlamalar
içerisinde barışçı ve itaatli muhalefeti içermesi olarak da anlaşılabilir.
İlerleme, yeni düşüncelere ve orijinal fikirlerin gelişmesine bağlıdır. Her
değişiklik, belli ölçüde, yeninin eskiye muhalefetiyle başarılır ve kanun
içinde kaldığı sürece, böyle barışçı muhalefet halkımızın güvence altına
alınmış bir hakkıdır. Barışçı muhalefet, gelişme vaadi içeren barışçı bir
düşüncenin sembolü olarak tanınır. Muhalefete, siyasî bir devrimin aracı
olarak değil, siyasî evrimin bir aracı olarak izin verilebilir.”
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Kanunda tarif edilen ikinci amaç (bir bayrağın veya sancağın “anarşist
harekete çağrı veya teşvik edici olarak” teşhir edilmesi) konusunda, mutabık
olan hâkimler, “anarşist hareketin” anlamı üzerine kabul edilmiş tanımlara ve
yargı kararlarına atıfta bulundular. Bu hâkimler, kararda açıklandığı ve
onaylandığı gibi, eyalet mahkemesinin bu terimden, yürürlükteki kanun ve
düzenin şiddet ve güçle yıkılmasını, mülkiyet ve insan hayatını yok etmek için
kanunsuz, şiddet içeren ve suç sayılan vasıtaların kullanılmasını anladığını
açıkça gösterir. Kararda şöyle belirtildi: “Dolayısıyla, Ceza Kanunu’nun 403a
maddesi kırmızı bir bayrağın anarşist harekete çağrı veya teşvik amacıyla
sergilenmesini yasakladığı zaman, bunun ülkemiz kanunlarında ne anlama
geldiği iyice yerleşmiş ve tanımı iyi yapılmış fiilleri (anarşizmin uygulamaya
konması ve gerçekleşmesine izin verilmesi, en korkulan şekliyle devrim
anlamına gelir) yasakladığı açıktır.”
Buna ilâveten, Eyalet Mahkemesi kanunun üçüncü fıkrasını, yani “isyana
teşvik edici propagandaya yardımcı olan” bir bayrağın sergilenmesini,
yorumladı. Her iki görüşte de bu fıkranın anlamı değerlendirildi. Bu görüşlerden
birinde şu ifade edildi: “Temyize başvuranın’ kanuni temsilcisi, isyana teşvik
hakkındaki kanunların (bunlar güç ve şiddet kullanılmasını yasaklar)
geçerliliğinin mahkemeler tarafından defalarca onaylanmış olduğunu ve kendi
zikrettiği bütün otoritelerin bu ifadeyi desteklediklerini, kabul eder... “İsyana
teşvik”, eyalette düzensizliği tahrik (bu vatan hainliğine meyleden fakat bu
amaçla açık bir eylemin yapılmadığı bir durumdur) diye tarif edilmiştir. Elbette
“bir eyaletin hükümetini devirmek için ‘güç ve şiddete başvurmanın
savunulması’ bu tarif içine girer.” Diğer görüş benzer bir kanaati benimser.
Eyalet mahkemesi tarafından yerel kanunun hükümeti yıkmak için güç ve şiddet
savunulmasına atıfta bulunan bir metin şeklinde yorumlandığını varsaydıktan
sonra, “isyana teşvik kanunları” ile alâkalı tarihî tartışmayı gözden geçirmeyi
veya isyana teşvik edici fiil ile genel olarak ve müphem bir şekilde ilgilenen bir
kanunun (bu tür kanunlarda ne kanunun kendisi ne de hukukî yorumu
tarafından getirilen kısıtlayıcı hiçbir yorum yoktur) geçerliliği sorununu
değerlendirmeyi mevcut davanın konusu gözönüne alındığında gerekli
bulmuyoruz.
Kanunun üç fıkrası hakkında bu sonuçlara ulaştıktan sonra, birinci fıkranın
anayasaya uygunluğundan şüphe eden eyalet mahkemesi kararını diğer iki
fıkraya dayandırdı. Aynı görüşte olan iki hâkimin mütalâasında daha kapsamlı
ifade edildiği gibi, bu kararın dayanağı şu idi: “Bu maddede yer alan ifadenin
(kurulu düzene muhalefet) anayasaya uygunluğu sorgulanabilir. Bu ifade,
maddenin amaçları büyük ölçüde değiştirilmeksizin maddeden çıkarılabilir. Bu
fıkra olmaksızın kanun maddesi tamdır ve bu hâliyle California Eyaleti Yasama
Meclisince anayasaya uygun bir kanun olarak onaylanabilir.” Buna uygun
olarak kanun maddesinin ilk fıkrası dikkate alınmadan ve diğer hükümleri
onaylanmak suretiyle temyize başvuranın mahkûmiyeti onaylandı.
Davada benimsenen bu anlayışı onaylamamız mümkün değildir. Temyize
müracaat eden hakkındaki karar, genel nitelikli bir jüri kararıydı. Bu karar
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dayandığı gerekçeyi belirgin biçimde göstermedi. Kanunda üç tane amaç
belirtildiği ve kararın bu amaçlardan herhangi birine (amaçlar birbirinden
bağımsız olarak değerlendirildi) dayandırılabileceği şeklinde jüriye bir talimat
verildiği için, kanunun hangi fıkrasına dayanılarak mahkûmiyetin verildiğini
söylemek mümkün değildir. Eyalet mahkemesinin ayrılabilir bulduğu bu üç
fıkradan şayet birisi hükümsüz ise, temyize müracaat edenin bu geçersiz fıkra
uyarınca mahkûm edilmediği dosyaya bakılarak belirlenemez. İlâve edilebilir ki,
bu sadece bir akademik varsayım değildir; Mahkememize gönderilen dosya
incelendiğinde, bu dava ile görevli Eyalet savcısının jüriyi, diğer fıkraları
dikkate almaksızın sadece birinci fıkraya göre davalıyı mahkûm edebilecekleri
konusunda ısrarla uyardığı anlaşılmaktadır. Kanunun maddelerinden herhangi
birinin geçerliliğine eyalet mahkemesince hükmedildiği takdirde kararın
onaylanabileceğine hükmetmeyi kabul edilebilir bulmak değil, üç fıkradan
herhangi biri Federal Anayasaya göre hükümsüz ise mahkûmiyetin
onaylanmayacağıdır. Davanın jüriye gönderiliş tarzından çıkacak zorunlu sonuç
budur.
Bu sebeple, bir ceza davası için kanunî bir dayanak oluşturmasın diye, eyalet
mahkemesi tarafından anlaşıldığı şekliyle söz konusu üç fıkradan birinin şeklen
Federal Anayasaya aykırı olup olmadığı bize soruldu. Bu konuda uygulanacak
ilkeler önceki kararlarımızda açıkça zikredildi. Ondördüncü Değişiklikte yer
alan gerekli yasal süreç fıkrasının ifade özgürlüğü hakkını içerdiği tespit edildi.
Bu hak sınırsız bir hak değildir; bu sebeple bir eyalet kolluk gücünü kullanırken
bu özgürlüğün kötüye kullanılmasını cezalandırabilir. Bu sebeple şiddete ve
suça teşvik eden ve kurulu devlet düzenini kanun dışı vasıtalar kullanarak yıkma
tehdidinde bulunan ifadeleri sarf edenlerin cezalandırabilmesi konusunda hiç
şüphe yoktur. Kurumlarımıza karşı çıkan böyle bir fiil anayasal bağışıklıktan
yararlanamaz. Eyalet mahkemesi tarafından yorumlandığı gibi bu tür
kışkırtmaları şiddet ile ilişkilendiren ikinci ve üçüncü fıkraların anayasaya
uygunluğundan şüphe duymak için hiçbir sebep yoktur.
Böylece mesele, birinci fıkranın (bayrağın “kurulu devlet düzenine karşı
muhalefetin bir işareti, sembolü veya amblemi olarak teşhirine” ilişkin fıkra)
geçerliliği meselesine indirgenmiştir. Eyalet mahkemesinin bu fıkraya verdiği
anlam, şüphe unsurlarının tamamını giderir. Eyalet mahkemesi fıkranın belirsiz
ve muğlâk oluşunu kabul etti. Mahkeme bu fıkranın, eyaletin anayasal olarak
yasaklamayacağı bir fiili içerdiği şeklinde yorumlanabileceğini düşündü. Bu
sebeple bu fıkranın “bir siyasî parti tarafından kurulan ve yönetilen bir
hükümete karşı, eşit düzeyde onurlu ve vatansever fakat iktidara göre farklı
görüşleri benimsemiş diğer bir siyasî parti tarafından barışçı ve itaatli bir
muhalefeti içerdiği şeklinde yorumlanabileceği” söylenir. “Hükümete karşı,
hukukî vasıtaları kullanarak ve anayasal sınırlar içinde kalarak barışçı ve itaatli
muhalefeti içerdiği şeklinde de yorumlanabilir.” Hükümetin halkın istekleri ile
uyumlu olabilmesi ve değişikliklerin hukukî vasıtalar ile gerçekleştirilmesi (bu,
cumhuriyetin güvenliği için bir fırsattır) amacına yönelik olarak hür siyasal
tartışma fırsatının var olmaya devam etmesi, anayasal sistemimizin temel
prensiplerinden biridir. Bir kanun lâfzıyla (ve uzman kişilerce yorumlandığı
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şekliyle) bu fırsatın âdilce kullanımının cezalandırılmasına müsaade edecek
kadar muğlâk ve belirsiz ise, bu kanun Ondördüncü Değişikliğin içerdiği
özgürlüğün güvence altına alınmasına aykırıdır. Kanunun ilk fıkrası lâfzen
hükümsüz olduğundan (dosyanın ortaya koyduğu kadarıyla temyiz talebinde
bulunanın düşüncesi sadece bu fıkra üzerine dayandırılmıştır) davacının
düşüncesi dikkate alınmamalıdır.
Bu sebeple davanın bu hükümle uyumlu olmayan durumların daha fazla
muhakemesi için kararı vermiş olan mahkemeye geri gönderilmesi gerektiği ve
bu görüşmelerde diğer olgular ileri sürülebileceği için, kanunun ikinci ve üçüncü
fıkralarının anayasaya uygunluğu hakkında sadece lâfzen değil, mevcut davada
uygulandıkları şekliyle (yani, mevcut başvurunun mahkemede tutulan orijinal
dosyasında ya da olayların özetinde yer alan kanıtlarca -taraflar bunların önemi
hakkında farklı fikirlere sahiptir- desteklenen davanın esasına ilişkin yargıları
değerlendirmeye almak) geçerliliği hakkında burada tartışılan sorunu ele almak
gerekli değildir.
Karar bozuldu.

Yargıç BUTLER’ın Karşı Oy Yazısı
Mahkeme, 403a maddesinin bir bayrağın belirtilen ilk amaç (“kurulu düzene
karşıtlığın (bir) amblemi olarak”) sergilenmesini suç hâline getirdiği ölçüde, bu
maddenin fikirleri özgürce ifade etme hakkını kısıtladığına karar verir ve bu
hakkın Ondördüncü Değişiklikte yer alan gerekli yasal süreç fıkrası tarafından
devlete karşı korunan “özgürlük” kavramı içine giren bir hak olduğuna
hükmeder. Kanunun “anarşik nitelikte bir fiile çağırmak ya da teşvik etmek veya
ayrılıkçı nitelikte bir propagandaya yardım etmek kabilinden” bir bayrağın
alenen sergilenmesini yasaklayan kısımlarını onaylar. Mahkûmiyetin dayandığı
suç maddesi, temyiz talebinde bulunanı bu madde ile yasaklanan şekillerde ve
amaçlarla bir bayrak açmakla suçlar. Maddenin bütün fıkralarının geçerli olduğu
varsayıldığında, bu fıkralardan herhangi birinde belirtilen bir amaçla bayrağın
açılması, suçlu bulma hükmü için yeterli olacaktır. Mahkememiz birinci fıkranın
hükümsüzlüğünü ve alt mahkeme kararının sadece bu fıkraya dayandırılmış
olabileceğini değerlendirerek, mahkûmiyeti bozmaya karar vermiştir.
1. Dava dosyasının temyize başvuranın birinci fıkranın ihlâli sebebiyle
mahkûm edilmediğini gösterdiği fikrindeyim.
Bu davanın duruşmasından kısa bir zaman önce California Yüksek
Mahkemesi, Amerikan halkının hükümeti için Anayasamıza veya hükümet
şeklimize muhalif prensipleri savunan bir teşkilâtın amblemini veya bayrağını
kamuya açık bir yerde sergilemeyi yasaklayan bir yerel kanunu iptal etti. Bu
karar uyarınca California alt mahkemeleri, 403a fıkrasını kurulu devlet
düzenine barışçı muhalefet olarak yorumlayarak, bu fıkrayı iptal etmek zorunda
kaldılar. Dava dosyası da, eldeki davada avukatın ve dava mahkemesinin bu
kararı dikkate aldığını göstermektedir.
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Bu davadaki hükümde zikredilen ve dayanılan talimat (eyaletin savcısı
tarafından istenmiştir) 17 numaralı talimattır. Hüküm, bu talimatı sanki
geçersizmiş gibi yorumlar. Talimat geçersiz değildir. Davalının avukatı bu
talimata karşı çıkmadı veya itiraz etmedi; fakat diğer taraftan diğer talimatları
talep etti ve mahkeme bu isteği kabul etti. Bunlar 10 ve 11 numaralı talimatlar
olup, aşağıdaki gibidir:
“Birleşik Devletler sakinlerinin, hem birey olarak hem de toplu olarak,
bizim anayasamızda, kanunlarımızda veya hükümet şeklimizde barışçı
yollarla değişiklikler yapılmasını (bu değişiklikler şu anda onların temelini
oluşturan teori ve prensiplere zıt hükümet teorileri ve prensipleri üzerine
dayandırılmış olsa bile) savunma hakkına sahip oldukları size bildirilir.
Birleşik Devletlerin (ve bu eyaletin) anayasası ve kanunları uyarınca
bizim anayasamızda, kanunlarımızda veya hükümet şeklimizde barışçı
yollarla biçimsel değişiklikler savunan (bu değişiklikler, mevcut hukukî ve
idarî düzenin temellerini teşkil eden teori ve prensiplere aykırı olan hükümet
teori ve prensiplerine dayansa bile) bir teşkilâtın, kendi amacını belirten bir
bayrak veya amblemi benimseyebileceği ve böyle bir bayrağa veya ambleme
sahip olunmasının veya bunun sergilenmesinin suç sayılan bir fiil hâline
getirilemeyeceği size bildirilir.”
Burada atıfta bulunulan üç talimat, davalının sınırlama olmaksızın
hükümetimizde barışçı yollarla değişimi savunmaya hakkı olduğu, anayasamız
ve kanunlarımız uyarınca, hangi teori veya prensip üzerine dayanırsa dayansın
veya boyutu ne olursa olsun, hükümetimizde barışçı yollarla değişiklikler
savunan bir teşkilâtın amaçlarını belirten bir bayrağı benimseyebileceği ve bunu
yasaklamanın mümkün olmadığı hususunda jürinin dikkatini çekmiştir.
2. Dava dosyası, duruşma hâkiminin jüriye davalı tarafından ileri sürülen bu
talimatları vermesi dışında, davalının mahkemede birinci fıkranın geçerliliği
konusunda herhangi bir şekilde ayrıca itiraz ettiğini göstermez.
Bu mesele iddianameye yapılan itiraz ile gündeme getirilemezdi, çünkü
iddianamede kanunun ilgili fıkrası tarafından ayrı ayrı suç sayılan üç amaç
birleşik bir suç olarak yer aldı. Davalının kanunî temsilcisinin herhangi bir
şekilde eyaletin 17 numaralı talimatına itiraz etmemesi onun bölge temyiz
mahkemesi huzurunda yaptığı “talimatların doğruluğundan şüphesi olmadığı ve
bu sebebe dayanarak usul hatası itirazında bulunma hakkından vazgeçtiği”
beyanı ile birleştiği zaman, davacının yukarıda aktarılan talimatlarının
verilmesinin kurulu devlet düzenine karşı barışçı muhalefetin bir amblemi
olarak bayrak açılması dolayısıyla mahkûmiyetle cezalandırılma ihtimalini
bütünüyle ortadan kaldırdığı fikrine sahip olduğunu şüpheye yer bırakmayacak
şekilde göstermektedir.
3. Ve eğer davacı yargılama esnasında birinci fıkraya yüklenseydi, alt
mahkemenin hükmü ile belirtilen anlayıştan kesinlikle vazgeçilirdi.
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O hükümde şöyle denilmişti: Temyiz tarafından gündeme getirilen meseleler
hakkında karar verilirken dikkate alınması gereken 403a fıkrasının bir kısmı
aşağıdaki gibidir: “Herhangi bir toplantı yerinde... isyana teşvik edici nitelikteki
propagandaya yardım amacıyla kırmızı bir bayrak açan herhangi bir kişi cürüm
işlemekten suçludur.” Bu ifadenin hemen ardından davalının avukatının
talimatlardan memnun olduğunu gösteren diğer bir ifade yer alır.
Kararda yer alan bu kesin ifadeler, mahkemeyi teşkil eden üç hâkim
tarafından kabul edildi. Hâkimlerin ikisi tarafından yazılan aynı yöndeki
görüşler, bu beyanları hiçbir şekilde olumsuzlaştıran veya zayıflatan bir nitelikte
değildi. Aynı yöndeki görüşte birinci fıkra, geçerliliği sorgulanabilir olmasına
rağmen, yalnızca maddenin geri kalan fıkralarının geçerli olduğuna karar
verilmesi gerektiğini göstermek amacıyla tartışıldı. Şüphe yok ki bu hâkimler,
görüşlerinde bu derece sorgulanan bir fıkraya dayanarak mahkûmiyet kararını
onaylamak niyetinde değillerdi.
Onların söylediklerinden önem arz edenler özünde şunları belirtir: “Temyiz
talebinde bulunanın, Ceza Kanunu’nun 403a maddesinin Amerikan ve
California anayasaları ile garanti edilmiş olan ifade özgürlüğü üzerinde haksız
bir kısıtlama teşkil ettiğine dayanarak, adı geçen kanun maddesindeki fıkranın
anayasaya aykırılığı iddiası üzerinde ciddî bir biçimde düşünülmelidir. O,
argümanını Ceza Kanunu’nun 403a maddesinde yer alan ‘kurulu devlet
düzenine muhalefet’ ibaresine yönlendirir. Eğer kurulu devlet düzenine
muhalefet bu madde tarafından yasaklanan tek fiil olsaydı, bu bizi davalı ile aynı
yönde düşünmeye zorlayabilirdi.” Konuyu birkaç sayfa tartıştıktan sonra ikinci
fıkra hakkında şu sonuca varırlar: “Dolayısıyla, Ceza Kanunu’nun 403a maddesi
kırmızı bir bayrağın anarşist harekete çağrı veya teşvik amacıyla sergilenmesini
yasakladığı zaman, bunun ülkemiz kanunlarında ne anlama geldiği iyice
yerleşmiş ve tanımı iyi yapılmış fiilleri (anarşizmin uygulamaya konması ve
gerçekleşmesine izin verilmesi, en korkulan şekliyle devrim anlamına gelir)
yasakladığı açıktır.”
Daha sonra üçüncü fıkranın değerlendirmesine dönerek, şunu belirttiler:
“Adı geçen madde isyana kışkırtıcı niteliğe sahip propagandaya yardım
amacıyla kırmızı bir bayrağın sergilenmesini yasaklar.” Tartışma sonunda şu
sonuca ulaştılar: “‘İsyana teşvik’ kavramı ve ‘kışkırtıcı’ kelimesi hukukta açıkça
tanımlanmıştır. Hükümetimize karşı isyana kışkırtıcılığın propagandasının
yapılmasının yasaklanabilir oluşu ve uzun zamandır yasaklandığı konusunda
daha fazla metne atıfta bulunmaya ihtiyaç yoktur.”
Daha sonra ikinci ve üçüncü fıkralar hakkındaki özette şunlar belirtilir:
“Ceza Kanunu’nun 403a maddesinden anladığımız gibi, bu fıkranın kırmızı bir
bayrağı anarşist harekete çağrı ve teşvik olarak veya isyana kışkırtıcı nitelikte
propagandaya yardım amacıyla sergilemeyi yasakladığı ve bu yasaklamayı
yerinde, anayasa ve yasalara uygun bir düzenleme olarak değerlendirdiği
kesindir. Ne eyalet anayasası ne de federal anayasanın halkımızın ifade
özgürlüğünü garantileyen hükümlerine aykırıdır.”
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Onlar birinci fıkraya tekrar şu atıfta bulunurlar: “Bu maddede yer alan
‘kurulu düzene muhalefet’ ifadesinin anayasallığı sorgulanabilir.” Yapılan atfın
amacını açıklayan cümleleri ise şudur: “Bu ifade, bu maddenin konuluş
amaçlarının özünde bir değişiklik yapılmaksızın maddeden çıkartılabilir. Bölüm
onsuz tamamdır ve bu fıkra çıkarılmış hâliyle madde, California Eyalet Yasama
Organı tarafından anayasaya uygun bir yasal düzenleme olarak onaylanabilir.”
Kanaatimce her iki gerekçenin bir bütün olarak değerlendirilmesi açıklığa
kavuşturur ki, davalı, talimatnameye dayanarak jürinin kendisini adı geçen
maddenin birinci fıkrasını ihlâlden suçlu bulabileceğini iddia etmedi. Bölge
Temyiz Mahkemesi bu fıkraya göre mahkûmiyetin verilip verilmediğini ya da
verilip verilemeyeceğini ne değerlendirdi ne de hakkında karar verdi. Aynı
yöndeki görüşte ilk fıkranın geçerliliği meselesi, eğer maddenin bu fıkrası
anayasaya aykırı ise, maddenin geri kalan kısmının da aykırı olup olmayacağı
sorusu dolayısı ile tartışıldı.
4. Kanaatimce bu dosyada mahkemeden, türü ne olursa olsun bir düşüncenin
amblemi olarak bir bayrağın sergilenmesinin anayasa tarafından korunan ifade
ve basın özgürlüğünün kapsamı içindeki bir ifade olup olmadığına, bu
özgürlüğün Ondördüncü Değişiklik ile korunan özgürlüğün bir parçası olup
olmadığına ya da “kurulu devlet düzenine” yöneltilecek başarılı bir muhalefeti
izlemesi kesin olan anarşi ortamının, bu amaca yönelik bütün faaliyetleri
anayasa ile korunan özgürlüğün dışında tutmak için yeterli sebep teşkil edip
etmediğine karar vermesinin istenmemiş olması, bu amaca yönelik yapılan
faaliyetlerin tamamının adı geçen “özgürlük” dışında tutulmasına hükmetmek
için yeterli değildir.
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NEAR v. MINNESOTA

283 U.S. 697 (1931)*

Görüşülme Tarihi: 30 Ocak 1930
Karar Tarihi: 1 Haziran 1931

Özet
Bir Minesota kanunu, “kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici (karalayıcı) bir
gazete, dergi veya diğer mevkutenin mutaden ve düzenli olarak üretilmesi,
yayınlanması vb. işiyle” uğraşan kimsenin huzur bozma suçunu işlemiş sayılarak
hakkında kamu davası açılacağı ve söz konusu mevkutelerin kapatılabilecekleri,
yayınlayanların da gelecekte aynı ihlâli yapmalarının yasaklanacağı hükmünü ihtiva
etmektedir. Böyle bir davada yayınlama vakıası, zararın doğumu için yeterli kabul
olunabilir. Sanığın bir savunma metodu olarak, yayınladığı hususların gerçeğe
uygun ve “iyi saiklerle ve meşru gayeler için” yayınlandığını ispat etme hakkı
mevcuttur. Mevcut davada The Saturday Press adlı bir gazete, bazı kamu
görevlilerini “alenen tahkir ve terzil edici” yayınlarda bulunduğu gerekçesiyle
Minesota Dava Mahkemesi tarafından bahse konu kanuna dayanılarak kapatılmış,
bu karar Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştır.
İlgili eyaletin, kanunları uygulamakla görevli memurları hakkında görevi ihmal
ve yolsuzluk ithamlarında bulunan yayınlara uygulanan bu kanun, Anayasaya aykırı
bulunmuştur.
Karar bozulmuştur.

Baş Yargıç HUGHES Mahkemenin Kararını Açıkladı

*

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Kazım Seyhan, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi.
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1925 yılında çıkarılan Minesota Dönem (Session) Kanunlarının 285. Kısmı
“kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici bir gazete, dergi veya diğer
mevkute”nin, kamunun huzurunu bozma suçunu teşkil etmesi sebebiyle
kapatılması konusunu düzenlemektedir. Söz konusu kanunun 1. maddesi şu
şekildedir:
“1. Madde: Her kim, ferdî olarak veya bir şirketin, derneğin yahut teşkilâtın
üyesi veya işçisi olarak, yahut bir kuruluşun memur, amir, üye ya da işçisi
olarak,
‘(a) ahlâksız, müstehcen ve şehvet duygusunu tahrik edici bir gazete, dergi,
veya diğer mevkute, yahut,
‘(b) kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici bir gazete, dergi veya diğer
mevkuteyi mutaden ve düzenli olarak üretme, yayınlama ve dağıtma, sahip
olma, satma veya bağışlama işi ile iştigal ederse huzur bozma suçunu işlemiş
olur ve böyle bir huzur bozmadan suçlu bulunan kimseler aşağıda belirtildiği
şekilde mahkeme kararıyla yasaklanabilirler.
“Bu nevi bir işe iştirak dahi zikredilen huzur bozma suçunu işlemek sayılır
ve iştirak edeni sorumlu kılar ve bu kanunda düzenlenmiş bulunan prosedürler,
emirler ve hükümlere tâbi hâle getirir. Kısmen veya tamamen, doğrudan yahut
dolaylı olarak bu tür bir mevkuteye sahip olmak ya da aynı şeye kısmen veya
tamamen sahip olan veya aynı şeyi yayınlayan bir teşkilât veya kuruluşta
hissedar olmak hâlinde söz konusu iştirak gerçekleşmiş bulunur.
“Yukarıdaki (b) bendine göre açılmış olan davalarda gerçeklerin iyi saiklerle
ve meşru gayeler için yayınlandığı biçiminde savunma yapma imkânı mevcuttur
ve bu tür davalarda, müştekinin resmî prosedürü işletmeye başladığı tarihten
geriye doğru üç aydan daha önceye ait sayılar, baskılar veya mevkuteler
hakkında şikâyette bulunma hakkı mevcut değildir.”
2. madde, bu nevi bir huzur bozma suçu ne zaman işlenir veya ortaya
çıkarsa, bu nevi bir mevkutenin yayınlandığı veya dağıtıldığı herhangi bir
eyaletteki eyalet savcısının veya onun ihmali yahut saygıdeğer bir vatandaşın iyi
niyetle yaptığı yazılı müracaat üzerine hukukî prosedürü işletmeyi
reddetmesi hâlinde, Genel Savcının veyahut bu sonuncunun da ihmali veya
reddetmesi hâlinde eyaletteki herhangi bir vatandaşın eyaletteki bölge
mahkemesine müracaat ederek devletten bu nevi bir huzur bozma suçunu
işleyen veya temadi ettiren şahısların gelecekte işlemesini veya temadi
ettirmesini engellemesini talep edebileceği hususunu düzenlemektedir.
Mahkeme sunulan delilleri yeterli bulursa, ihtiyatî tedbir kararı verebilir.
Sanıkların itiraz etme yahut cevap verme hakkı mevcut olup müşteki de, diğer
davalarda olduğu gibi, itiraz edebilir veya cevap verebilir.
3. maddeye göre, “mahkeme emirleriyle ilgili özel hukuk hükümleri burada
da uygulanır” ve mahkeme yargılamayı müteakip söz konusu kanunu ihlâlden
suçlu bulunan sanıkların müteakip ihlâllerden daimî surette yasaklanmasına
hükmedebilir ve “bu nevi bir kararda veya karar vasıtası ile, söz konusu huzur
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bozma suçu tamamen engellenebilir.” Mahkeme, diğer hâkim emrine karşı
gelme davalarında olduğu gibi, geçici veya daimî bir emre itaatsizliği 1,000
Amerikan dolarından fazla olmayan para cezası veya 12 aydan fazla olmamak
üzere hapis cezası ile cezalandırmakla yetkilidir.
Henepin şehrinin Eyalet Savcısı, Mineapolis şehrindeki sanıklar tarafından
yayınlanan ve The Saturday Press olarak bilinen ve “kötü niyetli, alenen tahkir
ve terzil edici bir gazete, dergi veya diğer mevkute” olarak tarif olunan nesnenin
yayınlanmasının bu kanuna göre (1. maddenin (b) bendi) yasaklanması talebinde
bulunmuştur. Savcının şikâyeti, adı geçen mevkutenin Charles G. Davis, Frank
W. Brunskill adlı şahıslar, The Minneapolis Tribune, The Minneapolis Journal
adlı mevkuteler, keza Melvin C. Passolt, George E. Leach adlı şahıslar, Musevî
ırkı ve son olarak, Henepin şehrinin Kasım 1927’de oluşturulan ve müteakip
günlerde görev yapan büyük jürisinin üyeleri ve 327 sayfadan oluşan ve bahis
konusu makalelerin suretlerini ihtiva eden şikâyet eklerinde isimleri yazılı olan
sair şahıslar ile ilgili olan ve “büyük ölçüde kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil
edici makalelere yer verilen” nüshalarını 24 Eylül 1927 tarihinde ve 1927’nin
Ekim ve Kasım aylarındaki sekiz müteakip tarihlerde yayınladıklarını ve
dağıttıklarını iddia etmektedir. Şikâyet bu yönde bir iddia ihtiva etmese de, her
iki tarafın yazılı beyanlarından Charles G. Davis’in sivil bir kuruluşta çalışan
özel bir güvenlik memuru, George E. Leach’in Minneapolis belediye başkanı,
Frank W. Brunskill’in şehrin emniyet müdürü ve bu şikâyeti mahkemeye
ulaştıran Floyd B. Olson’un da eyalet savcısı olduğu anlaşılmaktadır.
Hacimli bir dosya hâlindeki şikâyet eklerinin muhteviyatını özetlemeye
gayret etmeden, makalelerin, esas itibariyle, Minneapolis’te kumar, alkollü içki
kaçakçılığı ve tehditle para toplama gibi hukuka aykırı işlerin Musevî bir çetenin
kontrolünde olmak ve hukuku uygulama [suçla mücadele] memurlarının ve
kurumlarının vazifelerini lâyıkıyla yapmamakla itham ettiklerini söylemeyi
yeterli görmekteyiz. İthamların çoğu emniyet müdürüne yöneltilmektedir,
vazifesini aşikâr ve utanmaz bir biçimde ihmal etmek, çete mensuplarıyla
hukuka aykırı ilişkiler kurmak ve rüşvet kabul etmek cürümleriyle itham
edilmiştir. Eyalet savcısı, mevcut hâl ve şartları bilmesine rağmen bunları telâfi
etmek için gerekli olan hukukî prosedürü başlatmayı ihmal etmek ile itham
edilmiştir. Belediye başkanı ise yetersizlik ve ihmal ile suçlanmıştır. Büyük jüri
üyelerinin, çetecilerin sempatizanı oldukları [çetecilere anlayış göstermek
suretiyle destek verdikleri] belirtilmiştir. Genel olarak olayla ilgilenmek ve özel
olarak da davanın ilk sanıklarından biri olan ve makalelerden anlaşıldığına göre
mevkutenin ilk sayısı yayınlandıktan sonra çeteciler tarafından vurulan
Guilford’a yapılan suikast teşebbüsünü soruşturmak üzere fevkalâde bir büyük
jüri ve fevkalâde bir savcı talep olunmuştur. Makalelerin, adları geçen resmî
memurlar ve başkaları hakkında, bazı suç teşkil eden olaylarla ve onları ortaya
çıkarıp cezalandırmayı ihmal etmekle bağlantılı olarak ciddî ithamlar ihtiva
ettikleri hususunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır.
Soruşturmanın başladığı 22 Kasım 1927 tarihinde, şikâyet teyit edildikten
sonra, sanıkların, ihtiyatî tedbir konulmamasını gerektiren sebepleri
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göstermelerini isteyen ve bu arada sanıkların, mevkutenin 24 Eylül 1927 ve 19
Kasım 1927 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yayınlanan herhangi bir
nüshasını yayınlamalarını, dağıtmalarını veya ellerinde bulundurmalarını
yasaklayan ve keza “anılan The Saturday Press’in herhangi bir müstakbel
sayısını” yayınlamalarını, dağıtmalarını veya ellerinde bulundurmalarını ve
“hangi adla anılırsa anılsın müştekinin buradaki veya başka yerdeki bir
şikâyetinde iddia edilen tarzda kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici herhangi
bir yayın” yapmalarını yasaklayan bir emir çıkarılmıştır [tedbir konulmuştur].
Sanıklar olayları, harekete geçmeyi gerektirecek yeterlikte ortaya koymadığı
gerekçesiyle şikâyete itiraz etmişler ve bu itirazlarında söz konusu kanunun
Anayasaya aykırı olduğunu da iddia etmişlerdir. Bölge Mahkemesi itirazı
reddetmiş ve Anayasaya aykırılık meselesini Eyalet Yüksek Mahkemesine
göndermiştir. Yüksek Mahkeme, kanunu Anayasaya uygun bulmuş ve sadece
Eyalet Anayasasını ihlâl etmekle kalmayıp Birleşik Devletler Anayasası’nın
Ondördüncü Değişikliğini de ihlâl ettiği itirazına rağmen kanunun geçerliğinin
bu suretle teyid edildiği görüşü aleyhine temyize gidilen kişi tarafından ileri
sürülmüştür.
Bunun üzerine, bu davada temyiz eden konumunda bulunan sanık Near,
şikâyete cevap vererek dava konusu mevkutenin tek sahip ve maliki olduğunu
belirtmiştir. Şikâyette belirtilen yayın nüshalarındaki makaleleri yayınladığını
ikrar, fakat iddia olundukları gibi kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici
olduklarını inkâr etmiştir. Ondördüncü Değişiklikte mevcut olan “gereken
hukukî sürecin uygulanması” (due process) fıkrasındaki himayeden
faydalanmak istediğini açık bir şekilde belirtmiştir. Dava böylece yargılama
safhasına gelmiştir. Müşteki, teyitli şikâyeti ve dava konusu mevkutenin
şikâyete eklenmiş bulunan ilgili sayılarını delil olarak göstermiştir. Sanık, cevap
layihasında atıfta bulunduğu Anayasa hükümlerine dayanarak delillere itiraz
etmiştir. İtiraz reddolunmuştur, bunun üzerine başkaca delil sunulmamış ve
müşteki hareketsiz kalmıştır [başkaca bir işlem yapmamıştır]. Bundan sonra
sanık da hareketsiz kalarak delil sunmamıştır. Müşteki harekete geçerek,
mahkemenin daimî tedbir kararı vermesini talep etmiş ve bu talep yerine
getirilmiştir. Bölge Mahkemesi, şikâyetteki iddiaları müteakip vakıaları (dava
konusu olayları) incelemiş ve genel olarak dava konusu mevkute nüshalarının,
adları geçen kimseler hakkında “esas itibariyle kötü niyetli, alenen tahkir ve
terzil edici makalelere hasrolunduğu” sonucuna varmıştır. Mahkeme ayrıca,
sanıkların bu yayınlar vasıtasıyla “kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici bir
gazeteyi mutaden ve düzenli olarak üretme, yayınlama ve dağıtma işi ile iştigal
ettikleri” ve “söz konusu yayının” “mezkûr The Saturday Press adıyla, veya
başka bir ad altında, ilgili eyalet kanununa göre kamunun huzurunu bozduğu”
sonucuna varmıştır. Böylece, “The Saturday Press olarak bilinen gazete, dergi
ve mevkutenin” kamu huzurunu bozucu mahiyette bir yayın olarak
“kapatılmasına” karar verilmiştir. Karar, sanıkların “hukuk kuralları tarafından
kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici bir gazete olarak tarif olunan herhangi
bir yayını hazırlama, redaksiyon, yayınlama, dağıtma, bulundurma, satma veya
bedava dağıtmalarını” ve ayrıca “mezkûr huzur bozma fiilini The Saturday
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Press adı veya başlığı yahut herhangi başka bir ad veya başlık altında
işlemelerini” daimî olarak yasaklamıştır.
Sanık Near, kararı ilgili Eyalet Yüksek Mahkemesinde, Federal Anayasa
tarafından kendisine tanınan hakları tekrar gerekçe göstererek temyiz etmiş,
fakat karar tasdik olunmuştur. Kararın fazla ileri gittiği ve sanıkların her tür
gazete yayınlamalarını yasakladığı iddiası ile ilgili olarak mahkeme, hata
tayininin kararın şekline tesir etmediğini ve ilk derece mahkemesinden bunu
düzeltmesinin talep olunmadığı sonucuna varmıştır. Mahkeme, “sanıkların
kararı, kamu huzurunu bozmayan mahiyette gazete çıkarmalarını da yasaklayıcı
mahiyette yorumlamaları için” herhangi bir sebep görmediği, şikâyetteki
iddiaların doğru bulunduğu, ve bunun âdil bir karar olmakla beraber, sanıkların
“işlerini mutaden ve meşru bir çizgide yürütmeye” istekli görülmedikleri
hususlarını ilâve etmiştir.
Böylece tasdik olunan karar aleyhine sanık Near bu Mahkemeye temyiz
müracaatında bulunmuştur.
Bir gazete veya mevkutenin yayınlanmasının kamu huzurunu bozmadan
dolayı yasaklanmasını ihtiva eden bu kanun, nevi şahsına mahsus olmasa bile
enderdir ve dava konusu meseleye karışan mahallî menfaatleri aşarak ciddî
önemi haiz soruları beraberinde getirmektedir. Basın ve ifade hürriyetinin,
Ondördüncü Değişikliğin devlet müdahalesinden himaye ettiği hürriyete dahil
olduğu hususunda artık şüpheye mahal yoktur. Vatandaşa ait bu temel şahsî
hürriyetin, şahsa ve mülkiyete ilişkin temel hakların genel teminatından mahrum
bırakıldığını düşünmek imkânsızdır. Devlet otoritesi, bu teminatın muhafazası
için milletin sağlık, güvenlik, ahlâk ve genel huzurunu iyileştirme gayesine
yönelik kanunları yapıp yürürlüğe koymalıdır. Bu hâkim gücün [devlet
otoritesinin] sınırları, daima uygulandığı belirli konuya uygun olarak tespit
olunmalıdır. Bu sebeple, yasama organının, bir kamu hizmetini yürütenlerin
uygulayacağı fiyatları tespit hususundaki engin takdir yetkisini kabul etmekle
beraber, bu mahkeme, anayasa hükümleri karşısında, hizmet sahibinin âdil kâr
hakkından mahrum bırakılamayacağına, çünkü bunun mülkiyetin [sahipliğin]
özü olduğuna karar vermiştir. Böylece, akit hürriyeti mutlak bir hak olmamakla
ve akit yapma hususundaki geniş faaliyet sahası hukukî denetime tâbi olmakla
beraber, bu mahkeme devlet iktidarının, teminat altına alınmış olan bu hakkın
bazı belirli vazgeçilemez gerekleri olarak görülen hususlara, bilhassa satış
fiyatları ile işçi ücretlerinin belirlenmesine müdahale etme hususunda yetersiz
kaldığına karar vermiştir. İfade ve basın hürriyeti de mutlak bir hak olmayıp
devlet bu hakkın suiistimalini cezalandırabilir. Bir hürriyetin her bir safhasının
tarihi ve iması olup mevcut olayda mesele, basın hürriyetinin tarihî anlamını ve
söz konusu kanunun bu hürriyetin temel özelliklerini [dokunulamaz özünü] ihlâl
edip etmediğini araştırmaktır.
Aleyhine temyizde bulunulan kimse, ilgili kanunun temyiz edenin
mevkutesine uygulanmasının hukukî sonuçlarının ve yargılama [ilk derece]
mahkemesinin kararının yorum tarzının temyiz eden tarafından inceleme konusu
yapılmadığı, temyiz edenin yegâne hücumunun kanunun -nasıl uygulanırsa
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uygulansın- anayasaya uygunluğu üzerine olduğu hususunda ısrar etmektedir.
Aleyhine temyiz yoluna başvurulan kimse, hem yayınlama saikinin ve hem de
kararın ilgili kanunun maksadını aşıp aşmadığının [kanunun yanlış uygulanıp
uygulanmadığının] niza konusu olmadığını iddia etmektedir. Temyiz eden kendi
kanaatine göre, bu davada kanunun basit kurallarının dışına çıkılmadığı, eğer
çıkıldıysa bile, zaten kanunun kurallarının herhangi makul bir yoruma göre
anayasaya aykırı olduğu şeklinde cevap vermektedir. Temyiz eden, ihtiyatî ve
daimî tedbir kararlarının ilgili kanunun izin verdiğinden daha kapsamlı
olduğunu iddia etmediğini ifade etmekte; kanunun geçerli olması hâlinde
yapılanların doğru olduğu ve kanuna göre yürütülen işlerin kanunun kapsamının
âdil bir göstergesi bulunduğu hususunda ısrar etmektedir.
Bu iddialar ile ilgili olarak, anayasaya aykırılık meseleleri hakkında
mahkemenin sadece usule değil esasa da dikkat ettiğini ve bildik prensiplere
uygun olarak, ilgili devletin uygulama başarısının sınanmasının şart olduğunu
söylemek yeterlidir. Bize göre, söz konusu uygulama ve başarı, bu dava kayıtları
tarafından açıkça gösterilmektedir. Bizler sadece yargılama [ilk derece]
mahkemesinin ilgili kanunun kapsamını, ilgili Eyalet Yüksek Mahkemesinin
yorumu esas alındığı takdirde, aşan –varsa– hatalarıyla ilgilenmiyoruz. O hâlde,
ilgili kanunun gaye ve sonucunu, ilgili Eyalet Mahkemesinin yorumunu esas
almak suretiyle, tam olarak ortaya koymak önem kazanmaktadır.
İlk olarak, söz konusu kanun şahsî ve özel kusurlarla verilen zararların
tazminini hedeflememektedir. Basın yoluyla şahsiyet haklarına tecavüzün
telâfisi imkân dahilinde olup bu kanundan etkilenmesi söz konusu değildir. İlgili
Eyalet Mahkemesine göre, kanun “basın yoluyla şahsiyet haklarına tecavüz
tehdidine değil, genel olarak, basın yoluyla şahsiyet haklarına tecavüzü aşan
mevcut bir işe yöneliktir.” Söz konusu kanun, “genel ahlâka ve kamu huzuruna
zarar verici” olarak “toplum huzurunu bozma” ve “suç işlemeye ve saldırılar
tertip etmeye tahrik” temayülündeki alenen tahkir edici bir unsurun
dağıtılmasını hedeflemektedir. İlgili gazete veya mevkutenin ileride
yayınlanmasını yasaklamaya yönelik bir ihtiyatî tedbir kararı alabilmek için
yasaklanmış yayında dile getirilen ithamların gerçeğe aykırı olduğunu ispat
etmek şart değildir. Mevcut olayda, yayınlanmış unsurun gerçeğe aykırı olduğu
iddia olunmamıştır. İlgili kanun yayınlamanın “kötü niyetli” olmasını şart
koşmaktadır ve bu husus iddia olunmuştur. Fakat, basın yoluyla şahsiyet
haklarına tecavüz suçlarının takibinde olduğu gibi, devletin gerçekte, karalayıcı
(terzil edici) bir unsurun sadece yayınlanmasındaki kötü niyetten farklı bir kötü
niyeti ispat etmesi şart değildir. Bu davadaki karar, sadece yayınlamanın ispatı
üzerine bina edilmiştir. İlgili kanun savunmaya, yalnızca hakikati değil, fakat
hakikatin sadece iyi saikler ve meşru gayelerle yayınlanmış olduğunu ispat
etmesine izin vermektedir. İlgili kanuna göre, şeref ve itibara zarar veren
yayının karalayıcı (terzil edici) sayılması, suç teşkil etsin veya etmesin menfur
davranış suçlamalarını yayan neşriyatın ise alenen tahkir edici sayılması
gerektiği aşikârdır. Bu sebeple bu nevi bir yayının, kamunun ayıplamasını davet
edeceği ve bir umumî rezalet (public scandal) oluşturacağı addedilir. Mahkeme
ilgili kanunun gayesini çok net bir şekilde tarif ederek anahtar noktayı şu
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ifadelerle ortaya koymuştur: “Bir vakıayı sırf doğru olduğu için yayınlama
hususunda anayasal bir hak yoktur. Basın yoluyla şahsiyet haklarına tecavüz
suçunu düzenleyen kanunlara dayanılarak yapılan takibatların, rezaletin kötü
tesirlerini [zararlarını] verimli bir şekilde durdurmadığı veya yok etmediği
herkesçe bilinmektedir. Bu nevi saldırıların mağduru olan kimseler nadiren
mahkemeye müracaat ederler. Bu bilhassa onların önemli hataları açığa
çıkarıldığında doğrudur ve yegâne mesele iyi saik ve meşru gayeler için yapılıp
yapılmadığıdır. Bu kanunun gayesi, tecavüze uğrayan kimseyi himaye etmek
olmadığı gibi faili cezalandırmak da değildir. Onun hedefi, kamu huzurunu
himaye etmektir.”
İkinci olarak, kanun sadece resmî görevi olmayan gerçek kişileri alenen
tahkir ve terzil edici ifadelerin yayılmasına yönelik olmayıp, gazete ve
mevkuteler tarafından Devlet memurları aleyhinde yolsuzluk, görevi kötüye
kullanma veya görevi ağır ihmal suçlamalarının mütemadiyen yayınlanmasına
da yöneliktir. Bu nevi suçlamalar tabiatları gereği umumî rezalet doğururlar.
Bunlar normalde, esas itibariyle kamu görevlilerinin iddia olunan ihmallerini
konu alan yayınlarla ilişkili olarak uygulanan kanunun belirttiği manada, alenen
tahkir edici ve karalayıcıdırlar.
Üçüncü olarak, kanunun hedefi alelâde manada cezalandırma olmayıp
saldırgan gazete veya mevkutenin kapatılmasıdır. Kanunun çıkarılmasının
sebebi, eyalet mahkemesinin belirttiği gibi, basın yoluyla yapılan tecavüzlere
karşı şahsiyet haklarını himaye eden ceza kanunlarını uygulama zımnında
yapılan takibatların, “alenî tahkirin kötü etkilerinin hızlı ve verimli bir şekilde
önlenmesi veya sona erdirilmesi” için yeterli olmamasıdır. Yayıncılık işini
kamunun huzurunu bozucu olarak tarif etmek ilgili kanuna dayalı olarak yapılan
işlemlerin mahiyetini değiştirmemektedir. İlgili işi ve hükmolunan huzur
bozmayı teşkil eden husus, alenen tahkir ve terzil edici unsurun mütemadiyen
yayınlanmasıdır. Devlet görevlileri söz konusu olduğunda, yasaklamaya sebep
teşkil eden husus, görevi ihmal suçlamasının tekrarlanması ve gazete veya
mevkutenin esas itibariyle bu gayeye hasrolunması vakıasıdır. Dava konusu
olayda delil teşkil eden husus, ilgili gazete veya mevkutenin birbirini takip eden
dokuz sayısının esas itibariyle kamu görevlilerine yönelik, suçu yaygınlaştırma
ve suçluları koruma ithamlarına hasrolunmasıdır. Böyle bir olayda, bu görevliler
yayın yoluyla şahsiyet haklarına tecavüz karşılığı alelâde koruma hükümleri
veya yetkili makamlarca yürütülecek cezaî takibat himayesi ile baş başa
bırakılmamışlardır. Bu kanuna göre, bir gazete veya mevkutenin, resmî görevin
ihmalini teşhir ve tenkit kampanyası yürüten ve yayını esas itibariyle bu gayeye
hasreden yayıncısı, yaptığı tecavüz karşılığında aleyhinde sadece hukuk veya
ceza davasında sıradan bir hüküm verilmesi ile değil, fakat gazete veya
mevkutesinin durdurulması gerekli bir kamu huzurunu bozma olduğu kararlılığı
ile karşılaşmalı ve bu durdurulma ve tecavüze son verme, ithamların
doğruluğunu ispat edecek ve doğru olmaya ilâveten yayının iyi saikle ve meşru
gayeler için yapıldığı hususunda mahkemeyi tatmin [ikna] edecek hukukî
deliller sunmadığı müddetçe uygulanmalıdır.
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Tecavüze son verme, yayınlamanın yasaklanması suretiyle gerçekleştirilir.
Bu müeyyide, ilgili kanunun gayesi ve sonucudur.
Dördüncüsü, kanun sadece mütecaviz gazete veya mevkutenin saldırısına
son vermekle kalmamakta, aynı zamanda yayıncıyı etkin bir yasaklılık (sansür)
altında bırakmaktadır. Bir gazete veya mevkutenin “kötü niyetli, alenen tahkir
ve terzil edici” olduğu sebebiyle tecavüzüne son verildiğinde, tecavüz
niteliğindeki yayının tekerrürü, mahkeme emrine itaatsizlik suçunu oluşturur ve
para yahut hapis cezası ile cezalandırılır. Bu sebeple, bir gazete veya
mevkutenin yayınlanmasının, resmî memurlar aleyhine resmî suiistimal (görevi
kötüye kullanma) ithamlarına binaen durdurulduğunda, bu nevi ithamların tekrar
yayınlanmasının –mahkeme emrine- itaatsizlik oluşturacağı ve kararın yayıncıyı
daimî olarak men etmiş sayılacağı, bundan kurtulmak isteyen yayıncının yeni
yayının mahiyeti konusunda mahkemeyi tatmin etmesi gerekeceği aşikâr
görünmektedir. İlgili yayıncının, aynı veya sair resmî memurları aşağılayıcı
mahiyette kabul edilen unsuru yayınlamasına yeniden izin verilip verilmemesi
mahkemenin hükmüne tâbidir [yani mahkemenin takdirindedir]. Mevcut davada
verilen karar, sanıkların “hukuk kuralları tarafından kötü niyetli, alenen tahkir
ve terzil edici bir gazete olarak tarif olunan herhangi bir yayını yayınlama,
dağıtma, bulundurma, satma veya hediye etmelerini” yasaklamıştır. Kanun,
“alenen tahkir ve terzil edici” ibarelerinin ihtiva ettiğinden başka bir tanım
vermemektedir. Memuriyet görevini suiistimal ithamını taşıyan yayınlar da aynı
kategoriye girer. Mahkeme kararın aşırı geniş olduğu itirazına cevap verirken,
sanıkların “herkesin gözetmesi gereken kamu huzurunu bozmayan mahiyette bir
gazete çıkarmalarının dahi” yasaklandığı şeklinde yorumların yapılması için
herhangi bir sebep görmemiş, sanıkların “işlerini mutaden ve meşru surette
yürütmeleri hususunda hiçbir arzu göstermediklerini” de söylemiştir. Bunun
aşikâr sonucu da, en azından memuriyet vazifesini suiistimal aleyhine yönelik
olan yeni bir yayınla ilgili olarak, mahkemenin “mutad ve meşru” ve kamu
huzuru ile uyumlu kabul ettiği bir yayından dolayı dahi sanığın ilgili kanuna
dayanılarak
çıkarılan
mahkeme
emrine
uymama
sebebiyle
cezalandırılabilmesidir.
Prosedürün teferruatını bir tarafa bırakırsak, kanunun işleme ve etkisi, esas
itibariyle kamu makamlarının, alenen tahkir ve terzil edici -bilhassa ilgili yayın
kamu görevlileri aleyhine resmî görevi ihmal ithamları ihtiva ediyorsa- unsuru
yayınlama işiyle iştigal ithamı üzerine gazete veya mevkutenin malik veya
yayıncısını hâkim önüne getirebilmeleri ve malik veya yayıncı, ithamların doğru
olduğu ve iyi saikler ve meşru gayelerle yayınlandığı hususunda hâkimi tatmin
edecek derecede yeterli delil getiremedikçe, gazete veya mevkutesinin
yasaklanması ve yayının tekerrürünün mahkeme emrine itaatsizlik olarak
cezalandırılmasıdır. Bu, sansürcülüğün esasını oluşturmaktadır.
Asıl mesele, yayın sınırlama hususunda bu nevi işlemlerin yapılmasına yetki
veren bir kanunun, tarihî olarak anlaşıldığı ve teminat altına alındığı şekliyle
basın hürriyeti fikri ile uyumlu olup olmadığıdır. Anayasal himayenin sınırını
tespit etme çerçevesinde, teminatın temel gayesinin yayın hakkında ön
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[yayınlanmadan önce uygulanan] sınırlamaları önlemek olduğu evrensel olmasa
da genellikle kabul edilmektedir. İngiltere’de ruhsat tanzimcisinin hukukî gücü
aleyhine verilen mücadele, basın yasağının reddi ile sonuçlanmıştır. Bundan
dolayıdır ki, yerleştiği düşünülen hürriyet, Blackstone tarafından şöyle tarif
olunmuştur: “Basın hürriyeti, hür bir devletin tabiatı için hakikaten zarurîdir.
Fakat bu hürriyet, yayıncılık üzerine hiçbir ön kaydın konulmamasını ihtiva
etmekte olup yayınlandığında suç teşkil eden (cürmî) bir unsurun
yasaklanmasına engel değildir. Her hür insan dilediği fikirleri kamuya açma
hususunda şüphe götürmez bir hakka sahiptir; bunu yasaklamak basın
hürriyetini yok etmektir; fakat uygunsuz, zararlı veya kanunsuz bir yayın yapan
kimse, kendi cür’etinin sonucuna katlanmak zorundadır”. (4 Bl. Com. 151, 152.
bkz. Story, On the Constitution, 1884, 1889). Anayasal sistemimizdeki basın
yasağı ile ilgili hürriyetin boyutu ile İngiltere’deki uygulama arasındaki bu farka
daha önce de işaret edilmiştir. Burada, Madison’un dediği gibi, “yürütme
organının aşırılıklarına karşı olduğu gibi, bazı hukukî prensiplere dayanarak
aşırıya giden yargı organına karşı da temel hak ve hürriyetler -ve tabiî basın
hürriyeti- teminat altındadır. Bu haklar, imtiyazdan üstün olan kanunlarla değil,
fakat kanunların üstünde olan anayasalarla teminat altına alınmıştır. Basın
hürriyetinin bu teminatı, onun sadece yürütmenin ön sınırlamasından muaf
olmasını değil, İngiltere’de olduğu gibi, aynı zamanda yasamanın
sınırlamasından da muaf olmasını gerektirmektedir”. (Report on the Virginia
Resolutions, Madison's Works, vol. IV, s. 543). Bu Mahkeme, Patterson v.
Colorado davasında şu içtihatta bulunmuştur: “İlk olarak, bu nevi anayasal
düzenlemelerin temel gayesi ‘diğer devletler tarafından uygulandığı gibi, bu
nevi ön sınırlamaların tamamını önlemektir,’ ancak mezkûr türden anayasal
düzenlemeler, meselâ yayının kamu huzuruna bozucu türden kabul edilmesi
hâlinde sonraki [yayın sonrası] cezayı engellememektedirler. Yayın öncesi
hürriyet, doğru olan için olduğu kadar gerçeğe aykırı olan için de geçerlidir.
Keza sonraki ceza, yalana olduğu gibi doğruya da uygulanabilir. Bu, kanundan
ayrı olarak, tüm davalarda değilse bile çoğu davadaki basın yoluyla şahsiyet
haklarına tecavüze müteallik içtihadî ceza hukukudur.”
Blackstone’un ifadesi üzerine yapılan tenkit, yayının ön sınırlamadan muaf
tutulmasının altı çizilmesi gereken bir husus olarak görülmemesinden değil,
fakat esas itibariyle bu muafiyetin Eyalet Anayasaları ve Federal Anayasa
tarafından teminat altına alınmış bulunan hürriyet fikrini tüketiyor olarak
görülememesi yüzündendir, yani basın hürriyeti, ön sınırlamadan daha fazlasını
ihtiva etmektedir. “Anayasal düzenlemeler tarafından teminat altına alınan
husus, sınırlamalardan muafiyetten ibaret olamaz” ve “eğer herkes istediğini
yayınladığı ve kamu makamları da bu hürriyete rağmen onları yaptıkları zararlı
yayınlar yüzünden cezalandırdıkları takdirde basın hürriyeti sun’ilik ve hurafe,
ve ibarenin kendisi özdeyiş hâline dönüşebilir” fikri, tenkidin odak noktasını
oluşturmuştur (Cooley, Const. Lim., 8th ed., s. 885). Fakat kamunun (halkın)
korunması için basına tanınan hürriyetin suiistimalinin cezalandırılmasının


bir yayın unsurunun yayınlanmasında mahzur olup olmadığına karar veren resmî makam [ç.n.]
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zarurî olduğu kabul edilmektedir. Basın yoluyla saldırıda bulunan mütecavizi,
[tazminat davası açma hakkı tanıyan] haksız fiile ilâveten [kamu davasını
gerektiren] kamu suçu işlemekten sorumlu tutan örfi hukuk kuralları,
anayasalarımızdaki genişletilmiş himaye tarafından ilga edilmemiştir. Basın
yoluyla şahsiyet haklarına tecavüze ilişkin cezaî kurallar, bu sağlam temele
dayanmaktadırlar. Ayrıca yayınlar, adlî fonksiyonların eksiksiz icrasını
engellemeye doğrudan temayül ettiğinde mahkemelerin, mahkeme emrine
itaatsizlikten dolayı cezalandırma hususunda müsellem otoritesi mevcuttur.
Mevcut davada, fiile terettüp etmesi uygun olan cezanın kapsamını tahkik etme
durumunda değiliz. Temyiz eden, yayınları vasıtası ile hangi yanlışı yapmış
veya yapar ise, ilgili eyalet basın yoluyla şahsiyet haklarına tecavüze ilişkin
hükümler vasıtası ile hem kamu davası ve hem de hukuk davası açma
imkânlarını fiile uygun bir şekilde tanır. Yukarıda belirtildiği gibi, bahis konusu
kanun cezaî meselelerle ilgilenmemekte, mahkeme emrini ihlâlden kaynaklanan
itaatsizlik meselesi hariç ceza tertip etmemektedir. Fakat [mütecaviz yayının yer
aldığı gazete veya mevkute için] kapatma ve [mevcut tecavüzün menn’i ve/veya
gelecekte yapılacak tecavüzlerin önlenmesi gayesiyle verilen] tedbir
müeyyidelerini, yani yayınlamaya yönelik sınırlamalar ihtiva etmektedir.
Yayınlama öncesine yönelik her sınırlamanın yasaklanması gerektiği
anlayışına götüren türden bir ön sınırlamadan muafiyet ilkesine de aşırı
genişlikte olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiştir. Bu itiraz şüphesiz doğrudur; ön
sınırlamalara yönelik himaye dahi sınırsız değildir. Fakat himayenin
sınırlanması sadece istisnaî hallerde kabul olunmuştur. “Bir millet savaşta iken,
barış zamanında söylenebilen pek çok şeyler o milletin gayretine öyle bir
engeldir ki, askerler cephede savaştığı müddetçe onların söylenmesine
tahammül edilemez ve hiçbir mahkeme onların herhangi bir anayasal hak
tarafından himaye olunduğu kanaatine varamaz” (Schenck v. United States, 249
U.S. 47, 52, 3). Bir devletin askerlik hizmetini engelleyen hususları veya
sevkiyat tarihleri yahut askerî birliklerin sayısı ve bulundukları mevkiin
yayınlanmasını men edebilmesini hiç kimse sorgulayamaz. Aynı şekilde,
dürüstlüğün temel gerekleri ahlâksız yayınlara karşı da uygulanabilir. Toplum
hayatının emniyeti, şiddet fiillerine tahrike ve meşru hükümetin güç kullanarak
devirilmesine karşı himaye olunabilir. İfade hürriyetinin anayasal teminatı, “bir
kimseyi, gücün tüm etkilerini haiz olabilen kelimeler kullanmayı yasaklayan
mahkeme emrine karşı himaye” etmemektedir. Bu sınırlamalar burada
uygulanamaz. Hukuk mahkemesinin görev sahasının sınırlarını tespit eden
ilkelere göre, (özel hukuktan kaynaklanan) özel hakları korumak gayesiyle
yayınları engelleme yetkisinin kapsamına müteallik meseleler ile de burada
ilgilenmemekteyiz.
Sınırlamalarının istisnaî mahiyeti, basın hürriyetinin, tarihî olarak anlaşıldığı
ve Federal Anayasa tarafından kabul edildiği şekliyle, her zaman olmasa da
kural olarak ön sınırlamalardan veya sansürden muafiyet manasına geldiği genel
fikrini kuvvetli bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ülkede basın hürriyeti fikri,
sömürgeci dönemin acil ihtiyaçları ve zalim idareye karşı hürriyeti
sağlamlaştırma gayretleri ile genişlemiştir. Bu hürriyet özellikle, kamu
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görevlilerini tenkit eden ve onlar hakkında kötü muamele ithamları ihtiva eden
yayınlara uygulanan ön sınırlamalara karşı sağladığı muafiyet sayesinde çok
tutulmuştur. Commonwealth v. Blanding davasında, Mahkeme Başkanı
Parker’ın, Massachusetts Anayasası ile ilgili olarak dediği gibi: “Ayrıca, basın
hürriyetine müteallik düzenleme hakkında yapılan, iyi anlaşılmış ve kabul
olunmuş bir yoruma göre, bu hürriyetin gayesi, diğer devletler tarafından
uygulandığı üzere, basın üzerindeki ön sınırlamaların tamamını kaldırmak ve ilk
zamanlar burada vatanseverlerin, ülkedaşları olan tâbilerini, sahip oldukları
haklar ve idarecilerin vazifeleri konularında aydınlatmaya yönelik gayretlerini
engellemek idi. Basın hürriyeti ön sınırlamasız olmalı, fakat onu kullanan,
suiistimal etmesi hâlinde sorumlu olmalıydı.” Kıta Kongresi (Continental
Congress, 26 Ekim 1774) tarafından Quebec sakinlerine gönderilen bir
mektupta, “beş büyük hak”ka atıf yapılarak şunlar denilmiştir: “Bahsini
ettiğimiz son hak, basın hürriyeti ile alâkalıdır. Bunun önemi, genel olarak
doğruluk, bilim, ahlâk ve sanatın gelişmesi yanında, devlet idaresi üzerine
serbestiyetçi (liberal) anlayışları yaymasında, vatandaşlar arasında fikirleri
kolaylıkla iletmesinde ve sonuçta onlar arasında birlik ve beraberliği teşvik
etmesinde, bu sebeple zalim memurların utanç duyarak veya sinerek işleri daha
şerefli ve âdil usullerle yürütmeye yönelmelerindedir.” Federal Anayasanın
Birinci Değişikliğinin hazırlanmasında öncü ruh olan Madison, bu sebeple,
Eyalet Anayasalarındaki basın hürriyetinin teminatlarına şekil veren uygulama
ve anlayışı şöyle tarif etmiştir: “Her Eyalette, muhtemelen Birlikte, basın,
müşterek hukukun katı sınırlarına hapsedilmeyen her tarifin kamu adamlarının
(kamu görevlileri, public men) liyakat ve kıymetlerini sorgularken bir hürriyet
kullanmıştır. Basın hürriyeti bu temel üzerine kurulmuştur ve hâlen de bu temel
üzerinde durmaya devam etmektedir. … Belli bir dereceye kadar suiistimal her
hususta kaçınılmazdır ve basın dışında hiçbir yerde bu daha doğru olamaz. Buna
uygun olarak, Eyaletlerin uygulamaları ile, olgun meyveler verme kabiliyetini
zedelemek için bir kaç zararlı kısmını budayıp atmaktansa [o kısımları] kendi
gür ve canlı yetişmelerine bırakmanın daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
Dünyanın, hata ve zulme karşı mantık ve insanlık tarafından kazanılan tüm
zaferler için müteşekkir olduğu ve suiistimallerde olduğu gibi karmaşık olan bu
siyasetin hikmetinden, bunu sadece basına yansıtan [basın açısından ele alan],
bunu Birleşik Devletlerin, onları hür ve bağımsız bir millet rütbelerine çıkaran
ve siyasî sistemlerinin, mutlulukları için çok hayırlı olan bir şekle girmesi için
geliştiren aydınlıkların çoğunu borçlu oldukları aynı faydalı kaynağa yansıtan
herhangi bir kimse tarafından şüphe edilebilir mi? Müesses nizamlara
itaatsizliğe teşvik etmesi veya onları kötülemesi yahut gayri âdil veya zararlı
tedbirlerin faillerine karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi muhtemel her
tür yayını yasaklayan ‘İsyana Tahrik Kanunları’, basına karşı ayrım yapmadan
uygulanmayacak mıydı? Birleşik Devletler bu günlerde sakat bir
Konfederasyonun hastalıkları altında zayıf düşmemişler miydi? Yabancı
boyunduruğu altında inleyen muhtemelen sefil sömürgeler değiller miydi?”
Yaklaşık yüz elli yıldır, devlet memurlarının suiistimali ile ilgili yayınlardan
dolayı basına ön sınırlama getirme teşebbüslerinin neredeyse hiç olmaması
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vakıası, bu nevi sınırlamaların anayasal hakkı ihlâl edebileceği hususundaki
köklü kanaati göstermesi bakımından kayda değerdir. Karakter ve davranışları
münazaraya ve basında hür tartışmaya açık olan devlet memurları, gerçeğe
aykırı ithamlardan korunmak için gazete veya mevkutelerin yayınlanmasının
sınırlanması işlemlerine değil, tazminat ve ceza ihtiva eden basın yoluyla
şahsiyet haklarına tecavüz hükümlerine müracaat etmektedirler. Basın
hürriyetinin ön sınırlamalardan muafiyetinin anayasanın teminatı altında olduğu
yolundaki genel prensip, eyalet anayasalarına göre verilen pek çok kararla tasdik
olunmuştur.
Bu muafiyetin önemi azalmamıştır. Kamu adamlarına yapılan pervasız
saldırılar ve resmî vazifelerin sadakatle ifasına gayret edenleri aşağılama
çabaları meşum bir tesir doğurup kamu efkârında en şiddetli ayıplamayı hak
ederken basın hürriyetini suiistimalin daha büyük olduğu iddia olunamaz ve
bunun müesseselerimizin şekillendiği zaman dilimini karakterize edenden daha
az olduğuna kanaat getirilmektedir. Bu arada, devlet idaresi daha karmaşık bir
hâl almış, suiistimal ve yolsuzluk fırsatları katlanarak artmış, suç en ciddî
oranlara ulaşmış ve suçun sadakatsiz memurlar tarafından himaye edilme
tehlikesi ve temel bir hak olan can ve mal emniyetinin cürmî ittifaklar (suç
örgütleri, criminal alliances) ve resmî ihmalkârlık tarafından zayıflatılması
tehlikesi, bilhassa büyük şehirlerde uyanık ve cesur bir basına olan aslî ihtiyacı
vurgulamaktadır. Basın hürriyetinin kötü karakterli rezalet satıcıları tarafından
suiistimale açık olması vakıası, basının resmî kötü ile mücadele ederken ön
sınırlamalardan muaf olmasını daha az gerekli hâle getirmemektedir. Bu nevi
suiistimallere terettüp eden ceza, muhtemel mevcudiyetiyle, anayasal imtiyaz ile
uyumlu, yerinde bir hukukî yoldur.
İlgili kanunu meşrulaştırmaya çalışırken, kanunun esasen yayınlama ile
değil, karalamayı yayınlama “iş”iyle ilgili olduğu söylenmektedir. Fakat eğer
yayıncı, resmî ihmalkârlık ithamında bulunan gazetesinin bir sayısını ön
sınırlamadan âri olarak yayınlama konusunda anayasal bir hakka sahipse,
müteakip sayılarını da aynı gaye uğruna yayınlayabileceği inkâr olunamaz.
Hakkını kullanmakla kaybetmemektedir. Eğer hakkı mevcut ise, o hak, bu
olayda olduğu gibi, dokuz sayının (nüshanın) yayınlanmasında kullanılabilir.
Eğer ön sınırlama caiz görülebilir ise, derhal konulabilir. Hakikaten, bir
yayındaki haksız fiil birkaç yayındaki kadar ciddî olabilir. Yayınlamayı bir iş ve
işi de bir huzur bozma olarak nitelemek, sınırlamaya karşı anayasal muafiyetin
istilâ edilmesine cevaz vermez. Benzer şekilde, gazete veya mevkutenin “büyük
oranda” veya “esas itibariyle” bu nevi ihmalkârlıkların yayınlanmasına
hasrolunduğu kanaatine varılması sonucu değiştirmez. Eğer yayıncı, onları
yayınlama hususunda ön sınırlamasız bir hakka sahipse, bu hakkın onun, itiraz
edilen unsur ile birlikte, az veya çok, başka bir şey yayınlamasına bağlı olduğu
iddia olunamaz.
Ön sınırlama hususundaki anayasal hürriyetin, suç teşkil eden
ihmalkârlıklarla alâkalı ithamlarda bulunmakla kaybedileceği de söylenemez.
Ceza kanunlarının ve belediye şartname ve talimatnamelerinin katlanarak artan
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hükümleri sayesinde, kamu memurlarının davranışları büyük çoğunlukla ceza
kanunlarının hükümranlık sahası içine dahil olmuştur. Ön sınırlamasız basın
hürriyeti, cezaî kanunlaştırmaların kapsamı dışında kalarak asla bu nevi
sansürlerle sınırlı (sansürlere münhasır) görülmemiştir. Tarihen böyle bir
sınırlama yoktur; bu (sınırlama) imtiyazın altında yatan mantığa ters
düşmektedir, çünkü böylesine sınırlanmış bir imtiyazın, oluşturulma gayeleri
açısından az bir değeri olacaktır.
İhtilâf konusu kanun, yayınlanan unsurun doğru olduğunu ve iyi saikler ve
meşru gayelerle yayınlandığını mahkeme tedbir koymadan önce yayıncının ispat
etmesine izin verilmesi vakıasının mantığı ile meşrulaştırılamaz. Eğer böyle bir
temele dayanarak kapatmaya ve tedbir konulmasına imkân tanıyan bu nevi bir
kanun anayasaya uygun ise, Yasamanın, herhangi bir zamanda, herhangi bir
gazetenin yayıncısının mahkemeye verilmesini veya hatta idarî bir memur
huzuruna getirilmesini (zira anayasal himaye sırf usulî teferruat üzerine oturmuş
olarak görülemez) ve yayınlarının doğruluğu veya ne yayınlamaya niyet ettiği
ve saikleri hakkında delil sunmasını veyahut [bunları yapmadığı takdirde]
yasaklı kalmasını sağlaması da aynı derecede uygundur. Eğer bu yapılabilirse
yasama organı, meşru gayelerin ne olması gerektiği ve buna uygun olarak
yayının sınırlanması hususlarında takdir yetkisine sahip bir mekanizma
sağlayabilir. Bu noktada, eksiksiz bir sansür sistemine bir adım kalmış olabilir.
Kötü davranış, özellikle resmî kötü davranış ithamlarının yayılmasına karşı
toplumu korumak için yayınlama üzerine ön sınırlama koyma yetkisinin
tanınması, kendisiyle beraber zarurî olarak, kendisine karşı anayasal engel
dikilmiş bulunan sansür yetkisinin kabulünü getirmektedir. Ön hürriyet, varlık
sebebine binaen, bu mahkemenin dediği gibi, doğruluk deliline bağlı değildir.
Aynı derecede beyhude olan bir başka husus, kanunun, kamu huzurunu
bozma ve saldırı düzenlemeye ve suç işlemeye tahrik temayülü gösteren alenî
tahkirin yayılmasını engellemek için dizayn edilmiş olduğunda ısrar etmektir.
Menfur davranış ithamları ve bilhassa resmî kanunsuzluk, hiç şüphesiz umumî
bir rezalet (scandal) doğurur, fakat anayasal teminat teorisine göre, hatta daha
ciddî bir umumî kötülüğe yayını engellemeye yetkili olanlar tarafından sebep
olunabilir. “İnsanların, devleti idare eden kimseler aleyhinde olumsuz fikirler
edinmeye tahrik niyetini yasaklamak, onların gerçekten tahrik olmalarını
yasaklamaya eşittir. Gerçekten tahrik olmalarını yasaklamak ise, bu temayül ve
tesiri ihtiva eden tartışmaları yasaklamaya denktir. Bu da aynı şekilde, devleti
idare eden kimseleri, şayet herhangi bir zamanda insanların aşağılamasını ve
nefretini hak ediyor iseler, karakter ve tavırları hakkında yapılacak serbest
tenkitler tarafından buna maruz kalmaya karşı kollamaya denktir.” Menfur
davranışın kine ve şiddet ihtiva eden telâfi yollarına yönelme temayülüne yol
açabileceği vakıasında yeni hiçbir şey yoktur. Fakat iyi bilinen bu temayül,
basını yayınlama üzerindeki sansür ve sınırlamaya karşı koruma kararlılığını
değiştirmemiştir. New Yorker Staats-Zeitung v. Nolan davasında denildiği gibi:
“Eğer kasaba belediyesi, bazı sakinlerin şiddet kullanarak itiraz etme ve fizikî
şiddete müracaat etmek suretiyle dağıtılmasına karşı çıkma ihtimali sebebiyle
bir gazetenin dağıtılmasını engelleyebilirse, neyin yasaklanabileceğinin sınırı
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kalmaz”. Şiddet ihtiva eden tepkiler, basın unsurunun halka arzına kin duyan
muteriz (itirazcı) grupların etkin teşkilâtlanmaları ile büyümektedir ve eğer bu
düşünce, ön sınırlamasız yayınlama hürriyetine hukukî müdahale imkânına
kavuşursa, anayasal himaye sadece sözde kalacaktır.
Biz bu sebeplerle söz konusu kanunun, 1. maddesinin (b) bendine göre bu
davadaki işlemlerin yapılmasına yetki verdiği ölçüde, Ondördüncü Değişiklik
tarafından teminat altına alınan basın hürriyetine tecavüz ettiği kanaatindeyiz.
Bu kararın, ilgili mevkutede yer alan ithamların doğru olup olmadığı meselesine
bakmadan söz konusu kanunun işleme ve etkisi üzerine oturduğunu ilâve
etmeliyiz. Bu davada adları geçen resmî memurlar ve resmî ihmalkârlık
ithamları ile bağlantısı olanların kusursuz görülebilmeleri vakıası, söz konusu
kanunun, basın üzerine anayasaya aykırı bir sınırlama koyması neticesine
müessir olamaz.
Karar bozulmuştur.

Yargıç BUTLER’ın Karşı Oy Yazısı
Mahkemenin bu davadaki kararı, Minesota ve diğer her bir eyaletin, mahkemece
kamu huzurunu bozucu mahiyette olduğu tespit olunmuş kötü niyetli, alenen
tahkir ve terzil edici mevkuteleri yayınlama ve halka dağıtma işini yasak
koyarak sınırlama hususunda güçsüz olduğunu bildirmektedir. Bu karar, basın
hürriyetine şimdiye kadar tanınmayan bir mana ve kapsam vermekte ve
Ondördüncü Değişikliğin yürütme (due process) hükmündeki “hürriyet”i,
eyaletler üzerine konulmuş emsali görülmemiş bir federal sınırlama olarak
yorumlamaktadır.
İtiraf etmeli ki, 1868’den önce, Ondördüncü Değişiklik kabul olunduğu
zaman, federal anayasa ifade hürriyetini, eyalet işlem ve fiillerine karşı himaye
etmemekteydi. O zamana kadar bu hak sadece eyalet anayasa ve kanunları
tarafından korunmaktaydı. Eklemek gerekir ki, onlar bu koruma işini hakkıyla
ifa ettiler. Ondördüncü Değişiklik tarafından himaye olunan “hürriyet”in ifade
ve basın hürriyetini içine alıp almadığı hususunda karar vermek üzere bu
mahkemeye 1925 senesine kadar müracaat edilmemiştir. Bu meseleye nihayet
olumlu cevap verilmiştir.
Kayıtların [dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin] gösterdiğine ve ikrar
olunduğuna göre, sanığın mutad işi, önemli resmî memurlar, şehirde önde gelen
gazeteler, resmî görevi olmayan pek çok gerçek kişiler ve Musevî ırkı hakkında
kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici makaleler yayınlamaktır. Ayrıca
kayıtlar, tüm tehlikelerini göze alarak işi yürütmeye devam etmenin onların
[sanıkların] gayesi olduğunu göstermektedir. Her sayıda iftira mahiyetinde ve
aşağılayıcı unsur, neredeyse sair her şeyi dışlamış olarak hâkim vaziyettedir.
İfadelerin pek çoğu, yalan oldukları sonucuna varmaya zorlayacak derecede
ihtimalden uzaktır. Makalelerin kendisi kötü niyeti göstermektedir. Sanık
kanunun, anayasayı ihlâl ediyor olarak yorumlanabileceği sebebiyle geçersiz
olduğunu iddia edecek vaziyette değildir. Onun hakkı sadece, davasında eksiksiz
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biçimde ortaya koyduğu noktalar nazara alınarak, kanunu uygulamanın etkisinin
onun hakkını hukuka aykırı olarak gasbedip etmediğinin araştırılmasına
münhasırdır. Bu mahkeme alt derece mahkemesinin kararını, başka bir davada
kanunun, Ondördüncü Değişiklik tarafından himaye olunan basın hürriyetine zıt
bir şekilde uygulanabileceği gerekçesiyle bozmamalıdır.
Bu kayıt, mahkemenin ilgili kanunu kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici
makaleleri yayınlama işine uygulanması itibariyle ele alıp incelemesini
gerektirmektedir.
Bahis mevzuu kanun, (a) “ahlâksız, müstehcen ve şehevî hisleri tahrik edici”
yahut (b) “kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici” bir gazete, dergi veya sair
mevkuteyi “düzenli ve mutad olarak hazırlama, yayınlama veya dağıtma işiyle
iştigal eden” herhangi bir kimsenin huzur bozma (nuisance) suçunu işlemiş
olacağı ve kanunda belirtilen usulle men olunacağı hükmünü sevk etmektedir.
Kanun metninde, suç fiilini tanımlayan kelimelerin birbirleriyle bağlantılı olarak
kullanıldıkları görülmektedir. (b) bendine göre açılan davalarda “gerçeğin iyi
saikler ve meşru gayelerle yayınlandığı şeklinde bir savunma hakkı mevcut
olacaktır.”
Şikâyete konu olan, sanıkların, The Saturday Press adıyla bilinen ve 25
Eylül ilâ 19 Kasım 1927’de her Cumartesi yayınlanan toplam dokuz nüshası
vasıtasıyla “kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici gazeteler” yayınlama işiyle
düzenli ve mutad olarak iştigal ettikleri yolundaki ithamlar, şikâyetin bir kısmını
teşkil etmektedir. Bunlar yayınlanan nüshaların tamamıdır.
Bölge mahkemesinin sanıkların itirazını reddeden kararına karşı yapılan
temyiz müracaatı üzerine Eyalet Yüksek Mahkemesi şu görüşe varmıştır:
“İddia konusu huzur bozmayı teşkil eden unsurlar, meskenlerin içine kadar
giren, yetişkinler kadar gençlere de ulaşan bir gazete vasıtasıyla,
dağıtılmasını temin etmek için dikkat ve alâka uyandıracak şekilde ele
alınmış bulunan alenen tahkir ve terzil edici makaleleri mutad ve düzenli
olarak yaymaktır… Kanun, basın yoluyla şahsiyet haklarına tehditli tecavüze
(threatened libel) yönelik olmayıp genellikle basın yoluyla tecavüzden daha
fazlasını ihtiva eden mevcut bir işe yöneliktir. Alenen tahkir edici unsur
genel ahlâka ve kamu huzuruna zarar vermektedir. Toplum barışını bozmaya
mütemayildir. Aşağılayıcı ve kötü niyetli olması itibariyle, saldırıda
bulunmaları ve suç işlemeyi tahrik etme temayülündedir. Gerçeğin, iyi
saiklerle ve meşru gayeler için yayınlanması ile ilgisi yoktur… Minesota’da
hiçbir kurum basının samimî ve dürüst sesini susturamaz, fakat Anayasamız
kötü niyet, rezalet ve aşağılamayı, gerçeğe aykırı olduğu veya kötü saikle
yahut meşru gayeler olmadan yayınlandığı takdirde korumak niyetiyle asla
yapılmamıştır… Rezalet ve aşağılamaya adanmış bir yayına himaye
sağlamak asla anayasanın niyeti olmamıştır… Sanıklar yakın geçmişte
düzenli ve mutad olarak kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici yayın
unsurunu halka arz eden bir gazeteyi yönetme işiyle iştigal etmiş olarak
huzurumuzda bulunmaktadırlar.”
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Dava, bölge mahkemesine geri gönderilmiştir.
Near’ın cevabında, yapılan işi veya şikâyet konusu makaleleri mazur yahut
haklı gösterecek iddialar bulunmamıştır. Cevap, yayınların kötü niyetli, alenen
tahkir ve terzil edici olduklarını resmî olarak, yalanlamış, yayınların iddia
olunduğu gibi yapıldığını ikrar etmiş ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle
kanuna saldırmıştır. Yargılama esnasında müşteki, şikâyeti desteklemek için
şüphe götürmez bir şekilde yeterli delil sunmuştur. Sanık hiçbir delil
sunmamıştır. Mahkeme vakıaların, şikâyette iddia olunduğu gibi oldukları ve
bilhassa her bir sayının “esas itibariyle kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici
makalelere hasredildiği” ve son sayının esas itibariyle Leach (Minneapolis
Belediye Başkanı), Davis (Hukukun Uygulanması Vatandaşlar Birliği
Temsilcisi), Brunskill (Emniyet Müdürü), Olson (Eyalet Savcısı), Musevî ırkı ve
o zamanki mahkemede hizmet veren büyük jürinin üyeleri ile ilgili kötü niyetli,
alenen tahkir ve terzil edici makalelere hasredildiği; keza sanıkların birkaç
yayında ve o yayınlar vasıtasıyla “kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici bir
gazeteyi düzenli ve mutad olarak üretme, yayınlama ve dağıtma işiyle iştigal
ettikleri” kanaatine varmıştır.
Sanık Near, tekrar, temyizen Yüksek Mahkemeye müracaat etmiştir.
Mahkeme kanaatini şu şekilde ifade etmiştir: “Eğer kanun Anayasaya uygun ise,
ihtilâf konusu gazetenin yürütülmesinin metod ve karakterinin bir huzur bozma
olmadığı yolunda hiçbir iddia ileri sürülmemiştir. Gazete, düzenli ve mutad
olarak, ekseriyetle kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici unsurlara
hasredilmiştir… Kayıtlar, daha önce üzerinde durduğumuz aynı meseleleri
ortaya koymaktadır.” Sanık, gazetenin şikâyet konusu nüshalarının “bizatihi
aşağılayıcı mahiyette” olduğunu itiraf etmektedir. Ve demektedir ki:
“Anayasanın asla, gerçeğe aykırı olarak veya kötü saikler yahut gayrimeşru
gayelerle yayınlanan kötü niyet, alenen tahkir ve terzile bir kalkan olması için
yapılmadığı iddia olunmuştur… Bunun aksi doğrudur; her şahıs, yalan da olsa
ve kötü saiklerle ve haksız sebeplerle de olsa, kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil
edici unsuru, daha sonra bu yüzden sorumluluğa tâbi olsa da baştan yayınlama
hususunda anayasal bir hakka kesinlikle sahiptir.” Kayıtlar, makalelerin özüne
bakıldığında, burada o itirafın olduğunu kabul etmeyi gerektirmektedir. Ve bu
Mahkeme, bu temele dayanarak, eyalet hukukunun geçerli olduğu yolunda karar
vermelidir.
Delillerin uygunluğu veya kuvveti, ispat külfeti, savunmanın âdilliği ve diğer
hususlar, kararın kapsamı veya icra usulleri yahut mahkemenin tedbir
koymasına rağmen yapılmış olması muhtemel yayınların karakteri gibi
hususlarla ilgili olarak alt mahkemede hiçbir mesele ileri sürülmemiştir, burada
da hiçbir mesele yoktur.
Sanıkların, basın yoluyla şahsiyet haklarına tecavüz davasında tanınmakta
olan herhangi bir savunmayı bu davada ilâve edemeyeceklerini veya delil
getiremeyeceklerini yahut kötü niyet iddiasının, yayının doğru olduğuna
inanarak iyi niyetle yapıldığı veya yayınlama zamanındaki hâl ve şartlar altında
kamu meseleleri üzerine ya da resmî memurların resmî görevleriyle ilgili
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davranışları hakkında âdil bir yorum olarak meşrulaştırılabileceğini göstermek
suretiyle çürütülemeyeceğini tavsiye etmenin temeli yoktur.
Kararın kapsamı, burada incelenebilir [görüşülüp onaylanabilir veya
bozulabilir] nitelikte değildir. Eyalet Yüksek Mahkemesinin görüşü, kararın
kapsamının orada incelenemeyeceğini, çünkü sanıkların o mahkemede temyiz
ettikleri hataların kararın şekli ile ilgili olmadığını ve alt derece mahkemesinden
kararı değiştirmesinin istenmediğini göstermektedir. Kanun, eyalet idaresinin
kontrol yetkisini kullanabilmesi gayesiyle kabul edilmiştir ve yerleşik kurala
göre bu mahkeme, aksi açıkça ispat olunana kadar, Minesota eyaletinde barış ve
iyi düzenin muhafazası için bu tedbiri haklı kılan hâl ve şartların mevcut
olduğunu kabul etmek durumundadır.
İhtilâf konusu yayınlar, kanunlaştırmaya olan ihtiyacı ve kanunlaştırmanın
haklılığını açığa çıkarmaktadırlar. Bu yayınlar şunları göstermektedir:
1913’te Guilford soyadlı bir kimse -ki başlangıçta bu davanın sanıklarından
biri idi- Twin City Reporter (İkiz Şehir Habercisi) adlı bir rezalet kâğıdı
yayınlamaya başladı. 1916’da Near onun teşebbüsüne (şirketine) katıldı, sonra
Guilford’u teşebbüsten ihraç etti ve Bevans ailesine hizmet etmeye başladı.
1919’da Bevans Near’ın ilgisini çekti, ve o zamandan beri, yalnız veya
başkalarıyla birlikte, yayınlama işine devam etti. Sanıklar, Twin City
Reporter’da bazı menfur makaleler yayınladıklarını ikrar, bunu şantaj yapmak
gayesiyle şahsen kullandıklarını inkâr, gazete ile olan bağlantıları sebebiyle
itibarlarının lekelendiğini ikrar, ve Bevans’ın, Near ile birlikte iken gazeteyi
şantaj yapmak gayesiyle kullandığını iddia etmektedirler. Near, bu sebeple kendi
hissesini Bevans’a sattığını söylemektedir.
Near’ın hissesini 1919’da Bevans’a satışından bu yana, Twin City
Reporter’ın pek çok sayısının, kamuya açık kumar ve sair cürmî faaliyetlere
hâkim olmak ve aynı zamanda resmî memurlar ve şehir hükûmeti üzerinde bir
tür kontrol oluşturmak gayesiyle şantaj yapmak için kullanıldığı sanıklar
tarafından iddia edilmektedir.
Dava konusu makaleler ayrıca, sanıkların The Saturday Press’i yayınlama
niyetlerini ilân ettikleri zaman tehdit olunduklarını ve ilk sayının
yayınlanmasından az bir zaman sonra Guilford’a pusu kurularak, muhtemel
saldırılara karşı kendisini müdafaa etmek için yanında taşıdığı silâhını
kullanmasına fırsat verilmeden vurulduğunu belirtmektedirler. Near’ın şiddetin
geleceğini anladığı ve onu def etmek için hazırlıksız olmadığı da
anlaşılmaktadır. Bunun gibi önemli hususların çok daha fazlası da var.
Twin City Reporter’ın uzun suçlu mesleği –eğer gerçekte sanıkların
ifadelerinde anlatıldığı gibi ise– ve Saturday Press’in yayınlanmasından
kaynaklanan silâhlanma ve vurma, kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici
mevkuteleri yayınlama işiyle alâkalı türden hâl ve şartları anlamaya
yaramaktadır. Eyalet Yasama Organı, muhtemelen bu tür hâl ve şartlar sebebiyle
harekete geçip söz konusu kanunu çıkarmış bulunmaktadır. Kanun, Minesota’da
mevcut olan hâl ve şartlarla baş edebilmek için uygun görülmek zorundadır.
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Eyaletlerin, basın hürriyetinin suiistimalini önlemek için haklı ve uygun
tedbirleri alma hususunda engellenmemeleri ve serbest olmaları çok önemlidir.
Anayasa konulu çalışmasında (5. Baskı), “Kongre,... ifade veya basın
hürriyetini azaltan... kanun yapamaz” hükmünü ihtiva eden Birinci Değişikliği
izah eden Hâkim Story şunları söylemektedir:
“Bu sebeple bu değişikliğin, her vatandaşa istediği herhangi bir şeyi, cezaî
veya hukukî hiçbir sorumluluk söz konusu olmaksızın konuşma, yazma veya
basma hususunda mutlak bir hakkı teminat altına almak gayesine yönelik
olması, mantıklı herhangi bir kimse tarafından teslim olunamayacak kadar
çılgın bir faraziyedir. Bu her vatandaşa kendi zevkini tatmin için diğer bütün
vatandaşların itibarını, eşyasını, huzurunu ve hatta şahsî emniyetini yok etme
hakkını tanımak manasına gelir. Bir kimse, sırf kötü niyetle veya intikam
saikiyle, diğer bir kimseyi en rezil suçları işlemekle itham edebilir; ona karşı
tüm vatandaşların öfkesini en menfur iftiralar atmak suretiyle tahrik edebilir;
onun ailevî ve mahallî huzurunu tamamen bozabilir ve hatta alt üst edebilir
ve onun ebeveynlik şefkatini [ebeveyninden göreceği şefkati] acılaştırabilir;
zayıf, ürkek ve masumlara en sıkıntı verici cezaları çektirebilir; bir kimsenin
tüm medenî (sivil), siyasî ve hususî haklarına zarar verebilir; ve ihtiraslarına
esir olarak veya kalbinin saptırmasıyla fitneye, fesata, isyana ve vatana
ihanete, hatta bizzat hükûmete karşı kışkırtabilir. Mezkûr hâl ve şartlar
altında sivil toplum devam edemez. İnsan o zaman, hukukun noksanlıklarını
telâfi etmek için kendi intikamını kendisi almak mecburiyetinde kalabilir; ve
barbar ve merhametsiz topluluklara mahsus suikastler ve vahşice zulümler
sıklıkla işlenebilir. O hâlde bu değişikliğin ifade tarzının, herkesin herhangi
bir konuda, diğer herhangi bir kimsenin şahsını, haklarını, mülkünü ve
itibarını zedelemediği ve keza kamu huzurunu bozmadığı yahut hükûmeti
devirmeye teşebbüs etmediği müddetçe, her hangi bir ön sınırlama olmadan
konuşma, yazma ve fikirlerini basma hürriyetine sahip olduğundan daha
fazlasını belirtmediği kolaylıkla anlaşılır. Bu değişiklik, basın yoluyla
şahsiyet haklarına tecavüz hukuku uygulamasına yakın zamanda getirilen ve
herkese doğru olanı, iyi saiklerle ve meşru gayeler için yayınlama hürriyeti
tanıyan büyük doktrinin genişletilmesinden ne eksik ne de fazladır. Bu
makul sınırlama ile bu değişiklik, sadece kendi içinde haklı olmakla
kalmayıp serbest bir devlette çok değerli bir imtiyazdır. Böyle bir sınırlama
olmadığı takdirde basın hürriyeti, basın terörü yoluyla önce hürriyet
prensiplerini kötü gösterip daha sonra da en faziletli vatanseverleri menfur
hâle düşürerek despotizmi en kötü şekliyle getirmek suretiyle cumhuriyetin
felâketi hâline gelebilir.”
Mahkeme, kanunu, yayınlama üzerine ön sınırlama koyduğu gerekçesiyle
kötülerken Blackstone’dan iktibas etmektedir. Fakat Blackstone tarafından atıfta
bulunulan ön sınırlamalar, basını idarî bir memurun keyfî iradesine tâbi
kılmaktadırlar. Blackstone, uygulamayı şöyle tarif etmektedir (VI. kitap, s. 152):
“Basını, hem 1688 ihtilâli öncesinde ve hem de ihtilâlden bu yana olduğu gibi
bir ruhsat vericinin yetkisine tâbi kılmak, fikir hürriyetinin tamamını tek bir
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şahsın önyargısına tâbi kılmak ve o şahsı ilimde, dinde ve siyasetteki bütün
tartışmalı hususların keyfî ve şaşmaz (hatasız, masum) hâkemi yapmak
demektir.”
Story, Blackstone tarafından ima edilen tarihçenin dökümünü sunmaktadır
(1882. paragraf):
“İcadından kısa bir zaman sonra basım sanatı, diğer ülkelerde olduğu gibi
İngiltere’de de, sadece bir devlet işi olarak görülmüş ve kralın baskısına tâbi
olarak yürütülebilmiştir. Bu sebeple İngiltere’de, kralın ilânları, yasakları,
imtiyaz şartnâmeleri, ruhsatları ve son olarak Yıldız Odası (Star Chamber)
Mahkemesi’nin* kararları ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, her birinin
kullanması gereken matbaa ve yayıncı sayısını sınırlamış ve muayyen ruhsat
tanzimcileri tarafından önceden onaylanmadıkça yeni yayınları
yasaklamıştır. Bu menfur muhakeme usulünün 1641’de lâğvedilmesi üzerine
Birinci Charles’ın Uzun Süreli Parlâmentosu (the Long Parliament of
Charles the First), adı geçen prensle ilişkileri bozulduktan sonra, kitaplara
ruhsat verme ile alâkalı olarak Yıldız Odası’nın kullandığı yetkileri
kendisinde görmeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde [Biritanya’da
1649-60 yılları arasındaki cumhuriyet idaresi dönemi] (beşerî zaaf ve aşkın
gücü gibi cumhuriyetlerde bile olan!) ise, bu gayeye yönelik ve esas
itibariyle Yıldız Odasının 1637 tarihli bir kararına dayanan emirlerini
yayımlamışlardır. 1660’da İkinci Charles yeniden İngiltere kraliyet tahtına
oturduktan sonra, aynı konuda çıkarılan yeni bir kanun çok az değişiklilerle
söz konusu yasama emirlerini taklit etmiştir. Kanunun süresi 1679’da sona
ermiş, fakat yenilenmiş ve 1688 ihtilâlinden birkaç sene sonrasına kadar
devam etmiştir. Yürürlükte kalması için hükûmet tarafından pek çok
teşebbüste bulunulmuş, fakat parlâmento tarafından öylesine karşı
konulmuştur ki 1694’te mülga olmuş, ve o zamandan beri de asla
yenilenmemiştir.”
Blackstone’un, müşterek hukukta basın hürriyetinin, basın yoluyla şahsiyet
haklarına tecavüz niteliğinde olan veya uygunsuz mahiyette bulunan yayın
unsurundan dolayı hukukî veya cezaî sorumluluktan farklı olarak, basitçe,
yayınlama üzerinde ön [yayın öncesi] sınırlamanın yokluğu manasına geldiğini
anlatmak istediği kolayca anlaşılır. Yukarıda belirtildiği gibi Story, Birinci
Değişiklik tarafından teminat altına alınan basın hürriyetini “herkes doğru olanı,
iyi saiklerle ve meşru gayeler için yayınlama serbestisine sahiptir” şeklinde tarif
etmektedir. Story’nin ifadesi, Birinci Değişikliğin kesin anlamıyla alâkalıdır.
Story’nin tarifinden sonra gerçekleştirilen Ondördüncü Değişiklik tarafından
himaye gören serbestiye dahil bulunan basın hürriyetinin, Kongrenin fiillerine
karşı himaye olunandan daha geniş olduğu görüşü ileri sürülmemektedir (bkz.
Cooley, Constitutional Limitations, 8th ed., s. 886; Kent, Commentaries
(Yorumlar), 14th ed., Lect. XXIV, s. 17).
*

Star Chamber, İngiliz tarihinde hukuk ve ceza davalarına bakan, keyfî usul uygulamasıyla bilinen
ve 1641’de lâğvedilen bir mahkemedir. (ç.n.)
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“Ön sınırlama” deyiminin tam olarak ne manaya geldiği göz önüne alındığı
takdirde, Minnesota kanunu, yayınlama üzerinde bir ön sınırlama değildir.
Eskiden ruhsat tanzimcileri ve sansürcüler tarafından uygulananın aksine yayın
öncesi idarî kontrol yetkisi vermemekte, fakat bir hukuk davası (a suit in equity)
açmak suretiyle harekete geçirilen bir hukuk yolu sağlamaktadır. Bu davada,
kötü niyetli, alenen tahkir ve terzil edici mevkuteleri düzenli olarak üretme işi
çerçevesinde önceden [yani sınırlanmadan] yayınlanmış bir basın unsuru
mevcuttur. Bu iş ve yayınlar, şüphesiz olarak, hür basın hakkının suiistimalini
oluşturur. Söz konusu kanun, bir huzur bozma olarak yapılan şeylerin, Eyalet
Yüksek Mahkemesi tarafından ifade edildiği gibi, ahlâk kaidelerini, barışı ve iyi
düzeni tehdit etmeleri sebebiyle kötü olduğunu belirtmektedir. Eyaletlerin, bu
nevi haddi aşmaları kötü ilân etme yetkisine sahip oldukları hususunda mesele
yoktur. Sınırlama yetkisi, sadece bir huzur bozma teşkil ettiğine usulüne uygun
olarak karar verilen şeyi yapmaya devam etme ile alâkalıdır. Kontrolle ilgili
kelimeler şunlardır: “Bu nevi bir huzur bozmadan suçlu bulunan herkes, bu
kanunda belirtildiği şekilde yasaklanabilir... Her ne vakit bu nevi herhangi bir
huzur bozma işlendiğinde,... bu nevi herhangi bir huzur bozmayı işleyen,
yöneten veya devam ettiren şahıs veya şahısların, böyle bir huzur bozmayı
tekrar işleme, yönetme ve devam ettirmelerini daimî olarak yasaklamak için
Eyalet adına harekete” geçilebilir. “... Mahkeme, bu kanunla yasaklanan fiilleri
tekerrür ve temadi ettirmekten... suçlu bulunan sanıkları... daimî olarak
yasaklayan karar verebilir ve tedbir koyabilir ve bu nevi bir kararda ve karar
vasıtasıyla bu nevi huzur bozma tamamen sona erdirilir...” Kanunda, hakkında
bir huzur bozma teşkil ettiği kararı verilmeyen yayınları yasaklama manasına
gelen hiçbir husus yoktur. Bu kanun tarafından, kötü niyetli, alenen tahkir ve
terzil edici makalelerin yayınlanmasının tekerrürünü engellemek için
yetkilendirilen kararın verilmesi veya uygulaması ile Blackstone tarafından
bahsedilen ve onun atıfta bulunduğu devirlerin tarihçesinde tasvir edilen ruhsat
tanzimcileri tarafından basına uygulanan ön sınırlama arasında benzerlik
olduğunu iddia etmek hayaldir. Mahkeme görüşü, ahlâksız bir mevkuteyi
düzenli olarak yayınlama ve dağıtma işinin, Minnesota kanununun (a) bendine
göre, bir huzur bozma olarak yasaklanacağını kabul eder görünmektedir. (a)
bendi ile bu davanın hukukî dayanağı olan (b) bendi arasında anayasaya
uygunluk açısından herhangi bir fark görmek zordur. Her iki tür huzur bozma
da, ahlâka, düzene ve iyi idareye saldırmaktadır. Müstehcen neşriyattan
kaynaklananın Anayasaya uygun olarak yasaklanabildiği yerde, kötü niyetli
karalama (terzil) işini düzenli olarak yapma işinden kaynaklananın neden
yasaklanamadığını anlamak zordur.
Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından da kabul olunduğu gibi, mevcut basın
yoluyla şahsiyet haklarına tecavüz hükümlerinin, bu davada rastlanan türden iş
ve yayınların sebep olduğu kötülükleri etkin bir şekilde sona erdirmek için
yetersiz olduğu iyi bilinmektedir. Basın hürriyetini ihlâle yönelik ön sınırlama
olarak uygulandığı gerekçesiyle, önümüzde olan gibi bir değerlendirme doktrini
geçersiz kabul etmek, her toplumun barış ve iyi düzenini ve her bir ferdin işini
ve hususî meselelerini, eziyet, şantaj veya haraç elde etmeye yönelik bir proje
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yahut programı tatbik etmek için maksada ve yeterli kapasiteye sahip herhangi
bir müflis yayıncının değişmez ve uzun süreli kötü niyetli ve gerçeklere aykırı
tecavüzlerine maruz bırakmaktadır.
Karar onaylanmalıdır.
Yargıç VAN DEVANTER, Yargıç
SUTHERLAND, bu görüşe katılmaktadırlar.
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BRIDGES v. CALIFORNIA
314 U.S. 252 (1941)*

Görüşülme Tarihi: 13 Ekim 1941
Karar Tarihi: 8 Aralık 1941

Özet
Harry Bridges adlı bir sendika lideri ile Los Angeles Times gazetesinin görülmekte
olan davalarla ilgili California mahkemelerine müdahale ettikleri, dolayısıyla
mahkemeye itaatsizlik suçunu işledikleri iddia edilmektedir. Görülmekte olan bir
davayla ilgili olarak Çalışma Bakanına, yargıçın kararını eleştiren ve üstü örtülü
tehdit içeren bir telgraf gönderen ve bunu gazetelerde yayınlatan Bridges
mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulundu. Aynı şekilde Los Angeles Times
gazetesinin yayıncısı Times-Mirror Şirketi ve onun Yazı İşleri Müdürü L. D.
Hotchkiss’in, üç başyazı vasıtasıyla mahkemeye hakaret/itaatsizlik suçunu
işledikleri ifade edildi. Şirket ve Hotchkiss, yargılamayı yürüten mahkeme
tarafından başyazılardan birinden sorumlu bulundu ve her biri 100 dolar para
cezasına çarptırıldı. Sadece şirket diğer ikisinden sorumlu tutuldu ve birinden dolayı
100 dolarlık, diğerinden dolayı da 300 dolarlık para cezasına daha çarptırıldı.
Kararlar California Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.
Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi bu kararları, Anayasanın Birinci
Değişikliğine aykırı buldu.
Karar bozuldu ve iade edildi.

Yargıç BLACK Mahkemenin Görüşünü Açıkladı
Farklı taraflarla ilgili olarak farklı durum ve koşullarda gelişen bu iki davanın
ikisi de konuşma ve basın özgürlüğünü koruyan ulusal anayasal politikamızın
alanı ile ilgilidir. Davacıların tümü, Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesi
tarafından, Mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunup cezalandırılmıştır. Onların
mahkûmiyeti, henüz devam eden davalarla ilgili olarak gazetelerde yayınlanan
*

Çeviren: Doç.Dr. Ahmet Hamdi Aydın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu
Yönetimi Bölüm Başkanı.
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yorumlara dayanmaktadır. Davacılar, Eyalet Mahkemesinde ve daha sonra
California Yüksek Mahkemesinde eyaletin bu davasına, konuşma ve basın
özgürlüğünün kısıtlanması Federal Anayasa tarafından yasaklanmıştır diye karşı
çıktılar, fakat bu iddia her iki mahkemece de reddedildi. Anayasal sorunun
önemi, bizi, alt derece mahkemenin gördüğü davanın dosyasının bir üst
mahkemede incelenmesini isteyen müzekkereyi çıkarmaya sevk etti.
Özetle, eyalet mahkemeleri davacıları şu sebeplere dayanarak, henüz her
yönüyle kesinleşmemiş davalar hakkında görüş beyan etmek iddiasıyla
cezalandırma yetkisini kullandı: California, iyi bir adalet yönetimi için gerekli
yetki ve sorumlulukla donatılmıştır; bu yetki ve sorumluluktan dolayı, zor
kullanmadan ve gözdağı vermeden dürüst adlî yargılama için gerekli önlemleri
alabilir. Bu tür önlemlerden biri mahkemeye itaatsizlik olarak kabul edilen
eylem ve işlemler yoluyla davaya belirli bir şekilde olabilecek müdahale ve
engellemeleri cezalandırmak için geliştirilen davaya bakma usulüne dair genel
hukukî süreçtir. California mahkemelerinin kurulmalarından beri var olan bu
önlem, mahkeme salonunun dışında, henüz devam eden bir davanın düzenli ve
âdil bir şekilde yürümesine müdahale niteliğinde verilen beyanatlardan dolayı
cezalandırma yetkisini de içermektedir. Davayı gören mahkemenin beyanatın bu
eğilimde olduğunu görmesi ve bu bulguları destekleyen önemli delillerin olması
hâlinde burada verilen cezalandırma kararları tam olarak Eyalet’in yetkisini
kullanmasının bir örneğidir; bu cezalandırmaların ifade özgürlüğüne sınırlama
oluşturmasına kadar, kamuoyunun bu özgürlüğe ilgisi, adaletin tarafsızlığı ve
dürüstlüğüne ilgisinin yanında ikinci derecede kalmaktadır. Anlaşmazlıkla ilgili
son hükümden çıkacak sonucun doğru olması bakımından önümüzdeki konu çok
ciddî bir önem arz etmektedir. İfade özgürlüğü ve dürüst yargılama,
medeniyetimizin en önemli iki politikasıdır ve onlar arasında seçim yapmak zor
olsa gerek. Fakat eğer böyle bir anlaşmazlık gerçekten önümüzdeki olaydan
çıkmazsa bile, biz hâlâ bir eyaletin en yüksek mahkemesinin müzakerelerinden
intikal eden hassas sorunlarla karşı karşıyayız. Ancak bu, her biri belirli bir
bağımsız yetki kaynağı olduğu iddia edilebilecek bu problemli durumlarda aracı
olmamızın istenmesinde olabileceği gibi, sadece eyalet ile halk arasındaki bir
konu değildir. Elbette burada dava hakkında yetki kullanabilecek kişi bir eyalet
yargıcıydı. Fakat “ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan” bir yasaya karşı
yaygın anayasal hükmün onu yasaklayıp yasaklamadığına karar vermede, bu
mahkeme dahil, hem federal hem de eyalet olmak üzere tüm Amerikan
mahkemelerinin yetkisini zorunlu olarak ölçme ve değerlendirmeye tâbi tutmuş
oluyoruz.

I
Bir kere bilinmelidir ki, mahkeme salonunun dışında devam eden bir dava ile
ilgili belirli bir tarzda yorum niteliğinde verilecek bir beyanatın cezalandırılması
gerektiğine dair California yasama organının bizi herhangi bir şekilde
yönlendirmesi söz konusu değildir. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 307,
308 davasında dediğimiz gibi, “Eyalet politikasının bu şekilde açıklanması,
anayasal sınırların ihlâl edilmesi gibi bir hukuka karşı gelme olarak

72

İfade Özgürlüğü

değerlendirilebilir.” Fakat yine orada dediğimiz gibi, “yargılamanın çok genel
ve tanımlanmamış bir yazılı olmayan hukuk görüşüne dayandığı” yerde sorun
başkadır. Burada, California yasama organı belirli bir durumu tahmin edemedi
ve herhangi bir ifadeyi kısıtlamayı doğuracak önemli bir tehlikenin yakında
ortaya çıkacağını gördü. Dolayısıyla, aşağıdaki davalar, önceki yasa koyucuların
müzakereleriyle önümüze demirden bir zırh ile örtülmüş olarak gelmedi. Bu
koşullar altında, bu Mahkeme belirli beyanların “müstakil suç işleyenlerin
kendilerini anayasal korunmadan yoksun bırakılmalarına sebep olmak gibi bir
ihtimal” doğuran “orijinal bir sorun olarak görülmelidir” dedi (Gitlow v. New
York, 268 U.S. 652, 671).
Ne kadar “ihtimal” dahilinde olduğu hususu başka bir konudur, yani
tamamen bir şekle sokulamayan “bir yakınlık ve derece konusu”dur. Fakat
Schenck davasında bu mahkeme “kullanılan sözcüklerin bu koşullarda ve
beraberinde müstakil suçları getiren açık ve mevcut bir tehlike yaratacak bir
yapıda kullanılıp kullanılmadığı” ile ilgili bir kararlılık olmalıdır dedi. Biz bu
ifadenin, yardım edici olmakla beraber, tüm sorunu kapsamadığını kabul
ediyoruz. Sayın Yargıç Brandeis’in Whitney davasında bununla uyuşan
görüşünde dediği gibi: “Bu mahkeme henüz ne zaman bir tehlikenin açık
olduğunu; yani tehlikenin ne kadar uzak olabileceğini ve ne kadar mevcut
olabileceğini belirleyecek bir standart geliştirmedi”. Ne var ki, Schenck
davasının “açık ve mevcut tehlike” kavramlaştırması, ifade özgürlüğünün
anayasal koruma alanının konu olduğu birçok davada kullanılan bir rehber oldu.
Bu rehber bu mahkeme üyelerinin çoğunluğu veya azınlığı tarafından, casusluk
yasalarına göre, Schenck v. United States; Abrams v. United States; siyasal
suçlar yasasına göre, Whitney v. California; bir “anti-ayaklanma” yasasına göre,
Herndon v. Lowry; ve barış ve genel hukukun ihlâliyle ilgili Cantwell v.
Connecticut davasında mahkûmiyetlerin anayasallığına karar vermede yararlı bir
şekilde kullanıldı. Aynı zamanda yakın geçmişte “açık ve mevcut tehlike”nin,
müstakil suç işlemenin sınırlamalarla önlenir gibi görünmenin “özel hayat ve
mülkiyetin ihlâli, veya kişisel dokunulmazlık hakkına saldırı” olduğu yerde
ifadeye sınırlama getirmenin anayasallığına karar vermede uygun bir rehber
olduğunu önerdik (Tornhill v. Alabama, 310 U.S. 88, 105).
Dahası, bu ihtimal, müstakil suçun sonucu olarak ne kadar büyük olursa
olsun, tek başına konuşma ve basın özgürlüğü üzerindeki bir sınırlamayı
doğrulayamaz. Müstakil suçun kendisi, Brandeis’in Whitney davasında ifade
ettiği gibi “önemli” ve “ciddî” olmalıdır. Ve hatta “yasa koyucunun tercih ve
inandıkları” ifadesi, kamuoyunun rahatsızlıkları ve üzüntüleriyle ilgili küçük
sorunları, ifade özgürlüğünü azaltacak ağırlıkta müstakil suç hâline
dönüştürmez.
Sonuç olarak, “açık ve mevcut tehlike” durumlarından ortaya çıkacak şey,
ifadenin cezalandırılmasından önce, müstakil suçun oldukça ciddî, ve tehdidin
oldukça yüksek olması gerektiği şeklindeki bir çalışma ilkesidir. Bu davalar en
ötedeki korunan ifadenin anayasal sınırlarını belirleme anlamına gelmez, biz de
burada bunu yapmıyoruz. Haklar Bildirgesi’nin asgari zorlayıcılığını
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hatırlamaktan fazla bir şey yapmıyorlar. Zira Birinci Değişiklik’teki ifade gayet
açıktır. Değişiklik, “ifade veya basın özgürlüğünü daraltma”yı yasaklar ve
düzenler. Bu, bir dilin geniş bir alanda konuşulabilmesi olarak algılanmalı ve
özgürlük-sevdalısı bir toplumun izin vereceği anlamında okunmalıdır.

II
Cezalandırılan ifadeleri ve onların yayınlanmasının durum ve koşullarını analiz
etmeden önce bu dava ile ilgili devam eden görüşmelerin uygunluğuna zarar
verebilecek bir tartışmayı, eğer varsa, ele almalıyız. Özetle bu tartışma, bu
konudaki bir yayının tarihe geçmiş özel bir kategoriye, yani cezalandırmadan
muafiyetin anayasal ölçütlerinin kullanıldığı, ancak ilgili diğer ifade şekillerinin
uymadığı bir kategoriye dahil olduğu ile ilgilidir. Zira, devam eden tartışma,
yani yargıcın henüz devam eden bir davada adaletin düzenli ve dürüst olarak
sağlanmasını engelleyecek şekilde mahkeme dışındaki bir itaatsizlik ifadesini
cezalandırma yetkisi, Anayasa’nın kabul edildiği zaman İngiliz genel
hukukunda derin köklere sahipti (Fox, Contempt of Court, çeşitli yerlerde,
örneğin, 270. Aynı zamanda bkz. Stansbury, Trial of James H. Peck, 430). Bu,
herhangi bir olayda engellenmemizi gerektirmez, çünkü bu alandaki İngiliz
genel hukukunun bizim hukukumuza dönüştüğünü kabul etmek, “devrimin bir
unsuru, ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili İngiliz genel hukukundan
kurtulmaktır” şeklindeki genel kabul görmüş inancı inkâr etmek olur (Schofield,
“Freedom of the Press in the United States” 9 Publication Amer. Social. Soc.,
67, 76).
Açıkçası bu, Birinci Değişikliğin kabul edildiği atmosferi unutmaktır. Birinci
Değişikliği hazırlama çalışmalarının lideri James Madison, daha sonra Haklar
Bildirgesi olarak şekillenen önerileri sunarken şöyle der: “Biliyorum ki ne
zaman önemli haklar, yani jüri tarafından yargılanma, basın özgürlüğü ve vicdan
özgürlüğü gibi konular bu kurumda (parlâmento) tartışılsa, güçlü müdafiler bu
haklara saldırıya karşı dururlar, gerçi onların Magna Carta’sı Amerikalıların en
çok korkup saygı gösterdikleri bu hakların korunması için herhangi bir koşul
içermez. Halkın en güzide ayrıcalığı olan basın ve vicdan hak ve özgürlükleri
İngiliz Anayasasında korunmaktadır” (1 Annals of Congress 1789-1790, 434).
Madison başka bir yerde, “Birleşik Devletlerde basının durumu... genel hukuka
göre,... onun özgürlüğünün standardı olamaz” diye yazar (VI Writing of James
Madison 1790-1802, 382). Birinci Değişikliğin şekillendiği ve kabul edildiği
dönemin herhangi bir yerinde hiç tersine bir uygulama olmadı. Haklar
Bildirgesini onaylamadaki hiçbir amaç, Birleşik Devletler halkı için, Büyük
Britanya halkının şimdiye kadar sahip olduklarından daha fazla din, ifade,
toplantı ve dilekçe/başvuru özgürlüğünü güvence altına almaktan daha net ve
açık değildi. Örneğin, dinî yemin veya toplanma üzerindeki kısıtlamaların,
İngiltere’de olagelenden fazla, Anayasa’nın Amerikan Kongresinin almasını
yasakladığı önlemler olarak kabul edilebileceği inkâr edilemez. Ve basın
özgürlüğü anlamında aynı anlaşılır dil kullanıldığı için, bu aynı zamanda
kavramın benzer şekilde genişletilmesi anlamına gelir. Birinci Değişiklik, henüz
özgürlüklerin belirlenmesi üzerindeki birçok zulmedici İngiliz kısıtlamaları ile
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ilgili anılar taze iken kabul edilirken, herhâlde olagelen İngiliz uygulamalarının
onaylanması şeklinde yapılamazdı. Tersine tarihten destek alan tek sonuç,
Anayasayı yapanlar tarafından konulan koşullara bağlı olmayan yasaklamaların,
diğer özgürlükler gibi, basın özgürlüğüne örgütlü bir toplumun verebileceği en
geniş anlamı verme eğiliminde olmalarıdır. Amerika’nın bundan sonraki
tarihinin gösterdikleri, Birinci Değişikliğin bu şekildeki yapısını teyit eder.
Elbette, mahkemelerin kendilerini mahkeme salonunda vuku bulan itaatsizlik
eylemlerinin doğuracağı rahatsızlıklar ve düzensizliklerden koruma yetkisine,
özgürlüklerin anayasal olarak korunmasıyla çeliştiği gerekçesiyle karşı
gelinmesi olayı, onaylamamızı izleyen onlarca yılda yaşayan insanların başına
bize şimdi olabileceğinden daha fazla gelmedi. Hem eyalet hem federal
mahkemelerde bu yetki her zaman ve her yerde kabul edildi. Fakat onaylamadan
sonraki yıllardaki genişletme çabaları, basın özgürlüğü için bir vesvese dolu
kıskançlık duygusu veren popüler reaksiyonlara sebep oldu. Örneğin,
Pennsylvania ve New York’ta, yayın için acilen cezalandırmayı pratik olarak
yasaklayan yasalar yapmayla sonuçlanan takdir yetkisinin kullanılması ile ilgili
kötüye kullanmalar üzerine sıcak tartışmalar oldu (Bkz. Nelles ve King,
“Contempt by Publication”, 28 Col.L.Rev. 401, 409-422).
Federal mahkemelerde, bu mahkemenin yakın geçmişte, Nye v. United
States, 313 U.S 33, 45, 61 S.Ct. 810, 814 davasında gönderme yaptığımız ünlü
Yargıç Peck davası vardı. Bilinmelidir ki, ona karşı mecliste açılan dava ile ilgili
işlemler ve onların ortaya çıkardığı sonuçlar, onun bir avukatın acilen
cezalandırılması ile ilgili temyizde olan ve önünde beklemekte olan birçok
başka dava ile ilgili de sorun çıkaran bir dava hakkında yorum yapıp
yayınlamaktan dolayı hazırladığı öneride yer aldı. Kongre, burada tekrar yasa
yapmanın bir sonuç olduğunu “mahkemeye itaatsizlikle ilgili hukukun beyanı”
şeklindeki bir vurgu ile başlayan bir Nizamnamede Federal mahkemelerin
itaatsizliği acilen cezalandırma yetkisi “söz konusu mahkemenin huzurunda ya
da yakınında bulunan bir kişinin adaletin sağlanmasına engel olabilecek bir
olumsuz hareketinden başka herhangi bir davanın genişletilmesi şeklinde
yorumlanmamalıdır...” diyerek ilân eder. Son zamanlarda bu Nizamnameyi
yorumlarken belirtilen acilen cezalandırma alanını uygun olmayan bir şekilde
genişlettiği gerekçesiyle, bu mahkemenin daha önce görülen Toledo Newspaper
Co. v. United States davasındaki kararını bozduk. Ayrıca, Nye v. United States
davasında da kararı bozduk. Nye davasında olduğu gibi, burada da
Nizamnamenin anayasada itaatsizlik sayılan hareketlerin cezalandırılması için
verilen tam yetkinin sınırlarını çizme eğiliminde olup olmadığını belirlemeye
ihtiyacımız yoktur. Fakat bu yasalaştırmada, tarihsel gelişiminde görüldüğü
kadarıyla, Birinci Değişikliğin yasaklamaları için, sadece politikanın
şekillenmesinde bir rehber olarak değil, fakat hoş görülmeyecek ihlâller için
emir niteliğinde bir yön bulduk.
Her ne kadar bazı eyaletler bir düzenleme veya karar ile, devam eden bir
davada adaletin düzenli olarak işlemesine müdahale eğilimi gösteren bir bulgu
üzerine yargıcın bir beyanatı hakaret olarak cezalandırma yetkisini kesinlikle
tanımadıysa da, diğer eyaletlerin böyle bir yetkinin kullanılmasını onayladığının
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farkındayız. Fakat bu alandaki eyaletin yetkisi, bir yüzyıldan fazla bu
mahkemede denenmedi. Bu mahkeme, 1925 tarihli Gitlow v. New York kararına
kadar, Birinci Değişikliğe göre federal hükümet için geçerli olan ifade
özgürlüğünün standartlarının eyaletler için de uygulanmasını Ondördüncü
Değişikliğin içerdiğini kabul etmedi. 1925’ten beri ilk defa bu tür durumlarda
bir eyaletin aşağılama/itaatsizlik yetkisinin anayasallığına karar vermek
durumunda kalıyoruz. Şimdi böyle bir dava önümüzdeyken, ifade ve basın
özgürlüğünün tarihsel anayasal anlamını yok edecek eyaletin başka denenmemiş
kararlarının oluşmasına izin veremeyiz.
Tarih, Anayasa’ya göre diğer ifade türlerine uygulanan ölçütlerin, hakaret
davalarında, devam eden davalar ile ilgili olarak mahkeme dışındaki beyanatlar
için uygulanmadığı şeklinde bir çelişkiyi destekleyecek herhangi bir olay
kaydetmedi.

III
Pratik bir konu olarak, ifade özgürlüğünü ne kadar etkileyebileceğine dikkat
ederek, uygun bir şekilde aşağıdaki yargılamaları tartışmaya başlayabiliriz.
Kabul edilmelidir ki, halkın ilgisinin, ne kadar etkili olursa olsun, tarihçilerin ya
da bilim adamlarının bir genelleştirmesinden ziyade günlük ihtilaflı bir olayın
alevlenmesi ihtimali yüksektir. Onlar dava devam ederken yapılan beyanatları
cezalandırdıklarından, dolayısıyla aşağıdaki yargılama, tam tartışılan konuda
halkın ilgisinin doğal olarak en yüksek noktada olduğu zaman sınırlayıcı
sonuçlarını ortaya çıkarır. Dahası, bildiri sadece kritik bir zamanda değil, fakat
en önemli tartışma konusunun üzerine gelir. Burada, örneğin, iş ihtilâfları bazı
yayınların konularıydı. Deneyimler gösterir ki iş ihtilâfları ne kadar keskin ise,
bazı açılardan mahkemeye getirilmeleri ihtimali o kadar yüksektir. Dolayısıyla,
bu ihtilâflar, aşağıdaki kararların kamusal tartışma alanından uzaklaştırılmasına
olan ilgiyi yönlendirir.
Anayasa’da, ifade ve basın için getirilen özgürlüğün zamanlama ve ifade
edilen görüşlerin önemi arasındaki ters oranı desteklediğine dair hiçbir öneri
bulunamaz. Nihayet aşağıdaki kararın pratik bir sonucu olarak, devam eden bir
dava ile ilgili olarak kamuoyunun dikkatini, ne kadar olursa olsun, kendi
görüşüne çekmek isteyecek herhangi birisi, tam da kendisini dinleyenlerin
desteklerinin en yüksek olduğu zamanda, kastî olarak bir yasal sansür plânı
kabul edilmiş gibi kamuoyunun ilgisini etkili bir şekilde azaltacaktır. Gerçekten,
belki fazlasıyla böyle, çünkü özellikle yasaklanan belirli bir tür beyanat ile ilgili
mevzuata göre ve yasakların uygulandığı koşullarda ifade sahibi ya da
yayıncıya, yargıçların ifadede devam eden bir dava ile ilgili adaleti engelleyecek
bir “makul eğilim” görebilmesi hâlinde sorumlu gibi hareket etmek zorunda
kalmaktansa, en azından serbest yorumlarda yol gösterme yetkisine sahip
olabilir.
Gerçekten, zaman açısından sınırlı bu odaklanmamış tehlike, kararın son hâli
üzerinde yaptığı gibi, yok etmedir. Fakat bu onun sansür anlamındaki niteliğini
değiştirmez. Kamusal tartışma üzerindeki, bitmeyen bir dizi kısıtlama, her biri
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çok kısa da olsa, ifade özgürlüğünde önemsiz bir azalma olarak kolay
reddedilemez. Ve her birinin kısa olacağını farz etmek, bir davanın askıda kalma
süresinin günler ya da haftalardan ziyade aylar ve hatta yıllarla ifade edilen bir
konu olduğu gerçeğini görmezden gelmek olur. Bu sebeplerden dolayı aşağıdaki
olayın önemsizmiş gibi reddedilemeyecek şekilde ifadeye sınırlama getirme
sonucunu doğuracağı kanaatindeyiz. Eğer onlar bir şekilde doğru
görülebilecekse bu başka yöne çekilebilecek şekilde dizayn edilmiş bazı ciddî
müstakil suçlar için olmalıdır. Buradaki yön değiştirmesi beklenen suç,
aşağıdaki şekillerde tanımlanmıştır. İki şekilde görülebilir: hukuka saygısızlık;
adaletin düzensiz ve haksızca yönetilmesi. Yargıçları yayınlanmış eleştirilerden
korumak suretiyle hukuka saygının kazanılabileceği varsayımı, Amerika
kamuoyunun karakteri hakkında yanlış bilgi verir. Çünkü, birisinin aklı ile
konuşmak, her ne kadar her zaman çok uygun olmasa da, tüm kamu
kurumlarında çok değer verilen bir Amerikan ayrıcalığıdır. Ve, sınırlı da olsa,
yalnızca yargıçlık mevkisinin itibarını korumak adına zorunlu bir sükunet,
saygıyı artırmaktan ziyade belki gücenme, şüphe ve saygısızlık doğurur.
Korkulan diğer kötülük, yani adaletin düzensiz ve haksızca yönetilmesi, daha
çok, makul bir şekilde devam eden bir davaya müdahale eden yayınlara
sınırlama getirme ile ilgilidir. Tam olarak istenen “yargılama” açık mahkemede
uygun bir şekilde gelişen tartışmalar ve deliller üzerine alınan kararları akla
getirir. Yasal yargılamalar, toplantı salonları, radyo ve gazeteleri kullanmak
yoluyla kazanılacak seçimler gibi değildir. Fakat biz burada sözü edilen yayın
türünün yasal yargılamanın niteliğini değiştirmeyi tehdit edeceği, ve yargının
bağımsızlığını korumak için yargıçların, her yönüyle devam eden davalara
müdahale eden kamuoyunun görüşünün tüm kanallarını kapatabilecek şekilde,
bir mahkemeye itaatsizliği (contempt) cezalandırma gücüne sahip olmaları
gerektiği varsayımıyla başlayamayız. Haksız yargılama suçunun ne ölçüde bir
sonuç olabileceğini ve bu ihtimalin derhal cezalandırmayı haklı görmediğini
belirlemek için, burada soruşturulan belli sözlere ve onların yayınlandığı koşul
ve durumlara dönmek istiyoruz.
Los Angeles Times gazetesi başmakaleleri. Los Angeles Times gazetesinin
yayıncısı Times-Mirror Şirketi ve onun Yazı İşleri Müdürü L. D. Hotchkiss’in,
üç başmakale vasıtasıyla hakaret suçunu işledikleri ifade edildi. Şirket ve
Hotchkiss, yargılamayı yürüten mahkeme tarafından başmakalelerden birinden
sorumlu bulundu ve her biri 100 dolar para cezasına çarptırıldı. Sadece şirket
diğer ikisinden sorumlu tutuldu ve birinden dolayı 100 dolarlık, diğerinden
dolayı da 300 dolarlık para cezasına daha çarptırıldı.
Galiba 300 dolarlık ceza en ciddî suçu işaret etmektedir. Bu şekilde
diğerlerinden ayrılan başmakale, “Gorillere Tahliye” başlıklıydı. Bu başmakale,
büyük bir gayretkeşlikle daha önce sendika üyesi olmayan bir kamyon
sürücüsüne saldırmaktan suçlu bulunan iki işçi sendika üyesini ihbar ve ifşa
ettikten sonra, şu gözlem ile bitmektedir: “Yargıç A. A. Scott, eğer Matthew
Shannon ve Kennan Holmes için tahliye kararı verirse çok ciddî bir hata
yapacaktır. Bu toplumun, onların Hint keneviri değirmenine gönderilmelerinin
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örneklerine ihtiyacı vardır”. Yargıç Scott daha önce Shannon ve Holmes’in
tahliyesi için yapılan başvuruyu karara bağlamak ve bunu resmen ilân etmek
için (yayından yaklaşık bir ay sonra) bir gün belirlemişti.
Bu mahkemede ele almaktan ziyade bir eylemde adaletin düzenli bir şekilde
yürümesine müdahale etmek amacıyla ilk yargılamayı yapan mahkeme
tarafından bir yayının hakaret olarak cezalandırılması ilkesinin onun “doğal
eğilimi”, yüksek mahkeme tarafından olmasının onun “makul eğilimi” olduğu
kabul edilir. Daha önce “açık ve mevcut tehlike” için söylediğimize paralel
olarak, özgür ifadeye kısıtlama getirmeyi haklı görmek için ne “doğal eğilim” ne
de “makul eğilim” yeterlidir. Fakat eğer bunlar uygun ölçütler olsalar bile,
buradaki gerçekleri açıklamada bu ibarelerin kullanılmasındaki abartmayı
görmemiz gerekir.
Los Angeles Times’ın geçmişte çalışma alanındaki çatışmalar üzerine aldığı
pozisyon ile ilgili boyutlardaki işaretlere göre, onun Shannon ve Holmes’in
tahliyesine yönelik davranışı hakkında pek şüphe kalmamaktadır. Gazetenin
uzun süren saldırganca görüşüne göre, Los Angeles’taki herhangi bir yargıcın
tahliyeye karar vermesi olayında karşı eleştiriden başka bir şey beklemesi
tasavvur bile edilemez. İşlemlerin son şekliyle düzenlenmesinden sonraki böyle
bir eleştiri hoş görülebilirdi. Böylece bu başmakale, taşıyabileceği en korkunç
anlamı ile, katı olmayan bir düzende olup bekleyen bir davayla ilgili olarak
gelecekte beklenmesi makul olan bir karşı eleştiriyi tehdit etmekten başka bir
şey yapmadı. Dolayısıyla, onun adaletin işleyiş istikameti üzerinde önemli
şekilde etkili olduğunu kabul etmek, yargıçları büyük ve önemli kavramlar
olarak kabul edemeyeceğimiz sebatsızlık, dirayetsizlik veya onursuzlukla
suçlamak olur. Aşağıda cezalandırılan diğer iki başmakaleden alıntılar
yapılmıştır. Bu iki başmakale bakımından, bu mahkemenin üyeleri arasında bir
sonuca varma konusunda bir ayrılık yoktur. Herhangi bir gelişmede, hepimiz
onların adaletin işleyişi üzerindeki muhtemel etkilerinin ihmal edilebilir
olmadığı ve anayasanın, mahkûmiyetleri devletin yetkisinin hoş görülemez
uygulamaları olarak bir tarafa koymaya bizi mecbur bıraktığı görüşündeyiz.
“Gorillere Tahliye” ile ilgili sürüp giden tartışmaya göre bu başmakalelerin
analizi gereksiz sayılır.
Bridges’in Telgrafı. (...)
“Kimse bu işi ele almak için Washington’a kaçmadı. Zaten ona burada
bakılıyordu.
Diğer yerlerde hükümet yıkılabilirdi; tüm eyaletlerde kargaşaya neden
olabilirdi. Fakat Los Angeles bölgesi sağlam durmaktadır; görev yapabilen
memurları ve işlevlerini yürüten mahkemeleri ve jürileri vardır.
Durum böyle oldukça ne davebeckism ne de johnlewisizm burada kontrolü
ele alamaz ve alamayacaktır”.
“Eski bir Kraliçenin Düşüşü” başlıklı bu ikinci başmakale, 14 Nisan 1938
tarihli The Los Angeles Times gazetesinde yayınlanmıştı. Burada da yayın, bir
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jürinin başmakalenin konusunu suç olarak kabul ettikten sonra, fakat ilk
yargılamayı yapan yargıcın cezayı ilân etmesinden önce gerçekleşti. Başmakale
şöyle devam eder:
“Bildiğimiz gibi politika esas itibariyle bencil bir iştir, çoğunlukla şu ya
da bu türden kişisel çıkar için yapılır. Patron tipinde olduğu zaman aynı
zamanda oldukça emredici eğiliminde olur. Kamunun haklarının inkârı
sayılan patronlukta başarı, mutlaka, gerçekten illegal değilse bile bir tür
moral sapma anlamına gelir.
Bayan Helen Werner’in politik yeteneklerinin, aktif hayatındaki
başarısının sönmesinde onun ve kocasının itibarını düşüren hedeflerden
ziyade diğer hedeflere yönlendirilmesinden pişmanlık ifade etmek, koşul ve
durum açısından olmasa da duyu anlamında bir tür çelişki gibidir. Eğer
elinde olsaydı hiçbir zaman politikanın içinde olmayacaktı ve belki de asla
açıkça sesi duyulmayacaktı. Onun doğuştan yeteneği tamamen politikti;
faaliyetin başka herhangi bir alanında yanlış rol almış olurdu.
Bayan Werner’in temel yanlışı politika yapma zamanının geçtiğini
anlayamamış olması gibi görünmektedir. Yıllarca ülkenin tek başlıca kadın
patronu olmanın keyfini çıkardı –ve bunu gerçekten yaşadı! Zinde
zamanında her politik tart ya da kekte parmağı oldu, ve bunların birçoğu erik
özünden olup, AF of L Sendikası ve Çalışma Bakanına gönderdiği bir
telgrafın yayınlanmasına sebep olan veya yayınlanmasına rıza gösteren
Bridges’in de görevli bulunduğu bir CIO Sendikası için yapılmışlardı.
telgrafta yargıcın kararının ‘zamanın geçtiğinden bahsedilerek, onun
uygulanmasının Los Angeles Limanını bağlayacağı ve tüm Pasifik Sahilini
kapsayacağı’ belirtildi; ve sonuç olarak, on iki bin kadar üyeyi temsil eden
CIO Birliğinin eyalet mahkemelerinin ‘kendi yöneticileri ve temsilcilerini
seçmede üyelerin oylarının çoğunluğunu, ve Ulusal İş İlişkileri Kurulu’nu
önemsiz saymasına izin vermeye’ niyetli olmadığı bildirildi. Güya
Bridges’in mahkûmiyeti kesinlikle onun ‘edepsizce’ kelimesini kullanmasına
dayanmamaktadır. Oldukça anlamlı olan telgrafın geri kalan kısmı,
mahkemenin kararının orada uygulanmasının sonunda bir grev olacağını
ifade eder gibi görünmektedir. Böyle bir grevin kararın ilkelerini ihlâl
edeceği ve bir şekilde California’nın hukukunu karmaşık hâle getireceği
iddia edilmemektedir. Dolayısıyla hiçbir şekilde telgraf, ne Bridges ne de
Birlik tarafından bir illegal hareket tarzını izlemek amacıyla bir tehdit olarak
algılanamaz”
Dahası, Bridges’in bu beyanatı, grevleri önlemekle ilgili resmî görevli ve
yetkili olan Çalışma Bakanı’na yapılmıştır. Sebebi ne olursa olsun eğer bir grev
muhtemel ya da olacak gibi olduğunda, Bakan’ın elde olan tüm bilgileri alma
yetkisi vardır. Gerçekten, California Yüksek Mahkemesi, gazetelerdeki yayının
yanında Bakan’a mesaj göndererek Bridges’in, Birinci Değişiklik ile korunan
bir hak olan, Birleşik Devletler hükümetinin güvenilir temsilcilerine dilekçe
verme hakkını kullandığını kabul etti.
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Kabul edilmelidir ki, Bridges kamuoyunun iş hayatı ile ilgili tartışmalara
ilgisinin en yüksek olduğu zamanlarda konuşan ünlü bir işçi lideriydi. Burada
beyanatlarının anayasal korumanın değerini azaltmaktan ziyade artırmaktan
dolayı zamanlaması ve önemi, ve aşağıda yer aldığı şekilde yayınların
cezalandırılmasının sansür edici etkilerinin genişliği ve ciddiyeti ile ilgili olarak
önceden yaptığımız gözlemler, kesinlikle bir işçi sözcüsü lidere, değişik bir
görüş belirten güçlü bir gazeteden daha az uygulanabilir değildir.
Takdiren karar vermeyi desteklemek üzere ileri sürülen sebeplere
baktığımızda, burada da devam eden bir davanın haksızca sürmesine sebep olan
ihtimalin temelde ispat ve iddia ile yapılan beyanat olduğunu görürüz. Ve yine
burada da, aşağıdaki mahkemeye göre, suçun özü gözdağı vermektir.
Telgrafın, Bridges’in bir greve çağrı niyeti taşıyan bir bildiri gibi
yorumlanabileceğini düşünelim; ki bunun ne California’nın genel hukuku ne de
mahkemenin kararı ile yasaklanan bir şey olduğu kabul edilir. Durumun
gerçeklerine bir göz gezdirilecek olursa, Yargıç Schmidt’in kendi kararının bir
sonucu olarak bir grev ihtimalinin farkında olmadığını düşünemeyiz. Eğer
gerçeklerin kendisinden gözü korkmadıysa, onlardan en açık bir şekilde
bahsetmenin adaletin yerini bulmasını geciktirebileceğine inanamayız. Tekrar
belirtelim ki sonuç kısmında, beyanatın yargıya müdahale “eğiliminde”
olduğuna dair bir abartma görüyoruz. Eğer atmosferde elektrik olmuş olsaydı,
bu gerçeklerden kaynaklanmış olurdu; Bridges’in telgrafı ile ilâve olan yük
önemsiz olarak görmezlikten gelinebilir. Çok farklı gerçeklere gönderme
yaparak konuşan Sayın Yargıç Holmes’in sözleri tamamen burada geçerli gibi
görünüyorlar: “Eğer bu bir itiraf ise, tüm bunlarda veya davadaki delillerde akla
uygun bir metaneti etkileyebilecek herhangi bir şey bulamadım, ve hatta ortada
adaletin yerini bulmasını herhangi bir şekilde engelleyecek hemen hiçbir şey
bulamadım ki burada sözünü edeyim”, (Toledo Newspaper Co. Gazetesi v.
United States, 247 U.S.425,)
Karar bozuldu ve iade edildi.

Kendisine Baş Yargıç, Yargıç Roberts ve Yargıç Byrnes’in
katıldığı, Yargıç FRANKFURTER’in Karşı Oy Yazısı
Bütün tarihimiz, peşinde büyük bir kitle olan bir lider için ya da güçlü bir
metropoliten gazete için, bir yargıcın önünde bekleyen bir konuda korkutulup
hareketten alıkonulması teşebbüsünde bulunmasının Haklar Bildirgesi
tarafından güvence altına alınan insan haklarından birinin kullanılması olduğu
görüşünü reddeder. Çoğunluğun görüşü, California’yı, Birliğin kuruluşundan
beri tüm eyaletlerde var olan ve şimdiye kadar karşı gelinmeyen hukukî
düzenlemelere göre, vatandaşlarının güvenliğini
sağlamak için gereken
araçlardan yoksun bırakır. Kesintiye uğramayan anayasal süreç tarihi ile bu anî
kesintinin bir garantisi yoktur. Eyaletlerin tarihsel yetkilerinden böyle bir
yoksun kalmayı haklı ve doğru bulmak, Anayasa tarafından teminat altına alınan
ifade ve düşünce özgürlüğü görüşünü yanlış anlamaktır.
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İnsan haklarını cömertçe uygulamanın bu güne kadarkinden daha önemli
olduğunu farz ederek, fakat onun anayasanın uygulanacağı Federal sistemin
temellerini oluşturan insan haklarının teminat altına alınması için de çok önemli
olduğunu farz ederek, çoğunluğun görüşündeki dikkat çekici belirsizlikler ve
sessizliklerin bu davalardaki konuların tam olarak açıklığa kavuşturulmasını
gerektirdiğine inanıyoruz.
Şimdi sorun, California mahkemelerinin hâlen önlerindeki davalarda
yargılamalarına baskı yapılma çabaları ile uğraşma yetkisini belirlemek iken,
mahkemelerin bugünkü yönetiminin sonucu, kırk sekiz eyaletin vatandaşlarının
sürekli olarak adlî sürecin etkili bir şekilde işleyişi için önemli gördükleri bir
hakkın inkârıdır; tıpkı Kongre’nin yetkilerinin en baştan beri anayasayı
yapanların bizzat kendileri tarafından bile inkârı gibi. Elbette, çoğunluk bu
kadar çok kelimenin içinde gazeteler tarafından yargılamanın anayasal
kudsiyetinin olduğunu onaylamaz. Kesinlikle bu görüş, mahkemelerin dürüst
yargı sürecini korkutacak beyanlarla mücadele etme hakkının, şimdiye kadar
bütün eyaletlerin 1789, 1 Stat. 73 tarih ve sayılı Adliye Yasasına göre
mahkemelerine ve Kongre’nin de federal mahkemelere vermeyi uygun
gördükleri bir hakkın samimî bir onaylanmasından yoksundur. Eğer tüm bunlar,
çoğunluğun, belirli şekillerde California’da adaletin işleyişine müdahale
etmenin, hafiften California’nın kendi mahkemelerini tarafsız yargıdan ziyade
ifade özgürlüğünün kontrolü için bir araç olarak baskıdan uzak tutma hakkı ile
yakından ilgili olduğunu farz ettiğine karar vermek ise, öyle demek doğru
olurdu. Devletin yetkileriyle derinlemesine ilgili olan ve devletin ve halkın
politik yetkilerini geçersiz kılmakta kendi kendini sınırlayan bu mahkeme
tarafından profesyonelleri teste tâbi tutan konular açıklığa kavuşturulmadan
bırakılmamalıdırlar.
Biz eyaletleri gazeteler tarafından yargılamadan ziyade, mahkemeler
tarafından yargılamada ısrar etmek için onları yetkisiz kılan Anayasa'nın belirli
koşullarına bile başvurmadık. Şimdiye kadar Birleşik Devletler Kongresi söz
konusu olduğunda Birinci Değişikliğe havale edildik. Bu çok açık. Fakat burada
California’nın üzerindeki sınırlamalar ile –eyaletlerin üzerindeki sınırlamalar
ile- uğraşıyoruz. Birinci Değişikliğin getirdiği ifade özgürlüğünün korunmasının
Ondördüncü Değişiklik tarafından emildiğini söylemek yeteri kadar bir şey ifade
etmez. Ondördüncü Değişikliğin eyaletin yetkileri üzerine getirdiği çeşitli
sınırlamaların hangisi Birinci Değişikliği geçersiz kılar? Ondördüncü
Değişikliğin bazı maddeleri sadece vatandaşlara uygulanır, ve burada
davacılardan biri yabancı uyruklu; bazı maddeleri sadece özel kişilere uygulanır,
ve burada diğer bir davacı bir şirkettir. Sadece “gerekli yasal süreç” hükmü
insan haklarının anayasal korunmasını yabancı uyruklular ve şirketler için de
temin eder. Şirketler kendileri için bu hükmün garanti altına aldığı “özgürlüğü”
isteyemezler. Bu hüküm sadece onların malını mülkünü korur. Çoğunluğun
görüşü, kararının dayandığı spesifik anayasal koşulun açıkça söylenmesindeki
başarısızlık karşısında garip bir şekilde sessiz kalır.
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Bunlar akademik tartışma noktaları ve teknik ince noktalar değildir. Bizden
önce gidenler bize öğüt verdiler ki, “serbest temsilin olduğu devletlerde,
insanların atadıkları memurlar vasıtasıyla, özellikle geliştirilen anayasal
sınırlarla kendi kendilerini kısıtlamalarıyla birlikte, kendi iradesiyle kendi
kendilerini yönetme haklarından daha önemli hiçbir şey yoktur ve bize mahsus
iki kademeli devlet şeklimizde, Federal Anayasa’nın açıkça ya da ima yollu bu
yetkiyi geri almasıyla birlikte, eyaletlerin kendi işlerini düzenlemede kendi
halkını yönetmeye tam yetkili olmalarından daha önemli hiçbir şey yoktur.
Eyaletlerin halklarının kendi hukuklarını istedikleri gibi yapma ve değiştirme
yetkileri, özgürlüğün ve adaletin en büyük güvencesidir.... Biz, federe
devletlerin kendi mahkemeleri tarafından deklare edilen hukukunun işleyiş
yönteminin makul ve âdil olup olmamasına karar vermek için değil, sadece
onların Federal Anayasa’ya ve ona uygun olarak yasalaştırılan üst hukuka
uygunluğuna karar vermek için yargılama yetkisi ile donatılmışız. Anayasa’yı
yorumlama kisvesi altında neyin akıllı, âdil ve özgür bir toplumun kabul
edebileceği bir devlet sistemine uyduğu ile ilgili tartışmasına kendi kişisel
görüşümüzü karıştırmamaya ve onları anayasal sınırlamalar ile karmaşık hâle
getirmemeye dikkat etmeliyiz” (Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78, 106, 107
S., 29 S.Ct. 14, 22).
Mevcut kararıyla bağdaşmayan, tarihindeki bir dizi kararında bu mahkeme,
“ısmarlanmış özgürlük kavramında ve dolayısıyla Ondördüncü Değişiklikte
zımnen anlaşılan” özgür tartışma fırsatlarının eyaletler tarafından yapılacak
saldırı teşebbüslerine karşı korunduğunu tespit etti. İfadelerin nefret
uyandırıcılığı fikir iklimi üzerinde ne kadar egemen olursa olsun, araştırma ve
düşünce kanalları yeni zafer sebepleri için açık tutulmalıdır. Belirli bir eyaletin
bir hareketinin “bu özgürlüğün anlamlı niteliklerini” ihlâl etmesi, çok istenen bu
özgürlüğün ve karşı konulan kısıtlamanın ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü
bir imtiyazın tanınması onun şartsız ve istisnasız olduğu anlamına gelmez.
Birçok durumda iyi ve olumlu olabilecek bir sosyal politika, diğer durumlarda
üstünlük için yarışarak olumsuz bir sosyal politika olabilir. Bundan sonra,
şimdiye kadar olduğu gibi, her birine uygun bir değer atfederek ve yargı
sürecinin birer aracı olan tüm farklılaşmaları ve benzerlikleri yardımına
çağırarak onlara aracılık etmek bir mahkemenin işlevi olur (Clark v. United
States, 289 U.S. 1).
Özgür ifade, Haklar Bildirgesi tarafından güvence altına alınan tüm
özgürlüklerin etkili korunma araçlarını felç etme anlamına gelen saçma bir
görüş değildir. Önümüzdeki davalarda, ifade ve basın özgürlüğü adına talepler
ile bundan daha az değerli olmayan özgürlükler adına talepler çarpışır.
California, adalet sistemini koruma araçları olarak ne yapageldiğini yapma
hakkını ispat ve iddia ile beyan eder.
Magna Carta’dan bu yana tarafsız bir yargılama süreci ile adaletin yönetimi
özgürlük anlayışımızın temeli oldu. Bu sadece mevcut davacılarla ilgili değildir.
Verdiği güven herkesi ilgilendirir ve Ondördüncü Değişiklik tarafından garanti
edilen özgürlük ile korunmaktadır. Bu sebeple bu mahkeme, bir mahkeme
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salonuna egemen olmaya çalışan kalabalığı, Moore v. Dempsey, bir davalının
zihinsel baskısını, Chamber v. Florida, tarafsız yargıçları tedarik etmeyen bir
adliye sistemini, Tumey v. Ohio, ve jüri üyelerinin seçiminde ayırımcılığı, Pierre
v. Louisiana ile Smith v. Texas da hukuk dışı olarak kabul etti.
Yargılama bir “fikirlerde serbest ticaret” değildir, bir mahkeme salonunda
“düşünce gücünün rekabet piyasasında kendisini kabul ettirmenin” gerçek bir
denemesi de değildir. Bir mahkeme, tartışma için sınırların kesin bir şekilde
tanımlandığı bir forumdur. Kendi soruşturma düzeni ve anayasa, yasalar ve
geleneklerle belirlenen kendi yöntemi ile sınırlanmıştır. Devletin hiçbir diğer
yetkilisine dayanmayan tarihî zorlamalar sebebiyle yargıçların ifade özgürlükleri
kısıtlıdır. Yargıçlar böyle sınırlanmışlar, çünkü onlar zamanla edinilen
deneyimlerle, sadece bu tür yöntem ve gelenekleri gözlemleyerek uygulanabilen
ve korunabilen hakların kullanılmasını ve özgürlüklerin korunmasını sağlıyorlar.
Toplumun değişmez bir adlî sisteme dayanması, özgürlük tarihinde o kadar
sıradan ki onu sürdüren araçlar, sadece onu mümkün kılan koşulları
önemsemeden, genellikle olmuş gibi kabul edilirler. Toplumumuzda
mahkemelerin adliyedeki rolü, devlet adamları, tarihçiler ve anayasayı
yapanların konusu oldu. Bu belki de en iyi Massachusetts Haklar Bildirgesi’nde
ifadesini buldu: “Her birey için, hayatı, özgürlüğü, malı ve kişiliği ile ilgili
hakların korunması açısından, tarafsız olarak hukukun yorumlanması ve adaletin
işlemesi önemlidir. İnsanlığın çoğunun kabul edeceği gibi her vatandaşın özgür,
tarafsız ve bağımsız yargıçlar tarafından yargılanma hakkı vardır.”
Anayasa teorik bir doküman sayılmadığı gibi, popüler sloganların toplamı
gibi tasarlanmış Haklar Bildirgesi de değildir. Devletin birimleri ile
ilgileniyoruz. Birinci Değişiklik ile tanınan ifade ve basın özgürlüğünü
Ondördüncü Değişiklikte göremediğimiz gibi, aynı zamanda sakin bir adalet
sürecini güvence altına almak için eyaletler tarafından kullanılan eski araçları da
göremiyoruz. Ondördüncü Değişiklik, bir eyaletin belirli bir adlî yetkinin
kullanılmasını yok etmeye niyetlenen ifadeleri yasaklamanın tarihî sürecini
sürdürmesini yasaklamaz. Dolayısıyla, adaletin tarafsızca başarılmasını temin
etmek, ifade özgürlüğü ya da basın özgürlüğünde bir kısıtlama değildir, ki
özgürlüğün bu aşaması şimdiye kadar en cesur özgürlükçüler tarafından bile
kabul edildi. Gerçekten, özgürlüklerin kendisi, ekstra adlî mütalâalarda
duyguları bile şuursuzca uyanmayan ve zihinleri karıştırılmayan adalet
mensuplarına dayanırlar.
Elbette, ifade ve basın özgürlüğü, özgür bir halkın aydınlanması ve yetkiyi
kullananların kısıtlanması bakımından anlamlıdır. Özellikle de bu özgürlük,
birçok etki olmadan, düzenli bir şekilde, yetki aşınmasının ikiz panzehiri olan
mizaç ve tevazudaki mahkemelerin çalışmaları üzerine yapılan yorumlarda
kullanılırsa. Fakat Haklar Bildirgesi kendi kendini yıkmaz. İfade özgürlüğü, tam
tarafsız yargıyı geçersiz kılacak bir anlam taşıyamaz. Mahkemeler Haklar
Bildirgesini doğrulamak için nihaî merciler olduğu için, bir eyalet böyle bir
doğrulama sürecinin kendi makul eserlerini daha ilkel hırs ve baskının meydan
savaşı içine girmesinden dolayı kırılmamasını temin etmek için kesinlikle tarihî
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uygun araçları onaylamalıdır. Mahkemeler, eleştirilecek kadar ihtiyacı büyük,
fakat sadece görevini yapmalarına müsaade edecek kadar büyüktür.
Ondördüncü Değişiklik tarafından güvence altına alınan “özgürlük” tarihin
gösterdiklerini özetler. Ve California mahkemeleri tarafından kullanılan yetki,
özgürlük sevdalısı İngilizce konuşan insanlar tarafından geliştirilen adalet
yönetimi sisteminden kaynaklanmaktadır. İngiliz mahkemeleri, ilk günlerden
beri bunu varoluş sebepleri için, yani sadece önlerine ne geldiyse ona bakarak
adaleti tarafsızca yönetmek için yaparken, karşılarına çıkan engellerle mücadele
ettiler. Bu müdahaleler muhtelif türdendi. Fakat hepsi kötü ve talihsiz bir ifade
olan “mahkemeye itaatsizlik” deyiminin içine girerdi, ve bununla uğraşmasının
aracı tarihsel olarak bilinen mahkemelerin itaatsizliği cezalandırma yetkisidir.
Hukuk kurumlarımızın birçok yönü için gerek olduğu gibi, takdir yetkisinin
kullanılması prosedürünün şekli ile ilgili yerleşmiş doktrinler şüpheli tarihsel
otorite üzerine geliştirilmiş hâle geldi. Hukuk bilimi bilerek kurallara karşı
gelme için acele yargılama usulünün kaynağı ile ilgisini yalanlar (Bkz. Sir John
Fox, The History of Contempt of Court). Fakat hiç şüphe yok ki on sekizinci
yüz yılın başından beri, hüküm ve karar verme sürecinin içine münasebetsizce
girmek şeklinde bilerek itaatsizlik yapmayı cezalandırma yetkisi, İngilizlerin ve
bu ülkenin tartışılmaz bir karakteristiği oldu.
İngilizce konuşan dünyanın hüküm ve karar vericileri, Birleşik Devletlerin
ve kırk sekiz eyaletin mahkemeleri dahil, şimdi karşı gelinen yetkiyi zaman
zaman tanıdılar ve kullandılar. Yazılı olmayan hukukun beyan edici bir
formülâsyonu, anayasayı yapanlardan biri olan ve daha sonra Baş Yargıç olan
Oliver Ellsworth tarafından, 1789 tarihli Adliye Yasası’nda yazılmıştı (17, 1
Stat.73, 83); bu yetki önceleri bu mahkemedeki bir dizi görüşte, mahkemelerin
ilk oluşturulmalarında fazlalık olarak kabul edilmişti. Blackstone, Kent ve
Story’lerinki gibi önemli yorumlarda, on sekizinci yüzyılın sonları ve on
dokuzuncu yüzyılın başlarında hukukumuzun böyle geniş ölçüde etkilendiği
izah edildi ve desteklendi; onun tarihsel devamlılığı şimdi tekrar başvurulan
“gerekli yasal süreç” kuralına göre devletin eylemlerine karşı dayandı. Tüm
yetkilerde olduğu gibi, bu da istismar edildi. Bazı İngiliz yargıçlar “mahkemeyi
mahcup etmeye” yani onun genel itibarını düşürmeye çalışanları “hapsetmek”
üzere, yargılama işine müdahaleleri kontrol altına almak için otoriteleri
genişletti. Böyle aptallıklar İngiltere’de uzun süreden beri reddedilmektedir ve
burada hiçbir zaman zemin bulamadı. Fakat mahkemelerin işine karışmayı
cezalandırma teknik yetkisi bile istismardan çabuk etkilenir. 1809 gibi bir tarihte
Pennsylvania, hakaretlerde acele durumlarda cezalandırma yetkisini, kötü
yönetmeye yakın tanımlanacak şekilde sınırladı ve başka müdahale şekilleri için
sıradan cezaî işlemlere devam eden sebep koşulunu getirdi. Yargıç Peck’in
rezalet türünden davası Kongre’yi, 2 Mart 1831 tarihli Yasayı çıkarmaya sevk
etti. Birçok eyalet bu federal yasayı kopya etti. Yüzde-elli olan yargılama
yetkimizle, bu konuda yasa yapma ve hüküm ve karar verme sürecini izlemek
bilgiçlik taslamak olurdu. Amerikan eyaletlerinin şimdiye kadar karşı
gelinmeyen, mahkemelerin takdiren cezalandırma yetkisiyle donatılmaları
konusunun, henüz yakın geçmişte devletin eylemine karşı basın özgürlüğünü
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korumada önde gelen bir davada Sayın Yargıç Hughes tarafından özetlendiğini
söylemek yeterli olacaktır: “Aynı zamanda mahkemelerin, yayınlar adlî işlevin
gerektiği şekilde yerine getirilmesini doğrudan önleme eğiliminde olduğu zaman
takdiren cezalandırmaya yetkileri vardır” (Near v. Minnesoto, 283 U.S. 697,
715). Önümüzdeki problemin, basın özgürlüğü üzerinde on sekizinci yüzyıl
kısıtlamaları olsa da, eski hâline dönmesini önlemek, büyük konulara önem
vermemek olur. Sorun daha ziyade on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl Amerikan
yasalarının yargı kararı ile fesh edilip edilmemeleridir.
Normal koşullarda bir eyaletin belirli tarafsız hüküm ve karar verme
sürecinin uygulanması ile müdahaleyi önlemesi, halkının kararları veya kararları
veren yargıçları kınama hakkını kaybetmeleri anlamına gelmez. Kişi olarak
yargıçlar veya kurum olarak mahkemeler diğer kişi ve kurumlardan fazla
eleştiriden muaf değildirler. Sırf yargı mensupları adalet ile özdeşleştirildikleri
için, herkeste varolan beşerî zaafiyetlerinin ve yanılma paylarının olduğunu
unutabilirler. Bazen yargıçlar kurulunun üzerinde sert amirler olabildiği gibi,
kendi tabirleriyle değerlerini artırmak için yetkiyi bütün techizatıyla kullanan
kibirli otorite kullanıcıları da olmuştur. Dolayısıyla, yargıçlar sınırlarını, ve
biraz pervasızca da olsa samimî bir şekilde ifade edilen güçlü bir eleştiri akımı
yoluyla esas kamusal sorumluluğunu unutmamalıdırlar. “Bir adam resmî
işlemler beklenilmeden hapsedilemez, çünkü yargıçtan daha sonra karar
vermesinin istenmesi durumunda bu sözler halkın duygularını pek de
istenmeyen bir şekilde etkileyebilir, ki bu bir yargıcın hâlen ne yaptığına karşı
halkın heyecan duymasından başka bir şeydir” (Yargıç Holmes, Craige v.
Hecht, 263 U.S. 255, 281). Fakat Anayasa bir eyaletin, adalet sistemimizin
teorisi olan “ulaşılması gereken sonuca, özel bir ifade ya da kamuya açık bir
yazı şeklinde olabilecek herhangi bir dış etki ile değil, sadece açık bir
mahkemedeki tartışma ve deliller ile varılmalıdır” kuralı ile hareket etmesine
engel olmaz. Sayın Yargıç Holmes tarafından mahkemenin bu şekilde ifade
edilen adalet sistemimizin teorisi, herhangi bir mahkeme üyesi tarafından hiçbir
zaman sorgulanmadı. Patterson davasındaki karşı görüş belirtmelerinde bile ne
Sayın Yargıç Harlan ne de Sayın Yargıç Brewer tarafından sorgulandı. Bu
davadaki farklılıklar, “Ondördüncü Değişiklikte, Birinci Değişikliktekine
benzer bir yasaklamanın bulunup bulunmadığı” ve eğer böyleyse, bu korumanın
alanının ne olduğu sorunu ile ilgilidir. İlk sorun, Gitlow ile başlayan bir dizi
dava ile olumlu bir şekilde geliştirildi. Birinci Değişikliğin alanının Patterson
davasındaki görüşte ima edilenlerden daha genel olduğu, daha sonra, Schenck
davasında Mahkeme için konuşurken Sayın Yargıç Holmes tarafından kabul
edildi. Fakat geleneksel takdiren cezalandırma yetkisinin önceden sansürlemek
değil, olmuş eylemleri cezalandırmak olduğu, böyle olmakla birlikte bir ceza
davasındaki takibat gibi, ne Birinci ne de Ondördüncü Değişikliğe yakıştığı, bu
Mahkemenin tarihi boyunca hiç şüphe götürmedi.
Özgürlük tarihinde uzun ve çok zor çabaların ürünü olan adalet kavramı,
medeniyetin en büyük başarılarından biridir, onun iktidar sahipleri tarafından
reddedildiği ve alay edildiği bir zamanda çok kutsal sayılması gerekir.
“Mahkemede kullanma ve savunma hakkı baskının alternatifidir. Örgütlü bir
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toplumda o, diğer tüm hakları muhafaza eden bir haktır ve düzenli bir devletin
temelinde yatar”. Chambers v. Baltimore & Ohio R.R., 207 U.S. 142, 148.
Bunun, ortodoks görüşlere saldırı olabilecek politik, ekonomik ya da dini bir
görüşün ifade edilmesinin kısıtlanması ile hiçbir ilgisi yoktur. Devletin, tarihsel
işlemlere göre yasal mahkemeler yoluyla vatandaşları arasında ve vatandaş ile
devlet arasındaki çatışmalarda hüküm ve karar vermek şeklindeki medeni bir
toplumda zorunlu olan bir işlevin yerine getirilmesi yetkisiyle ilgisi vardır.
Mahkemeler ve yargıçlar, dava hukuku, kendi kendini sınırlamak ve uygun olma
yollarından başka kısıtlayıcı bağlardan kurtarmak olan tartışmanın kazanç ve
kayıplarından kendilerine pay çıkarmalıdırlar. Doktrin yelleri iyiliğin çoğalması
ve kötülüklerin azalması için özgürce esmelidir. İfadenin sertlik ve doğruluk
derecesine bakılmaksızın, dil ya da kalem kullanma özgürlüğü duygusuna engel
olacak sınırlamalara da izin verilmemelidir.
Yorum, ne kadar doğru olursa olsun, bir şey, hâlâ yargıda bekleyen belli bir
dava ile ilgili gözdağı vermek ise oldukça başka bir şeydir (Bkz. Laski,
“Procedure for Constructive Contempt in England”, 41 Harv.L.Rev. 1031, 1034;
Goodhart, “Newspaper and Contempt in English Law”, 48 Harv. L. Rev. 885).
Yargıca bir ders vermek, kin beslemek, veya değerini düşürmek ya da gelecekte
yapacaklarını etkilemek eğiliminde olan bir yayın takdir yetkisinin
kullanılmasını haklı göstermez. Ele alınmakta olan bir konuya gönderme
yapmalıdır ve onun tarafsız düzenine gerçekten bir tehdit oluşturmalıdır.
Rasyonel, tarafsız hüküm ve karar vermeye uymayan atmosferik bir baskı
yaratacak şekilde ayarlanmalıdır. Fakat adalete karışmak için başarıya ihtiyacı
yoktur. Diğer suçlarda olduğu gibi devlet, başarılı olabilme tehlikesi
taşıdıklarından dolayı, başarısız girişimleri yasaklayabilmelidir. Amaç, tekrar
etmenin hiç zararı yok ki, mahkemeyi mistik bir varlık gibi ve yargıçları birer
birey gibi, ya da toplumdan ayrılmış ve demokraside diğer kamu görevlilerinin
maruz kaldığı eleştirilerden esirgenmiş rahipler gibi korumak değildir. Amaç,
mevcut davacıları ve halkı özgür olmayan, baskı uygulanan bir yargı kurumunun
zarar verici tehlikesinden korumaktır. Yetki, sadece hüküm verme sürecinin,
mahkemeye sunulmuş şeylere dayanarak görevini yerine getirmesindeki
sakinliğin, tarafsızlığın ve korkusuzluğun engellendiği yerde istenmelidir.
Kararlara bu şekilde varıldığı inancı hukukun nihaî olarak dayandığı güvenin
kaynağıdır.
Devletin diğer görevlileri bu tür engellemelere katlanmalıdır diye bir
devletin yargıçlara ellerindeki işe zorla müdahaleye karşı gelmek için izin
veremeyeceğini savunmak olmaz. Böyle konularda “bir sayfa tarih bir cilt
mantığa bedeldir” (New York City Co. v. Eisner, 256 U.S. 354, 349). Devlet
başkanları, valiler ve meclis üyeleri, onlara geleneksel kendi kendini koruma
yollarını gösteren politik etkilenmeye ve inişli-çıkışlı nutuk çekme yerlerinden
düşme tehlikesine maruz kalan geleneksel politik görevlilerdir. Kısaca, yasa
koyucular ve karar merciindeki yöneticiler halkın iradesini dile getirirler.
Burada söz konusu olan sınırlı takdiren cezalandırma yetkisi, yargıçların diğer
görevlilerin üstü olduğu şeklindeki herhangi bir varsayımı tamamen reddeder.
Bunlar tarih ve esas itibariyle farklı işlevler görürler. Arkasında tüm tarihimizin
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otorite ve şerefi olan yetki bu farklılıktan kaynağını alır. Yargıçların ve diğer
görevlilerin işlevleri özel durumlarda benzerlik arz edebildiği için, zor davalar,
yargı sürecinin özel niteliği ile mantıken ters olabilecek belli bir şekle
sokulabilir. “fakat Anayasa’nın hükümleri özünü şeklinden alan matematiksel
formüller değildirler; onlar İngiliz toprağından nakledilen organik ve canlı
kurumlardır. Onların önemi hayatidir, formel değil; basitçe sözcükleri ve bir
sözlüğü almak suretiyle değil, fakat onların temelleri ve büyüme çizgileri
mütalâa edilerek alınmalıdırlar” (Gompers v. United States, 233 U.S. 604, 610).
Biz burada, her zaman hassas olan, devlet yetkisi ile yargılama görevi
yüklenmişiz. Özel görüşlerimizi anayasal otorite kriterleri yapmamaya titizlikle
dikkat etmeliyiz. Gerçekten biz burada Anayasa’nın, devletin inkar etmesine
karşı bile, tüm halkımız için teminat altına aldığı geniş özgürlükler talebi ile
ilgilenmekteyiz. Bu özgürlüklerin kısıtlanması isteği ileri sürüldüğü zaman, bir
eyalet yetkisinin geçerli olduğu varsayımının böyle bir özgürlüğü zayıflatmasına
veya ihtilaflardan yarar çıkarma sınavımızı kontrol etmesine izin verilmemelidir.
Fakat ifade ve basın özgürlüğü ile uzlaştırılabilecek azamî koruma, eyaletin
neyin gerçekten yerel bir durum olduğu ile ilgilenme yetkisinin de hakkını
verme görevimizi değiştirmez.
İfade özgürlüğü gerçeğin ortaya çıkmasını temin ettiği için demokratik süreç
açısından elzemdir. Fakat bu özgürlük bile tam ve önceden belirlenmiş
değildir. Onun alanının kuramsal olarak abartılması ile ve ona tam aldatıcı
bir görünüm verme ile, demokratik toplumun temeli olan özgür seçim ve
onu uygulama sorumluluğunu engelleme tehlikesi ortaya çıkmaktadır.
California Meclisinin bir kararını veya Anayasasında resmen dile getirilen
halkının sesini değil, Yüksek Mahkemesinin bir yargısını değerlendirirken, biz
gerçekten yargılamayı “eyaletin genel yetkisine” dayanarak yapmaktayız.
California Anayasası ve Yüksek Mahkeme tarafından yetkili olarak
yorumlandığı gibi ve dolayısıyla tüm California seçmenleri tarafından
onaylanarak bu mahkeme üzerinde bağlayıcı olduğu gibi, bu eyaletin
vatandaşları, tarif ettiğimiz gibi, tarafsız adaleti temin etmek için mahkemelerini
yetkilendirmeyi tercih ettiler. Eğer California’nın vatandaşlarının başka istekleri
olsa, meselâ devam eden dava ile ilişkili olarak modern anlayışta bir aleniliğin
yaşanmasına izin vermek isteseler, bunu böyle söylemek ve buna göre hareket
etmek basit yetkileri arasındadır. Onların anayasalarını değiştirmek için hazır
araçları vardı ve bunları sık sık kullandılar. Bununla beraber, ulusal
hükümetin olumlu yetkilerinden üstün olmayan alışkanlıkları ve ihtiyaçları
ile ilgili dolaylı bilgisi olmayan bir federe devletten üç bin mil ötede
oturmaktayız. Bireysel hakları yerleştirme ve bu hakları mümkün kılan
kamuoyunun refahını hızlandırma görevinde politikanın bazı yönlerden
uygulanması eyaletlere bırakılmalıdır. Yumuşak ya da sert bir görüşten
hangisinin yerel çerçevede adaletin gerçek anlamda sağlanmasını etkileyeceğini
nasıl bileceğiz? California’nın adliyesini İngiliz adalet teşkilâtının ulaştığı
nitelikler ve standartlarda yapılandırma ve İngiliz mahkemeleri tarafından bu
amaca uygun farz edilen araçları kullanma hakkının olmadığını nasıl
söyleyebiliriz? “Gerekli Yasal Süreç Kuralı”nın California’nın bu hakkını inkâr
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ettiğini söylemek gerçekten haksız bir yargılama olurdu. Her ne kadar
Anayasa’da açıkça yazılı değilse de, “kişinin özgürlüğü” İngiliz vicdan ve
düşüncesinin bünyesinde derin bir şekilde gömülü olduğundan, Hansard’ın
sayfalarında tam olarak ispatlandığı gibi, Britanya insanının ölüm kalım
savaşının zorunluluklarını yaşatır (Bkz. e.g., Carr, Concerning English
Administrative Law, c.3).
California mahkemesinde bu davalarda uygulanan hukuk kuralı “devam eden
davalarda, adaletin düzenli olarak işlemesine karışmaya ‘makul eğilimi’ olan
yayınları yasakladı” (94 P.2d 983, 995). Tarafsız hüküm vermeye müdahaleyi
yasaklamanın bu eski şeklinin müstakil suçları uygun bir şekilde kapsadığını
inkâr etmek, sadece birisinin sırtını tarihe çevirmek değil, fakat aynı zamanda işi
gücü olmayan birisini anayasal hüküm vermeye değmeyen kelimelerle
oynamaya alıştırmaktır. “Makul eğilim” kavramının önüne geçilemeyecek
şekilde yazıldığı önümüze sevk edilmişti, ve bunların “açık ve mevcut tehlike”
ile yer değiştirmesinin bir eyaletin anayasal olarak izin verilebilir hukuk kuralı
olmasını gerektirir. Anayasa, yakın geçmişte işaret etme fırsatı bulduğumuz
gibi, formüler değildir (Wisconsin v. J. C. Penny Co., 311 U.S. 435, 444). Aynı
zamanda ilk defa 3 Mart 1919’da geçerlik kazanan bir deyim ile bir tarihin
yerinden çıkarılmasını da gerektirmez (Schenck v. United States, 249 U.S. 47,
39). Bizim görevimiz karmaşık bir tarihî sürecin stenografisi olan deyimlerin
ezbere okunmasıyla bitmiyor. “Açık ve mevcut tehlike” deyimi tam olarak
bilinmesi gereken müstakil suç ile hak kazandırıldığı yerde beyanatın
engellenmesini haklı görmek demektir. Deyimin kendisi bir başarının değil, bir
eğilimin ifadesidir ve onunla “makul eğilim” arasındaki edebî fark anayasal
boyutta değildir.
Burada elimine edilmesi gereken müstakil suç, tarafsız hüküm vermeye
müdahaledir. Hangi müdahalelerin takdir için temel oluşturduğunu belirlemek,
tamamen, “açık ve mevcut tehlike” testinin ortaya çıkardığı gibi aynı tür
konuları içerir. “Bu bir yakınlık ve derece meselesidir”. Ve bu, Sayın Yargıç
Brandeis’e göre “bir sebep kuralıdır.... İnsanın hâl ve hareketleri için birçok
diğer kural gibi, sadece iyi yargılama yapmak için doğru uygulanabilir”.
California’nın buradaki yargılaması Anayasa ile korunan özgürlükleri zayıflattı
mı? Derece sorunlarıyla ortak olarak bu, burada stenografik deyimlerle değil,
fakat belirli bir dava çerçevesinde ele alınmak suretiyle çözümlenmelidir. Birisi
kalabalık bir salonda “Yangın var!” diye bağıramaz; polisler sorgulamalarını bir
zihinsel baskı aracına çeviremezler.
Eğer eyalet hukukunun bir kuralı, ele alınacak bir suçu kapsamıyorsa, fakat
özgür tartışma ortamı için belirgin bir tehdit oluşturacak şekilde halkın ifade
özgürlüğüne ayırım yapılmaksızın bir yasak koyarsa, davanın gerçeklerine
bakmadan, dava düşmelidir. İlgili hukuk kuralı ister bir yasa ister bir mahkeme
kararı ile oluşmuş olsun, bu doğrudur. Önümüzdeki davalarda mahkemeleri
etkileyecek şekilde geniş kapsamlı ve plânlı ifadeyi yasaklama yoktu. Onların
çalışmalarının eleştirilmesi özgürlüğü, mahkeme kurumuna genel olarak
saldırma, dava ile ilgili konularda yorum yapma ya da rapor etme, fakat bu
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özgürlük hakkında tüm karar verme sürecini alt-üst etmemeye saygı
gösterilmişti. Sadece tarafların anayasal hakkını da temsil eden devletin,
kararlarını sakin ve düzenli olmasıyla ilgilenmesi, onu devam eden bir
davaya yönelik baskıcı bir ifadeyi kınamaya sevk etti. California, onun
mahkemelerinin diliyle, bu tür ifadelerin dürüst hüküm verme için gerekli
olan koşulları zayıflattığı şeklindeki sonuca göre hareket etti.
Tartışma yoluyla mahkeme kararlarının engellenmesine yönelik tehditlerin,
halkın duygularının en yüksekte olduğu zaman en doğal ifadeler olduğu
savunulur. Fakat bu, eyaletlerin, tarafsızlığa ve dürüst işleyişe ihtiyacın had
safhada olduğu zaman kendi mahkemelerinin dış baskılardan dolayı alt-üst
olmalarını önlemede yetkisiz bırakılmalarının sonucu değildir. Anayasayı
yapanların hüküm vermekten sorumlu olanlara karşı baskıcı beyanat
yoluyla şiddeti perdelemeyi kutsadıklarını söylemek, tam olarak şiddeti, adaleti
oluşturan unsurlardan biri yapmak değildir; bu ideal bir adaletin şekline hürmet
ederken onunla alay ettiği gibi onun lekesiz uygulamasını da aptallık gibi görür.
Önümüzdeki esas davaya dönüyoruz.
3 numaradaki “Oturma Grevi Yapanlar Mahkûm Edildi” başlıklı başyazı,
jürinin karara varmasından hemen sonraki gün ve son kararı veren yargıcın
cezayı ilân edeceği ve yeni bir yargılama için kendisine sunulan önerileri ve
tahliye başvurularını görüşeceği tarihten hemen önceki gün bir dava hakkında
yorum yaptı. Başyazı görünüşte coşkuyla jürinin kararının onaylanmasına, yani
mahkemenin tamamlanmış bir işlemine vurgu yapmıştır. Kayıtlarda ona ek
önem verecek hiçbir şey yoktur. Aynı şey, temiz olmayan bir yargılamadaki suç
ile ilgili bir jüri kararından bir ahlâkîlik çıkaran ve cezayı belirlemek için
belirlenen günden sekiz gün önce yayınlanan “Eski Bir Kraliçe’nin Düşüşü”
başlıklı başyazı için de geçerlidir. Her iki durumda da yayınlanma zamanında
ceza tayin etme beklenmekteydi, fakat her iki davada da bununla ilgili, doğrudan
ya da dolaylı, herhangi bir deklarasyon olmadı. Haklar Bildirgesi’nin özel
koruyucusu olarak bu mahkeme, garanti edilen özgürlükleri, ne kadar kurnazca
gizlenirse gizlensin, herhangi bir tecavüzden korumak gibi ağır bir sorumluluk
altındadır. Ondördüncü Değişikliğin Gerekli Yasal Süreç Kuralı, davanın
tarafsız düzenine karışacak bir şekilde olmadığı sürece, bir yargı işlemi üzerinde
yorum yapma hakkını korur. Bu başyazılarda daha fazlasının yapıldığına dair bir
belirti yoktur; bir eyaletin sınırlayabileceği yargı işlevine çok yakın tehdit
niteliğinde değillerdi. Biz, eyalet mahkemesinin kararının olduğu gibi kalması
gerektiği görüşünde hemfikiriz.
Üçüncü başyazı olan “Gorillere Tahliye”, farklı bir konu. 22 Nisan 1938’de
Los Angeles jürisi iki davalıyı, öldürücü bir silahla saldırmak ve Ceza
Yasası’nın bir kısmını ihlâl etmek için komplo düzenlemekten suçlu buldu. 2
Mayısta davalılar tahliye için başvurdular ve son karar yargıcı aynı gün, bu
başvuruyu sonuçlandırmak ve davalıları cezalandırmak için 7 Haziran tarihini
belirledi. 5 Mayıs günkü Los Angeles Times gazetesinde, “Gorillere Tahliye”
başlıklı şu yazı çıktı:
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“Dave Beck’in kurtarma ekibinin iki üyesi, eğlence komitesi, işverenin
şantajcı takımı, ya da goriller, Yüksek Mahkemede sendika üyesi olmayan
kamyon sürücüsüne saldırmaktan suçlu bulunurken tahliye için başvurdular.
Belki ‘ilk defa suç işlemiş olduklarını’ söyleyecekler ya da tek suçu
Seattle’nin eski patronuna övgü düzmeden sadece geçimini sağlamak için
çalışmak olan adamların üzerine sapanla çelikten mermi gibi şeyler fırlatıp
taşkınlık yaparak oynamayı alışkanlık edindiklerini söyleyip yalvaracaklar.
Menfaat için öldürenler gibi para karşılığında yumrukla dövenler sıradan
suçlulardan biraz farklı bir kategoridedirler. Ücret karşılığında, dövüşe yarar
organlarından birini sakatlayarak, birisini savunmasız bırakma suçunu
işleyen adamlar sadece barışı ve devletin itibarını sarsmış olmuyor, aynı
zamanda ona suikast etmiş oluyorlar. Çocukları aç olduğu için soygun yapan
adama halkın biraz sempatiyle bakması beklenebilir. Suçu tahrikten
kaynaklanan birisine şefkât gösterilebilir. Fakat kamu düzeninin bozulması
ve karışıklığa yardım etmek amacıyla kaslarını kiraya veren birisi örgütlü
toplumun düşmanıdır ve buna göre cezalandırılmalıdır.
Bu adamları sınırlı bir süre için iyi göstermek diğer eşkiyalara hiçbir ders
vermeyecektir. Onların ‘görevi’, onlar gibi olan diğerleri tarafından
kolaylıkla devralınacaktır. Eğer Beck'in eşkıyalarına, yakalandıklarında San
Quentin ile yüzleşecekleri hatırlatılsaydı, bu onların haysiyetsiz mesleğini
gözden düşürür gibi olurdu. Eğer Yargıç A. A. Scott, Matthew Shannon ve
Kennan Holmes için tahliye kararı verirse ciddî bir yanlış yapmış olacaktır.
Bu toplumun onların Hint keneviri değirmenine (jute mill) gönderilmelerinin
örneklerini görmeye ihtiyacı vardır.”
Bu başyazı, davayı gören yargıcın cezalandırma ve bir tahliye talebini karara
bağlama için bir tarih belirlemesinden üç gün sonra ve belirlenen tarihten bir ay
önce yayınlanmıştı. Yargıçtan, onların tahliye edilmemesi ve “Hint keneviri
değirmeni”ne gönderilmelerini açıkça talep edip, davalara daimî bir saldırı
içermekteydi. Bu, California tabiri ile, yargıcın takdir yetkisini kullanırken fiili,
tüm korkunç sonuçları ile, hafif bir suç olarak değil, bir cürüm olarak
değerlendirmesi gerektiğini söylemek anlamına geliyor. California Ceza
Yasası’na göre dava yargıcı, davalıların cezalandırılmasında geniş takdir
yetkisine sahiptir: bölge tutukevinde bir yıl veya daha az, ya da eyalet
cezaevinde iki yıl hapis cezası verebilir. Başyazı, yargıcın ikinci alternatifi kabul
etmesini ve davalıları eyalet cezaevinin “Hint keneviri değirmeni”ne
göndermesini talep etti. Güçlü bir gazete, bir yıl içinde yerinde kalmayı hak edip
etmeyeceği konusunda bir onay almayı bekleyen bir yargıcı, talebine
uymamasının “ciddî bir yanlışlık” olacağı konusunda uyardı. Açıkçası, eyalet
mahkemesi bunu tarafsız hüküm vermeye bir tehdit olarak değerlendirmesinde
haklı bulundu. Başyazının etkileme amacı olmadan ve boş lâf olsun diye
yazıldığını iddia etmek çok saflık olur. Başyazının yayınlanması pek öyle abes
ile iştigal değildi. Eğer jürilere göre doğruysa, “içinde bulundukları atmosferden
etkilenebilen” yargıçlara göre
de tamamen yanlış değildir. California
mahkemeleri böyle baskıcı ve hariçten gelen etkilerden kurtulma hakkından
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mahrum bırakılmamalıdır; ancak böylece vatandaşlarının anayasal dürüst
yargılama hakkını teminat altına alabilirler. Burada gerçek ve önemli ölçüde dış
etkiyi kullanma çabasının tezahürü vardır. Güçlü bir gazete belli bir cezayı talep
etmede tüm baskıcı gücünü ortaya koydu. Eğer ceza zorla yüklenmiş olsaydı,
okuyucular mahkemenin eyleminde etkilenmiş olabileceğini tahmin edebilir;
eğer daha az bir ceza uygulanmış olsa, bu en azından toplumun bir kısmını
kızdırabilir. Bir yargıcın bile böyle bir şüpheden etkilenebileceği inkar edilemez.
Eyalet mahkemesinin, bu tür hareketlerin özgür adalet sürecini bozduğu
sonucuna varmada sınırlanmamış olduğunu söyleyemeyiz. Cezanın
uygulanmasından sonra yorum yapma, ne kadar sınırsız olursa olsun onun
ciddiyetini ya da yumuşaklığını veya eşitsizliğini eleştirmek, özgür tartışma
hakkının kullanılmasıdır. Fakat devam eden bir davada uygulanacak bir ceza
olmadan ciddî bir emir vermeye kalkışmayı kontrol etme yetkisini inkâr etmek,
cumhuriyeti kuranlar ve Ondördüncü Değişikliği yapanlar tarafından kutsal
tutulan tarafsız adalet hakkını inkâr etmektir. Bu anayasal hak içinde, yargı
işlerinin tarafsızca görülmesine müdahale eden kötüye kullanma fırsatlarını
canlandırır.
Numara 1’de, Harry R. Bridges, hakaretten kendisine 125$ para cezası veren
California Yüksek Mahkemesinin bir kararına karşı gelir. O, Endüstriyel Örgüt
Komitesi’ne bağlı olan Uluslararası Liman İşçileri ve Depo İşçileri Sendikası
(ILWU) Başkanı ve aynı zamanda CIO Batı Sahili Müdürüydü. ILWU, geniş bir
şekilde, Amerikan İşçi Federasyonu’na (AF of L) bağlı olan Uluslararası Liman
İşçileri Derneği’nden (ILA) ayrılan adamlardan oluşuyordu. 1937 Sonbaharında
rakip liman işçileri sendikaları San Pedro Limanında yerel bir sendikanın
kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyorlardı. Bu yerel sendikanın
yöneticileri, üyelerinin çoğunu beraberlerinde taşıyarak, ILWU’ya transfer
olmanın yolunu aradılar. Bunun üzerine ILA’da kalan liman işçileri yerel
sendika ve yöneticilerine karşı Los Angeles Yüksek Mahkemesinde hukuk
davası açtılar. 21 Ocak 1938’de Yüksek Mahkemede oturan Yargıç Schmidt, bu
yöneticileri ILWU adına çalışmaktan menetti, ve önemli sözleşme
pazarlıklarının ve böyle bir sendikanın başlıca fiziksel dayanağı olan toplantı
salonunun sorumluluğunu ele alarak, AF of L’ın bir bağlı kurumu olarak yerel
sendikanın işlerini yönetmek üzere bir görevli tayin etti. Yargıç Schmidt kararını
hemen uygulatmadı, ve 24 Ocak’ta söz konusu hukuk davasındaki davalılar,
yeni bir yargılama ve yargılamaya bir ara verme için harekete geçtiler. Yerel
grupların gözüyle bakıldığında, bu dava halkın büyük ilgisini uyandırdı. Pasifik
Sahilindeki liman bölgesi mevkii de Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı
tarafından gözlendi, ve Bridges, zorluklarla ilgili olarak Çalışma bakanı ile
sürekli iletişim içinde oldu. Yargıca sunulan önerinin kayıtlara girdiği gün,
Bridges, Yargıç Schmidt’in kararı ile ilgili olarak Bakan’a şu telgrafı çekti:
“ILA’nın 15 üyesi (San Pedro’da) ve Uluslararası Liman İşçileri ve Depo
İşçileri Sendikasının 3.000 üyesi olduğu düşünüldüğünde bu karar çok
insafsızcadır. Sadece 15 üyesi var diye San Pedro gemi işçilerini temsil
etmeyi reddeden Uluslararası Liman İşçileri Derneğine karşı, Uluslararası
Liman İşçileri ve Depo İşçileri Sendikası onları temsil etmek için İş
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Konseyi’ne dilekçe verdi. Konsey toplandı ve karar şimdi askıda. Schmidt’in
uygulama girişimi Los Angeles Limanını bir birine kenetleyecek ve tüm
Pasifik Sahilini kapsayacaktır. Pasifik Sahilindeki 12.000 liman işçilerinin
11.000’den fazlasını temsil eden Uluslararası Liman İşçileri ve Depo İşçileri
Sendikası, eyalet mahkemelerinin yöneticilerini ve temsilcilerini seçmede oy
kullanan üyelerinin çoğunluğunu ve Ulusal İş İlişkileri Konseyi’ni
çiğnemelerine izin vermek niyetinde değildir.”
Telgraf, California metropoliten gazetelerinde gecikmeden yerini aldı.
Bridges’in yayın için sorumluluğu açıktır. Telgrafın Los Angeles ve San
Fransisco gazetelerinde yayınlanması, Bridges’in kurallara uymamaktan
mahkûm edilmesinin temelidir.
Telgrafın yayınlanması, Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından, “eğer kararın
uygulanmasına ilişkin bir girişim olursa tüm Pasifik Sahili limanlarının ayağa
kalkacağına dair bir tehdit” ve “Pasifik Sahilindeki 11.000 liman işçisinin
kararına itaat etmeyeceği savunulan mahkemeye doğrudan bir karşı gelme”
olarak kabul edildi. Bu, istişarenin eleştirilen kararın iptal edilmesine
yönelmesinden hemen sonra oldu, hiç şüphesiz ki davanın görülmesine açıkça
canlı bir tehdit vardı. Bizim için, mevcut davanın içinde bulunduğu koşullarda –
bıçak sırtındaki meseleler, yargıç, davacı ve toplumun içinde hareket ettiği
çevre, burada yapılan yayın, yapıldığı zaman ve tarz- bunun, davanın önlerinde
beklediği yargıçların düşüncelerini etkilemeyeceğini söylemek kabul edilemez
bir dogmatizm olurdu. Burada da eyalet mahkemelerinin kararı bozulmamalıdır.
Çalışma Bakanı ile iletişim kurmanın ayrıcalıklı olabileceği gerçeği, bu
iletişimi, ne kadar mevzu dışı kullanılmış olursa olsun, anayasal olarak korumaz.
Bir grev ihtimali, muhalif bir hukukî karar durumunda, her halükarda kültürlü
bir yargıcın özel düşüncelerinin önüne sürülmesi gerektiği savunulur.
Dolayısıyla Bridges’in telgrafının kamuoyunda bu ihtimali uyandırdığını
öğrendik. Bütün yargısal hareketin karşılaşabileceği aksilik ihtimalinden dolayı
bir mahkemeyi tercih edilen bir kararı vermeye zorlayan sınırlı bir girişime
anayasal bir korunak oluşturmak, gerçekten, Anayasa’nın çatışmaların yargısal
çözümünü, şiddetli beyanatın kısıtlı bağlardan kurtarılmış alışkanlığının yanında
ikinci dereceye koyduğuna inanmak olur. Tercih edilmeyen bir karardan sonra
adamların, sorumlulukları gibi hakları da tam olarak düşünüldüğünde, bir grev
ya da bir lokavta karışabilecekleri gerçeği, bir eyaletin mahkemelerini, bir karar
yargı terazisinde beklerken ciddî tehditlerle bir işi yapmaya zorlanmaktan
koruma yetkisinden mahrum etmek için zayıf bir sebeptir. Bir mahkeme
kararının ciddî bir protestonun meydana gelmesine yol açabileceği müphem ve
belirsiz bir ihtimaldir. Bir kararı önlemek için kesin bir tehdit hareketinin etkisi
tümden başka bir konudur. Bu tür gerçekleri inkar etmek hukuku
aptallaştırmaktır. Haklar, boş ve anlamsız değil, anlam kazandıkları kendi
koşulları ve çevrelerinde değerlendirilmelidirler.
Dar yetki ile ilgili olarak sürekli hatırladığımız soru –bir mahkemenin
önünde aktif olarak bekleyen bir davadaki tarafsız kararına önemli ve gerçek bir
tehdit var mı? sorusudur. Tehdit yakın ve doğrudan olmalıdır; belli bir davaya
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doğru yönelmiş olmalıdır. Dava hâlen askıda olmalıdır. Bir dava askıdayken
teknik bir sorun, hukukçuların sorunu değil, fakat belirli bir durumun önemli
gerçekleri ile karara bağlanmalıdır. Zorlayıcı olan konuşmaktan muafiyetten
dolayı yargı yetkisinin gem vurulmadan uygulanması tehlikesi, temelsiz
korkuların bir icadıdır. Dahili vicdan sansürcüleri, profesyonel standartlar,
yargıçların ve baronun değerlendirmeleri, seçimlerde yapılan popüler
değerlendirmeler ve bu mahkeme dahil temyiz mahkemelerinin yetkisine ek
olarak, kendisini doğrudan doğruya yargısal işlemin tamamlanması üzerinde
etkili göstermeden, basın ve kamuoyunun düzeltici yetkisi vardır. Diğer
kurumlar gibi mahkemeler de zaman zaman yetkilerini aşırı kullanabildikleri, ve
hatta kullandıkları için, bu mahkemeye başvurma, belirli bir davada tarafsızlığı
koruma kisvesi altında, ifade ve basın özgürlüklerine tecavüzlerin olup
olmadığını belirlemeye açıktır. Fakat geçmişteki aşırılıklar, tarihin akışını
tersine çevirmek ve baskı altında kalmadan hüküm vermeyi temin etmek için
eski-muteber koruma tedbirlerini almaya devam etmek için eyaletlerin yetkisini
esirgemek için herhangi bir mazeret doğurmadı. Tüm deneyimler, eyaletin,
yanlış bir kararın yargılama sürecinin dışından zorla bir müdahaleden ziyade
daha rasyonel araçlarla kapatılması ya da düzeltilmesi gerektiği inancı ile
hareket etmesini doğrulamaktadır. (...)
Fakat her iki davanın da yayınların gönderme yaptığı davalara bakan bir
yargıç tarafından görüldüğüne işaret etmek uygun olacaktır. Dolayısıyla tarafsız
ve önyargısız bir yargıç kürsüsünün sağlandığı açıktır, ve Anayasa, Eyalet’ten
jüri tarafından davanın görülmesini istemediği için, buradaki durum, bir eyaletin
bekleyen davalarda adaletin düzenli işleyişine müdahale için “makul eğilimi”
olan beyanatları suç olarak kabul etmiş olmasının aynısı gibidir, ve Birleşik
Devletler’in Ceza Yasası 135’te yaptığından farklıdır.
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CHAPLINSKY v. NEW HAMPSHIRE
315 U.S. 568 (1942)*

Görüşülme Tarihi: 5 Şubat 1942
Karar Tarihi: 9 Mart 1942

Özet
1. Bir kimsenin, “yasaya uygun olarak bir caddede veya bir başka kamusal
alanda bulunan bir başka kimseye herhangi bir saldırgan, alaylı veya sinirlendirici
bir söz” söylemesini ya da “ona, saldırgan veya sinirlendirici bir adla seslenmesi”ni
cezalandırmak suretiyle yasaklayan, New Hampshire Kamu Yasasının 378.
maddesinin 2. fıkrası, Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından, bu davada ve bu
davanın ortaya çıkışından önce, yöneltildiği kişiyi şiddet eylemlerine tahrik etmek
suretiyle doğrudan huzurun bozulmasına sebep olacak şekildeki sözlerin bir kamusal
alanda kullanımına münhasır olacak şekilde yorumlanmıştır.
2. Mahkeme, “kahrolası gangster” ve “kahrolası Faşist” gibi adlandırmaların,
kanunen, ortalama bir kişiyi misillemeye tahrik etmesi ve bu suretle huzurun
bozulmasına sebep olması muhtemel sıfatlar olduğunu belirtmektedir.
Karar Onaylandı.

*

Çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu, Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas
Dairesi Başkanı.
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Yargıç Murphy Mahkeme’nin görüşünü açıkladı.
Yehova Şahitleri olarak bilinen tarikatın üyesi olan davacı, New Hampshire
Kamu Yasasının 378. maddesi 2. fıkrasını ihlâl ettiği gerekçesiyle, New
Hampshire, Rochester şehir mahkemesinde mahkûm edilmiştir: “Hiç kimse,
yasaya uygun olarak bir caddede veya bir başka kamusal alanda bulunan bir
başka kimseye, herhangi bir saldırgan, alaylı veya sinirlendirici söz yöneltemez
veya ona, saldırgan ya da sinirlendirici bir adla seslenemez, veya onunla alay
etmek, onu incitmek ya da kızdırmak kastıyla, onun önünde ve işiteceği veya
yasal iş ya da meşguliyetini sürdürmekten alıkoyacak şekilde bir gürültü
yapamaz veya haykıramaz’.
Şikayetin konusu, davacıyı, “Rochester adındaki şehrin kamusal bir yerinde,
yani Şehir Binasının girişine yakın bir yerde, Wakefield Caddesinin doğu
tarafındaki yaya kaldırımında, baskı ve şiddetle, yasaya aykırı olarak,
şikayetçiye yönelik şu sözleri tekraren söylemek”le suçlamaktı: “Sen, Allah’ın
belâsı bir gangstersin” ve “Kahrolası bir Faşistsin ve Rochester’in bütün
hükümeti de Faşist ya da Faşist ajanıdır” ve aynı şekilde saldırgan, alaycı ve
sinirlendirici sözler ve lâkaplar.
İtiraz üzerine, İstinaf Mahkemesi’nde jüri önünde davacı yeniden
yargılanmıştır. Suçlu bulunmuş ve mahkûmiyet kararı, Eyalet Yüksek
Mahkemesi tarafından da onanmıştır.
Önerge ve itirazlarla, davacı, yasanın, Anayasanın Birinci Değişikliği
gereğince geçersiz olduğu, çünkü ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve ibadet
özgürlüğüne kabul edilemez sınırlamalar getirdiği, ayrıca müphem ve muğlak
olduğu konularını gündeme getirmiştir. Bu iddialar reddedilmiş ve dava,
başvuru üzerine Mahkememize gelmiştir.
Olaylar konusunda önemli bir ihtilaf bulunmamaktadır. Chaplinsky,
kalabalık bir Cumartesi günü öğleden sonra, Rochester caddelerinde tarikatının
yayınlarını dağıtıyordu. Yerel vatandaşlık derneği üyeleri, Şehir Emniyet
Müdürü Bowering’e, Chaplinsky’nin bütün dinleri “dalavere” olarak suçladığı
yönünde şikayette bulunmuşlar. Bowering onlara, Chaplinsky’nin yasal bir iş
yaptığını söylemiş ve daha sonra ise Chaplinsky’yi, kalabalığın huzursuz olduğu
yolunda uyarmış. Bir süre sonra bir karışıklık meydana gelmiş ve yoğun bir
kavşakta görevi başında olan trafik memuru, Chaplinsky’yi yanına alarak polis
karakolunun yolunu tutmuş, fakat tutuklu olduğunu veya tutuklanacağını ona
bildirmemiş. Yolda, bir karmaşanın ortaya çıkmakta olduğundan haberdar
edilmiş ve bu sebeple hızla olay yerine gitmekte olan Emniyet Müdürü
Bowering ile karşılaşmışlar. Bowering, Chaplinsky’ye önceki uyarılarını
tekrarlamış ve o zaman Chaplinsky, şikayet dilekçesinde açıklanan sözleri
Bowering’e yöneltmiş.
Konunun Chaplinsky tarafından anlatılan şekli biraz daha farklıdır. O,
Bowering’le karşılaştığında ona, karmaşadan sorumlu olan kişileri yakalayıp
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yakalamadığını sormuş. Bowering, cevaben ona küfretmiş ve kendisiyle beraber
gelmesini söylemiş. Davacı, şikayet dilekçesinde suçlandığı sözleri –Tanrı’nın
adı haricinde– söylediğini itiraf etmiştir.
Davacının itirazından dolayı, davanın görüldüğü mahkeme, onun kalabalığın
alkışları arasında derdest edilmesini ve polisin görevini ihmal ettiği iddiasını,
kendisinin ‘İncil’in iç yüzünü ortaya çıkarmak’ şeklindeki misyonuyla ilgili
önemsiz ifade olarak reddetmiştir. Bu durum, ne tahrikin ve ne de ifadenin
gerçekliğinin suçlamaya savunma oluşturmayacağını savunan alt mahkeme
tarafından da uygun bulunmuştur.
Şimdi, ‘Birinci Değişiklikle, Kongrenin ihlâlinden himaye edilen ifade ve
basın özgürlüklerinin, devletin müdahalesinden korunan temel kişi hakları
arasında bulunduğu’ açıktır. (Lovell v. the State of Griffin davası, 303 U.S. 444,
450, 58 S.Ct. 666, 668.1). Aynı şekilde, ibadet özgürlüğü de korunmuştur.
(Cantwell v. Connecticut davası, 310 U.S. 296, 303, 60 S.Ct. 900, 903, 128
A.L.R. 1352).
Davacı yasayı, her üç özgürlüğün, yani ifade, basın ve ibadet özgürlüğünün
ihlâli olarak eleştirmektedir, fakat yalnızca özgür ifadeye saldırı haklı sebeptir.
Yazılan değil, konuşulan kelimeler söz konusudur. Ve bir kamu görevlisine
küfretmeyi, terimin hiçbir anlamında dinden yararlanma olarak tasavvur
edemeyiz. Fakat, davacının olaydan önceki faaliyetleri, nitelik açısından dînî
olarak görülüp, Ondördüncü Değişikliğin himayesine hak kazansa bile, geçerli
bir ceza yasasının ihlâli olarak bir arada yapılan eylemlerin yasal sonuçlarından
onu muaf kılmayacaktır. Öyleyse bizzat yasanın incelenmesine geçebiliriz.
Dilin en geniş imkânları ve Ondördüncü Değişikliğin amacı göz önüne
alındığında, özgür ifade hakkının her zaman ve her koşulda mutlak olmadığı
daha iyi anlaşılır. İyi tanımlanmış ve sınırları dar ifadenin birtakım türleri vardır
ki, bunların önlenmesi ve cezalandırılmasının herhangi bir anayasal soruna
sebep olacağı asla düşünülmez. Bunlar, açık-saçık ve müstehcen, kutsal şeylere
saygısızlık, iftira ve tahkir edici veya “kavgacı” kelimelerden –ki bunlar, sırf
söylenmeleriyle bile incinmeye veya derhal huzurun bozulmasına sebep olan
sözlerdir– ibarettir. Bu tür ifadelerin, düşüncenin açıklanmasının zarurî unsuru
olmadığına; ve gerçekliğe götüren bir adım olarak bunlardan hasıl olabilecek bir
faydanın, asayiş ve ahlâktaki toplumsal çıkardan açıkça daha ağır gelmediğine
ve çok küçük bir toplumsal değere sahip olduğuna çok kez tanık olunmuştur.
“Lâkaplara veya kişisel küfre başvurmak, Anayasa tarafından korunan, fikirlerin
iletilmesi veya bilgilendirmenin hiçbir anlamına uygun değildir ve bunun bir suç
eylemi olarak cezalandırılması, o Anayasa gereğince herhangi bir sorun teşkil
etmez”. (Cantwell v. Connecticut davası, 310 U.S. 296, 309, 310 S., 60 S.Ct.
900, 906, 128 A.L.R. 1352).
Burada itiraz edilen eyalet yasası bize, New Hampshire’ın en yüksek
mahkemesi tarafından doğru biçimde yorumlanmış gibi gelmektedir. Yasanın –
birincisi kamusal bir yerde bir başkasına yöneltilmiş sözler veya lâkaplarla ilgili
olan, ikincisi ise gürültülere ve bağrışmalara atıfta bulunan– iki hükmü vardır.
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Mahkeme (91 N.H. 310, 18A.2d 757) şöyle demiştir: “İki hüküm farklıdır. Biri
diğerinden ayrı olarak ayakta kalabilir. İkincinin anayasal olmadığını –
savunmadan– sadece varsaysak bile, birinci, eğer anayasalsa öyle kalmaya
devam edebilir”. Farklılaştırma yapılmasını kabul ediyor ve yasanın birinci
hükmüne ilişkin anlayışımızı sınırlıyoruz. Önceki kararlarıyla ilgili yetkisi
konusunda eyalet mahkemesi, yasanın amacının “sözün bireysel olarak
yöneltildiği birinin sebep olacağı şiddet eylemlerine doğrudan bir eğilime sahip
olanlar dışında yasaklanmış” olan sözleri değil, toplum barışını korumak
olduğunu açıklamıştır. Ayrıca şunları belirtmiştir: ‘‘Saldırgan’ kelimesi, sözün
yöneltildiği kişinin düşündüğü belli bir şeye göre tanımlanan bir şey değildir.
Ölçü, insanların ortak zekâsının, ortalama bir muhatabın kavga etmesine sebep
olması muhtemel sözler olarak anlamasıdır. İngilizce dili, genel kabul gören ve
yumuşatıcı bir gülümseme olmadan söylendiğinde ‘kavgacı kelimeler’ olan
birtakım söz ve ifadelere sahiptir. Sıradan insanların bile bildiği gibi, bu tür
sözler, muhtemelen kavgaya sebep olur. Böyle sözler, tehdit edici, kutsal
tanımayan veya müstehcen hakaretlerdir. Alaylı ve kızdırıcı sözler de, şimdiye
kadar yalnızca muhatabı huzuru bozacak şekilde açıkça tahrike eğilimli
olduklarında bu özelliğe sahip olarak yorumlananlar kadar yasanın alanı içinde
kalıyor olarak kabul edilebilir. Yorumlandığı şekliyle yasa, muhatabın huzuru
bozmasına sebep olması açıkça muhtemel; –‘klâsik kavgacı kelimeler’ dahil–
söylenmeleri, konuşmacının huzuru bozmasını teşkil eden; genel kullanımda
daha az ‘klâsik’, ama aynı ölçüde şiddete sebep olması muhtemel; ve kutsallara
saygısızlık, müstehcenlik ve tehdit dahil, rahatsızlık uyandıran diğer yüz yüze
sözleri yasaklamaktan başka bir şey yapmamaktadır”.
Böyle yorumlandığı sürece, yasanın sınırlı alanının anayasal özgür ifade
hakkını ihlâl ettiğini söyleyemeyiz. Bu, eyalet yetki alanı içinde bulunan,
kamusal bir yerde huzurun bozulmasına sebep olması muhtemel kelimelerin
kullanılması şeklindeki belli bir davranışı tanımlamakla ve cezalandırmakla
sınırlı, ve dar sınırlarla oluşturulmuş bir yasadır. Bu sonuç, zorunlu olarak,
davacının, bu yasanın, kendisine göre verilen bir mahkûmiyeti gerekli sürecin
ihlâli hâline getirecek kadar muğlak ve sınırsız olduğu şeklindeki iddiasını da
geçersiz kılmaktadır.
İfade özgürlüğüne haksız yere zarar vermeyecek şekilde dikkatle
oluşturulmuş ve sözlü eylemleri cezalandıran bir yasa, bir ceza yasası için çok
fazla muğlak değildir.
Ayrıca, yasanın, kayıtlarda açıklanan olaylara uygulanışının, büyük veya
makul olmayan ölçülerde özgür ifade hakkına tecavüz ettiğini de söyleyemeyiz.
“Kahrolası gangster” ve “kahrolası Faşist” adlandırmalarının, ortalama bir kişiyi
misillemeye tahrik etmesi ve bu suretle huzurun bozulmasına sebep olması
muhtemel ifadeler olduğunun, kanıtlanması gerekmemektedir.
Eyalet mahkemesinin, tahrik delilini ve ifadelerin doğruluğu ya da
yanlışlığıyla ilgili delilleri kabul etmemesi, anayasal itiraza açık değildir. Bu tür
delillerle kanıtlanmaya çalışılan olguların, suçlamaya karşı savunma oluşturup
oluşturmayacağı veya hafifletme getirip getirmeyeceği, eyalet mahkemesinin
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karar vermesi gereken konulardır. Bizim görevimiz, itiraz edilen yasanın, biçim
ve uygulaması bakımından Ondördüncü Değişikliği ihlâl etmediğini
belirlemekle yerine getirilmiştir.
Karar onandı.
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TERMINIELLO v. CHICAGO
337 U.S. 1 (1949)*

Görüşülme Tarihi: 1 Şubat 1949 Karar Tarihi: 16 Mayıs 1949

Özet
Toplumun büyük ilgisini çeken bir toplantıda, davacı, konferans salonundaki büyük
bir dinleyici kitlesine hitap ediyordu; salonun dışında ise öfkeli ve infiâl halindeki
bir kalabalık, bu toplantıyı protesto ediyordu. Davacı, dışarıdaki kalabalığın
davranışını kınıyor ve çeşitli siyasî ve etnik grupları sert biçimde eleştiriyordu.
Asayişi sağlamaya çalışan polis kordonunun çabalarına rağmen, dışarıdaki
*

Çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu,
Dairesi Başkanı.
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kalabalığın içinde çeşitli karışıklıklar vardı. Davacı, her türlü “huzur bozma”yı
yasaklayan bir yasaya aykırı davranmakla suçlandı ve davanın görüldüğü mahkeme,
jüriyi, “toplumu öfkeye sevk eden, çekişmeye sebep olan, huzursuzluk hâli meydana
getiren veya karmaşa yaratan” herhangi bir yanlış davranışın yasayı ihlâl etmek
anlamına geldiği yönünde bilgilendirdi. Davacı bu bilgilendirmeye itiraz etmedi,
fakat devamlı olarak, kendi davranışına uygulanan yasanın, Federal Anayasa
gereğince sahip olduğu özgür ifade hakkını ihlâl ettiğini savundu. Davacı, genel bir
jüri kararıyla mahkûm edildi ve mahkûmiyeti, istinaf mahkemesi ve eyalet Yüksek
Mahkemesi tarafından da onandı:
1. Dava mahkemesi tarafından yorumlandığı ve davacının durumuna
uygulandığı şekliyle söz konusu yasa, Birinci Değişiklikle garanti altına alınan ve
Ondördüncü Değişiklikle Eyaletlere uygulanabilir hâle getirilen özgür ifade hakkını
ihlâl etmektedir.
2. Davacının bilgilendirmeye itiraz etmemesi ve istinaf yargılaması esnasında
eyalet mahkemelerinin, yasa gereğince tek cezalandırılabilir ve cezalandırılan
davranışın “kavgacı sözler”i teşkil eden davranış olduğunu kabul etmeleri
önemsizdir, çünkü jüri kararı geneldi ve davacının mahkûmiyetinin, yukarıya
alıntılanan bilgilendirmeye dayandırılmamış olduğu söylenemez. (Stromberg v.
California davası, 283 U.S. 359.)
Karar bozuldu.

Yargıç Douglas Mahkeme’nin görüşünü açıkladı.
Jüri yargılaması sonucu, davacı, Chicago şehir yasasını ihlâl edecek şekilde
yanlış davranıştan suçlu bulunmuş ve para cezasına çarptırılmıştır. Dava,
Amerika Hıristiyan Emekli Askerleri’nin himayesi altında, davacının
Chicago’daki bir konferans salonunda yaptığı konuşma üzerine açılmıştır.
Toplantı halkın büyük bir ilgisini çekmiş ve salon, hazır bulunan sekiz yüz
kişiden fazla bir kalabalıkla tamamen doldurulmuştur. Diğerleri ise geri dönmek
zorunda kalmıştır. Salonun dışında ise, yaklaşık bin kişilik bir kalabalık,
toplantıyı protesto etmek üzere toplanmıştır. Asayişi sağlamak üzere, toplantı
için bir polis kordonu görevlendirilmiş ise de, dışarıdaki kalabalığın öfkeli ve
infial hâlinde olması sebebiyle, çeşitli karışıklıkları önleyememiştir.
Davacı, konuşmasında, dışarıdaki kalabalığın davranışını kınamış ve
faaliyetlerini ulusun mutluluğuna aykırı bularak suçladığı çeşitli siyasî ve etnik
grupları, çirkin değilse bile sert biçimde eleştirmiştir.
Dava mahkemesi, jüriyi, “yanlış davranış”ın, “toplumsal huzur ve nezaheti
bozan” bir “huzur ihlâli”nden ibaret olduğu; ve bu yanlış davranışın “toplumu
öfkeye sevk etmesi, çekişmeye sebep olması, huzursuzluk hâli meydana
getirmesi veya karmaşa yaratması, ya da telaş uyandırmak suretiyle, barış ve
sükûnetin hazzı içindeki sakinleri tedirgin etmesi durumunda bir huzur ihlâli
oluşturabileceği” yolunda bilgilendirmiştir. Davacı bu bilgilendirmeye itiraz
etmemiştir. Fakat sürekli olarak, kendi davranışına uygulanan yasanın, Birinci
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Değişiklik ile Federal Anayasa gereği sahip olduğu özgür ifade hakkını ihlâl
ettiğini savunmuştur. Mahkûmiyet kararı, Illinois İstinaf Mahkemesi’nin 332
I11.App. 17, 74 N.E.2d 45 sayılı ve Illinois Yüksek Mahkemesi’nin 896 I11. 41,
71 N.E.2d 2, 400 I11. 23, 79 N.E.2d 39 sayılı kararlarıyla da onanmıştır. Dava,
bir dilekçe üzerine, bu sorunun önemine istinaden verdiğimiz celp müzekkeresi
sonucu şimdi Mahkememizdedir.
Buradaki iddia, davacının konuşmasındaki muhtevanın, anayasal garanti
alanının dışında bırakılmış olan alaycı, kavgacı kelimelerden olup olmadığı
meselesi üzerine odaklanmaktadır. (bkz. Chaplinsky v. New Hampshire davası,
315 U.S. 568; Cantwell v. Connecticut davası, 310 U.S. 296, 310, 906, 128
A.L.R. 1352). Bu meseleyi şimdilik ele alamıyoruz, zira davanın ana eksenini
oluşturan bir ön soru mevcuttur. Daha önce belirttiğimiz gibi, yasadaki “huzur
ihlâli” kelimeleri, jüriye yönelik bilgilendirmede “toplumu öfkeye sevk eden,
çekişmeye sebep olan, huzursuzluk hâli meydana getiren veya karmaşa yaratan”
ifadeyi kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Yasanın bu tanımlaması, sanki açık
ve muayyen kelimeler yasanın içine konmuşçasına, bizim açımızdan bağlayıcı
olan eyalet yasasının bir maddesi üzerinde de egemendir. (bkz. Hebert v.
Louisiana davası, 272 U.S. 312, 317, 104, 48 A.L.R. 1102; Winters v. New York
davası, 333 U.S. 507, 514, 669).
Toplumumuzdaki sivil ve siyasî kurumların yaşaması, serbest tartışmaya
bağlıdır. Baş Yargıç Hughes’ın, De Jonge v. Oregon davasında (299 U.S. 353,
365, 260) yazdığı gibi, hükümetin halk iradesine duyarlılığının devamı ve
barışçı değişikliklerin gerçekleştirilmesi ancak, serbest müzâkere ve özgür fikir
alışverişi sayesinde mümkündür. Dolayısıyla, özgürce konuşma ve fikir ve
programların çeşitliliğini artırma hakkı, bizi totaliter rejimlerden ayıran temel
farklardan biridir.
Bu sebeple, yönetim sistemimiz gereğince, özgür ifadenin bir işlevi de
tartışmaya yol açmaktır. İfade, huzursuzluk hâline sebep olduğunda, bulunulan
şartlarda hoşnutsuzluk yarattığında ve hattâ halkı öfkeye sevk ettiğinde,
gerçekten de yüce amacına en iyi hizmet etmiş olur. İfade çok zaman tahrik
edici ve meydan okuyucudur. Önyargılara hücum edebilir ve bir fikrin kabulü
yönünde propaganda yaptığında, muazzam denecek ölçüde sarsıcı ve tedirgin
edici etkilere sahiptir. İşte bu yüzden, Chaplinsky v. New Hampshire davasında
olduğu gibi, her şeye rağmen, ifade özgürlüğü, toplumsal rahatsızlık, sıkıntı
veya huzursuzluğun çok fazla üzerine çıkan, ciddî, somut bir kötülüğe dair açık
ve mevcut tehlike ihtimali görülmedikçe, sansüre veya cezalandırmaya karşı,
mutlak anlamda olmasa bile himaye edilir. (bkz. Bridges v. California davası,
314 U.S. 252, 262, 193, 159 A.L.R. 1346; Craig v. Harney davası, 331 U.S.
367, 373, 1253). Anayasamız gereğince, daha sınırlayıcı bir görüşe yer yoktur.
Zira bunun dışındaki bir seçenek, yasa koyucular, mahkemeler ya da siyasî veya
toplumsal baskı grupları tarafından, fikirlerin tek tipleştirilmesine sebep
olacaktır.
Yargılama mahkemesi tarafından yorumlanan yasa, bu hakka ciddî biçimde
tecavüz etmektedir. Çünkü, eğer ifadesi toplumu öfkeye sevk etmişse, kamusal

102

İfade Özgürlüğü

ihtilafa sebep olmuşsa veya bir huzursuzluk hâli meydana getirmişse, davacının
mahkûm edilmesine izin vermektedir. Bu sebeplerden herhangi birine dayanan
bir mahkûmiyet kararı ayakta kalamaz.
Davacının bilgilendirmeye itiraz etmemiş olduğu gerçeği önemsizdir.
Stromberg v. California davasında da (283 U.S. 359, 73 A.L.R. 1484)
bilgilendirmelere itiraz edilmemişti. Ama, bir eyalet yasası gereğince verilen
genel bir jüri kararına dayanan mahkûmiyet hükmü, yasanın bir kısmının
anayasaya aykırı olması sebebiyle, o davada iptal edildi. Anayasaya aykırı
olduğu gerekçesiyle yasaya itiraz edilmişti ve jüriye yapılan bilgilendirme de
yasanın diliyle ifade edilmişti. Mahkeme, bir bütün olarak yasaya getirilen
eleştirinin, aynı ölçüde, onun tek tek her bir kısmına yapılan eleştiri anlamına
geleceğine hükmetti. Jüri kararı genel bir şey olduğundan ve dayandığı sebepleri
açıklamadığından, onanamazdı. Çünkü yasanın bir bölümü anayasaya aykırıydı
ve sanığın o bölüm gereğince mahkûm edilmediği belirlenemezdi.
O davadaki ilke, bu davaya da uygundur. Belirttiğimiz üzere, Illinois’in yasa
üzerine yaptığı şerh, ona, bizce kesin olan bir anlam ve uygulanabilirlik
kazandırmaktadır. Yasanın kendi bütünlüğü bakımından kusurlu diye
yorumlanıp yorumlanmadığını dikkate almamıza gerek bulunmamaktadır.
Yorumlandığı ve uygulandığı şekliyle, yasa, en azından anayasaya aykırı olan
kısımlar içermektedir. Jüri kararı ise geneldi; ve bu belgeye bakarak, daha başka
hangi geçersiz maddelere dayandığını bilemeyiz.
Jüriye yapılan bilgilendirmede yorumlandığı şekliyle yasa, Illinois
mahkemelerinden geçmiş ve onlar tarafından, Ondördüncü Değişikliği ihlâl
edecek şekilde yorumlandığı yolundaki itiraz üzerine [itiraz aleyhine]
onanmıştır. Tarafların yasanın yapısını tartışmamış oldukları gerçeği, Stromberg
kararının da gösterdiği gibi, hükmü bizim görüşümüz açısından daha az olgun
kılmamaktadır. Biz bu yasayı, ancak eyalet mahkemelerinin onu yorumladığı
şekilde ele alabiliriz. Bizim bakış açımızdan, eyalet yasasının anlamı
bakımından sorgulanmasının red ya da kabul edilmesi önemli değildir. Yasanın
sıkıntısı, uygulanmasındadır. Davacının buraya taşımış olduğu sorun da işte
budur. Bu sebeple, davanın bu aşamasındaki sorunun, mahkeme yargıcının
jüriye yanlış bir bilgilendirme yapıp yapmadığı olduğunu söylemek, meseleyi
tamamen yanlış anlamaktır.
Ama denebilir ki, istinaf yargılamaları süresince, Illinois mahkemeleri, yasa
gereğince cezalandırılabilir ve cezalandırılan tek davranışın “kavgacı kelimeler”
meydana getiren davranış olduğunu kabul etmiştir. Ancak bu, Stromberg davası
kararının önemini gösterir. Davacı, böyle dar biçimde yorumlanan bir yasa
gereğince mahkûm edilmemişti. Herkesin bildiği gibi, örneğin (yorumlandığı
şekliyle) sadece çekişmeye sebep olmayı veya bir huzursuzluk hâli meydana
getirmeyi cürüm kabul eden yasa bölümleri gereğince mahkûm edilmişti.
Illinois’in de bütün yaptığının, yasayı değil, davacının eylemini Anayasaya göre
değerlendirmek olduğunu söyleyerek meseleden kaçamayız. Davacı bu iki
hususu da –ifadesinin Anayasa tarafından himaye edilmekte olduğunu;
ifadesinin yasa kapsamına dahil edilmesinin bir Anayasa ihlâli olduğunu– ileri
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sürmüştür. Bu sebeple, yorumlandığı ve davacının durumuna uygulandığı
şekliyle yasanın, Illinois mahkemelerinden önce de anayasallığının olmadığı
sonucuna varmak için ayrıntıları zorlayacağız. Kayıtlar, davacının devamlı
olarak, yorumlandığı ve kendisine uygulandığı şekliyle yasanın, anayasaya
uygunluğuna itiraz ettiğini göstermektedir.
Karar bozulmuştur.

Yargıç JACKSON’ın Karşı oy yazısı
Mahkeme, kuramsal olarak kimsenin karşı çıkmayacağı, ifade özgürlüğü ile
ilgili genellenmiş kabulleri tekrar ederek, bu mahkûmiyeti iptal etmektedir. Bu
kabullerin buraya uygulanabilirliğine ilişkin şüpheler, Terminiello’nun
konuşmasındaki çevre şartlarına rasgele atıf yapmanın daha fazlasından
kaçınarak ve sanki onun, boş sıralar kadar sakin kişilere hitabetmiş, ya da tenha
bir deniz kıyısında Philipiclerinin egzersizini yapan modern bir Demosthenes
gibi konuşmuş olduğuna hükmederek giderilmektedir.
Ama Terminiello’yu yargılayan yerel mahkeme, teorik olarak [bu denli]
hoşgörülü değildi. O mahkeme, bir karmaşa haliyle ve düşmanca bir kalabalığı
tahrik, dostça olan bir diğerini teşvik eden ve bu ikisi arasındaki şiddetin
habercisi olan bir konuşmayı ele alıyordu. Dava yargıcı, jüriyi, eğer
Terminiello’nun davranışı toplumu öfkeye sevk etmiş, çekişmeye sebep olmuş,
huzursuzluk meydana getirmiş, karmaşa yaratmış veya telâş uyandırarak huzur
ve sükûnu bozmuş ise, onu huzurun ihlâline sebep olmaktan suçlu
bulabilecekleri şeklinde bilgilendirdiğinde, bütün bunlardan zararsız veya soyut
şartlar olarak söz etmiyordu. Yargıç, sözlerini somut bir davranışa ve delillerle
meydanda olan belli sonuçlara yöneltiyordu. Aslında jüriye, eğer bu özel
konuşma, zaten polis kontrolünün dışına çıkmaya yüz tutacak kadar hararetli
olan bir duruma benzin ilâve etmişse, barışın ihlâline sebep olmaktan
cezalandırılabileceğini söylüyordu. Bu Mahkeme tarafından zikredilmeyen
delilin ışığı, Mahkemenin görüşü üzerine tutulduğunda, Terminiello ve onun yüz
dolarlık para cezası gibi küçük bir meselenin altına gizlenmiş olan ve hem
özgürlüğe ve hem de asayişe değer veren bir halkın karşı karşıya gelebileceği en
geniş kapsamlı anayasal sorunların bazılarını ifşa etmektedir. Bu Mahkeme,
bunları [özgürlük ve asayişi] birbirinin düşmanı olarak telâkki ettiği ve
özgürlüğü elde etmek için asayişten vazgeçmemiz gerekir düşüncesinde olduğu
izlenimini vermektedir. Bu sebeple de bakışını, toplumun kamu düzeni
ihtiyacına taviz vermeyi hoş görmeyecek kadar katı bir biçimde, ifade özgürlüğü
kavramı üzerine sabitlemektedir.



Demosthenes, MÖ 384 – 322 yılları arasında yaşamış, Atinalı, ünlü bir hitabet ustası ve devlet
adamıdır. [ç.n.]

Demosthenes’in, Makedonya’da başa geçen II. Filip’in oluşturduğu tehlikeye karşı Atinalıları
uyarmak amacıyla verdiği ve “Kata Philippo” olarak adlandırılan üç adet söylev. [ç.n.]
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Eski bir atasözü, “yıldızlara bakarken bir çukura düşme”mek için dikkatli
olmamız konusunda bizi uyarmaktadır. Niçin Mahkemenin tam anlamıyla
tehlikeli bir sorumluluk içinde olduğunu düşündüğümü göstermek için, uzunca
bir hâdise tasviriyle, bu tartışmaları hayal âleminden yeryüzüne indireyim.
Bir Katolik Papazı olarak tanıtılan, fakat Piskoposu tarafından açığa alındığı
duruşma sırasında ortaya çıkan Terminiello, Gerald L. K. Smith tarafından
imzalanan bir davete cevap olarak düzenlenen bir toplantıda konuşmak üzere,
Alabama eyaletinin Birmingham şehrinden Chicago’ya getirtilmişti. Smith, o
çağrıda, başka şeylerin yanı sıra şunları söylüyordu:
“Peder Terminiello’dan nefret edenler, Peder Coughlin’den nefret
edenlerle aynı insanlar. Onlar onu rahatsız ettiler, sıkıştırdılar, tehdit ettiler,
fakat o, onların kendisi aleyhindeki bu Hıristiyan karşıtı kampanyalarından
etkilenmedi. Peder Terminiello hakkında, her türden raporlar duyacaksınız.
Ama unutmayın ki o, iyi üne sahip bir Papazdır, İsa’ya ve Amerika’ya âşık
bir cesaret timsâlidir”.
Jüri, bu adamın tahrik ettiği ve öncüsü olduğu, aşağıdaki türden kanıtları
isteme niyetinde olmasa bile, en azından bu adama duyulan nefretten çıkar
sağlamaya çalışan yukarıdaki daveti dikkate alabilirdi.
Terminiello’nun kendi ifadesi de, onun konuşurken içinde bulunduğu şartları
göstermektedir.
“Oraya (toplantı yerine) yaklaşık olarak sekizi onbeş veya yirmi geçe
vardık. Arabamız ön girişte durdu. Orada toplanmış, bağıran, lânetler
yağdıran ve gösteri yapan üçyüz ya da dörtyüz kişilik bir kalabalık vardı.
Biz oraya vardığımızda göstericiler yürümüyordu; omuz omuza idiler ve
kaldırımı bütünüyle kapatmışlardı, bazıları da, aralarından geçebilmek için
bir yarma hareketi yapmak zorunda kalacağımız şekilde, merdivenlerdeydi.
Polis, binaya kadar bize eşlik etti ve dört-beş kadar daha polis dikkatimi
çekti.
Bize “Allah belânızı versin, Faşistler, Naziler, böyleleri asılmalı” diye
bağırıyorlardı. Binadan içeriye girdiğimde, dışarıdaki insanların
yuhalamalarını duydum. Sivil elbiseli dört veya beş görevli sahne girişinde,
üç ya da dördü de arka kapının girişinde duruyordu.
Görevliler, eğer yine kapıyı kırarlarsa onları yakalamakla tehdit ettiler ve
görevlilerin, dışarıya bakmak için kapıyı birazcık açtıkları her seferinde,
içeriye buz parçaları ve taş gibi şeyler atıldı.
Birkaç defa kırılmış olan kapının bir kısmı boydan boya kırıktı. Beri
tarafta aralık kapılar vardı, bunlar iki ya da üç defa kısmen açıldı ve
görevliler dışarıya baktılar; bir defasında kapıdaki polise buz parçaları, taşlar
ve şişeler atıldı. Sahnedeki yerimi almadan önce, yaklaşık on-onbeş dakika
binanın ana bölümünde bekledim.
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Bazı pencerelerin taşlarla veya atılan diğer şeylerle kırılmış olduğunu
gördüm. Arka kapının zorlanarak, itilerek açılmış olduğunu fark ettim.
Kapılar kilitlendikten sonra, ön kapı kısmen kırılarak açılmıştı. Sahnede
oturan yaklaşık yedi kişi vardı. Smith, dua ederek ve Bayrağa Bağlılık
Andı’nı ve Amerika şarkısını söyleterek toplantıyı açtı. Benden önce
konuşmuş olan başka konuşmacılar vardı ve benim konuşmamdan önce,
binada bir şeyler olduğuna dair, dışarıdan gelen sesler işittim. Pencerelerden
içeriye atılmış olan ve toplantının ilk yarısı boyunca , belki de daha fazla bir
süre atılmaya devam eden taşlar gördüm ve tekrar ön kapıyı zorlama
girişimleri oldu, daha doğrusu ön kapı kısmen zorlandı. Dışarıda
yuhalamalar devam ediyordu, küfürler toplantı boyunca sesli bir şekilde
salondan işitildi. Polis ön kapıyı koruyarak, bir içeri bir dışarı girip çıkıyordu
ve dışarıdan gelen genel bir karışıklık, her türden gürültü ve yoğun şiddet
vardı.
İlk konuşmacının konuşmasıyla benimki arasındaki bütün süre boyunca
taşlar ve tuğlalar atıldı. Toplantının başlamasından yaklaşık 30 ilâ 40 dakika
sonra, saat dokuzu biraz geçe konuşmaya başladım”.
Alt mahkeme, bu hikâyeye ilâveten diğer delilleri ve kalabalığın tahminen
1500 sayısına ulaştığını da işitmiştir. Gösterici hududu binaya girişi kapatmış ve
engel olmuştur. Kalabalık “kabaran, yuhalayan, içeriye girecek olanlara hakaret
edici sözler söyleyen ve onların giysilerini parçalamaya çalışan bir yığın” hâline
gelmiştir. Genç bir kadının mantosu yırtılmış ve toplantı içinde, polisten yardım
görmek durumunda kalmıştır. Salonun içindekiler, yüksek gürültüleri ve
dışarıdan gelen “Faşistler, Hitlerler!” haykırışlarını ve “Kahrolası Faşistler!”
gibi lânet ifadelerini işitebiliyorlardı. Konuşmadan önce ve konuşma esnasında,
pencerelerden tuğlalar atılıyordu. Yaklaşık 28 pencere camı kırılmıştı. Cadde,
her iki yönde en az birer blok ötesine kadar ve her iki kaldırımıyla, insanlardan
simsiyah kesilmişti; şişeler, kötü koku spreyleri ve tuğla parçaları atılmıştı.
Polis, toplantı salonunun pencere camlarını kıran, sürekli olarak konuşmacıların
sesini boğan ve salonun arka kapısından zor kullanarak giren kalabalığı kontrol
edemiyordu. Gruptan yaklaşık 17 kişi polis tarafından tutuklandı.
Bütün bu şartları bilmekte olan Terminiello, nispeten masum paragraflarını
almadığım, buna karşılık özellikle tahrik edici gibi görünenleri vurguladığım
uzun bir konuşma yapmıştır:
“Peder Terminiello: Şimdi, sizlere selamlarımı sunuyorum, Yoldaş
Hıristiyanlar. Bunu size açıklayacağım. ‘Yoldaş Hıristiyanlar’ dedim ve
sanıyorum, yanlışlıkla içeriye alınmış bir kısım ayaktakımı var, bu sebeple
ayaktakımı hakkında size bir hikâye anlatacağım:
Ve bu gece size söyleyebileceğim hiçbir şey, yanlışlıkla içeriye alınmış
bu pis ayaktakımına beslediğim tiksintiyi ifade etmeye yetmez.
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Bu gece sizlerle konuşmak istediğim konu, tam da şu anda bu salonun
dışında devam etmekte olan girişim, yani Amerika’yı devrimle ortadan
kaldırmaya devam eden girişim hakkındadır.
Dostlarım, bunun burada olamayacağı artık doğru değil. Bu, burada
oluyor ve bu sadece, bu gece burada bulunan iyi insanlara bağlı. Bay
Smith’in dediği gibi, hep birlikte, hepimize bağlı. Akıntının yönü değişiyor
ve siz ve ben, arkamızı dönüp bu akıntıdan kaçarsak, dünyanın her tarafını
sarmakta olan bu büyük Komünizm dalgasında hepimiz boğulacağız.
Sizlerle Komünizm tehdidi hakkında konuşacak değilim. O zaten, sekiz
ilâ on beş milyon insanın kendi vatandaşları tarafından soğukkanlılıkla
katledildiği Rusya’da ve daha milyonlarcasının, savaşın gizliliği içerisinde
bu katil Ruslarca öldürüldüğü, zarar gördüğü, tecavüze uğradığı ve köleliğe
mahkûm edildiği Doğu Avrupa’da icra edildi. Onların ve dışarıda uluyan
kalabalığın, sizin için de istediği işte budur.
Biliyorum, bir defasında bana, kışlık ikametgâhımın Sibirya’da hazır
olduğu söylenmişti. Bu bana söylendi. Şimdi, Amerika’da içimizde
barındırdığımız yaklaşık elli yedi türden söz edeceğim, evet bu ülkede,
pembelerden, kırmızılardan ve pastel renklerden oluşan elli yedi türe sahibiz;
ve bunların tümünün kökeni, New Deal [Yeni Düzen] altında geçirdiğimiz
on iki yıla dayandırılabilir, çünkü bugün dünyada devam eden şeyin
başlangıcı da budur.
Şimdi, Rusya’nın resmî gazetesini yine edinebileceğimiz konusunda
Rusya bize söz vermişti. Esasen bu yaklaşık 1929’daydı. Bu gazete, o tarihte,
Komünist Enternasyonal’in Yönetici Sekreteri olan George E. Dimitroff’un
sözlerini aktarmıştı. Size yalnızca bir paragrafını nakledeyim. Aslında
binlerce paragraf nakledebilirdim. Size aktarayım: ‘Programımızın dünya
çapındaki niteliği, sadece boş lâftan ibaret değil, her şeyi kuşatan kanla
sulanmış bir gerçektir’. Onların bizim için istedikleri işte budur, kanla
sulanmış bir gerçektir, ama bize Washington’daki kristal küreciler tarafından
vaat edilen bu değildi; ve tahmin ediyorum, ‘kristal küreciler’le neyi
kastettiğimi biliyorsunuz.
Önceden Kraliçe Eleanor’umuz vardı. Bay Smith dedi ya, ‘Kraliçe
Eleanor, şimdi dünya komünistlerinden biridir’. O, şunu söyleyenlerden
biridir –bu sözün, on iki uzun yıl boyunca başkanlık yapan Birleşik Devletler
eski Başkanı’nın eşinden geldiğini tasavvur edin– onun sözü şuydu: ‘Savaş,
devrimin bir adımından başka bir şey değildir. Savaş, devrimin bir
adımından başka bir şey değildir ve savaşı kimin başlattığını biliyoruz’.
Sonra bir Henry Adolph Wallace’ımız var, altmış milyon iş sihirbazı.
Biliyorsunuz, herkesin çalışabilmesi için, Amerika’da bizim sadece otuz dört
milyon işe ihtiyacımız var. O ise altmış milyon iş istiyor, çünkü


ABD Başkanı Rooswelt tarafından 1932’de yürürlüğe konan ve 1929 ekonomik krizinin kayıplarını
telafi etmeyi amaçlayan ekonomik ve siyasî program. [ç.n.]
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bürokratlardan bazıları, adam başına iki iş istiyor. İşte onun devrim hakkında
söyledikleri: ‘Muazzam bir devrimle karşı karşıyayız. Aramızdan, devrimin
kaçınılmazlığını fark edenler, onun bir parça kanlı olmak yerine tedricen ve
kansız olacağı konusunda endişelidirler. Şüphesiz, eğer gerekiyorsa,
devrimimiz biraz daha kanlı olacak’. Ve daha sonra Baş Yargıç Stone, şunu
söylemek zorunda kaldı: ‘Anayasal garantiye rağmen, konuşmaların, basının
ve dinin baskı altına alınması için etkin bir usûl keşfedilmiştir’. –bu sözler,
Baş Yargıçtan, Birleşik Devletlerin Baş Yargıcı’ndan.
Şimdi, dostlarım, bunlar bir başka hile planlıyorlar; ve kazâra bu ülkenin
başına bu iş gelirse, Tanrı Amerika’ya yardım etsin. Bunlar, Bay Edgar
Hoover’in görevine George Swarzwald adında bir adamı getirmeye
çalışıyorlar. Zannediyorum, güya isyana teşvik suçlamaları konusunda
eğitimsiz olanlar bile, ki bu, Bakanlıktaki kişilerin çoğunluğudur ve bu
ülkede neler olup bittiğinin farkında olan, İsa sevgisiyle dolu erkekler ve
kadınlardır, bugün bu dinleyicilerin içinde bulunan insanlardır, evet bunlar,
şu dışarıdaki kalabalıktan önce bu kişilerin isimlerini, hiç değilse isimlerini
bilmek istiyorlar. Bu gece, tanıdığınız herhangi birini işittiniz mi? Bunların
çoğu, muhtemelen dışarıdan getirtilmiştir. Kesinlikle Rusya’dan
getirtilmişlerdir. Eğer adlarını biliyorsanız, lütfen hemen bana iletiniz.
Almanya’daki küçük bebeklerin ve hamile kadınların açlıktan
öldürülmesini öngören Morgenthau planını hiç duydunuz mu? Doğmuş olan
bir çocuğun, savaşın başlangıcında Hitler’le veya başka biriyle hiçbir ilgisi
olabilir mi? Öyleyse, bugün Almanya’daki her çocuk niçin iki veya üç aydan
daha fazla yaşamıyor? Çünkü Morgenthau öyle istiyor ve Almanya da öyle
yapıyor. Ohio, Akron şehrindeki bir doktorun hikâyesini size anlattığımda,
bunun arkasında kimin olduğunu anlayacaksınız. Bu doktor, geçtiğimiz
günlerde benim hakkımda övgü dolu sözler etmiş, halbuki o bir doktor olarak
bu ülkenin hizmetinde bulunduğu hâlde, o ve onun gibiler –yani bu bir tek
kişi değildi– bir uygulama yaptılar, yakalarını sıyırabildikleri her seferinde,
karşılaştıkları her Alman’ın organlarını kesmek tarzında bir uygulama
yaptılar, böylece, onlar hiçbir zaman silah taşıyamadılar. Düşünün, bu güzel
ülkemize hizmete yemin etmiş, o çapta insanlar, bunları neden hoş görelim?
Dostlarım, şu anda biri bana, onları kısırlaştırma planını hatırlattı.
Hemşireler, oraya gelen bir ırkın tamamına, bütün Hıristiyan olmayanlara
hastalık şırınga edeceklerini, frengi ve diğer hastalıkları şırınga edeceklerini
anlattılar.
Şimdi Arjantin halkının, İspanya halkının tehditlerini ele alacağız. Şimdi,
bizim resmî görevlilere göre Franko’nun, Hitler’in yerini almış olduğunu
beyan ettik. Franko, Avrupa’nın terk ettiği şeyin kurtarıcısıydı.
Şimdi izin verirseniz, hemen her zaman konuştuğum Yahudiler hakkında
bir şeyler söyleyeceğim. Kuşkusuz hepsini kastetmiyorum. Ama, bazı
Yahudiler hakkında konuşacağım. İnşallah –Ben bir Hıristiyan papazım. Biz
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Hıristiyan tavrı takınmalıyız. Kalbinizde herhangi bir kişi hakkında, hiç
kimse hakkında nefret dolu olarak bu salondan gitmenizi istemiyorum.
Şimdi, karşı karşıya olduğumuz bu tehlike –isterseniz bunlara Siyonist
Yahudiler diyelim, ateist, komünist Yahudiler diyelim, öyleyse bunları
kınamaktan korkmayalım. Havarileri hatırlarsınız. Efendi’nin [Hz. İsa]
ölümünden sonra, yukarıdaki odaya girdiklerinde, içeriye girdiler, sonra
kapıları kilitlediler; pencereleri kilitlediler. (Bu sırada binanın içine bir şey
atılmış gibi çok büyük bir gürültü oldu).
Tedirgin olmayın. Artık olan olmuştur; halbuki Bay Gerald Smith,
‘Cennetteki Babamız’ diyordu. (Tam bu sırada, pencereden içeriye bir taş
girdi). Onların, dünyanın başka ülkelerinde eziyete maruz kalmış olmalarına
şaşıyor musunuz? Biliyorsunuz, ben devamlı olarak, kitle tepkileriyle ilgili
psikolojik, sosyolojik araştırmalar yaptım. Dışarıda bunun bir örneği
veriliyor. O kalabalığın bir lideri olması gerektiğini hatırlayın. Dışarıda bu
yok. O herhalde caddenin karşı tarafında, pencerelere bakıyor. Kitle
eyleminde başarı göstermek için bazı şeyler olmalı, para, diğer şeyler gibi;
ritim olmalı. Ahenk için davul çalmak gibi bir şey olmalı. Şu kalabalık şarkı
söylüyor; yani mağara adamının şarkısı. Bunu yapmak için idman yaptılar.
Bu öğleden sonra yaptılar. Onlara yol gösteriliyor; şiddet olacak.
Beyler, bunu size söylüyorum ki, yapmayın diye. Ağırbaşlı bir şekilde
buradan çıkın. Polis sizi koruyacak. Kadınlar önden çıksınlar ki, onlara bir
zarar gelmesin. Sadece yürüyün; durmayın ve tartışmayın. Toplantılarımızı
gözetlemek istiyorlar. Ama, bizim onların toplantılarını gözetlememizi
istemiyorlar. Yatakta bir tahtakurusu varken ‘umurumuzda bile değil!’
demek; ya da yatağın altına bakmış ve bir yılan bulmuşsak, ‘hoşgörülü
olacağım ve onu orada bırakacağım’ demek, işte bu türden bir hoşgörüdür.
Biz, dışarıdaki kalabalığa hoşgörülü olmayacağız. Artık hoşgörülü
olmayacağız.
Yeterince güçlüyüz. Artık onların pisliklerine hoşgörülü olmayacağız.
Dimdik ayakta duracağız ve onların bize leke sürmelerine karşı duracağız.
Böylece dostlarım, bu gece dışarıda uluyan kalabalığı susturmaya
çalışarak çok zaman harcadığımız için, düşüncelerimi bir sonuca
bağlayacağım ve o sonuç şudur. Hepimiz Kutsal Ruh’un gelişinden önceki
Havariler gibi olmalıyız. Yahudi korkusundan kendimizi üst kattaki odaya
kilitlememeliyiz. Komünist-Siyonist Yahudilerden söz ediyorum ve bunlar,
Amerikan Yahudileri değildirler. Onları burada istemiyoruz; geldikleri yere
dönmelerini istiyoruz.
Bay Smith: Lütfen, Bayan Purcell’ın binanın ön tarafına gidip, müfreze
gözetimi için polis görevlisiyle görüşmesini rica ediyorum. Bu toplantıyı
başka bir güne erteleyeceğiz ve Bayan Purcell geri dönüp, müfreze
gözetiminin bizim açımızdan güvenli olduğunu bildirdiğinde, caddeye
çıkacağız. Eminim öyledir. Şimdilik oturun. Hiç kimseyi harekete
geçirtmeyelim. Eğer gitmek için acele eden varsa, Peder Terminiello için bir
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bağış kabul edeceğiz. (Miktarı bildirilmemiş olan bu bağışa teşvik etmek için
tartışmalar devam ediyordu).”
Konuşma böyleydi. Deliller, bu konuşmanın, dinleyicileri yalnızca
cesaretlendiren ve takdir ettiren değil, öfkelendiren, huzursuz eden ve paniğe
sevk eden ifadelerle de tahrik ettiğini göstermektedir. Biri, konuşmacıya yönelik
olarak “Allah’ın belâsı yalancı!” diye bağırmış ve polis tarafından dışarıya
alınmıştı. Bir başkası, “Yahudiler, Zenciler ve Katolikler defedilecektir!” demiş
ve bir diğerinin buna yanıtı, “Evet, Yahudiler katildir, cânidir. Eğer biz onları
öldürmezsek, onlar bizi öldürecekler” idi. Yahudi aleyhtarı hikâyeler, “Of!” ve
“Korkunç, değil mi!” haykırışlarına ve “Evet, Yahudileri Rusya’ya geri
gönderin!”, “Yahudileri öldürün!”, “Pis herifler!” ve çok daha kötü anlamlı
bağırışlara sebep olmuştur. Bu, dışarıdaki kalabalığınkilerle birlikte, belirgin ve
somut bir öfke, huzursuzluk ve panik halidir ki, davanın görüldüğü mahkeme,
jüriye, Terminiello’nun sebep olduğu bir huzur ihlâlini ortaya çıkarma görevini
vermiştir. Bu Mahkemeninse aynı özel olaydan söz ettiğine inanmak zordur, bu
davaya karışmış sadece bir tek şeyden bahsediyor gibidir.
Kuşkusuz, Terminiello bir faşist olduğunu inkâr etmektedir. Ve şüphesiz,
salondakilerin pek çoğu da bilinçli olarak böyle değildi. Ancak, onun sadakatle
takip edilen konuşması, Avrupalı faşist liderlerin konuşma modeline tesadüfün
çok daha ötesinde benziyordu. Öte yandan, caddedeki kalabalık, komünist
olmayı reddeden epeyce kişi ihtiva ediyordu, ama Terminiello, gösterinin bir
komünist organizasyonu ve onların önderliğinde olduğunu beyan ve takdim etti.
O, üyelerini gösterici olarak talimatları doğrultusunda toplanmaya ve ‘harekete
geçmeye’ çağıran ve taraftarlarını tahrik eden (‘Topyekûn, Faşist Smith’le
dövüşün!’) sol örgütler konusunda bir matbuat da sunmaktadır.
Bu davanın gösterdiği şey, yerel otoriteleri ve eyalet yetkililerini, bu türden
çatışmalar ortaya çıkaran davranışı cezalandırmaktan âciz bırakan ulusal ölçekli
bir mahkeme kararı gibi, işin içindeki güçlerin yapılarını, yöntemlerini ve
amaçlarını hesaba katmamanın da gerçekçi olmadığıdır. Bu olay, siyasî, etnik
veya ideolojik hasımların, izole, kendiliğinden ve amaçsız bir çarpışması
değildi. Bu, bazı türleri Avrupa’yı harap etmiş olan ideolojiler arası mücadele
sırasında geliştirilen şiddet tekniklerini bu ülkeye ithal etmiş bulunan ve devrim
fanatiklerinden oluşan iki örgütlü grup arasındaki, dünya çapında hâlen devam
eden çatışmanın yerel bir gösterisiydi. Amerikan şehirleri, gittikçe artan bu tür
durumların üstesinden gelmek zorundadır. Bir grup bir kitle toplantısı
düzenlemekte, diğeri onu tâciz etmek için gösteri tertiplemektedir; her biri,
diğerinin gösterisine müdahale etmek için ekipler hazırlamaktadır; gösteri,
mukabil gösteriyle karşılanmaktadır. Amacı birkaç taneden daha fazla olan bu
kitle gösterilerinin hepsi, karmaşa ve şiddet potansiyeline sahiptir. Bu teknik,
akla değil korkulara ve kitle ruhuna başvurmaktadır; her biri, hasımlara gözdağı
vermek ve tarafsızlık dengesini bozmak üzere tasarlanmış birer güç gösterisidir.
Ne bu taktiklerin hesap ettiği amaçlar ve ne de bunların sonuçları konusunda
tahmin yürütmemize gerek bulunmaktadır. Yakın Avrupa tarihi, her ikisini de
ortaya koymaktadır.
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Hitler, hem faşizm, hem de komünizm tarafından kullanılan kitle
gösterilerinin stratejilerini şöyle özetlemiştir: “Gizli toplantılarla değil,
muazzam kitle gösterileriyle faal olmalıyız; ve bu da, hareketin yolunu
açabilecek olan hançerlerle, zehirlerle veya tabancalarla değil, caddeleri
fethederek olmalıdır. Marksistlere şunu öğretmeliyiz ki, caddelerin hâkimi
Nasyonal Sosyalizmdir, tıpkı bir gün devletin de sahibi olacağı gibi”. (Nazi
Conspiracy & Aggression (GPO, 1946) 204, 2 id. 140, Docs. 2760-PS, 404-PS,
‘Mein Kampf’tan). Önceleri buna, aşırı bir ifade tarzı diye aldırış edilmedi, ama
örgütlü bir Sturmabterlung, “caddelerin mülkiyeti, devlet iktidarının anahtarıdır”
sloganını (Ibid., ayrıca Doc. 2168-PS) uygulama alanına koymaya başladığında,
caddeler için yapılan mücadele, trajik bir gerçek hâline gelmişti.
Her iki radikal veya reaksiyoner kitle hareketinin caddelere hâkimiyeti
önünde bulunan engel, muhalif azınlık değildir. Bu engel, her renkteki görüşten
olabilen, ama görüşleri ne kadar farklı olursa olsun, kendi serbest tartışmalarının
sonucunu tescil eden özgür seçimlere kendilerini tâbi kılan demokratik ve
hukuka saygılı unsurların özgür tercihini temsil eden yerel yönetimlerin
otoritesidir. Buna karşılık, faşist ve komünist gruplar ise, kafa karıştırmak,
gözdağı vermek ve o özgürce seçilen hükümetleri gözden düşürmek üzere bu
terör taktiklerine başvurmaktadırlar. Şiddet ve gürültülü güç gösterileri,
ılımlıları, böylesine şiddet yüklü tartışmalara katılmaktan vazgeçirmekte ve
gerçek tartışma susup, ortadan kaybolmaktadır. Ve halk, kamu otoritesini
aşağılanmış ve güçsüz gördüğünde, demokratik sürece olan inancını
kaybetmekte ve Terminiello toplantısının davetiyesi marifetiyle ortaya konan
yanlış ve korkunç bir ikilemdeki –‘Hıristiyan Nasyonalizmi mi, yoksa Dünya
Komünizmi mi, hangisi?’–taraflardan birini seçmek zorunda kaldığında,
zamanın geldiğini düşünmeye başlamaktadır.
Totaliter grupların, yerel demokratik hükümetlerin itibar ve etkinliğini
zayıflatma amaçlı bu kampanyaları, onlardan birinin bu Mahkemeden, bu
görevlilerin gücünü felce uğratan bir yargı kararı elde edebildiği her seferinde,
biraz daha ileri gitmektedir. Bu, işte böyle bir davadır. Terminiello’nun üyesi
olduğu grup, onun davranışının, bir ifade içermesi sebebiyle yerel otoritelerin
yetki alanının üzerinde tutulmasını talep etmektedir. Eğer o otoritelerin
zaptettiği ılımlı eylem yasaklanırsa, bundan sonra onların yapabileceği etkili
hiçbir şeyin kalmayacağı açıktır. Eğer Terminiello konusunda hiçbir şey
yapamazlarsa, aynı ölçüde, rakip totaliter gruplar konusunda da âciz
kalacaklardır. Terminiello’nun bugünkü zaferi, kesinlikle, sırf demokratik
otoriteyi felce uğratmak, gözden düşürmek ve caddelerdeki mücadelelerinde
oraları ele geçirmekten başka bir şey istemeyen, hem sağ ve hem de sol totaliter
grupların en aşırı umutlarını gerçekleştirmiş olacaktır.
Yerel otoriteleri, Federal Anayasayı çiğnemiş olarak görmüyorum. Illinois,
Terminiello’ya ne ön sansür, ne de baskı uygulamıştır. Tersine, onun
konuşmasına imkân veren şey, tamamen Illinois’in hoşgörü ve himâyesi idi.
Cezalandırılma sebebi, onun ideolojisinin Devletin politikasına saldırı olarak
ifade edilmesi; veya gerçek dışı olması sebebiyle susturma; ya da onun
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düşüncelerini veya başkalarıyla barışçıl iletişimini kontrol etme amacı şeklinde
ortaya çıkmamaktadır. Terminiello aleyhindeki gelişmelerin, kendisine veya
temsil ettiği hizbe ya da sergilediği görüşlere karşı ayırımcılık yapmak için
tasarlandığı şeklinde bir iddia da yoktur. Kendisi aleyhine yapılan suçlamanın,
onu susturmaya yönelik gizli bir çabaya yasallık süsü vermek veya
dinleyicilerinin ya da kamunun, kendisinde mevcut herhangi bir gerçeği
işitmesini engellemek için bir bahane olduğu yönünde herhangi bir belirti de
yoktur.
Dava mahkemesi ve jürisi, yalnızca, yapıldığı şiddet ve asayişsizlik bağlamı
içinde bu ifadenin, doğrudan huzurun ihlâli yönünde tahrik içerdiği ve bu
yüzden, anayasal olarak cezalandırılmadan muafiyet talep edemeyeceği
sonucuna varmıştır. En azından çok yakın bir zamana dek anlaşıldığı ve
uygulandığı şekliyle Anayasa gereğince, bu eylemi zaptetmek, Eyaletin yetkisi
içindeydi.
Hiç kimsenin, Eyaletin veya Şehrin önlemek ya da cezalandırmak hak ve
yetkisine sahip olduğunu inkâr edemeyeceği bir şey anlamında aldığım karmaşa
çıkarmak, büyük bir kötülüktür. İfade yoluyla saldırının teşvik edildiği
durumlarda Mahkeme, yetkililerin konuşmayı bir saldırı olarak da ele alma
yetkilerine ilişkin bir kriteri şart koşmuş ve bunu defalarca tekrarlamıştır. “Her
davadaki soru, kullanılan kelimelerin, bu tür çevre şartlarında sarf edilip
edilmediği ve Kongrenin (ya da Eyaletin veya Şehrin) önleme hakkı bulunan
büyük kötülüklere yol açacak şekilde açık ve mevcut bir tehlike yaratacak
niteliğe sahip olup olmadığıdır”. (Baş Yargıç Holmes’un Schenck v. United
States davasındaki sözü, 249 U.S. 47, 52, 249). Hiç kimse, Eyaletin bu kritere
dayanarak, sözleri ne kadar önemli olursa olsun Terminiello’yu cezalandırmakta
haklı olmadığını öne sürmeye cüret etmemektedir. Bu davadaki deliller, ifadenin
karşılığı olarak karmaşa ve şiddet tehlikesinin açık, mevcut ve yakın olduğunu,
tartışmaya mahal bırakmayacak derecede göstermektedir. Eğer bu Mahkeme,
hâlen geçerli olan bu kriterden sessizce vazgeçmemiş ve onun yerine, bu davaya
özgü, açıklanmayan, fakat daha ikna edici bir kriter getirmemişse, Eyaletin
işlemi onanmak durumundadır.
Sadece kısa bir süre önce, bu Mahkeme, yalnızca bir kişiye, bir memura
yöneltilmiş, “Allah’ın belâsı gangster” ve “lânet olası faşistler” gibi sıfatların
kullanımını, ortalama bir kişiyi misillemeye tahrik etmesi muhtemel olduğu için,
huzurun ihlâli olarak bir eyaletin cezalandırabileceğine hükmetmişti. Ama
bunlar, Terminiello’nun, hasımlarının oluşturduğu ve zaten ateşli olan bir
topluluğa öfkeyle söylediği, “pis ayaktakımı”, “yılanlar”, “tahtakuruları” ve
benzer lâkaplara kıyasla ılımlıdır (...)
Eyaletin, çok şiddetli bir meydan kavgasındaki yüzlerce fanatik dövüşçünün
dahil olduğu bir toplumsal karmaşaya sebep olan birini uygar bir biçimde
cezalandırma yetkisini reddeden bu elimizdeki kararın, söz konusu yasanın
oybirliğiyle derç edilmiş olan ifadeleriyle bağdaştırılabilmesi, bana akıl almaz
gibi gelmektedir. Ve Mahkeme, geçenlerde, ‘Birinci Değişikliğin temel
haklarının, bazı hallerde, o olmadan başkalarının vatandaşlık hakları garantisinin
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gülünç olacağı bir yöresel asayiş ihtiyacına tâbi olduğu’nun göstergesi olarak bu
iki ifadeyi zikretmişti.
Ancak, yerel yetkililerin, bu tür taktiklere karşı barışı koruma güçlerini
neredeyse bütünüyle kısırlaştıran sorumsuz ve tahrik edici ifadeler uğruna,
bugün bu faydalı ilkelerden vazgeçilmekte ve bunların yerine bir mutlak
özgürlük dogması ikâme edilmektedir.
Birinci ve Ondördüncü Değişikliklerin Anayasaya uygulanmasından önce
Birinci Değişikliği Illinois’e uygulamamızın, tamamen bu Mahkemenin
kendiliğinden oylayıp kabul ettiği yetkiye dayandığını hatırlamalıyız. Birinci
Değişikliğin ilgili kısımları, kendi vurgusuyla, “Kongre, ifade özgürlüğünü
azaltıcı yasa yapmamalıdır” anlamını taşımaktadır. Bu, Kongreden başka hiçbir
otoriteyi sınırlamamaktadır. Bazılarının yaptığı gibi, bunu harfi harfine okursak,
Kongreyi de öyle mutlak şekilde sınırlar ki, ne kadar müstehcen, devlete ihanet
kabilinden, iftira niteliğinde, teşvik veya tahrik edici olursa olsun, eğer özgür
ifadeye dokunuyorsa, hiçbir yasa geçerli olmaz. Eğer hiçbir açık şartın
Değişikliğe derç edilmemiş olması tuhaf gibi görünüyorsa, bunun cevabı,
sınırlamaların, o zaman anlaşıldığı şekliyle “ifade özgürlüğü” tanımının içinde
zımnî olarak düşünülmüş olması olabilir. Ya da Kongreye, özgür ifade
suiistimalleri konusunda herhangi bir yetki tevdi edilmesi gereksiz görülmüş
olabilir. Federal Hükümet, o zaman, halktan uzak, yeni ve denenmekte olan bir
otoriteydi ve ulusal sorunların az bir kısmıyla ilgileneceği öngörülmüştü. Özgür
ifadenin kötüye kullanımından ileri gelen huzur ihlâlleri, geleneksel olarak,
eyalet hükümetleri tarafından cezalandırılabilir olduğu için, kaleme alınmış bir
hükümdeki yetkinin, böyle bir yasa yapma alanından sadece Kongreyi
dışlamaya tahsis edilmesi gereksizdi.
Ondördüncü Değişiklik, eyaletlerin yurttaştan, “gereken yasa süreci”ni
esirgemesini yasaklamaktadır. Fakat ondaki anlatımlar, burada gördüğümüz
üzere, onun benimsenmesinin, yerel hükümetlerin, bölgelerindeki huzur ve
asayişe ilişkin bu tür problemlerle meşgul olma yetkilerini ortadan kaldıracağını
halka bildirmemektedir. Ve ne de Değişikliğin böyle bir sonucu içerdiği, yarım
yüzyılı aşkın bir süredir bu Mahkeme tarafından ima edilmiştir. 1922’de, bütün
zamanların özgürlük bilinci en yüksek Yargıçlarının –Holmes ve Brandeis–
muvafakatiyle bu Mahkeme, Anayasanın, eyaletlerin özgür ifade üzerindeki
yetkisini sınırlamadığını açıkça beyan etti. (Prudential Insurance Co. v. Check
259 U.S. 530, 543, 522, 27 A.L.R. 27). Sonraki yıllarda Mahkeme, bu karineyi
değiştirdi ve Anayasanın, şu andaki şeyi yaptığına ve eyalet yetkisinin,
Kongreyle aynı sınırlamalara tâbi olduğuna karar verdi. (Gitlow v. New York,
268 U.S. 652). Bu tarihsel süreçten şikayetim yok. (Bkz. West Virginia State
Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624, 147 A.L.R. 674). Kendinden
verili ve temyiz edilemez yetkinin kullanılması olduğunu düşündüğüm
sınırlamalarla ilgili olarak, halkın bu özgürlüğün kötüye kullanılmasını önlemek
için içerisine şart koyabileceği bir yasamaya veya tâdilata asla saygı
duyulmaksızın, eyaleti sınırlama hakkının, sadece bu Mahkemenin kendi yetki
varsayımından türetilmiş olduğu bir metottan söz ediyorum.
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Halkın bilinçli bir şekilde benimsediği ve kendi eyaletlerine kendilerinin
uyguladığı hükümlerin genellikle sınırlayıcı ifadeler içermiş olması anlamlıdır.
Illinois Anayasası, hemen bütün eyalet anayasalarının içine yerleştirilen
hükümlerin tipik örneğidir (Mad. II, 4) ve “O özgürlüğün kötüye
kullanılmasından sorumlu olmak üzere, herkes, her konuda özgürce konuşabilir,
yazabilir ve yayın yapabilir” şeklinde anlaşılır. Federal Sözleşmede kullanıldığı
gibi, muammalı “ifade özgürlüğü” deyimiyle kastedildiğini düşündüğüm şey
budur ve sanıyorum, eyaletlere uygulamamız gereken kural da budur.
Anayasadan başlayarak, ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmasıyla meşgul
olmak için açıkça belirtilmiş herhangi bir yetkinin bulunmaması hâli,
Mahkemenin, özgür toplumumuz açısından yerel hükümetlerin icra edilmesine
bel bağlamak zorunda oldukları fonksiyonlar göz önünde tutulduğunda, eyaletler
bazında, bazıları bana aşırı gibi görünen problemler yaratan ve herhangi bir
suiistimal anlayışından tamamen uzağa düşen bir noktaya gözünü dikmesine ve
yerel otoriteyi reddedenlere boyun eğmesine imkan vermiştir. Diğer erdemleri
veya kusurları bir yana, son kararlar, caddeleri bir şekilde kontrol için yapılan
bu mücadeleyi, neredeyse tamamen etkisiz kılmıştır.
Bakımı kamu tarafından yapılan caddeler ve parklar, “fikirlerini iletmek”
isteyen gruplardan, yasal olarak esirgenemez. (Hague v. C.I.O., 307 U.S. 496;
Jamison v. Texas, 318 U.S. 413, 671). Şehirler, sıkıntı veren kişiler gibi, yasanın
her zaman kontrole tâbi gördüğü faaliyetlerden de caddelerini koruyamayabilir.
(Lowell v. Griffin, 303 U.S. 444; Schneider v. State, 308 U.S. 147). Şehirler, çok
sayıda işler yapan örgütlü çetelerin saldırılarından, caddelerini ve hattâ oralarda
oturanların konutlarını koruyamayabilir. (Douglas v. Jeannette, 319 U.S. 157).
Bu davada olduğu gibi, gerçekler sadece muhalefet şerhinde tam olarak ve
ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Aksi takdirde, ne bir özel kişi, ne de bir kamu
otoritesi, propaganda yapmaya kararlı grupları mülkiyetlerinden dışarı çıkarmak
için, mülke tecavüze karşı yürürlükteki eyalet yasasından bir yardım
bekleyebilir. Gösteri, özgür ifade oluşu sebebiyle kontrolden büyük ölçüde muaf
tutulmuştur. Ve Mahkeme bunları, tümüyle yasaklanabilir bir kötülük olarak
görse de, polis, ses kamyonları ve yüksek güçte hoparlörlere izin vermeyebilir.
Ve Mahkemenin üçte biri daha ileriye gitmiş ve “eyaletin, halkı yasayı ihlâle
veya yasadışı bir faaliyet taraftarlığına teşvik eden ve Birinci Değişiklikle
bağdaşmayan bir davranışı önleyebileceği” şeklinde bir kanaat açıklamıştır ve
bu sınır aşıldığında, buna karar verebilecek olan yalnız biziz. (Musser v. Utah,
333 U.S. 95, 102, 400). Bu kararların herhangi birinin tek başına üstünlüğü her
ne olursa olsun ve bunlardan bazılarının ne kadar sağlam gerekçeleri olursa
olsun, bunların birikimli etkilerinin, yerel yönetimlerin caddeler üzerindeki
kontrolü konusunda keskin bir handikap ve caddeleri ideolojik mücadeleleri için
kullanmak isteyecek olanlar için de üzücü bir teşvik oluşturduğu inkâr edilemez.
Bu handikabı, bugün yaptığımız gibi daha fazla sırtlamamız gerektiğini
sanmıyorum, bunun yerine, bugüne dek, tecavüze olduğu kadar suiistimale karşı
da özgürlüklerimizin koruyucusu olduğu ilân edilen ilkelere bağlı kalmalıyız.
Bu temel ilkeleri yeniden hatırlatmaya ihtiyaç olmasa gerektir; ama konu ve
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sonuçlarına ilişkin yazılarda bile zikredilmesinin üzerinden uzun zaman geçmiş
olması, bunların bazılarının, bu Mahkeme tarafından gözden kaçırılmış
olabileceğini göstermektedir.
Bu davanın da gösterdiği, ifade özgürlüğünün sırf yasaya tâbi ve onun
altında olduğu, ondan bağımsız olmadığı biçimindeki, çoğu kez unutulan ilkeyle
başlayayım. Terminiello’ya yasal görevliler tarafından sağlanan etkin yardım
olmadan, onun kuramsal ifade özgürlüğü ne anlama gelecekti? O, ancak bu
yardım sayesinde salona ulaşabilmiş, ancak bu görevliler kalabalığı zaptettiği
için konuşabilmiş ve ancak onların himayesi altında kaçabilmiştir. Baş Yargıç
Hughes’un Cox v. New Hampshire davasındaki sözlerini hatırlarsak iyi olacak:
“Anayasa tarafından garanti edildiği şekliyle kamusal özgürlükler, o olmaksızın
özgürlüğün, sınırlanmamış suiistimallerin aşırılığı içinde kaybolacağı bir kamu
düzenini sürdüren, örgütlü bir toplumun varlığı anlamına gelir”.
Bu dava ayrıca, bu Mahkemenin özgür ifadeye hizmetinin aslında olumsuz
olduğunu ve bu hizmetin yalnızca, yerel yargıçlar tarafından görülen davaların
yeniden incelenmesinden ibaret olabileceğini göstermektedir. Ama, eğer özgür
ifade pratik bir gerçekse olumlu ve doğrudan himaye gerektirir; ve bu da ancak
adlî olmayan kaynaklardan gelebilir. Yani bu, yasaya itaatkâr vergi mükellefleri
tarafından geçimleri sağlanan yerel polise ve kendi duygularından bağımsız
olarak hukukun üstünlüğünün devamı için kendilerini riske atanlara bağlıdır.
Eğer Chicago, görevlilerini bir diğer bölümüne kaydırmak zorunda olsaydı
veya bu görev için tahsis edilen adamlar, kalabalık Terminiello’yu tehdit ettiği
esnada başka bir duruma nezaret etmek zorunda kalsalardı, Terminiello’nun
teorik, müdahalesiz özgür konuşma hakkı hiçbir gerçeklik taşımayacaktı. Eğer
Terminiello’nun davranışının, bu adamları tehlikeli bir eyleme zorlaması
konusunda bir şey söyleyemeyecekse, toplumdan bu görevlileri Terminiello’nun
hizmetinde tutması beklenebilir mi?
Hiç kimse, temel, dâimi ve egemen polis ve mahkeme politikasının, âzami
ifade özgürlüğüne izin vermesi ve bunu teşvik etmesi gerektiğine karşı
çıkmayacaktır. Faşizmin veya komünizmin, sosyalizmin ya da kapitalizmin
barışçı yollarla benimsenmesi taraftarı olmak, her Amerikan yurttaşının yasal
hakkıdır. Terminiello, Yahudi taraftarlığı veya karşıtlığı, Zenci taraftarlığı ya da
karşıtlığı ve Katolik taraftarlığı veya karşıtlığı ifade eden cümlelerde ileriye
gidebilir. Yasal olarak o, anayasal yöntemlerle, şu an sahip olduğumuzun yerine
geçmek üzere bazı Amerikan karşıtı yönetim sistemlerini savunmakta da
serbesttir. Çünkü yönetim tarzımızın, yönetilenlerin uzlaşmasıyla kontrol
edilmesi gerektiği, temel felsefemizdir. Bilgiye dayalı genel kararlara ulaşmaya
yönelik bu süreç ise, serbest tartışmayı gerektirir. Bu yüzden, sansür veya
yasaklama gerektiren yasa ya da âdetlere hoşgörü göstermemeliyiz.
Ancak hatırdan çıkarmamalıyız ki, bir toplum kitlesine yönelik konuşmanın
yardımı olmaksızın, hiçbir ciddî kitlesel şiddetin, ırk ayaklanmasının, linç
girişiminin ve kamusal asayişsizliğinin ortaya çıkması muhtemel değildir. Bir
cadde, erkekler ve kadınlar tarafından doldurulabilir ve buna rağmen kalabalık
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bir kitle olmaz. Kalabalıktaki pek çok zihni, bir kitlenin düşüncesizliği içinde
kaynaştıran amaç, arzu ve nefret birliği, hemen her zaman ifadelerle sağlanır. Bu
amaçlı bir hitabetin veya böyle bir sonucun özgürlüğe hizmet olduğunu
söylemek, safdillik ve hattâ daha kötüsüdür. Hiçbir kitle, hiçbir zaman, herhangi
bir özgürlüğü, hattâ kendininkini bile himaye etmemiştir, oysa buna karşılık,
özgürlüklere saygısı olmayan bir yasadışılık cümbüşü içinde, onu susturmasa
bile, her zaman sesini kısmıştır.
Tahrik edici ifadeler yoluyla özgürlüğün suiistimali göz önüne alındığında,
hukukun, tartışmaya karşı çoğu bireyden veya topluluktan daha hoşgörülü
olduğunu belirtmek gerekir. Hukuk, konuşulan konulara karşı o kadar tarafsızdır
ki, onun tartışmayı sona erdireceğini hiçbir surette düşünemiyorum.
Başka devirlerde veya ülkelerde meşru müzâkereye açık olmayan dînî,
sosyal veya siyasî konular, bu ülkede özgürce tartışılabilmektedir.
Ancak, bir konunun yasal olarak tartışılabilir olması, kamusal duyarlılığın,
bir konunun her zaman ve her surette savunulmasına karşı tahammüllü olacağı
anlamına gelmez. Bu durumda, komünizmin veya faşizmin barışçı taraftarlığı
yasa tarafından hoş görüldüğü hâlde, her iki doktrinin de öfkeli tepkiler
doğurması hâli ortaya çıkar. Çok sayıda insan, komünizmin veya faşizmin
Amerika’ya girmesinin tartışılabilir olmasına bile karşı çıkmaktadır. Bu sebeple,
Terminiello’nunki gibi birçok ifade, yasal açıdan izin verilebilir olsa da, bazı
çevre koşullarında huzur ve asayişi tehdit edici olabilmektedir. Bu davada
olduğu gibi, şartlar konuşmacıya, durumun bu merkezde olduğunu
gösterdiğinde, konuşmacının, artık bunun ötesinde, topluma karşı sorumluluk
üstlenmeden tahriklere kendini kaptıramayacağı bir noktaya gelinir.
Böyle bir durumun tespiti, ağır bir sorumluluk getirir. Mahkemeler, sırf
toplumsal hoşgörüsüzlüğün birer aracı olmamak konusunda dikkatli olmalıdır.
Her muhalefet gösterisi, bir konuşmanın huzur ihlâli olarak ele alınmasını haklı
kılmayabilir. Ne konuşmacılar ve ne de mahkemeler, hiçbir hâl ve şartta,
egemen fikir ve duyguya boyun eğmekle yükümlü değildir. Uygarlaşma ve
özgürlük kapasitesi yönünden gelişen bir toplum olarak, hoşgörüleri artacak ve
inanç derecesinde bağlandıkları konulardaki tartışmalara bile, hoşlanmasalar da
tahammül edeceklerdir. Onlar kanaatleri geçici olarak görürler ve bilirler ki, bu
kanaatler, her kim ve hangi çoğunluk tarafından savunuluyor olursa olsun,
zaman ve olaylar, teorilerle kendi ilişkilerini kuracak ve bunların pek çoğunun
yanlış olduğu kanıtlanacaktır. Fakat bu idealist hoşgörü durumuna biz kendi
usûlümüzce giderken, polis insanları nasıl iseler öyle ele almak zorundadır.
Kitle aklı, kendi kitlesel görüşüne uymayan herhangi bir fikre karşı asla
hoşgörülü değildir. Bu akıl, bir entelektüel toplantıda hoşgörülü bir çabayı arzu
etmez. Bir fikre topluca saldırmaya çalışmanın beyhudeliğini bilmez. Aslında,
içindeki en kötü bireyleri bile zaptedebilecek olan kişisel sorumluluk
duygusundan kurtulmuş olan, gerek radikal ve gerekse tepkici topluluklar, ister
tek başına, isterse sayılarının çokluğundan cesaret alarak, asayiş gibi özgürlüğü
de tehlikeye atarlar. Yetkililer bunları kontrol altında tutmak zorundadır ve bu
yetkililere, davranışları ya da konuşmaları bu tür kalabalıklar meydana getirmiş
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olanlara bazı kısıtlamalar koyma yetkisi verilmiştir. Topumun, çok muhtemel bir
şiddetten âzâde olma hakkı, bir bireyin muhalif görüşe karşı koyma hakkından
üstün olması gerektiğinde, her zaman aklı sınava tâbi tutan ve toplumsal düzen
ve güvenliği korumak üzere çoğunlukla acil ve şiddetli eylem gerektiren bir
sorun ortaya çıkar.
Birleşik Devletler Anayasası’nın, eyaletlerin ve belediyelerin, en azından
kamu düzenine yönelik tehlike, sansür veya yasaklama kılıfı şeklindeki kötü
niyetlere yol açmasın diye, bu sorunu yerel şartlara göre çözme yetkisinin
olduğunu reddettiğini sanmıyorum. Anayasanın dibâcesi, özgürlük gibi iç
huzurun da Federal Hükümetin kuruluşundaki amaçlardan biri olduğunu beyan
etmektedir ve atalarımızın, her ikisinin de hukukla beslenebileceğine inanmaları
sebebiyle safdil olduklarını da sanmıyorum.
Uygulamaya ilişkin kesin gerekçeler, şehirlerin ve eyaletlerin kendilerini, bu
düşman ideolojilerin kamu düzenini tahrip ve zarara uğratan mücadelelerinin
zemini olmaktan koruma yetkilerinin teyit edilmesi gerektiği biçimindeki
hukukî görüşü pekiştirmektedir. Çünkü bunu yapabilecek başka hiçbir güç
yoktur. Zira olay yerinde bulunan, onların polisleridir. Federal Hükümetin polisi
bulunmamaktadır. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir polis değil, soruşturma
servisidir ve öyle de kalmalıdır. Yerel otorite yetersiz kaldığında, düzeni
korumak ve onarmak için başvurulan, ordu olmaktadır. Ve ordu müdahale
ettiğinde, Mahkeme daha az liberal bir bireysel haklar tavrı takınmakta ve askeri
gücün en keyfî kullanımını bile onaylamaktadır. (bkz. Korematsu v. United
States, 323 U.S. 214). Yerel otoritenin asayişsizlik problemleriyle uğraşmadaki
her yetersiz kalışı ise, bir federal polis kurulması ya da federal otoritenin
müdahalesi talepleriyle sonuçlanmaktadır. Kanaatime göre, yerel olarak
oluşturulmuş ve kontrol edilmekte olan polis, aslen federal polisin işi olan, genel
sivil özgürlüklere yönelik tehdidi ortaya çıkaramaz.
Kitlesel şiddetin tahrik edilme yöntemleri, karmaşık ve çeşitlidir. Bir
konuşmacının, kurbanı ya da kurbanlar sınıfını ele geçirmeye kitleyi doğrudan
teşvik etmesi ender görülür. Etkili ve daha güvenli bir yol, klâsik bir Antony
örneği üslubuyla, kitle için üzülüyormuş gibi yaparak onu eyleme teşvik
etmektir ve bu, Terminiello olayında etkisiz olmamıştır. Ve bir kimsenin,
kalabalığın zaten korktuğu ve nefret ettiği fikirler konusundaki kendi
kişileştirmesi ya da savunmasıyla kitlesel şiddetin sebebi olup olamayacağı,
yalnızca “kavgacı kelimeler”i seçip ayıklamak için konuşmanın bir kopyasını
gözden geçirerek cevaplanmaz. En hakaretâmiz sözler, eğer konuşmacı bunları
söylerken gülümsüyorsa ılımlılaştırılabilir, fakat kavgacı bir kişilik ve saldırgan
bir üslup, soğukkanlı bir tarzdayken bile bizi şok edecek kelimeleri kullanmadan
da, bir kavgayı ateşleyebilir. Bir jüri ve dava mahkemesi için mümkün, fakat
bizim için imkânsız olduğu üzere, birey olarak sanığın müşahede edilmesi, doğru
hüküm verilmesine yardımcı olacaktır.


Sezar’ın öldürülmesinin ardından ona bağlı komutanlardan Antony tarafından yapılan
konuşmadaki üslup. Bu üslupla Antony, sanki Sezar’ı öldürenler haklı imiş gibi bir tutum alıyor ve
kurnazca, kitleyi Sezar’ın katillerine karşı kışkırtıyordu. [ç.n.]
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Çoğunlukla da, kendilerine onu tahrip edecek silahlar sağladığı için
demokrasinin aptallığıyla alay etme fırsatını elde etmeye çalışanlar tarafından,
bugünlerde özgürlüğe sıkça atıfta bulunulmaktadır; tıpkı, bir zamanlar şu sözleri
söyleyen Goebbels’in yaptığı gibi: “Muhalefet dönemimizde, demokrasi bize
demokratik yöntemler bahşettiğinde, bu (Nazi’lerin iktidarı ele geçirmesi), bir
demokratik sistem içinde yaşamaya bağlanmıştı. Ancak biz Nasyonal
Sosyalistler, bir demokratik bakış açısını temsil ettiğimizi asla iddia etmedik,
tam tersine, demokratik yöntemleri sadece iktidarı elde etmek için
kullandığımızı, iktidarı ele geçirdikten sonra, muhalefet dönemimizde bize
verilmiş olan yöntemleri hiç düşünmeden hasımlarımıza vermeyeceğimizi
açıkça deklare ettik”. (Nazi Conspiracy & Aggression (GPO 1946) 202, Docs.
2500-PS, 2412-PS). Anayasal özgürlükleri lağvetme stratejisinin bir parçası
olarak yine onlara başvurulması, tek başına anayasal mantıkla anlaşılabilir
olmayan özgür bir toplum açısından bir ikilemdir.
Fakat bu sözlerim, Birleşik Devletlerin, herhangi bir grup veya ideolojinin
özgür, açık ve kamuya yönelik konuşmasını yasaklayarak bu ikilemi
giderebileceğini ya da gidermesi gerektiğini ima ediyormuşum gibi
anlaşılmamalıdır. Yasaklama, hiçbir zaman başarılı bir kalıcı politika
olmamıştır; bunun yaratacağı görünürdeki huzur, aldatıcı bir güvenliktir; halbuki
fesat güçleri yeraltına inmişlerdir. Benim Amerikan kurumlarına ve Amerikan
halkının sağduyusuna olan güvenim öylesine tamdır ki, bir kalem darbesiyle
bütün faşistleri ve komünistleri susturabilecek olsam bile bunu yapmam.
Yapmam, çünkü Woodrow Wilson’ın şu sözlerine aynen katılıyorum:
“Daima, en fazla konuşma özgürlüğünün en büyük güvence olduğuna
inananlardan oldum, çünkü bir adam ahmak olsa bile, yapılacak en iyi şey,
konuşturarak onu bu gerçeği ilân etmeye özendirmektir. Eğer onun sessiz
kalmasına ve akıllı gibi görünmesine izin verirseniz, gerçek böyle kolaylıkla
anlaşılamaz, halbuki onun konuşmasına imkân tanırsanız, sır ortaya çıkar ve
bütün dünya onun bir ahmak olduğunu öğrenir. Dolayısıyla bu, ahmaklığın
saklanmasıyla değil, yenilgiye uğratılmış olarak ifşasıyla mümkündür ve bu
özgür konuşma atmosferi içinde insanlar, başkalarıyla, bütün ortak
kazanımların temelini oluşturan türden bir iletişime girmiş olurlar”. (10
Mayıs 1919, Paris, Fransız Enstitüsü’ndeki konuşması. Woodrow Wilson’un
Seçilmiş Edebi ve Siyasî Makaleleri ve Konuşmaları, (1926), 333)
Ancak, eğer genel bir özgür konuşma politikasını sürdüreceksek, bunun
kaçınılmaz sonuçlarının, münferit, yerel şiddet patlamaları olacağının da
farkında olmak durumundayız, zira gerçekten sevdikleri kurumlara, kişilere ve
fikirlere yapılan saldırılar karşısında hoşgörüsüz olmak, insanların doğasında
vardır. Eğer toplum, şiddete yol açan suiistimallerden himaye edilemezse, uzun
vadede, ifade özgürlüğünün devam ettirilmesi daha fazla tehlikeye düşecektir.
Bu özgürlüğün suiistimalinin, onun kullanılmasından ayrı tutulamayacağını
savunarak, özgürlük daha güvenli kılınamaz. Unutmamalıyız ki, bizden
özgürlükle birlikte huzurun devamı için kendilerine güvenmemizi isteyenler,
özgür, demokratik toplumlardır ve bunların hiçbiri, bu mücadeleye tutuşan
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hiziplerin umurunda değildir. Polisin bazı komünistleri hırpalamasının veya öte
yandan komünistlerin bazı polislere zarar vermesinin Terminiello açısından ne
önemi vardır? Her iki sonuç da onun yararına olacaktır; her ikisi de onun
histerisinin ve hasımlarıyla mücadelesinde şiddet metotları kullanma isteğinin
artmasına yardımcı olacaktır. Ve diğer yandan, komünist tahrikçilerin, polisle
mücadelede kaybedecekleri ne vardır?
Bu Mahkeme, toplumsal özgürlüklerin, bu kalabalıkların önündeki bütün
sınırlamaların kaldırılması anlamına geldiği ve düzeni sağlamaya yönelik bütün
yerel girişimlerin, yurttaşların özgürlüğüne zarar verilmesi olduğu doktrininin
kabulü yönünde çok fazla ileriye gitmiştir. Tercih, asayiş ile özgürlük arasında
değil, asayişle birlikte özgürlük ile her ikisinin de olmadığı anarşi arasında
yapılmalıdır. Eğer Mahkeme, doktriner mantığını birazcık pratik akılla
kaynaştırmazsa, anayasal Haklar Bildirgesi’ni bir intihar bildirgesine
dönüştürmesi tehlikesi söz konusudur.
Mahkûmiyeti onaylıyorum.
Yargıç BURTON da bu görüşe katılmaktadır.

DENNIS v. UNITED STATES
341 U.S. 494 (1951) 

Görüşülme Tarihi: 4 Aralık 1950 Karar Tarihi: 4 Haziran 1951

Özet
1. Bu davada yorumlandığı ve uygulandığı gibi, ‘Birleşik Devletler Hükümeti’nin
zor ya da şiddet kullanılarak yıkılmasını veya tahrip edilmesini bilerek ve isteyerek
desteklemeyi, bu amaçla faaliyet gösteren herhangi bir grup oluşturmayı ya da


Çeviren: Yrd. Doç.Dr. Ertan Beşe, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi.
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oluşturulmasına yardım etmeyi, ya da bu amaçla işbirliğinde bulunmayı herkes için
suç hâline getiren ‘Smith Yasası’nın (The Smith Act, 54 Stat. 671) 2 (a) (1), 2 (a) (3)
ve 3. maddeleri, Birinci Değişikliği ya da Haklar Bildirgesi (The Bill of Rights)’nin,
diğer maddelerini ve muğlaklık sebebiyle de Birinci ve Beşinci Değişiklikleri ihlâl
etmemektedir.
2. Bu ülkedeki Komünist Parti’nin liderleri olan başvuru sahipleri, bir Federal
Bölge Mahkemesi’nde Smith Yasası’nın 3. maddesine göre kasden ve bilerek; (1)
Komünist Parti olarak bir grup insanı, ABD Hükümetini zor ve şiddet yoluyla
devirmeyi ve ortadan kaldırmayı öğretmek ve savunmak üzere örgütlemek, ve (2)
yine bilerek ve isteyerek, ABD Hükümetini zor ve şiddet yoluyla devirme ve
ortadan kaldırma görev ve gereğini savunmak ve öğretmek üzere komplo kurmakla
suçlanmışlardır. Duruşma yargıcı jüriyi, başvuru sahiplerinin Hükümeti “şartların
izin verdiği bir süratle” devirmek amacında olduklarını tespit etmedikçe mahkûm
edemeyecekleri; fakat bu yönde bir tespitte bulunmaları hâlinde de, hukukun gereği
olarak, kanunun uygulanmasını Birinci Değişiklik’e göre meşru kılmak için,
Kongre’nin önleme hakkının olduğu bir doğrudan/gerçek zarar-kötülük için yeterli
tehlikenin mevcut olduğu şeklinde bilgilendirmiştir. Başvuru sahipleri mahkûm
edilmiş ve mahkûmiyetleri Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Bu
Mahkeme, alt mahkemenin bu kararının, aşağıdaki sorularla sınırlı olmak üzere,
görüşülmesini kabul etti: (1) Smith Yasası’nın 2 ya da 3. maddelerinin, özü
itibariyle ya da bu söz konusu davada yorumlandığı ve uygulandığı şekilde Birinci
Değişiklik ve Temel Haklar Bildirgesi’nin diğer hükümlerini ihlâl edip etmediği; ve
(2) 2 ya da 3. maddelerin, özü itibariyle ya da bu söz konusu davada yorumlandığı
ve uygulandığı şekilde, Birinci ve Beşinci Değişiklik’leri muğlaklık sebebiyle ihlâl
edip etmediği.
Mahkûmiyetler onandı.

_____________________________________________________________

Mahkeme Başkanı VINSON Mahkeme’nin kararını ve Yargıç
REED, Yargıç BURTON ve Yargıç MINTON’un da katıldığı,
görüşünü açıkladı.
Başvuru sahipleri Temmuz 1948’de, Nisan 1945 – Temmuz 1948 döneminde
Smith Yasası’nın (54 Stat. 671, 18 U.S.C. (1946 ed.) 11) komplo/gizli düzen
kurmaya ilişkin hükümlerini ihlâl etmekle suçlanmışlardır. Diğer hususların yanı
sıra, bu yasanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle suçlamaların
düşürülmesine yönelik duruşma öncesi teklif, kabul edilmedi ve dava 17 Ocak
1949’da derdest oldu. Başvurucuların tamamının suçlu olduğuna ilişkin jüri
kararı, 14 Ekim 1949’da jüri tarafından açıklandı. Temyiz Mahkemesi kararı
onayladı. Biz kararın, aşağıdaki sorularla sınırlı olmak üzere, görüşülmesini
kabul ettik: (1) Smith Yasası’nın 2 ya da 3. maddelerinin, özü itibariyle ya da bu
söz konusu davada yorumlandığı ve uygulandığı şekilde Birinci Değişiklik ve
Haklar Bildirgesi’nin diğer hükümlerini ihlâl edip etmediği; ve (2) 2 ya da 3.
maddelerin, özü itibariyle ya da bu söz konusu davada yorumlandığı ve
uygulandığı şekilde, Birinci ve Beşinci Değişiklik’leri muğlaklık sebebiyle ihlâl
edip etmediği.
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Smith Yasası’nın 2 ve 3. maddeleri, aşağıdaki hususları içermektedir:
“Madde 2: (a) (Aşağıdaki hususlar) Herkes için hukuka aykırı olacaktır :
“(1) Birleşik Devletler’de herhangi bir hükümeti zor ya da şiddet yoluyla
ya da bu hükümetin herhangi bir memuruna suikastta bulunmak suretiyle
devirmeyi ya da ortadan kaldırmayı bilerek ve isteyerek savunmak, tahrik
etmek, telkin etmek ya da bunu bir görev, ihtiyaç, arzu edilen ya da doğru bir
şey olarak öğretisinde bulunmak;
“(2) Birleşik Devletler’de herhangi bir hükümeti devirmeye ya da ortadan
kaldırmaya yol açmak maksadıyla, Birleşik Devletler’deki herhangi bir
hükümeti zor ve şiddet yoluyla devirmeyi ya da ortadan kaldırmayı
destekleyen, tahrik eden, telkin eden ya da bunu bir görev, ihtiyaç, arzu
edilen ya da doğru bir şey olarak öğreten herhangi bir yazılı ya da basılı
matbuatı basmak, yayımlamak, redaksiyonunu yapmak, piyasaya sürmek,
dağıtmak, satmak ya da alenen göstermek;
“(3) Birleşik Devletler’de herhangi bir hükümeti zor ya da şiddet yoluyla
devirmeyi ya da ortadan kaldırmayı öğreten, savunan ya da teşvik eden
herhangi bir dernek, grup ya da topluluk oluşturmak; ya da böyle bir dernek,
grup ya da topluluğa bunların amaçlarını bilerek üye olmak ya da üye
kaydetmek.
“(b) Bu maddenin amacı bakımından ‘Birleşik Devletler’deki bir
hükümet’ terimi, Birleşik Devletler Hükümeti, herhangi bir eyalet, Bölge ya
da Birleşik Devletler’e ait bir yerdeki hükümet, Kolombiya Bölgesi’ndeki
hükümet ya da bunların herhangi bir siyasî alt birimindeki hükümet anlamına
gelmektedir.
“Madde 3. Bu maddenin hükümleri tarafından yasaklanan eylemlerden
herhangi birisinin bir kimse tarafından işlenmesine teşebbüs edilmesi ya da
bunun planlanması hukuka aykırı olacaktır.”
İddianame, başvurucuları isteyerek ve bilerek; (1) Amerika Birleşik
Devletleri Komunist Partisi olarak, kişileri ABD Hükumetini zor ve şiddet
yoluyla devirmeyi ya da ortadan kaldırmayı öğreten, destekleyen ya da teşvik
eden herhangi bir dernek, grup ya da topluluk oluşturmak üzere örgütlemeyi, ve
(2) yine bilerek ve isteyerek, ABD Hükumetini zor ve şiddet yoluyla devirme ve
ortadan kaldırma görev ve gereğini savunma ve öğretmeyi planlamakla
suçlamıştır. İddianame ayrıca, Smith Yasası’nın 2. maddesinin bu eylemleri
yasakladığını ve bu eylemleri gerçekleştirmeye yönelik herhangi bir plân
yapmanın, Yasa’nın 3. maddesinin ihlâli olduğunu ileri sürmüştür.
Davanın görüşülmesi 9 aydan fazla sürmüş, bunun 6 ayı 16.000 sayfalık
belge ve zabıtla sonuçlanan delil toplanmasına ayrılmıştır. Davanın sınırlı
hususlarla görüşülmesi yönündeki müzekkeremiz, delillerin jürinin “davacıların
iddia olunan suçların suçlusu oldukları” kararını desteklemeye yeterli olduğuna
ilişkin herhangi bir soruyu gündemimizden çıkarmıştır. Bu zabıtlara dayanarak,
başvuru sahiplerinin Hükümetin zor ve şiddet yoluyla devrilmesini gerçekten
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savunup savunmadıkları ve bizim, konuyu çok ayrıntılı bir şekilde ele alan
Temyiz Mahkemesi’nin görüşünde açıklanan bu hususa ilişkin olarak, herhangi
bir tartışma yapmamız gerekip gerekmediği hususu, bizim önümüzde değildi.
Mahkeme, bu davadaki belge ve zabıtların, bu ülkedeki Komünist Parti’nin
liderleri olan başvuru sahiplerinin, “demokratik çerçevemiz içerisinde çalışmak
istemedikleri, buna mukabil uygun fırsatlar bulmaları hâlinde şiddete dayalı bir
devrim başlatmak niyetinde oldukları” şeklindeki gerekli tespitini fazlasıyla
desteklediğine hükmetmiştir. Başvurucular, savunmuş oldukları MarxistLeninist doktrinin, “mevcut bir demokratik devlette Komünist bir hükümet
şeklini oluşturabilmek için güç ve şiddetin, ancak bu devlette iktidarı elinde
tutan sınıfların, bu dönüşümün barış yoluyla gerçekleştirilmesine asla müsaade
etmeyecekleri ve Komünistlerin barışla elde edebilecekleri siyasî ve ekonomik
kazanımları boşa çıkarmak amacıyla güç ve şiddet kullanabilecekleri için gerekli
olabileceği” şeklinde öğretide bulunduğunu ileri sürerek, delillerden çıkarılan
anlama karşı çıkmaktadırlar. Halbuki Temyiz Mahkemesi, belge ve zabıtların
aşağıdaki genel sonuçları desteklediğine hükmetti: Komünist Siyasî
Cemiyeti’nin politik aygıtı üzerindeki kontrolleri sebebiyle başvuru sahipleri,
Cemiyet’i Komünist Parti’ye dönüştürme imkanına sahiptiler; öyle ki
Cemiyet’in politikaları, Birleşik Devletler ve onun ekonomik ve siyasî yapısıyla
barışçıl işbirliğinden, Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği’nin ortak bir
düşmana karşı savaşmalarından önce mevcut olan bir politikaya, yani Hükümeti
zor ve şiddet yoluyla devirmeye çalıştıkları bir politikaya dönüştü; Komünist
Parti oldukça disiplinli bir örgüt olduğu için, stratejik mevkilere sızmada, takma
isimler ve çift anlamlı dil kullanmada becerikliydi; Komünist Parti öylesine katı
bir şekilde kontrol ediliyordu ki, diğer siyasî partilerden farklı olarak
Komünistler, rehber güçler tarafından belirlenen politikalarla ihtilafa müsamaha
edilmiyor, fakat bu onaylanmış program Parti mensupları tarafından harfi
harfine takip ediliyordu; Parti literatürü ve burada başvuru sahipleri konumunda
olan liderlerinin açıklama ve faaliyetleri, Parti’nin mevzu bahis dönemde genel
amacı olan, “mevcut düzeni zor ve şiddet yoluyla başarılı bir şekilde devirme”yi
savunuyordu.

I.
Duruşma yargıcının, jüri suçlu bulmadan önce yasanın hukuk dışı amacı
gerektirdiği iddiasında bulunarak, yasayı uygun olmayan bir biçimde
yorumladığı şeklindeki bir sonraki iddiayı ele almak, konuları açıklığa
kavuşturmamızda yardımcı olacaktır. Daha özgül olarak, jürinin başvuru
sahiplerini “uygun fırsatlar bulmaları hâlinde Birleşik Devletler Hükümetini güç
ve şiddet kullanarak devirmek” niyetinde olduklarını tespit etmedikçe,
iddianameye göre suçlu bulamayacağını ileri sürdü.
Madde 2 (a) (1) “Birleşik Devletler’de herhangi bir hükümeti zor ya da
şiddet yoluyla devirmeyi ya da ortadan kaldırmayı bilerek ve isteyerek
savunmayı ya da bunu bir görev, gereklilik, arzu edilen ya da doğru bir şey
olarak öğretisinde bulunmayı ...”; Madde 2 (a) (3) ise, “Birleşik Devletler’de
herhangi bir hükümeti zor ya da şiddet yoluyla devirmeyi ya da ortadan
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kaldırmayı öğreten, destekleyen ya da teşvik eden herhangi bir dernek, grup ya
da topluluk oluşturmayı...” suç hâline getirmektedir. Madde 2 (a) (2)’nın
Hükumeti devirmeye yönelik özel bir amacı açık bir şekilde gerekli kıldığı
gerçeğinden ve yukarıda sözü edilen fıkralarda net bir dilin yokluğundan
hareketle, Kongre’nin böyle bir gerekliliği kasıtlı bir şekilde atladığı (yasanın
içine almadığı) ileri sürüldü. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Bu durum, (yasanın) 2
(a) (1) maddesindeki ‘bilerek ve isteyerek’ ibaresinin ayrıca kullanılmasından ya
da 2 (a) (3) maddesinde net bir dilin kullanılmamasından ziyade, maksadın
suçun bir unsuru yapılamayacağı yönünde Kongre’nin çok daha büyük bir emeli
olduğunun
emaresini
gerektirebilir.
Yasanın
yapısı
ve
amacı,
‘niyet/maksat/amaç’ı suçun bir unsuru olarak içermeyi gerektirmektedir.
Kongre, Hükümetin devrilmesini savunan ve örgütleyenlerle ilgileniyordu.
(Hükümeti) Devirmeyi savunma amacıyla üye toplayan ve birleşen kimseler,
elbette ki bu yıkılmaya sebep olmayı amaçlamaktadırlar. Biz, bu yasanın,
kendisini ihlâl etmekle suçlananların niyetinin, Hükümeti güç ve şiddet
kullanarak yıkmak olduğuna ilişkin delili, suçun temel bir unsuru olarak
değerlendirmek gerektiğine hükmettik. Bkz.: Williams v. United States, 341 U.S.
97, 101 -102 (1951); Screws v. United States, 325 U.S. 91, 101 -105 (1945);
Cramer v. United States, 325 U.S. 1, 31 (1945).
Bu yoruma bağlı olarak ruh halinin araştırılması gerektiği gerçeği de, bu
anlamın reddedilmesi için herhangi bir dayanak sağlamamaktadır. Birleşik
Devletler Kanunnamesi’nin 18. Başlığı’nın bir gözden geçirilmesi, bu Başlık
tarafından belirtilen suçların büyük bir çoğunluğunun açık bir dille, ‘bilerek’,
‘kötü niyetle’, ‘isteyerek’, ‘maksadıyla’, ‘niyetiyle’ ya da bunların ve eş anlamlı
terimlerin bileşim veya değişimi olan kelimelerle, belirli bir ruh halinin varlığına
ilişkin delil gerektirdiğini gösterir. Kasdın (mens rea) mevcut olması, AngloAmerikan Ceza Hukuku ilkelerinin istisnasından ziyade kuralıdır. Bkz.:
American Communications Assn. v. Douds, 339 U.S. 382, 411 (1950).
Aksi takdirde affedilebilir ya da daha önemsiz cezaları gerektiren bir eylem,
böyle bir kötü niyetle birlikte olduğunda, niyetin bulunmasının hukukta farklılık
arz ettiği ileri sürülmüştür. Oysa böyle bir niyetin varlığı, eyalet hukukuna göre
her ikisi de açıkça ve ağır bir şekilde cezalandırılabilir olan Screws’daki
öldürme ve Williams’da da dövme eylemini Federal Hükümet tarafından
anayasal olarak cezalandırılabilir suçlar olarak mahkûm ettirmişti. Bu davalarda
Mahkeme, Hükümetten davalının mağduru anayasal bir hakkından mahrum
bırakmak niyetinde olduğunu ispatlamasını istemişti. Bu belirli zihinsel durum,
bir suçun eğer temel bir unsuru ise; taraftarlık suretiyle Birleşik Devletler
Hükümetini devirmeye yönelik bir niyet, tabiî ki aynı şekilde delile elverişlidir.

II.
Yasa’nın bariz amacı, mevcut hükümeti barışsever, hukuka uygun ve anayasal
araçlarla değil; şiddet, devrim ve terörizm yoluyla değişimden korumaktır.
Birleşik Devletler Hükümetini silahlı ayaklanmadan korumanın Kongre’nin
yetkisinde olduğu, biraz tartışmayı gerektiren bir önermedir. Diktatörce
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davranan hükümetlere karşı bir ‘isyan hakkı’ olduğu argümanının kuramsal
değeri her ne olursa olsun; hükümetin mevcut yapısının barışçıl ve düzenli
değişime imkan tanıdığı yerde (bu argüman) hükümsüzdür. Biz, anarşiye kadar
götürecek bir mantıksal sonucu bünyesinde taşıyan devrim hazırlığı karşısında,
hükümeti aciz kılacak herhangi bir ilkeyi kabul etmiyoruz. Hükümeti zor ve
şiddet yoluyla devirmeyi amaçlayan eylemleri yasaklamanın Kongre’nin
yetkisinde olmadığını, hiç kimse tasavvur bile etmeyecektir. Burada bizim
ilgilendiğimiz sorun, Kongre’nin böyle bir yetkiye sahip olup olmadığı değil;
kullandığı araçların Anayasa’ya yapılan Birinci ve Beşinci Değişiklik’lerle
çelişip çelişmediğidir.
İfadeleriyle Marxism-Leninizm’in erdemlerine ilişkin akademik tartışmayı
yasaklaması, fikirleri engellemesi ve konuşma özgürlüğü ve hür basın
anlayışının tüm konseptlerine aykırı olması gerekçeleriyle, Kongre’nin
kullandığı araçların geçersiz olduğu savının temellerinden birisi, kanun
karşısında bir saldırı halini almaktadır. Dilin kendi başına bu öneme haiz
olduğuna katılmamakla birlikte, federal yasaları Anayasa’nın isterleriyle
çelişmeyen bir tarzda yorumlamanın, federal mahkemelerin görevi olduğunu
aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz burada, bir eyalet mahkemesinin Federal
Anayasa’yla çelişen bir eyalet yasasını yorumladığı Thornhill v. Alabama, 310
U.S. 88 (1940); Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242 (1937); ve De Jonge v.
Oregon, 299 U.S. 353 (1937), [341 U.S. 494, 502] gibi davalarla uğraşmıyoruz.
Bu, bilirkişiyle birlikte yorumlamamız gereken federal bir yasadır. Bunda,
Mahkeme’nin eyalet mahkemelerinin kararlarını ele alış tarzına güvenmenin
yanlışlığı yatmaktadır. Yasanın, eyalet mahkemesi tarafından Birinci Değişikliği
ihlâl ettiği şeklinde yorumlandığı yerde; mahkûmiyet kararını geçersiz
kılmaktan başka bir şey yapamayız.
Smith Yasası’nın tam dili, başvuru sahiplerinin bu Yasa’ya ilişkin olarak
bize empoze edebilecekleri bir yorumu çürütmektedir. Bu tartışmaya değil,
taraftarlığa yöneltilir. Böylece duruşma yargıcı, “başvurucuların barışçıl
araştırma ve tartışmalar yürütmekten ya da fikirler ekseninde öğretide bulunma
ya da propagandadan başka bir şey yapmadıkları” sonucuna varmaları hâlinde,
(başvurucuları) suçlu bulamayacakları hususunda, jüriyi gereği gibibilgilendirdi.
Duruşma yargıcı ayrıca, “bir Amerikan koleji veya üniversitesinde, deliller
arasında yer alan kitaplarda ifade edilen felsefi teorileri açıklayan bir ders
yürütmenin”, hukuka aykırı olmadığını tembihledi. Böyle bir iddia, yasanın
diliyle tam bir uyum içerisinde olup, bu kelimelere yerleştirilecek anlamı
göstermektedir. Kongre, siyasal teorilerin serbestçe tartışılmasını ortadan
kaldırmayı, Amerikalıların hükümet yaptırımı korkusu olmaksızın fikirleri
tartışma ve değerlendirme imkanı sağlayan geleneksel haklarını tahrip etmeyi
amaçlamadı. Aksine Kongre, delillerin bu başvurucuların tam da angaje
olduklarını gösterdiği türden faaliyetlerle ilgiliydi.

III.
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Fakat Yasa, her ne kadar, başvuru sahiplerinin el çabukluğuyla çıkardıkları
farazi davalara yönelik olmasa da; bunun bu davadaki uygulanması, bu
devirmeyi gerçekleştirmek kasdıyla birleşmiş olmasına rağmen, Hükümeti zor
ve şiddet yoluyla devirme öğretisinde bulunma ve savunma suçundan
mahkûmiyetlerle sonuçlansa da, bir konuşma unsuru içermektedir. Bu sebeple,
konuşmanın sınırlarını çizen Birinci Değişikliği taleplerine özel olarak kulak
vermeliyiz.
Douds Davası’nda, Birinci Değişiklik’in temelinin, konuşmanın konuşmayı
çürütebileceği, propagandanın propagandayı yanıtlayacağı, düşüncelerin
serbestçe tartışılmasının en mantıklı hükümet politikalarıyla sonuçlanacağı
hipotezi olduğuna dikkat çekmiştik. Mahkeme’nin, serbestçe yazıp söylemenin
asli değerini tanımasının sebebi de budur. Bu Mahkeme’deki, konuşmanın
doğrudan sınırlandığı önde gelen davaların bir analizi, yine de, Mahkeme’nin
çoğunluğunun ve belirli davalarda da muhalif görüşte olanların, bunun sınırsız,
hiçbir şarta bağlı olmayan bir hak olmadığını kabul ettiklerini, fakat konuşmanın
toplumsal değerinin, bazen değer ve düşüncelerden daha az önemli olduğunu
gösterecektir.
Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919) davasına kadar, konuşma
özgürlüğünü kapsayan herhangi bir önemli dava, bu Mahkeme tarafından karara
bağlanmadı. Gerçekten de, jürisiz bir görüşmede (Mahkeme), bir kişinin,
“Birinci Değişikliğin belirli ifadeleri korumuş olmasının, Mahkeme’nin bu hak
konusunda ilk günlerinde tek bir vurgu ortaya koymadığını gösterdiği” iddiasına
dayanan bir argümanını tanımıştır. Yargıç Holmes’un Schenck Davası’ndaki
klâsik mütalâasına kadar, çoğunluğun düşüncesinde konuşma, kendiliğinden bu
öneme haiz olmadı. Bu dava, Kriminal Casusluk Yasası [Criminal Espionage
Act, 40 Stat. 217]’na göre gerçekleşmiş bir mahkûmiyeti içermektedir.
Mahkeme’nin karşılaştığı sorun, delillerin mahkûmiyet kararı için yeterli olup
olmadığıydı. Oybirliğini sağlayan bir Mahkeme adına yazan yargıç Holmes,
“her davadaki sorunun, kullanılan sözcüklerin, Kongre’nin önleme hakkının
olduğu doğrudan zarara sebep olacak açık ve mevcut bir tehlike yaratacak
şartlarda ve şekilde kullanılıp kullanılmadığı” olduğunu ifade etti. Fakat bu
ifadenin dahi ikna etme gücü, aynı yasaya göre açılmış bir dava olan Goldman v.
United States [245 U.S. 474 (1918)] davasına ilişkin görüşün sonunda yapılan
gönderme ile oldukça zayıflatıldı. Yargıç Holmes, “Mevcut iddianın ortadan
kaldırılması için, gerçekten de (Goldman’da), içtihadın bütün medya içeriğini
kapsayıp kapsamadığı söylenebilirdi. Fakat serbest konuşma hakkından özel
olarak söz edilmediği için, birkaç kelime eklemenin uygun olacağını düşündük.”
dedi [249 U.S. s. 52]. İbarenin, tehlikenin Cumhuriyet’in güvenliğine herhangi
bir tehdit oluşturduğuna yönelik çağrışım yapmadığı gerçeği de ortadadır.
Suçlama, silahlı kuvvetler içerisinde başkaldırıya sebep oluyor ya da buna
teşebbüs ediyor ve asker almayı engelliyordu. Sakıncalı belge askerliği alenen
suçladı ve en kışkırtıcı cümle ise, “bu ülke insanlarının haklarını korumak,
desteklemek ve savunmak için kendi üzerine düşeni yapmalısın!” idi [249 U.S.
s. 51]. 15.000 nüsha basıldı ve bir kısmı dağıtıldı. 1917’de savaş esnasında vuku
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bulan bu zayıf itaatsizlik hareketi, askeri bir başkaldırının zararlarına yol açacak
açık ve mevcut tehlike sayıldı.
Kriminal Casusluk Yasası’na göre mahkûmiyetlerle sonuçlanmış daha sonra
ki birkaç davada, Mahkeme’nin ‘açık ve mevcut tehlike’ testini geçmek için
yeterli bulduğu delilin özü, Schenck Davası’nda aşağıdaki şekilde ifade edildi:
Frohwerk v. United States, 249 U.S. 204 (1919) – savaş karşıtı 12 gazete
makalesinin yayınlanması; Debs v. United States, 249 U.S. 211 (1919) –
Birleşik Devletler’in savaşta yer almasına saldıran bir konuşma; Abrams v.
United States, 250 U.S. 616 (1919) – savaşa saldıran iki farklı sosyalist bildiri
nüshasının dağıtımı; Schaefer v. United States, 251 U.S. 466 (1920) –
güvenilmez makaleler ihtiva ettiği, kapitalizm ve savaşı eleştirdiği iddia olunan
Almanca bir gazetenin yayınlanması; Pierce v. United States, 252 U.S. 239
(1920) –savaşın gayelerine ve Birleşik Devletler’in bunda yer almasına saldıran
[341 U.S. 494, 505], bir rahip tarafından yazılmış, dört sayfalık bir broşürün
nüshalarını dağıtmak. Yargıç Holmes, Schenck, Frohwerk ve Debs’de
oybirliğini sağlayan bir Mahkeme adına görüşlerini yazdı. O ve Yargıç
Brandeis, Abrams, Schaefer ve Pierce Davaları’nda muhalif kaldılar. Bu
muhalefetin esası ise, Birinci Değişikliğin konuşmaya verdiği korumadan
dolayı, her bir davadaki delillerin, davalıların Schenck’deki gerekli tehlikeyi
yarattığını göstermede yetersiz kalmasıydı. Fakat bu muhalefetler, prensipte
herhangi bir değişiklik göstermedi. Muhalif kalanlar, sadece yıkmaya yönelik
zayıf çabaların etkisinden kuşku duydular. Abrams’da şunu kaleme aldılar:
“Adam öldürmeye ikna etmenin cezalandırılmasını haklı gösterebilecek aynı
gerekçeyle, Birleşik Devletler’in anayasal olarak önlemeye çalışabileceği belirli
ciddî tehlikelere yol açacak nitelikte açık ve çok yakın bir tehlike üreten ya da
üretmesi amaçlanan konuşmayı, Birleşik Devletler’in anayasal olarak
cezalandırabileceğine bir an bile şüphe duymuyorum.” 250 U.S. s. 627. Ve
Schaefer’de, ‘aşama’ kavramının açık ve mevcut bir tehlike ya da zarara atıfta
bulunup bulunmadığının açık olmamasına rağmen; testin ‘aşama’lardan birisi
olduğu söylendi. Muhtemelen her ikisi de kasdedildi.
Bu davalardan çıkardığımız kural, yani bir suç bir yasa tarafından sözsüz ya
da basılı olmayan ifadelerle belirtildiğinde, ihlâlin delili olarak konuşma ya da
matbuata dayanan mahkûmiyet, ancak bu konuşma ya da yayınların, örneğin
asker kaydına müdahale gibi, yasaklanmış olan bir suça teşebbüs etme veya
bunu gerçekleştirme açısından ‘açık ve mevcut bir tehlike’ yarattığı zaman
kabul edilebilir. Konuşmanın önemini vurgulamada farklı görüşlerin, delillerin
yeterliliği tartışmasına yönelik olduğunu tekrar ediyoruz.
Söz serbestiyetinin uzlaşmazlığın püf noktası olduğu, Mahkeme’nin
önündeki diğer bir önemli davada, Gitlow v. New York [268 U.S. 652 (1925)]
davası idi. Bu davada New York “güç yoluyla kurulu hükümeti devirmeyi...
ihtiyaç ya da doğru bir şey olarak ...” savunmayı suç hâline getirmiştir.
Yasa’nın ihlâl edildiğinin delili, davalının Hükümet ve kapitalizme saldıran bir
Manifesto yayınlamış olmasıydı. Yargıçlar Holmes ve Brandeis’in muhalif
kaldıkları mahkûmiyetler, onaylandı. Çoğunluk, belirli ifadeler için ‘açık ve
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mevcut tehlike’ testine başvurulmasını reddetti. Bunun gerekçelendirilmesi
aşağıdaki şekildeydi: ‘Açık ve mevcut tehlike’ testi, ifadenin kendisine
Schenck’de uygulandı çünkü sorun sadece, herkesin anayasal kabul edeceği bir
yasaya göre delillerin yeterliliği sorunu idi. Ne var ki Gitlow, farklı bir soru
ortaya koydu. Orada bir yasama organı, belirli türden konuşmaların kendisini
zararlı ve hukuka aykırı buldu. Böyle bir eyalet yasasının anayasallığın, yani
yasanın ‘makul’ olup olmadığına, herhangi bir eyalet yasasının anayasallığına
nasıl belirlemişse, bu Mahkeme tarafından aynı şekilde hüküm verilmelidir. Bir
devletin kendisini şiddet yoluyla devrilmeye karşı koruma teşebbüsünde
bulunması tamamen makul olduğu için, yasa ister istemez makuldü. Davada
geriye kalan tek sorun, çoğunluk için herhangi bir sorun yaratmayan,
mahkûmiyeti dayandıracak delilin olup olmadığı oldu. Yargıçlar Holmes ve
Brandeis, bu yaklaşımı kabul etmeyi reddederek, konuşmanın ihlâlin delili
olduğu her yerde, konuşmanın yasa koyucunun önleme hakkının olduğu
doğrudan zarara ilişkin olarak ‘açık ve mevcut tehlike’ yarattığının
gösterilmesinin gerekli olduğunda ısrar ettiler. Daha sonra Yargıçlar Holmes ve
Brandeis, mahkûmiyeti dayandırmak için delili konuşma olan, belirli eylemleri
hukuk dışı sayan federal bir yasa ile konuşmanın kendisini bir suç hâline getiren
bir yasa arasında herhangi bir fark gözetmediler. Bu yaklaşım, Mahkeme’nin
California Suçlu Sendikacılar Yasası’na göre gerçekleşmiş bir mahkûmiyet
kararıyla uğraştığı Whitney v. California [274 U.S. 357 (1927)] davasında
vurgulandı. Mahkeme, sonuçta Yargıçlar Brandeis ve Holmes ile aynı yönde
(mutabık) olan mahkûmiyet kararını onayladı. Mutabakatlarında, yasa
koyucunun belirli konuşmaları suç olarak belirlemesine rağmen, bunun,
davalının doğrudan zararla sonuçlanabilecek bir tehlikenin olmadığını
göstermesini engelleyemeyeceğini tekrarladılar.
Whitney ve Gitlow’u takip eden hiçbir davanın, bu davalardaki çoğunluk
görüşünü açıkça reddetmemesine rağmen, sonraki görüşlerin Holmes-Brandeis
mantığına meylettiğinden şüphe yoktur. Ve American Communications Assn. v.
Douds davasında, 1947 tarihli İşçi – İşveren İlişkileri Yasası [The Labor
Management Relations Act of 1947]’nın 9 (h) maddesinin geçerliliğini karara
bağlamamız talep edildi. Bu madde, İşçi-işveren İlişkileri Kurulu [The National
Labor Relations Board]’nun imkanlarından yararlanmak isteyen sendika
görevlilerinin, Komünist Parti’ye mensup olmadıklarına ve Hükümeti güç ve
şiddet yoluyla devirmeye inanmadıklarına dair yemin etmelerini gerektiriyordu.
Biz, Kongre’nin inancı cezalandırmak niyetinde olmadığına, bunun yerine
sendika işlerinin yönetimini düzenlemeyi amaçladığına dikkat çekmiştik. Bu
sebeple, konuşmadan ziyade eyleme yönelik düzenleme için, yemin şartından
dolayı konuşma üzerinde kaynaklanabilecek herhangi bir dolaylı yaptırımın,
‘açık ve mevcut tehlike’ testi için uygun bir dava olmadığına hükmettik. Bu tür
yasaların değerlendirilmesinin uygun araçlarını tartışırken, konuşma üzerinde
doğrudan bir sınırlamanın olduğu yerde, ciddî zarara sebep olabilecek ‘açık ve
mevcut bir tehlike’nin, söz konusu yasadan önce gerekli olduğunda ısrar eden
Holmes-Brandeis felesefesinin anayasal olarak uygulanabileceğini önerdik. Ve
(şunları) söyledik: “[Birinci] Değişiklik, bir kimsenin istediğine inanabilmesine
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imkan tanınmasını gerektirmektedir. Kamuya ciddî bir zararla sonuçlanabilecek
‘açık ve yakın tehlike’ olmadıkça, bir kimsenin istediğini savunabilmesine
imkan tanınmasını gerekli kılmaktadır.” [339 U.S. s. 412] Fakat bundan başka,
ne Yargıç Holmes ne de Yargıç Brandeis’in, bir stenografi ibaresinin, her
davanın kendi şartlarını göz önünde bulundurmaksızın, esnek olmayan bir
şekilde başvurulan katı bir kurala dönüşebileceğini tasavvur etmediklerini de
belirtmiştik. Hakkında verilen yargı kararı, buradaki yeniden inceleme konusu,
istenilmeyen belirli türden konuşmaların cezaî yaptırımı gerektirdiğine ilişkin
olduğunda, yasama organının kontrolünden uzak, mutlak (sınırsız) bir husus
değildir. Modern toplumda hiçbir şey, mutlakların olmadığı prensibinden daha
kesin olmayıp; bir isim, bir ibare, bir standard, ancak terminolojiyi doğuran
düşüncelerle birlikte olduğunda bir anlama sahiptir. (Bkz.: American
Communications Assn. v. Douds, 339 U.S. s. 397.) Gerçekleşmesi her an
mümkün olan bir tehdit karşısında, Hükümetimizi semantik (anlambilimsel) bir
deli gömleğine sokmak suretiyle felce uğratabilecek olanlara karşı, bütün
kavramların izafi olduğu cevabını vermeliyiz.
Bu davada biz doğrudan, ‘açık ve mevcut tehlike’ testinin uygulaması ile
tanıştırıldık ve bu ifadenin ne getirdiğine karar vermeliydik. Biz ilk önce, bu
Mahkeme’nin bu ve benzeri testleri kullanarak mahkûmiyet kararlarını bozduğu
davaların çoğunun, Devletin korumaya çalıştığı çıkarın bizzat kendisinin,
konuşmanın sınırlandırılmasını gerektirmek için temelsiz olduğu gerçeğine
dayandığını kaydediyoruz. Bu kategoride aşağıdaki gibi bazı davaları
önerebiliriz: Schneider v. State, 308 U.S. 147 (1939); Cantwell v. Connecticut,
310 U.S. 296 (1940); Martin v. Struthers, 319 U.S. 141 (1943); Marsh v.
Alabama, 326 U.S. 501 (1946); Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944);
Cox v. New Hampshire, 312 U.S. 569 (1941). Hükümetin zor ve şiddet yoluyla
devrilmesi, konuşmayı sınırlamak için Hükümet açısından kesinlikle yeterince
dayanağı olan bir çıkardır. Bu, herhangi bir toplum için gerçekten en büyük
değer olup, onun temelini dahili silahlı saldırıdan koruyamayan bir toplum,
korunabilecek daha az önemli değerin olmadığını anlamalıdır. Böylece, eğer bu
çıkar korunabilirse, sergilenen gerçek problem, Kongre’nin cezalandırma yetkisi
içerisinde bulunan kötülüğe/zarara sebep olan sözlerin ‘açık ve mevcut tehlikesi’
ibaresi ile ne kastedildiğidir.
Bu sözler, Hükümetin harekete geçmeden önce, darbe/ayaklanma
gerçekleştirilmek üzere olana, planlar kurulana ve işaret beklenene kadar
beklemesi gerektiği anlamına tabiî ki gelemez. Eğer Hükümet, onu devirmeyi
amaçlayan bir grubun, bir düşünce sisteminin esaslarını üyelerine öğrettiğini
(beyin yıkadığını) ve liderleri şartların elverişli olduğunu hissettiklerinde
vuracak bir şekilde onları belirli bir yöne sevk ettiğini fark ederse, harekete
geçmesi gerekir. Hükümet güçlü ve bir isyanı bastıracak geniş yetkilere sahip
olduğu için, ihtilali kolayca yenilgiye uğratabileceği, bu sebeple Hükümetin
kaygılanmasına gerek olmadığı iddiasının cevaplanmaya ihtiyacı yoktur. Bu
sebeple sorun bu değildir. Hükümeti zor yoluyla devirmeye yönelik bir
teşebbüs, ihtilalcilerin yetersiz sayıdaki güçlerinden dolayı başlangıçtan itibaren
kötü kadere mahkûm olsa bile, Kongre açısından kesinlikle önlemeyi
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gerektirecek kadar kötüdür. Bu tür teşebbüslerin bir millet için yarattığı hem
fiziksel ve hem de siyasî zarar, başarı ihtimalinin ya da başarılı bir teşebbüsün
ne kadar yakın olduğunun geçerliliğini ölçmeyi imkansız kılmaktadır. Mevcut
davada duruşma yargıcı jüriyi, başvurucuların Hükümeti “şartların elverdiği bir
hızla” devirme niyetlerini tespit etmedikçe mahkûm edemeyecekleri şeklinde
bilgilendirdi. [341 U.S. 494, 510]. Bu da onların başarının kesinliğine kadar
vurmayacakları anlamına gelmez ve muhtemelen gelemez. Kastedilen şey,
zamanın olgunlaştığını düşündüklerinde ihtilalcilerin vurabileceğiydi. Bu
sebeple biz, başarı ya da başarı ihtimalinin (belirleyici) kriter olması savını
reddetmeliyiz.
Yargıçlar Holmes ve Brandeis’i Gitlow’da ilgilendiren durum, onların
düşüncelerinde toplumun güvenliğine yönelik herhangi bir ciddî tehditle küçük
bir ilişkisi olan nispeten münferit bir olaydı. Bu ayrıca, Fiske v. Kansas, 274
U.S. 380 (1927) ve De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937) gibi davalar
açısından da doğruydu; fakat Lazar v. Pennsylvania, 286 U.S. 532 (1932)
davasını dikkate alın ve mukayese edin. Hükümeti devirmek üzere tasarlanmış
ve amaçlanmış bir aygıtın geliştirilmesi şeklindeki bu mevcut olanla mukayese
edilebilir herhangi bir durumla Onlar, kriz sonrasında, dünya krizi bağlamında
karşılaşmadılar.
Çoğunluk görüşünü yazan Baş Yargıç Learned Hand, ibareyi aşağıdaki
şekilde yorumladı: “Her davada [mahkemeler], ihtimal dışı olması sebebiyle
ağırlığı azaltılmış olan, ‘zararın ciddiyetinin’, tehlikeden sakınmak gerekçesiyle
serbest konuşmaya böyle bir tecavüzü haklı kılıp kılmayacağını sormalıdırlar.”
(183 F.2d at 212.) Biz bu kural açıklamasını benimsiyoruz. Baş Yargıç Hand
tarafından da açıkça ifade edildiği gibi, bu bizim şu anda yapabileceğimiz
herhangi bir açıklama kadar veciz ve kapsamlıdır. Bu (ifade), bizim ilgili
saydığımız faktörleri dikkate almakta ve onların önemine ilişkin olmaktadır.
Kelimelerden de fazla bir şey bekleyemeyiz.
Aynı şekilde, duruşmayı yapan mahkemenin, gerekli tehlikenin mevcut
olduğu tespitini onaylayan aşağıdaki mahkemeyle de ahenkliyiz. Başvuru
sahiplerinin 1945 – 1948 dönemindeki eylemlerinin, Hükümeti zor ve şiddet
yoluyla devirme teşebbüsüyle sonuçlanmadığı tek gerçeği, tabiî ki bu teşebbüsü
yapmaya hazır bir grubun olduğu gerçeğine bir cevap olmamaktadır. Liderleri,
(ki) bu başvuru sahipleri, eylem zamanının geldiğini düşündüklerinde, çağrıya
karşı katı bir şekilde disipline olmuş üyeleri olan, başvurucular tarafından
oluşturulmuş bu oldukça örgütlü komplo teşekkülü ile birleşmiş dünya
şartlarının parlayıcı tabiatı, diğer ülkelerdeki benzeri başkaldırılar ve
başvurucuların en azından ideolojik olarak uyumlu oldukları ülkelerle bizim
riskli/belirsiz ilişkilerimizin niteliği, bu şahısların bu konuda mahkûm
edilmelerini haklı kıldığı hususunda bizi ikna etmektedir. Ve bu analiz,
desteklemek için bir komplo oluşturmanın, taraftarlığın kendisinden ayrıldığı
için anayasal olarak sınırlanamayacağı, çünkü sadece hazırlığı içerdiği tezini de
bertaraf etmektedir. Tehlikeyi yaratan, komplonun varlığıdır. Tepkimenin
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maddeleri eğer mevcutsa, Hükümeti katalizörün eklenmesi için beklemeye
zorlayamayız.
IV.
Her ne kadar yasanın uygulanmasına hak tanıyacak kafi derecede bir
tehlikenin mevcut olduğu bulgusunun, davanın esası bakımından doğru olduğu
sonucuna ulaşmış olsak da, duruşma yargıcının konuyu ele alışının doğru olup
olmadığı problemi olduğu gibi durmaktadır. O (yargıç), jüriyi, ilgili bölümde,
aşağıdaki şekilde tembihlemiştir:
“Yasanın başka bir yorum ve açıklamasında, bunun, organize olmuş bir
hükümeti bu yasa tarafından açıklanan yasadışı yollarla devirme ya da
yıkmanın soyut doktrini olmadığı, fakat amacın gerçekleştirilmesi için
eylemin öğretilmesi ve savunulmasının, dil itibariyle makul ve normal olarak
kişileri bu tür eyleme kışkırtma sayılacağı hususunu size tembih ederim. Bu
sebeple, sanıkları ya da onlardan herhangi birisini, Birleşik Devletler
Hükümetini zor ve şiddet yoluyla devirme ya da yıkma öğretisinde bulunan
ve savunan kişilerin oluşturduğu bir dernek, grup ya da topluluk oluşturmak
için plân yaptıkları; Birleşik Devletler Hükümetini zor ve şiddet yoluyla
devirmeyi görev ve ihtiyaç olarak savundukları ve öğrettikleri, bu öğretide
bulunma ve savunmanın eylemin bir kural ya da prensibi olmasını
amaçladıkları ve bunun dil itibariyle makul ve normal olarak kişileri bu tür
eyleme kışkırtma noktasına ulaştığı, bütün maksadın şartların elverdiği bir
süratle Birleşik Devletler Hükümetinin zor ve şiddet yoluyla devrilmesine ya
da yıkılmasına yönelik olduğu hususunda makul bir şüphenin ötesinde tatmin
olmadıkça, (bu kişileri) itham olunan cürümün suçlusu olarak ilân
edemezsiniz [341 U.S. 494, 512].
.....
“Delillerin; sanıkların ya da onlardan herhangi birisinin, yasanın bir
ihlâlinin suçlusu olduğunu, makul şüphenin ötesinde tespit ettiği hususunda
tatmin olmuşsanız, size yorumladığım gibi, yasanın uygulanmasını
Anayasa’ya yapılan Birinci Değişikliğe göre haklılaştırmak için, Kongre’nin
önleme hakkının olduğu ciddî bir zarara yol açacak yeterli tehlikenin mevcut
olduğunu hukukun bir gereği olarak düşünüyorum.
“Bu sizin kaygınızın olmadığı hususta hukukun gereğidir. Bu, benim,
sanıkların suçlu ya da masum olduklarına karar vermek üzere davanın size
gönderilmesi kararımı desteklemek için hukukun gereği olarak zaruri
saydığım bir sonuçtur.. . . .”
Böylece tehlikenin olup olmadığı sorusunu (Yargıcın) kendi kararına
bıraktığı ve meselenin, bu nitelikteki bir konunun jüriye (mi) bırakılması
gerektiği sorusu hâline geldiği açıktır.
Aktarılan talimatların ilk paragrafı, jüriden; komplo iddiasında yer alan,
Smith Yasası’nın 2 (a) (1) ve 2 (a) (3) maddelerinin ihlâli suçunu kanıtlamak
için gerekli maddi delilleri bulmalarını istemektedir. Başvuru sahiplerine karşı
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jürinin bu maddi delilleri bulması hâlinde, Yasa’nın ihlâl edildiğinin
kanıtlanabileceğinden şüphe yoktur. İlk duruşmayı yapan mahkemenin, bu
ihlâlin cezalandırmayı Birinci Değişikliğe rağmen haklı kılacak yeterli tehlikeyi
gösterdiğini hukukun bir gereği olarak ilân etmesinde, eyleminin hatalı olduğu
iddiası; Birinci Değişikliğin uygulanmasına yönelik bir soruna, bir jürinin karar
vermesi gerektiği teorisine dayanmaktadır. Biz buna katılmıyoruz.
Bir yasanın ihlâl edildiğini ortaya koyan maddi deliller tespit edildiğinde,
mahkûmiyete karşı Birinci Değişiklik tarafından sağlanan koruma, hukukun
gereği olmaktadır. Kongre’nin önleme hakkı olması için ‘ciddî zarar yaratacak
açık ve mevcut bir tehlike’ gerektiği doktrini, mahkemeler tarafından hukukun
gereği olarak uygulanması gereken adlî bir kuraldır. Suçluluk maddi delillerin
ispatıyla kanıtlanır. Birinci Değişiklik’in yasayı ihlâl teşkil eden faaliyeti
koruyup korumadığı, Birinci Değişiklik’in kapsamına ilişkin olarak davanın özel
şartlarına uygulanan adlî bir saptamaya bağlı olmalıdır.
Başvurucuların Yargıç Brandeis’in Whitney’de aynı yönde (mutabık)
oyundaki diline dayanmaları, yanlış değerlendirilmiştir. Bu davada Yargıç
Brandeis, sanığın zorunlu tehlikenin varlığını duruşmanın önemli konusu yapma
imkanına sahip olduğunu, fakat bunu yapmadığına dikkat çekti. Bu ihmalin
tartışılmasında (Yargıç Brandeis), konunun mahkeme ya da jüri tarafından karar
verilmesini sanığın sağlama imkanının olduğunu ifade etti. Bu farklı dilin
gerçekçi olmayan yorumu, O’nu ‘sorunun sadece bir jüri tarafından
belirlenebileceğini’ ifade etmek istediği sonucuna götürebilir. Pierce’deki
önemsiz çoğunluk açıklaması da, artık ikna edici etkide değildir. Orada, yayının
muhtemel etkisi konusu jüriye arz edilmişti ve görünüş itibariyle çoğunluk, aksi
görüşte olanların ‘jürinin delile dayanan bir suçluluk kararını makul bir şekilde
geri çeviremeyeceği’ tezine karşı kendi görüşlerini söylüyordu. Gerçekten de,
ibarenin doğduğu davada (Schenck) bu mahkeme, zorunlu tehlikenin belirip
belirmediğini tespit etmek için zabıtları kendisi inceledi ve konu bir jüriye sevk
edilmedi. Ve Mahkemenin, bir yasanın ‘açık ve mevcut tehlike’ testiyle
geçerliliğini ölçtüğü daha sonraki her davada, bu saptama mahkeme tarafından
yapılmakta, tehlike sorunu jüriye sevk edilmemektedir.
Bu davadaki sorun, yasa koyucunun çıkarmış olduğu kanunun, anayasal
olarak uygulanıp uygulanamayacağıdır. Diğer bir tabirle; Mahkeme, yasanın
belirli bir duruma uygulanmasını, Anayasanın mahkûmiyeti yasaklayıp
yasaklamadığını belirlemek için, yargısal olarak tetkik etmeli (mi) dir ? Biz,
yasa koyucunun önleme hakkının olduğu, ciddî zarara yol açacak ‘açık ve
mevcut tehlike’nin varlığı hâlinde, yasanın uygulanabileceğine hükmettik. Bir
‘hukuk sorunu’ izleri taşıyan konu, bu konuda da olduğu gibi, aslında yargıcın
karar vereceği bir konudur.

V.
Yasanın, bizim yorumladığımız gibi, çok muğlak olup olmadığı hususuna ilişkin
tartışılmayı bekleyen belirsizlik, faaliyetleri üzerindeki sınırlamalardan söz
edebilecek kişilere yeterince yol göstermemektedir. Bu muğlaklığın Birinci ve
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Beşinci Değişiklik’lerle çeliştiği ileri sürülmektedir. Bu iddia, özellikle, jürinin
Hükümeti şartlar elverir el vermez devirmek niyetinde olduklarını tespit ettiği
başvuru sahipleri tarafından ileri sürüldüğünde, ikna edici olmamaktadır. (Bkz.:
Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 627 -629 (1919) (muhalefet oyu);
Whitney v. California, 274 U.S. 357, 373 (1927) (aynı yönde oy); Taylor v.
Mississippi, 319 U.S. 583, 589 (1943). Bir iyi niyet iddiası, kötü niyetle birlikte
sakat hâle gelir. Williams v. United States, 341 U.S. 97, 101 -102 (1951); Jordan
v. De George, 341 U.S. 223, 230 -232 (1951); American Communications Assn.
v. Douds, 339 U.S. at 413; Screws v. United States, 325 U.S. 91, 101 (1945). )
Standardın öyle tanımlandığı şekilde, bir matematik formülü gibi net bir şey
olmadığı düşüncesine katılıyoruz. Diğer bütün ifadelendirmeler gibi, o da
belirsizlik bakımından eleştiriye tabidir. Fakat ‘açık ve mevcut tehlike’
ifadelendirmesinin uygun ölçüt olduğunu, başvurucuların kendileri iddia
etmektedirler. Muğlaklık açısından, ‘açık ve mevcut tehlike’ standardının yasa
içerisindeki haec verbada (öznel dilde) yer alan hususlardan birisi olup olmadığı
ya da anayasal uygulanabilirliğin hukukî ölçüsü olup olmadığı bakımından fark
görmüyoruz. Biz, ibarenin ister istemez akla getirdiği belirsiz standardı
gösterdik. Bizim bu standardı, onun kapsamı içerisine dahil edilen faktörleri
değerlendirme teşebbüsümüzle artık belirsiz hâle getirdiğimizi düşünmüyoruz.
Biz bunun, anayasal olarak yasaklanmış eylemi savunanlara, amaçladıkları şeyin
ve eylemin yer aldığı şartların tam bilinmesi hâlinde, daha ileri
gidemeyeceklerini çok iyi takdir edecekleri ve anlayacakları bir sınırın olduğunu
göstermek için çok iyi hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bu Mahkeme, sanıkların
niyetlerine, eylemlerinin tabiatı ya da sebep olmak istedikleri kötülük için
güçlerine ilişkin şüphe olduğunda ise; Anayasamız tarafından talep edilen
titizlik ve dikkatle mahkûmiyetleri yeniden gözden geçirecektir. Fakat biz,
gelecekte bir zamanda, sınırda (her iki kategoriye de girebilecek nitelikte)
davalar olabileceği için, bu mahkûmiyet kararlarının, bu başvurucuların
eylemlerinin kanun tarafından anayasal olarak yasaklandığını bilemeyecekleri
argümanından dolayı bozulması (iptal edilmesi) gerektiğine ikna olmadık.
Zabıtlardan çıkartılabilecek soruların pek çoğunu, alt mahkeme tarafından
ayrıntılı olarak ele alınmış olmalarına rağmen, biz tartışmadık. Bu tarihte,
davanın sınırlı hususlarla görüşülmesi yönündeki müzekkeremiz, diğer
hususların yanı sıra, delillerin yeterliliği, jürinin terkibi ve duruşmanın yönetimi
gibi hususları içeren soruları gündemimizden çıkarmıştır.
Smith Yasası’nın 2 (a) (1), a (a) (3) ve 3 maddelerinin doğal olarak, ya da
şimdiki davada yorumlandığı ya da uygulandığı gibi, Birinci Değişikliği ve
Haklar Bildirgesi’nin diğer hükümlerini ya da muğlaklık sebebiyle Birinci ve
Beşinci Değişiklik’leri ihlâl etmediğine hükmettik. Başvuru sahipleri, Birleşik
Devletler Hükümetini şartlar elverir elvermez devirmeyi amaçladılar. Komünist
Parti’yi örgütlemek için komplo kurmaları ve Birleşik Devletler Hükümetinin
zor ve şiddet yoluyla devrilmesi öğretisinde bulunmaları ve savunmaları,
Hükümeti zor ve şiddet yoluyla devirmeye yönelik bir teşebbüsün ‘açık ve
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mevcut tehlike’sini yarattı. Smith Yasası’nı ihlâl etmekten dolayı, kurallara ve
Anayasaya uygun bir şekilde mahkûm edildiler. Mahkûmiyet kararları
Onaylanmıştır.

Yargıç BLACK’in Karşı oy yazısı.
Burada tekrar, Breard v. Alexandria’da olduğu gibi, kararın verildiği bu günde,
benim mahkemeyle temel uyuşmazlığım, daha önceki kararlarda söylenenleri
nasıl açıklamamız ya da uzlaştırmamız gerektiğine ilişkin olmayıp; anayasal
yaklaşımdaki temel bir farklılıktan kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, bu benim
durumumu uzun uzadıya açıklayacak faydalı bir amaca hizmet etmeyecektir.
Başlangıçta, bu davadaki suçun ne olup olmadığını vurgulamak isterim. Bu
başvuru sahipleri, Hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanmadılar.
Hükümeti devirmek üzere tasarlanmış, açıktan yapılan herhangi bir türden
eylemlerle de itham edilmediler. Hatta, Hükümeti devirmek üzere tasarlanmış
herhangi bir şeyi söylemek ya da yazmakla bile suçlanmadılar. Suçlama, onların
bir araya gelmeleri ve daha sonraki bir tarihte belirli fikirleri konuşmak ve
yayınlamak
üzere
anlaşmalarıydı:
İddianame,
Komünist
Parti’yi
teşkilâtlandırmak ve gelecekte Hükümetin zora dayanarak devrilmesi
öğretisinde bulunmak ve bunu savunmak üzere gazetelerin ve diğer yayınların
kullanılması için komplo kurduklarıydı. Bunun sözcüklerle nasıl ifade edildiği
önemli olmayıp; bu benim, Birinci Değişiklik’in yasakladığına inandığım,
konuşma ve basına ön sansürün tehlikeli bir şeklidir. Smith Yasası’nın bu ön
sınırlamaya yetki tanıyan 3. maddesinin, görünüş itibariyle ve uygulandığı
şekilde Anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum.
Fakat, âdil ceza usullerine ilişkin bütün anayasal düşüncelere aykırı olarak,
gerçek taraftarlık ile suçlanmamalarına rağmen bu başvuru sahiplerinin, bundan
dolayı cezalandırılabileceklerini haydi hep birlikte düşünelim. Bu radikal
varsayımda dahi; bu davadaki diğer düşünceler, bu mahkûmiyetleri uygun
bulmak için tek yolun, yerleşik ‘açık ve mevcut tehlike’ kuralını doğrudan ya da
dolaylı olarak reddetmek olduğunu göstermektedir. Mahkemenin bu yaptığı,
Birinci Değişiklik tarafından sağlanan korumaları bir şekilde adamakıllı
sınırlamaktadır. Tasdik oyları, kuralın bir tarafa atılmasının ana sebebinin,
Komünist doktrinin savunulmasının Cumhuriyet’in güvenliğini tehlikeye
atacağına ilişkin açığa vurulmuş korku olduğunu göstermektedir. Hiç şüphe yok
ki, fikir ve düşüncelerin engellenmeksizin iletişimine dönük bir hükümet
politikası, tehlikeleri gerektirmektedir. Bununla birlikte, bu Milletin
Kurucularına göre, özgür ifadeden sağlanan yarar, riske değerdi. Bu felsefeyi,
Birinci Değişikliğin iradesinde “Kongre konuşma ya da basın özgürlüğünü
kısıtlayacak/azaltacak ... yasalar yapmayacaktır ...” şeklinde somutlaştırdılar.
Ben daima, garanti ettiği özgürlükler, bütün özgürlüklerin yok edilmesine karşı
en iyi güvenceyi sağlayan Birinci Değişikliğin, bizim Hükümetimizin kilit taşı
olduğuna inandım. En azından kamu sorunlarına yönelik konuşmalara ilişkin
olarak, ‘açık ve mevcut tehlike’ testinin, “mahfuz ifadenin en uzaktaki anayasal
sınırlarını göstermediği”ne, fakat “Haklar Bildirgesi’nin asgari düzeyde
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(minimum) bir zorlamasını tanımaktan daha fazla olmayan bir şeyi yaptığına”
inanıyorum Bridges v. California, 314 U.S. 252, 263 .
Bu Mahkeme’nin, yasamanın yargısal olarak yeniden incelenmesi yetkisini
kullanması şartıyla; Birinci Değişikliğin, sırf Kongre’nin ya da bizim kendi
‘haklılık/makullük’ anlayışımız esasına dayanarak, söz ve basın özgürlüğünü
sindirmeye devam etmemize izin verdiğini kabul edemem. Böyle bir doktrin,
Birinci Değişikliği sulandırmaktadır ki Kongre’ye bir ihtar olmaktan başka bir
yere varmamaktadır. Yorumlandığı şekliyle Değişiklik, korumasına nadiren
ihtiyaç duyan ‘güvenli’ ya da ortodoks görüşlerden başkasını muhtemelen
korumayacaktır. Ben ayrıca, YARGIÇ BAY DOUGLAS’ın karşı görüşünün de
gösterdiği gibi, bu (karar), önemli bir konu olan “olayın tespiti” konusunda
kararın jüriden ziyade yargıç tarafından verilmesini onayladığı için, karara
itirazımı ifade etmeliyim. Bu mahkûmiyet kararlarının bozulması için en
azından iki diğer sebebin burada ele alınmasını engelleyen, davanın son derece
sınırlı hususlarla görüşülmesi yönündeki (bu davaya ilişkin) müzekkereye olan
itirazımı ifade etmeksizin bu fırsatın geçmesine de izin veremem: (1) Mahkeme
zabtı, duruşmanın, toplumu yatay bir şekilde temsil edenlerin önünde
yapılmasını önlemiş olan, jüri heyetinin ayrımcı bir seçimini göstermektedir. (2)
Mahkeme zabtı göstermektedir ki, duruşma jürisinin üyelerinden birisi, duruşma
öncesi ve esnasında başvuruculara karşı şiddetli ve düşmanca bir tavır
takınmıştır.
Şu anki kamuoyu itibariyle, bu Komünist başvurucuların mahkûmiyetine az
sayıda kişi karşı çıkacaktır. Bununla birlikte, daha sakin zamanlarda, mevcut
baskılar, hiddet ve korkular yatıştığında, bu ya da daha sonraki Mahkeme’nin,
Birinci Değişikliğin hürriyetlerini, özgür bir toplumda ait oldukları çok tercih
edilen bir yere iade edeceğine dair bir umut da mevcuttur.

Yargıç DOUGLAS’ın Karşı oy yazısı
Eğer bu dava, Birinci Değişikliğe göre koruma talep edenlerin; sabotaj, Başkana
suikast, kamuya ait dokümanların aşırılması, bombaların yerleştirilmesi, sokak
savaşı sanatı vb. şeylerin tekniklerini öğrettiklerine ilişkin bir dava olsaydı,
hiçbir şüphem olamazdı. Konuşma hürriyeti mutlak değildir; terör yöntemlerinin
öğretilmesi ve diğer kışkırtıcı eylemler, müstehcenlik ve ahlâksızlıkla birlikte
dışarıda bırakılmalıdır. Bu dava, bunlar birer maddi gerçekmiş gibi tartışıldı.
Tartışma, çok tahrik edici eylemleri zabıtlara geçirdi. Bunun, Komünist
eylemcilerin hür dünyaya karşı komplo kurma ve entrika çevirmede kolay ve
yaygın bir başvuru yolu olduğu bilinen gerçeklerdir. Fakat gerçek, böyle bir
delilin duruşmada sunulmadığıdır. Tahrik edici komployu hukuk dışı kılan bir
yasa mevcuttur. Ne var ki başvurucular, Hükümeti ‘devirmek için komplo
kurmak’la suçlanmadılar. Onlar, bizim Hükümetimizi zor ve şiddet yoluyla
devrilmesini savunan ve öğreten insanların oluşturduğu bir parti, grup ve
dernekler oluşturmak ve (Hükümetin) zor ve şiddet yoluyla devrilmesini
savunmak ve öğretmek için komplo kurmakla suçlanmışlardır. Hükümeti
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yıkmak için terör tekniklerinde telkinde bulunma, her iki yasaya göre de pekala
suçlanabilir. Fakat burada yasaklanan öğretide bulunma, farklı bir niteliktedir.
Mevcut tutanaklara göre, başvurucuların yaptıkları, başlıca dört kitapta yer
alan Marxist-Leninist doktrini öğretmek üzere insanları örgütlemek ve bizzat
öğretmekti: Stalin, Leninizmin Esasları [Foundations of Leninism] (1924); Marx
ve Engels, Komünist Parti Manifestosu [Manifesto of the Communist Party]
(1848); Lenin, Devlet ve Devrim [The State and Revolution] (1917); Sovyetler
Birliği Komünist Partisi’nin Tarihi [History of the Communist Party of the
Soviet Union] (1939).
Mein Kampf (Kavgam)1, Nazizm için ne ise, bu kitaplar da Sovyet
Komünizmi için o idi. Eğer bunlar anlaşılırsa; Komünizmin çirkinliği gözler
önüne serilir, hilekarlığı ve şeytanlığı sergilenir, eylemlerinin tabiatı aşikar hâle
gelir ve başarı şansı daha da azalır. Bu tabiî ki başvurucuların bu kitapları
dersleri için seçme sebebi değildir. Onlar, bu ciltlerin kendileri için kutsal kitap
olduğu hararetli Komünistlerdir. Onlar, bir gün etkisini göstereceği ümidiyle
felsefelerini yansıtan ilkelerini vaaz etmişlerdir.
Mahkemenin görüşü, bu metinleri yasa dışı saymadığı gibi, Komünistlerin
kendi felsefi temellerine saldıran literatüre yaptıkları gibi, ateşe de mahkûm
etmemektedir. Fakat eğer kitapların kendisi yasa dışı sayılmıyorsa, kütüphane
raflarında hukuka uygun bir şekilde kalabiliyorlarsa, bunların bir dershanede
kullanılmaları hangi sebeple bir suç olabilir? Bu kitapların bir sınıfa tanıtılması;
velev ki bu, Hükümetin şiddet yoluyla devrilmesine dönük ilkelerinin
öğretilmesi olsa bile, Yasa’ya göre suç olmayabilir. Yasa, yorumlandığı gibi,
amaç unsurunu gerekli kılmakta, yani ilkelerini öğretenlerin ona inanmalarını
gerektirmektedir. Bu durumda suç, öğretilen şeye değil, öğretenin kim olduğuna
bağlı olmaktadır. Bu da konuşma özgürlüğünü, ne söylendiğine değil;
söylenenle birlikte olan niyete döndürmektedir. Bu yolu bir kez açtığımızda ise,
her vatandaşın özgürlükleri için tehlikeli bir bölgeye girmiş oluruz.
İngiltere’de ‘zımni vatana ihanet [constructive treason]’ kavramının geliştiği
bir zaman vardı. İnsanlar krala karşı el kaldırmaktan dolayı değil, fakat hakkında
öldürme niyeti taşıyan tehlikeli düşüncelere sahip olmaktan dolayı
cezalandırılırdı. Anayasa’yı düzenleyenler bu istismarın farkındaydılar ve
uygulamanın burada ortaya çıkmaması için önlem aldılar. ‘Vatana ihanet’,
açıktan yapılan eylemleri gerektirir bir şekilde tanımlandı – ülkeye karşı gizli bir
planın gerçek projeye dönüşmesi. Şu anki dava, bir vatana ihanet davası
değildir. Fakat yasadışılık, eylemin niteliğine değil de niyet üzerine
çevrildiğinde, benzerlik çok yakın olmaktadır. O zaman da, insanların güdü ve
maksatları için zihinlerini/düşüncelerini irdelemeye başlıyoruz; (bu durumda)
yaptıklarından dolayı değil, fakat düşündüklerinden dolayı hukukla başları derde

1

Mein Kampf (‘Kavgam’) Adolf Hitler’in ırka dayalı siyaset üzerine yazdığı yarı-tez yarı-biyografi
niteliğindeki eseri. Bu eser, Almanya’da 1933-1945 yılları arasında yürürlükte olan Nasyonel
Sosyalizm’in kutsal kitabı sayılmıştır. (Ç.N.)
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giriyor; ne söylediklerinden dolayı değil, söylediklerindeki maksattan dolayı
mahkûm oluyorlar.
Niyet kuşkusuz ki hukukta farklılık yaratır. Aslında affedilebilir ya da küçük
cezaları gerektiren nitelikte bir eylem, kötü niyet mevcut olduğunda iğrenç bir
şeye dönüşebilir. Bununla birlikte biz burada, sıradan alelade eylemlerle değil,
Anayasanın özel bir onay verdiği konuşmayla ilgileniyoruz.
Konuşmayı vatana ihanet türünden ya da isyana teşvik edici bir karakterde
açıktan yapılan eylemlere eşit saymanın kötülüğü, komplo hukukuna başvurarak
toplum için tehlikeli olan işlerine konuşmayı hizmet ettiren, aynı yönde
(mutabık) bir oyda vurgulanmaktadır.
Komplo doktrini, farklı ve baskıcı amaçlara hizmet etmekte ve geniş menzili
içinde büyük kötülükler yapmak için kullanılabilmektedir. Fakat şimdiye kadar
hiç kimse, eski komplo hukukunun konuşmayı tahrik edici eyleme dönüştürmek
için anayasal olarak kullanılabileceğini asla ciddî olarak düşünmedi. Bu yine de
tam olarak önerilen şeydir. Bizim burada konuşma ve ayrıca sabotaj ya da hukuk
dışı eylemle değil, tek başına konuşma ile ilgilendiğimizi tekrar ediyorum. Tek
bir tahrik edici eylem iddianamede yer almamaktadır. Hukuka uygun bir
konuşmayı, onu iki adam tasarladı diye hukuk dışı yapmak, komplo hukukunu
dehşet verici bir düzeye yükseltmektir. Bu yöneliş, geçmişle esaslı bir çatlak
yaratmak ve anayasal düzenimizin belli başlı prensiplerinden birisini ihlâl
etmektir.
Özgürce konuşma, bizim toplumumuza yaptığı büyük hizmetten dolayı
yüceltilmiş bir yer edindi. Bir demokrasinin tam varlığı için, onun korunması
elzemdir. Fikir ve görüşlerin açıklanması (açığa vurulması), aksi takdirde yıkıcı
olabilecek baskıları gevşetir. Fikir ve görüşler, kabul görmek için piyasada
rekabet ettiğinde ise; tam ve özgür tartışma, sahte olanı teşhir eder ve onlar
(yanlış olanlar) az sayıda taraftar kazanırlar. Nefret ettiğimiz fikirlerin bile tam
ve özgürce tartışılması, bizim kendi önyargı ve yerleşmiş eski fikirlerimizin test
edilmesini cesaretlendirir. Tam ve özgür tartışma, bir toplumu bütün
medeniyetleri mahvetmeye çalışan baskı ve gerilimlere karşı durağan ve
hazırlıksız olmaktan koruyacaktır.
Tam ve hür konuşma gerçekten de, bizim inancımızın ilk maddesidir. Siyasal
sistemimizi onun üzerine kurduk. O, aramızdaki her dini, siyasî, felsefi,
ekonomik ve ırksal grubun koruyucusu/güvencesi olmuştur. Bizi değersiz ve
sahte olanı benimsemekten koruması hususunda ona güvenmekteyiz; bizim
dahilerimize göre doğru olan öğretileri seçip, diğerlerini reddedecekleri
hususunda halkımızın sağduyusuna inanmaktayız. Bu, kurumlarımızı özgürlük
ve eşitliğin sembolü yapan tek üstün ilke olmuştur. Biz onu (özgürlüğü), hor
görülmüş bir azınlığı bastırmayı, onlara hınçlarını almalarına izin vermekten
daha masraflı addetmekteyiz. Biz, halkımızın dünyanın çeşitli inanç ve
kültürlerinin etkisine açık olabildikleri bir ülke istemekteyiz.
Konuşmanın bile kendi anayasal dokunulmazlığını kaybettiği bir zaman
gelir. Bir yıl zararsız olan konuşma, diğer bir zamanda Cumhuriyetin güvenliği
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için durdurulması gereken böylesine yıkıcı alevleri yelpazeleyebilir. İşte bu, açık
ve mevcut tehlike testinin anlamıdır. Şartlar, konuşmanın tehdit olarak yarattığı
zarardan sakınmak için zamanın olmayacağı derecede kritik olduğunda, buna bir
dur demenin zamanıdır. Aksi takdirde, Ulusun gücü olan serbest konuşma, onun
yıkılmasına sebep olacaktır.
Serbest konuşma yine de istisna değil, kuraldır. Kısıtlamanın anayasal olması
için, korkudan, konuşmaya karşı şiddetli muhalefetten, onun içeriğinden tiksinti
derecesinde hoşnutsuzluktan daha fazla bir şeye dayandırılmalıdır. Konuşmaya
izin verildiği takdirde, topluma yönelik doğrudan doğruya belirli bir zarar
ihtimali olmalıdır. Bu şartların klâsik açıklaması, Yargıç Brandeis tarafından
Whitney v. California, davasında aynı yöndeki (mutabık) oyunda yapılmıştır
[274 U.S. 357, 376 -377]:
“Ciddî zarar korkusu, serbest konuşma ve toplantı özgürlüğünün ortadan
kaldırılmasını kendi başına haklı kılamaz. İnsanlar cadılardan korktu ve
kadınları yaktı. İnsanları akıldışı korkuların esaretinden kurtarmak,
konuşmanın fonksiyonudur. Özgür konuşmanın baskı altına alınmasını haklı
görmek için, serbest konuşma uygulandığı takdirde ciddî zararla
sonuçlanacağından korkmak için makul gerekçe olmalıdır. Endişe edilen
tehlikenin yakın olduğuna inanmak için makul gerekçe olmalıdır. Önlenmesi
gereken zararın ciddî bir zarar olduğuna inanmak için de makul gerekçe
olmalıdır. Mevcut hukukun kötü taraflarının açığa vurulması, bunun ihlâl
edilme ihtimalini bir ölçüde artırma eğilimindedir. Bir ihlâle göz yumma,
ihtimali artırır. Onaylama ifadeleri ihtimale eklenir. Sendikacılığın öğretimi
yoluyla suça yönelik ruh halinin tanıtımı, onu artırır. Hukuku çiğneme
taraftarlığı onu daha da artırır. Fakat ihlâli savunma bile, her ne kadar ahlâkî
açıdan ayıplanacak bir şey olsa da, taraftarlığın kışkırtma için yetersiz
olduğu ve taraftarlığın hemen eyleme dönüşebileceğini gösteren hiçbir şeyin
olmadığı yerde, serbest konuşmadan yoksun bırakma için haklı bir gerekçe
değildir. Taraftarlık/savunma ve tahrik, hazırlık ve teşebbüs, toplanma ve
komplo arasındaki büyük fark, akılda tutulmalıdır. Bir açık ve mevcut tehlike
bulgusunu desteklemek için ya yakın ciddî şiddetin beklendiği ya da
desteklendiği ya da geçmiş eylemin, bu desteğin daha sonrası için
tasarlandığına inanmak için gerekçe sağladığının gösterilmesi gerekir.
“Devrimle bağımsızlığımızı kazananlar, korkak değildiler. Onlar, siyasal
değişimden korkmadılar. Özgürlüğe karşılık düzeni yüceltmediler. Popüler
hükümetin yöntem ve metotları sayesinde başvurulan hür ve korkusuz
muhakemenin gücüne güvenerek, endişe edilen zararın meydana gelmesi,
tam bir tartışma için fırsat olmadan başına gelecek kadar çok yakın
olmadıkça, konuşmadan kaynaklanan tehlike, cesaretli, kendine güvenen
kişilere açık ve mevcut addedilemez. Yalancılığı ve yanıltmaları tartışma
yoluyla teşhir etmek için zaman olduğu takdirde, kötülüğü eğitim yoluyla
önlemek için başvurulacak çare, zorunlu sessizlik değil, daha ziyade
konuşmadır.” [341 U.S. 494, 587]
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Davada son derece kritik bir konu olan açık ve mevcut tehlike sorununun,
jüriye bırakılacak bir husus olabileceğini varsaydım. Pierce v. United States
davasında bunun bir jüri sorunu olduğuna tam olarak karar verildi. Mahkeme
adına konuşan Yargıç Pitney, “Broşürde yer alan ifadenin, iddia edildiği gibi,
yasaklanmış sonuçları doğuracak doğal bir eğilimi olup olmadığı hususunun,
davanın hukukî olmadığı itirazında bulunana bağlı olarak değil, duruşmadaki
jüri tarafından karar verilmesi gereken bir sorun olduğunu” söyledi. Bu,
Mahkeme’nin konuyu başkasına havale ettiği tek zamandır. Bizim diğer
kararlarımızın hiçbirisi buna aksi yönde değildir. Jürisiz davaların herhangi
birisinde, bu kurala gölge düşüren hiçbir şey söylenmedi. Pierce v. United States
davasındaki açıklama, hukukun olduğu ve olması gerektiği gibi olduğunu ifade
etmektedir. Sorunu bir hukuk sorunu gibi ele aldığı zaman, Mahkemenin hata
yaptığını düşünüyorum.
Yine de, sorunun Mahkemeyi mi yoksa jüriyi mi ilgilendirdiği hususunda,
konuya ilişkin zapta geçmiş yazılı delil olmalıdır. Ne var ki bu zabıt, itham
olunan eylemin, yani gerçekleşeceği ümidiyle Sovyet Devrim Teorisi’nin
öğretilmesi, Ulusa karşı açık ve mevcut bir tehlike yarattığını gösteren herhangi
bir delil ihtiva etmemektedir. Ancak Mahkeme, aksi yönde karar vermiştir.
Mahkeme, “Liderleri, (ki) bu başvuru sahipleri, eylem zamanının geldiğini
düşündüklerinde, çağrıya tâbi katı bir şekilde disipline olmuş üyeleri olan,
başvurucular tarafından oluşturulmuş bu oldukça örgütlü komplo teşekkülü ile
birleşmiş dünya şartlarının parlayıcı tabiatı, diğer ülkelerdeki benzeri
başkaldırılar ve başvurucuların en azından ideolojik olarak uyumlu oldukları
ülkelerle bizim riskli/belirsiz ilişkilerimizin niteliği, bu şahısların bu konuda
mahkûm edilmelerini haklı kıldığı hususunda bizi ikna etmektedir” demektedir.
Benim görüşüme göre bu karar, davadaki soruna yanıt niteliğinde değildir.
Hatta başvurucuların sözlerinin, Sovyet Rusya ve onun Kızıl Ordusu dünya
barışına bir tehdit olduğu için yasadışı ilân edildiğini de söyleyebiliriz.
Komünizmin dünya sahnesinde bir güç olarak niteliği, başvuru sahiplerinin
Birleşik Devletler içerisindeki taraftarlıklarının açık ve mevcut tehlikesi
hususuyla tabiî ki ilgili olabilir. Fakat en önemli faktör, başvuru sahipleri ve
onların bu ülkedeki taraftarlarının güç ve taktiksel konumlarıdır. Zabıtlarda buna
dair delil yoktur. Komünistlerin ulus içerisinde tehdit olduklarını, (mahkeme
olarak) ispata lüzum göstermeyen malum ve maruf bir hadise olarak re’sen
nazara alacaksak, siyasî bir parti olarak az bir önemlerinin olduğu sonucuna
varmak zor olmasa gerekir. Bu ülkede Komünistler, herhangi bir seçimde hatırı
sayılır ya da ciddî bir varlık gösteremediler. Şehir, ilçe ya da eyalet bir yana,
Komünistlerin yayılabildikleri bir köy dahi olduğundan şüphe ederim. Dünya
sahnesinde Komünizm, bir öcü değildir; fakat bu ülkede siyasî bir fraksiyon ya
da parti olarak Komünizm, açıkça öyledir. Bu ülkede Komünizm öylesine
adamakıllı teşhir edildi ki, siyasî bir güç olarak kötürüm hâle getirildi. Özgür
konuşma etkili bir siyasî parti olarak onu tahrip etti. Başvuru sahiplerinin
savundukları devrim doktrinini vaaz ederek bu ülkenin her tarafını gezip
dolaşanların, herhangi bir başarı elde edebilmeleri tasavvur edilemez. Ekmek

138

İfade Özgürlüğü

kuyruklarının uzun olduğu, işsizlerin caddelerde yürüdüğü, insanların açlıktan
öldüğü sıkıntı ve karmaşa günlerinde, devrimle kısa yoldan çözümü savunanlar,
taraftar kazanma şansına sahip olabilirler. Fakat bugün bu gibi şartlar mevcut
değildir. Ülke umutsuzluk/çaresizlik içerisinde değildir; halk Sovyet
Komünizmini bilmektedir; Sovyet Devrim doktrini, bütün çirkinliğiyle teşhir
edilmiştir ve Amerikan halkı bunu hiçbir şekilde istememektedir.
Bu taraftarlığın başarılı olacağına dair yakın ve mevcut bir tehlikenin
olduğunun nasıl söylenebileceği, bu sebeple bir sırdır. Okuma yazma
bilmeyenlerin oranının yüksek olduğu, demokratik geleneklerin ancak yeni yeni
geliştiği, Birleşik Devletler’den daha az dirençli milletler, sert önlemler almak
ve bu adamları inançlarını yansıtan ilkeleri sadece konuşmaktan dolayı
hapsetmek zorunda kalabilirler. Halbuki Amerika’da onlar, istenilmeyen
fikirlerin sefil tüccarları olup; malları satılmaksızın ellerinde kalmaktadır.
Fikirlerinin nefret uyandırıcı olduğu gerçeği, onları güçlü kılmaz.
Komünistlerin bu ülkede siyasî iktidarsızlıkları, problemi tabiî ki ortadan
kaldırmamaktadır. Onların sayıları; endüstri ve hükümetteki konumları; hatta
polise, silahlı kuvvetlere, ulaşım hizmetlerine, rıhtımlarda yükleme-boşaltma
işlerine, elektrik santrallerine, askeri mühimmat işlerine ve diğer kritik yerlere
sızmış olmaları boyutuna kadar bütün bu gerçekler, onların Sovyet Devrim
Teorisi taraftarlıklarının Cumhuriyeti tehlikeye sokma ihtimaliyle ilgili
olmaktadır. Fakat zabıtlar, bu gerçekler konusunda suskun kalmaktadır.
Mahkeme’nin, ispata lüzum göstermeyen malum ve maruf bir hadise olarak
re’sen nazara aldığı hususlar üzerinde ilerleyeceksek; Komünistlerin bu ülkede
konuşmalarından dolayı baskı altına alınmalarını gerektirecek kadar etkili
oldukları ve stratejik olarak bir plana göre yayıldıklarını söylemek, benim için
imkansızdır. Kongre kurullarının, ABD Adalet Bakanı’nın, işçi sendikalarının,
eyalet yasama meclislerinin ve Sadakat Kurulları’nın son yıllardaki
faaliyetlerinin, ülkeyi ciddî tehlikenin kenarına terk edeceklerinin öylesine abes
olduğu sonucuna varmak için istekli olmadıkça, bu şekilde hüküm veremezdim.
Başvuru sahipleri ve taraftarlarının, Ulusu tehlikeye sokmak konusunda bu tür
kritik yerlere yerleştirildiklerine inanmak, akıl almaza inanmaktır. Sovyet
Komünizmi ilkelerinin takipçilerinin F.B.I. tarafından bilindiğini; Rusya ile bir
savaş durumunda, II. Dünya Savaşı’nın başlangıcında bütün muhtemel
sabotajcıların toplandığı gibi, bir gecede toplanacaklarını; başvurucuların
görünmez ordusunun çok iyi bilindiğini, çok iyi kuşatıldığını ve tarihteki
herhangi bir beşinci kolun2 en az gelişeni olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ancak korku ve paniğe kapılmış olanlar aksini düşünebilirler.
Mahkeme’nin ispata lüzum göstermeyen malum ve maruf bir hadise olarak
re’sen nazara aldığı hususlar üzerinde hareket edeceksek, bu benim görüşümdür.
2

‘Beşinci Kol’ terimi, duydukları gizli bir sempati sebebiyle kendi ülkelerinin düşmanları ile
birlikte haince ve yıkıcı bir şekilde hareket eden bir grup insanı tanımlamak için kullanılmaktadır.
Bu kavramın kökeni, orijinal olarak, İspanya İç Savaşı esnasında Madrid’deki Franco
sempatizanlarına dayanmaktadır: İsyancılar Madrid’de yürüyen dört kol ve zaten şehirde bulunan
‘beşinci kol’ destekçilere sahiptiler. (Ç.N.)

139

Zühtü Arslan

Fakat sadece muhalif görüşlerin açıklaması bile, harekete geçmeden önce maddi
gerçekleri bilmemizin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ne ön yargı,
ne nefret, ne de mantıksız korkular bu ciddî yasanın temeli olmamalıdır. – Bizim
hükümet sistemimizin medarı iftiharı olan - özgür konuşma, taraftarı olunan
kötülüğün yakın olduğu tehlikesinin açık ve objektif delilinden daha az herhangi
bir şeye feda edilmemelidir. Bu zabıtlara dayanarak, başvuru sahipleri ve
taraftarlarının, amaçlarını gerçekleştirebilmek için en ufacık dahi bir şansa sahip
olmaları bakımından böyle bir stratejik konumda olduklarını hiç kimse
söyleyemez.
Birinci Değişiklik, “Kongre konuşma özgürlüğünü azaltacak ... yasalar
yapmayacaktır.” şartını koymaktadır. Anayasa hiçbir istisna getirmemektedir.
Bununla birlikte bu, Ulusun devrim kışkırtmasından kendisini koruyacak
zamanın dahi olmadığı, öylesine zayıf düştüğü şartlara kadar bekleyeceği
anlamına gelmez. (İsyana teşvik eden) kışkırtıcı eylem, her zaman
cezalandırılabilir. Fakat Birinci Değişikliğin emri o kadar açık ki, konuşmanın
kendisinden kaynaklanan uç/aşırı durumlar haricinde, Kongre’nin serbest
konuşmayı kesintiye uğratmasına müsaade etmemeliyiz. Demokrasimizin
önemli bir gereği olarak Birinci Değişiklik, halkımızın sağduyusuna ve onların
muhakemelerinin olgunluğuna itimat etmektedir. Onun felsefesi, şiddetin, şayet
mevcutsa, güç kullanımına başvurulmasını savunanları temel haklarından
yoksun bırakmak suretiyle nadir olarak durdurulacağıdır. Birinci Değişiklik,
Jefforson’ın “İlkeler ortadan kalkıp, barışa ve iyi düzene karşı açıktan açığa
eylemler patlak verdiğinde, sivil hükümetin haklı amaçları için memurlarının
müdahale etmeleri için bu yeterli zamandır” felsefesini yansıtmaktadır. Bizim
kamuya ilişkin tartışmalarımızda siyasî sansüre yer yoktur. Bizim amacımız,
aşırı ve gerekli durumlar belirmedikçe ya da belirene kadar, konuşmayı serbest
tutmak ve hukuk süreçlerine başvurulmasına ancak aramızdaki provokatörler
sözden eyleme geçtiğinde müsaade etmektir.
1938’de Vishinsky, Sovyet Devleti’nin Hukuku [The Law of the Soviet State]
adlı kitabında “Bizim devletimizde, doğal olarak, konuşma, basın ve sosyalizme
düşman olan diğer şeylere özgürlük için yer yoktur ve olamaz” diye yazmıştır.
Bizi ilgilendiren şey, Birleşik Devletler için bu tür ölçütler kabul etmemek
olmalıdır. Bizim inancımız, Ulusumuzun kuruluş amaçlarına sadık kalmamız
şartıyla, halkımızın bu devrim taraftarlarına asla destek vermeyecekleri
olmalıdır.
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YATES v. UNITED STATES
354 US 298 (1957)*

Görüşülme Tarihi: 8-9 Ekim 1956 Karar Tarihi: 17 Haziran 1957

Özet
Smith Yasasının (Smith Act) 3. maddesi ve 18 U.S.C. 371’e göre, California’da
Komünist Parti liderleri olan 14 başvuru sahibi, şartları en iyi şekilde
değerlendirerek, en kısa zamanda, (1) Birleşik Devletler Hükümetinin güç ve
şiddet kullanarak yıkılması yönünde propaganda yapmak ve eğitim vermek, (2)
Birleşik Devletler Komünist Partisini kurarak, Hükümetin güç ve şiddet
kullanarak yıkılmasını sağlama niyetiyle propaganda ve eğitim faaliyetlerinde
bulunmak üzere teşekkül oluşturmak suçlamasıyla, 1951 yılında Federal Bölge
Mahkemesinde yargılanmıştır. Başvuru sahipleri bir jüri yargılaması sonucu
mahkûm edilmiş ve mahkûmiyetleri temyiz mahkemesince onaylanmıştır.
Yüksek Mahkeme ise, aşağıdaki gerekçelerle, başvuru sahipleri hakkındaki
mahkûmiyet kararını bozmuş, başvuru sahiplerinin beşi için beraat kararı
verilmesi, diğerlerinin de yeniden yargılanmaları direktifleriyle dosyayı bölge
mahkemesine geri göndermiştir.
1. Komünist Parti 1945’de kurulmuş olduğundan ve iddianame 1951’e kadar
sonuçlandırılamadığından “örgütlenme” suçlamasının getirilebilmesi için gerekli
olan kanuni üç yıllık zaman aşımı süresi geçmiştir. Bu sebeple, iddianamede yer
alan “örgütlenme” suçlaması ile ilgili kısmın jürinin değerlendirmesinin dışında
tutulması gerekirdi.

*

Çeviren: Yrd. Doç.Dr. M.Bedri Eryılmaz, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi.
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(a) Cezaî hükümlerinin dar yorumlanması gerekir kuralı uygulandığında,
Smith Yasasında yer alan “örgütlenmek” kelimesi yeni bir örgütün kurulması
sırasındaki filleri kapsamakta olup, örgütün kurulma aşamasından sonraki
fiillerini kapsamamaktadır. Bu tip fiiller genel olarak “örgütsel” fiiller olarak
nitelenebilir.
(b) Federal Bölge Mahkemesinin, “örgütlenmek” kelimesini yanlış
yorumlaması zararsız bir hata değildir; şartlar, bir kararın bir sebeple
desteklenebilir fakat diğer sebeple desteklenemez olması hâlinde kararın
verilmemesi gerektiği kuralının uygulanmasını gerektirmektedir ve karardan
jürinin kararına hangi sebepleri esas aldığını bilmek mümkün değildir.
2. Smith Yasası, soyut olarak, bir eylemi tahrik etmeye yönelik bir fiil
olmaksızın, güç ve şiddet kullanarak hükümetin yıkılmasına yönelik propaganda
yapmayı ve eğitim sunmayı yasaklamamaktadır. Mahkeme, bu önemli noktada,
jüriye tamamen yetersiz bir rehberlik sağlamıştır. Bu hâli ile verilen
mahkûmiyetin hukuka uygunluğundan söz edilemez. Dennis v. United States,
341 U.S. 494.
3. Başvuru sahiplerinden beşi hakkında delil çok açık bir şekilde yetersizdir
ve beraatlarına karar verilmesi gerekir ve diğerleri için de yeniden yargılanma
yollarının kapatılmasını haklı kılacak bir sebep yoktur.
4. Schneiderman v. United States, 320 U.S.118, davasında bu mahkemenin
başvuru sahibi
Schneiderman hakkında yaptığı lehte değerlendirmeler,
“collateral estoppel” (Mahkemenin bir kişi hakkında önceden verdiği bir kararda
karara bağlanan esasa müteallik bir hususun sonradan açılan bir davada
bağlayıcı kabul edilmesi) ilkesine göre bu davada bağlayıcı değildir ve O, bu
sebeple, bir beraat kararına hak kazanmamıştır. Federal Trade Commission v.
Cement Institute, 333 U.S.683. Ss.335-338.
Karar bozuldu ve iade edildi.

Yargıç HARLAN Mahkemenin kararını açıkladı.
Smith Yasasından kaynaklanan, bu Mahkeme tarafından daha önce tartışılmamış
olan, belirli sorunları tartışmak ve başvuru sahiplerinin söz konusu yasayı ihlâl
etme suçundan dolayı mahkûmiyetlerini gözden geçirmek amacıyla bu karar
verilmektedir. Diğer şeyler arasında, mahkûmiyetlerin, Smith Yasasında yer
alan ve Dennis v. United States, 341 U.S. 494 davasında Anayasaya uygunluğu
onaylanmış olan ilkelere dayandığı iddia edilmektedir.
14 başvuru sahibi, haklarında hazırlanan tek bir iddianame ile (1) Birleşik
Devletler Hükümetinin güç ve şiddet kullanarak yıkılması yönünde propaganda
yapmak ve eğitim vermek, (2) Birleşik Devletler Komünist Partisini kurarak,
Hükümetin güç ve şiddet kullanarak yıkılmasını sağlama niyetiyle propaganda
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ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere teşekkül kurmak (örgütlenmek)
suçlamasıyla, 1951 yılında Federal Bölge Mahkemesinde jüri önünde
yargılanmış ve mahkûm edilmişlerdir.
Yukarıda sayılan amaçlarla oluşturulan örgütlenme, 1940 yılında ortaya
çıkmış ve iddianame tarihinde de devam etmektedir. Sanıklar ve diğer
işbirlikçileri, amaçlarını gerçekleştirmek için, (a) partinin illegal amaçları
olduğunu bilerek, partiye üye ve memur olmuşlar ve partinin politikalarını ve
eylemlerini uygulama noktasında parti içinde lider konumunu üstlenmişlerdir;
(b) Kaliforniya ve diğer bölgelerde partinin kurulu birimlerini oluşturmuşlardır;
(c) “Daily Worker” adlı yayın organında ve diğer parti yayınlarındaki makaleler
aracılığı ile, partinin propagandasını yapmakta ve öğretisini anlatmaktadırlar; (d)
Partinin propagandasına ve öğretisine yönelik parti üyelerine fikir aşılanması
amacıyla faaliyet göstermektedirler; (e) özellikle ulusun önemli sanayi
alanlarında çalışan insanlar arasından partiye yeni üyeler kazandırmaktadırlar.
Ayrıca, bu belirtilen eylemlerin dışında amaçlarını gerçekleştirmek için 23 aleni
eylemin de içerisinde oldukları iddia edilmektedir.
Haklarında verilen mahkûmiyet kararına göre, her başvuru sahibi, 5 yıl hapis
ve 10.000 $’lık bir para cezasına çarptırılmıştır. Verilen bu karar Temyiz
Mahkemesince onaylanmıştır. Belirtilen sebeplerden dolayı ilk derece
mahkemesinin verdiği kararın incelenmesine geçilmiştir.
Bize göre, başvuru sahiplerinin aşağıdaki iddialarının incelenmesi gerekir.
1. Smith Yasasında kullanılan “örgütlenmek” terimi, iki alt düzey
mahkeme tarafından (Federal Bölge ve Temyiz Mahkemesince) yanlış bir
biçimde yorumlanmıştır.
2. Mahkemenin, jüriyi suçun unsurlarından biri olan “fiili tahrik etme”
unsuru hakkında bilgilendirmemesi yanlıştır.
3. Mahkûmiyet için delil yetersizdir ve Yüksek Mahkemenin başvuru
sahiplerinin serbest bırakılmasını istemesi gerekir.
4 . “Collateral estoppel” ilkesine göre, başvuru sahibi Schneiderman’in,
bu mahkemenin Schneiderman v. United States, 320 U.S. 118, davasındaki
hükmü dikkate alındığında, mahkûm olmaması gerekirdi.
Aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı, bu mahkûmiyetlerin bozulması ve
davanın, bazı başvuru sahiplerinin beraatına, geri kalanların yeniden
yargılanmasına, karar verilmesi direktifleriyle bölge mahkemesine geri
gönderilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

1. “Örgütlemek” Terimi
Oluşan örgüte yöneltilen isnadın bir tanesi, 18 U.S.C 2385’in 3. paragrafının şu
hükmünün ihlâlidir.
“Her kim, Birleşik Devletlerdeki herhangi bir hükümetin güç ve şiddet
kullanılarak yıkılmasına yönelik olarak, propaganda yapar veya eğitim sunar
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veya teşvik eden bir dernek, grup veya insan topluluğu örgütler,
örgütlenmesine yardım veya teşebbüs ederse, 10.000 $’dan fazla olmamak
üzere para cezası veya 10 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası yada her
ikisi ile birden cezalandırılabilir.”
Başvuru sahipleri “örgütlemek” kelimesinin “kurmak”, “tesis etmek”
“meydana getirmek” manasına geldiğini ve bu anlamda Komünist Parti’nin en
geç 1945’de kurulmuş olduğunu iddia etmektedirler. Bu açıdan bakıldığında,
başvuru sahipleri 1951’de hazırlanan iddianamenin 3 yıllık kanuni zaman aşımı
sınırlamasına uğradığını ileri sürmektedirler.
Diğer yanda hükümet, “örgütlemek” kelimesinin, bir örgütün tüm hayatını
kapsayan ve devam eden bir süreci ifade ettiğini iddia etmektedir. Mahkemenin
jüriyi yönlendirmesinde ifade ettiği gibi, söz konusu kelime, “yeni üye
kabulünü, yeni birimler kurmayı, var olan parti, grup, topluluk ve kulüplerin,
sınıfların veya birimlerin genişletilmesini veya yapılandırılmasını da
kapsamaktadır.” İki alt mahkeme, hükümetin bu görüşünü kabul etmiştir.
Bununla beraber, biz , Birleşik Devletlerde yüzyıldan daha fazla bir zaman önce
Baş Yargıç Marshall tarafından US v. Wiltberger, 5 Wheat. 76, 95-96, kararında
belirtilen ilkelere göre, başvuru sahiplerinin görüşünün doğru olduğunu
düşünmekteyiz.
“Ceza kanunları dar yorumlanmalıdır kuralı, belki ilk yorumun yapılış
tarihinden çok daha eski değildir. Bu kural, temelini kanunların kişi
haklarına karşı duyarlılığından ve ceza verme yetkisinin yargıya değil, kanun
koyucuya ait olma prensibinden almaktadır. Suçları tanımlayan ve cezaları
öngören mahkemeler değil kanun koyucudur.
Buna karşın, kanun koyucunun kanunu koymaktaki amacı ceza kanunları
ve diğer kanunların yorumunda dikkate alınmalıdır. Bu doğrudur. Ancak bu
kural, eskisini (ceza kanunları dar yorumlanmalıdır kuralını) etkisiz kılan
yeni, bağımsız bir kural değildir. Bu, eski kuralın değiştirilerek yeniden
formule edilmesidir; ceza kanunları dar yorumlanmalıdır. Fakat bu yorum,
kanun koyucunun kuralın arkasındaki açık niyetini ortadan kaldıracak kadar
dar tutulmamalıdır. Yorum, kanunda kullanılan kelimelerin genel kabul
gören anlamlarını ve kanun koyucunun anladığı anlamı dışlayacak şekilde
yapılmamalıdır. Kanun koyucunun amacı, kanunda kullanılan kelimelerin
tamamı dikkate alınarak anlaşılmaya çalışılmalıdır. Kullanılan kelimelerin
açık ve net olması hâlinde yorum yapmaya gerek yoktur. Özellikle bir ceza
kanunu ile ilgili yapılan yorumda, bir mahkemenin herhangi bir kelimeye
açık anlamından farklı bir anlamı verebilmesi için çok ciddî gerekçenin
olması gerekir. Ulaşılan bir sonucun kanun maddesinin anlamı içerisinde
olup olmadığını belirlemede, belirleyici olan kullanılan dildir. Yapılan bir
yorum ile, kanunda suç olarak belirtilmeyen bir fiili, kanunda suç olan
fillerle kıyaslayarak ve aralarında benzerlik kurarak veya suç sayılan diğer
fiiller kadar tehlikeli olduğu mantığı yürüterek, suç saymak oldukça
tehlikelidir. Bu mantığın özellikle ceza hukukunun yorumunda kabul
edilmesi, önceki kararların sonraki olaylar için bağlayıcı genel kural olma
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durumunu tehlikeye
doğuracaktır.”

sokacak

ve

oldukça

rahatsız

edici

sonuçlar

Kanun “örgütlemek” kelimesini tanımlamamaktadır. Her iki tarafın
iddialarını karşılayacak yoruma müsait olduğundan, kelimenin sözlük anlamı da
çok yardımcı olmamaktadır. Komünist Parti’nin birçok birimden oluşması ve
farklı faaliyet alanlarının bulunması, başvuru sahiplerinin bazılarının isimlerinin
başında “organize eden-örgütleyen” kelimesini kullanması da bu anlamda bir
çözüm sunmamaktadır. İsnat, başvuru sahiplerinin teşekkül kurarak Komünist
Parti örgütlemeleridir. Hükümet tarafından iddia edildiği gibi “örgüt” devam
eden bir süreci ifade etmediği müddetçe, 1945’deki kurulma aşaması sonrası,
parti içinde yeni birimlerin oluşturulması ve yeni aktivite alanlarının
belirlenmesi “örgüt” suçlaması için bağımsız bir anlam veya geçerlilik ifade
etmez. Burada, başvuru sahiplerinin aktivite alanlarının “örgütsel” faaliyet
olarak sınıflandırılabilmesi de tek başına belirleyici olamaz. Burada sorun,
kanunda kullanılan “örgüt” kavramının zaman belirten bir konseptle sınırlı olup
olmadığıdır. Daha basit bir ifade ile problem, Komünist Parti’nin ne zaman
“örgütlendi” sorusuna getirilen iki cevaptan birisini seçme noktasındadır.
Başvuru sahiplerine göre, bu sorunun tabiî cevabı partinin kuruluş tarihi olan
1945’dir. Hükümete göre ise, parti henüz “örgütlenme” sürecini
tamamlamamıştır; “örgütlenme” devem eden bir süreçtir ve ancak Partinin
kapatılması ile son bulur.
Smith Yasasının kanunlaşma süreci, Kongrenin “örgütlemek” kelimesi ile
neyi kast ettiğini açıklamada kanundaki anlamından daha fazla bir bilgi
vermemektedir. Hükümet, kelimenin dar anlamının kabulünün, Kongrenin,
kanunun bu maddesinin o tarihte var olan Komünist Parti’ye uygulanmasını
istemediği sonucuna götüreceğinden, “örgüt” kelimesine geniş bir anlam
verilmesi gerektiğinde ısrarcıdır. Komünist Parti, dünyada ilk 1919 yılında
doğduğundan ve Birleşik Devletler’de 1945 yılında tekrar kurulduğundan ve
Smith Yasası 1940 yılında kanunlaştığından ve Kongrenin 1945’de böyle bir
partinin yeniden kurulacağını önceden öngörmesi mümkün olmadığından, bu
yasadaki “örgüt” kelimesinin dar anlamının kabulü, Komünist Partinin
örgütlenmesini hiçbir zaman kapsamayacaktır. Bu yorum, Kongrenin niyetini
açıklama adına kabul edilecek bir yorum tarzı olamaz. Çünkü, Kongre Smith
Yasası’nın tamamını Komünist Parti’yi düşünerek ve “örgütlenme” ile ilgili
maddelerinin tamamını da bu hareketin liderlerini hedefleyerek kaleme almıştır.
Bizce bu argüman tatmin edici değildir. Smith Yasası’nın yasalaşma süreci
bu yasanın çıkmasında komünizm endişesinin etkili bir faktör olduğunu
göstermekle beraber, aynı yasalaşma süreci, yasanın sadece komünizm endişesi
ile çıkarılmadığını, devlete karşı ayaklanmayı öngören bütün anarşistleri ve işçi
örgütlenmelerinin yasa kapsamında eşit olarak yasaklandığını ortaya
koymaktadır. Daha önemlisi, yasanın örgütle ilgili maddelerinin Komünist
Parti’ye özellikle referansta bulunarak kaleme alındığı tezini destekleyecek
herhangi bir delil yoktur. Gerçekten, Kongre görüşmeleri, “örgüt” ile ilgili
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madde değil “propaganda yapma ve eğitim verme” ile ilgili maddenin komünist
aktiviteler düşünülerek kaleme alındığına işaret etmektedir.
“Örgüt” kelimesine hükümetin geniş yorumunu yüklemek için bir sebep de
bulunmamaktadır. Kongrenin, Smith Yasasının genel maddelerini, Dennis
davasında olduğu gibi, yasaklanan tipte yeni bir örgütün sorumlularının
aktivitelerine yönelik özel bir madde ile desteklemek istemesi anlaşılır olmakla
birlikte, biz “örgüt” kelimesinin önceden kurulmuş olan bir örgütün
aktivitelerinin devam ettirilmesi anlamının ötesinde bir anlam taşıması için bir
sebep görmüyoruz. Bu tip aktiviteler, yasanın “üyelik” ile ilgili fıkrasında ve
işbirliğini düzenleyen kısmın “propaganda” maddesi gibi maddelerinde açıkça
düzenlenmişken, kanunda yer alan boşluğu doldurmak için “örgütün”
tanımlandığı maddeye yeni anlamlar vererek bir yoruma gitmenin gereği yoktur.
Üstelik, özellikle kanunun bu aynı bölümü, böyle bir organizasyonda yöneticilik
görevi üstlenenler ve diğerleri arasında ayırım gözetmeksizin üyeliği
yasaklarken, Kongrenin varolan bir organizasyon içerisinde sözde örgütsel
pozisyonları işgal eden o insanlara özel muamele için başlı başına tek kural
çıkarması anlamına gelen, yeni bir organizasyonun oluşturulmasından sorumlu
insanlarla ilişkili karşılaştırılabilir herhangi bir düzenleme yapmasını haklı kılan
bir sebep bulmak zordur.
Diğer yandan, başvuru sahiplerinin Kongre’nin niyeti hakkındaki argümanını
inandırıcı bulmadık. Başvuru sahipleri, “örgüt” kelimesinin dar anlamda
yorumlanması gerektiği tezini savunmak için, Smith Yasasının Kaliforniya Adlî
Sendikalizm Yasası’ndan kopyalandığını ve Kaliforniya mahkemelerinin
“örgüt” terimini dar yorumladığını ileri sürmüşlerdir. Mahkemeler, Wills v
Eastern Trust and Banking Co 169 U.S. 295.304.309 ve Jaines and Patterson
274 U.S. 544, 545 gibi davalarda sürekli olarak “örgüt” kelimesini kendi dar
anlamı içerisinde ele almışlardır. Kabul edilmelidir ki, Kongre Kaliforniya
yasasının kelime yapısını benimserken, “örgütlemek” teriminin Kaliforniya
mahkemeleri tarafından kendisine verilen aynı anlama sahip olmasını niyet
etmiştir.
Bununla beraber, Smith Yasası ile ilgili yargılamalar bu kanunun örnek
tipinin Kaliforniya Adlî Sendikalizm Yasası değil, New York Adlî Anarşi
Yasası olduğunu göstermektedir. Fakat, New York Adlî Anarşi Yasasındaki
“örgütleme” hükümleri herhangi bir mahkeme tarafından henüz yorumlanmış
değildir. Üstelik, kendisi de daha önceki New York yasasından esinlenen
Kaliforniya yasası ile ilgili kararların çok önemli olduğunu düşünmüyoruz.
Kanun koyucunun amacını belirlemede, “bir kanunun diğer bir eyaletten
aynen alınmış olması bu kelimelere alındığı yerde hâkimlerin verdiği anlamların
da beraber alınması anlamına gelir” genel kuralı, adapte edilen yeni kanunun
kelimelerinin ne derece aynen aktarıldığına ve kelimelere kanunun alındığı
yerde verilen anlamlara ve kanun koyucunun kanunu adapte ederken niyetinin
ne olduğunu ortaya koyan işaretlere bakılır. (Carolene Products Co. v.United
States, 323 U.S. 18, 26.) Burada başvuru sahipleri tarafından bel bağlanan üç
Kaliforniya davası tamamen alt mahkemeler tarafından verilen kararlardır ve
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kanun yapma sürecinde, bu kararlara yapılan açık bir referansın yokluğunda,
Kongrenin bu kararların varlığından haberdar olduğunu veya bu kararların
herhangi bir yorumda esas alınması gerektiğini varsayamayız.
Kongrenin Smith Yasasında yer alan bu maddeden ne kast ettiğini gösteren
bir dayanağın yokluğunda bu maddenin tanımını yapma görevi bize
düşmektedir. Bu şartlar altında, cezaî hükümlerin dar yorumlanması gerektiğine
dair bilinen kuralımızı uygulamamız ve “örgütlemek” kelimesine dar
yorumlandığında ortaya çıkan anlamını kabul etmemiz gerekir. “Örgütlemek”
kelimesi sadece yeni bir örgütün kurulması sırasındaki filleri kapsamakta olup,
örgütün kurulma aşamasından sonraki aktiviteleri kapsamamaktadır. Bu tip
fiiller çok genel olarak “örgütsel” fiiller olarak nitelenebilir. Bkz. United States
v.Wiltberger, supra; United States v. Lacher, 134 U.S. 624, 628; United States v.
Gradwell, 243 U.S.476,485; Fasulo v. United States, 272 U.S. 620, 628. Bu
gerçekten “örgütleme” kelimesinin normal kullanım şeklidir ve benzer sorunun
ortaya çıktığı aşağıdaki kararlarda, bölge bidayet mahkemeleri kelimeye bu
anlamı vermişlerdir. Bkz. United States v. Flynn, yayınlanmadı (D.C.S.D.N.Y.),
No.C.137-37, aff’d, 216 F.2d 354, 358; United States v. Mesarosh, 116 F. Supp.
345, aff’d, 223 F.2d 449, 465 Yargıç Hastie’nin muhalif görüşü); Ayrıca bkz.
United States v. Dennis, yayınlanmadı (D.C.S.D.N.Y.), No. C. 128-87, aff’d,
183 F.2d 201, 341 U.S. 494. (354 US 298, 311) Biz de, “kanunun, genişletme
veya sınırlama niteliği taşıyan zorlama veya aşırı detay yoruma girmeden, açık
ve tabiî anlamı dikkate alınarak anlaşılması gerektiğini düşünmekteyiz.” United
States v. Temple, 105 U.S. 97, 99.
Hükümetin iddiasına göre, ilk derece mahkemesinin kanunu yorumlamada
hata ettiği kabul edilse bile yapılan yanlışlık zararsızdır, çünkü yapılan teşekkül
kurma suçlaması şiddet kullanarak hükümetin yıkılması için propaganda yapma
ve Komünist Parti’yi “örgütleme” fiillerinin her ikisini de içermektedir. Ve
jüriye, mahkûmiyet için oluşturulan örgütün her iki fiili gerçekleştirmeyi
amaçladığının tespiti gerektiği yönünde direktif verilmiştir. Bu sebeple, jüri, her
halükarda, başvuru sahiplerini propaganda yapmak amacıyla bir teşekkül
oluşturduğunu tespit etmek zorundadır ve sadece bu sebebin varlığı mahkûmiyet
kararı verilmesi için yeterlidir. Bu, önermeyi birkaç sebepten dolayı kabul
etmemiz mümkün değildir. Mahkûmiyet için, “propaganda” ve “örgütleme”
unsurlarının varlığının gerektiği yönündeki hükümetin iddiasına dayanak olarak
kabul ettiği ilk derece mahkemesinin direktifinin bu şekilde verildiği ve jürinin
bu direktifi bu şekilde anladığı net veya spesifik değildir. Dahası, mahkûmiyet
için, jürinin, sanıkların bilerek, iddianamede belirtilen iddiaya yönelik amacı
gerçekleştirmek veya geliştirmek için teşekkül oluşturduğunun tespiti yeterlidir.
Bizim, jürinin mahkûmiyet kararını, kişilerin iddia edilen “örgütleme” fiilini
değil de “propaganda” fiilini gerçekleştirmek için teşekkül oluşturmalarını mı
esas alarak verdiğini bilmemiz mümkün değildir. İddianamede belirtilen
fiillerin bir çoğunun “örgütleme” ve “propaganda” amacı ile işlenmiş olması
mümkündür. Bu şartlarda, jürinin kararının bir gerekçeye dayandırılmasının
mümkün fakat diğerine dayandırılmasının mümkün olmadığı hallerde, ve jürinin
kararını kullanılabilir gerekçeye mi ya da kullanılması mümkün olmayan
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gerekçeye mi dayandırdığının tespit edilemediği durumlarda, genel kural
uygulanmalı ve karar hukuken var olan bir karar olarak kabul edilmemelidir.
Sonuç olarak, Komünist Parti 1945’de kurulmuş olduğundan ve iddianame
1951’e
kadar
sonuçlandırılamadığından
“örgütleme”
suçlamasının
getirilebilmesi için gerekli olan kanuni üç yıllık zaman aşımı süresi geçmiştir.
Bu sebeple, iddianamede yer alan “örgütleme” suçlaması ile ilgili kısmın jürinin
değerlendirmesinin dışında tutulması gerekirdi.

II. Jüriye Verilen Direktifler
Başvuru sahipleri, jüriye verilen direktiflerin ölümcül hata içerdiğini iddia
etmişlerdir. Mahkeme, sanıkların mahkûm edilebilmesi için yürüttükleri
propaganda eylemlerinin hükümeti güç kullanarak yıkmak için planlı bir tahrik
ve kışkırtma niteliği taşıması gerektiğini jüriye söylemeyi reddetmiştir. Tahrik
ve kışkırtma niteliği taşımayan güç kullanarak hükümetin yıkılması gerektiği
yönündeki salt propagandanın Birinci Değişiklikte korunan ifade özgürlüğünün
koruma alanı içinde olduğu argümanı ileri sürülmüştür. Smith Yasasının da, bu
Anayasa maddesine uygun olarak, yasa dışı şiddete teşvik ve tahrik eden
propagandayı yasaklıyor olması gerekir. Mahkeme, yasadışı şiddet üretme
kabiliyetine haiz olup olmadığına bakmadan, salt propagandaya dayanarak
mahkûmiyete izin vermekle, Smith Yasasını Anayasaya aykırı olarak
uygulamıştır. Mahkemede, teşvik ve tahrik unsurunun varlığının aranması
gerektiğini söyleyen Hükümet, şimdi ise, gerçek anayasal çizginin, kışkırtmaharekete geçirme ile soyut olarak şiddetin propagandası yapılması arasında
olmadığını, bu çizginin, kışkırtma niteliği taşıdığına bakılmadan salt propaganda
ile şiddet kullanarak yıkmanın teorik olarak tartışılabilmesi arasında olduğunu
iddia etmektedir.
Mahkeme, jüriye, sanıkları sadece belirli bir fikre, inanca sahip oldukları
veya şiddete dayanarak hükümetin yıkılması noktasında öngörülerinden dolayı
mahkûm edemeyeceklerini belirttikten sonra, kanunen yasak olan propaganda ve
eğitim vermenin içeriğini aşağıdaki şekilde açıklamıştır:
“Birleşik Devletler’in bir hükümetinin güç ve şiddet kullanarak
yıkılmasını içermeyen bir propaganda ve eğitim iddianamenin konusunu
teşkil etmemektedir ve bu şekilde bir propaganda ve eğitim sanıkların
mahkûmiyeti için gerekçe olamaz. İsnadın içeriğini oluşturan ve sizin
kararınızı dayandırmanız gereken propagandanın ve eğitimin nitelik olarak
sadece bir istek veya temenni olarak değil bir gereklilik, bir uygunluk değil
bir görev olarak takdim edilmesi gerekir.”
Mahkeme, jüriyi bu şekilde bilgilendirerek, hiç şüphesiz, yapılan
propagandanın dinleyicileri güç ve şiddet içeren bir eyleme yönlendirme
kapasitesine sahip olup olmadığı hususunu önemli bulmamış ve jürinin
dikkatine sunmamıştır. Hem başvuru sahiplerine hem de hükümete göre, jüriye
verilen direktif ile, propagandanın nitelik olarak sadece kuvvet kullanarak
hükümetin yıkılması düşüncesini salt ve soyut olarak dile getirme özelliğine
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değil bu amaca ulaşmak için kuvvet kullanılmasını teşvik ve tahrik etme
kabiliyetine de sahip olması gerektiği yönünde, jürinin,uyarılması gerekir.
Mahkeme, direktifin bu şekilde verilmesi gereğinin Dennis kararından sonra
kalktığından bahisle reddetmiştir. Mahkemeye göre, hukuka aykırı kabul
edilmesi ve cezalandırılması için, propagandanın, hükümetin kuvvet kullanarak
yıkılması kastı ile yapılmış olması yeterlidir. Kullanılan dilin kışkırtıcı veya
tahrik edici olması belirleyici değildir. Bu görüş, Temyiz Mahkemesince
onaylanmıştır.
Bizim bu durumda cevaplandırmamız gereken soru, Smith Yasasının, fiilin
hükümeti yıkma düşüncesini ateşleyip ateşlemediğine bakılmaksızın, şiddet
kullanarak hükümetin yıkılması fikrinin, kötü niyetle fakat soyut olarak
propaganda yoluyla dile getirilmesini, yasaklayıp yasaklamadığıdır. Bize göre,
Smith Yasası, bu tip bir fiili yasaklamamaktadır.
Soyut olarak propaganda yapılması ile propagandanın hukuka aykırı bir
eyleme sebep olması arasındaki ayrım öteden beri bizim kararlarımızda yapılan
bir ayrımdır. Bu ayrım ilk defa Fox v. Washington, 236 U.S. 273 ve Schenck v.
U.S. 249 U.S.47. davalarında yapılmış, önümüzdeki maddeye benzer bir madde
ile ilgili bir değerlendirmenin yapıldığı Gitlow v. New York, 268 U.S. 652
davasında da aynı ayrıma daha net olarak vurgu yapılmıştır. Söz konusu davada,
Anayasanın Birinci Değişikliğinden esinlenilerek aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır:
“Kanun, somut bir eylemi tahrik etme kabiliyetine haiz olmayan bir sözü
veya bir düşünce yada akademik bir tartışma konusunu içeren bir yayını
cezalandırmamaktadır. Kanun, hükümeti yıkma amacına ulaşmak için
yapılan propagandanın kişileri tahrik etmesini yasaklamakta, soyut olarak
hukuka aykırı yollarla hükümetin yıkılmasının propagandasını
yasaklamamaktadır. Jürinin, propagandası yapılan Manifestonun sadece
soyut olarak şiddet ve hukuka aykırı yollar kullanılarak hükümetin
yıkılmasını savunmadığını, bu amaca yönelik şiddetin açık olarak var olduğu
yönündeki kararı haklıdır…. Hukuka aykırı yollarla hükümetin yıkılmasına
yönelik kışkırtma, teşvik ve tahrik, sanıkların cezalandırılmasını haklı
kılacak ciddî ve açık bir tehlikenin varlığını göstermektedir.”
Fakat, bizim ilk görevimiz söz konusu kanunu yorumlamak olup,
önümüzdeki probleme anayasal bir mecburiyet olarak yaklaşmak değildir. Bunu
yaparken, Kongrenin, propaganda ve eğitim kelimelerine açık sözlük anlamları
dışında özel ve sınırlı bir anlam yüklemeyi düşünmeyip, açık olarak belirlenmiş
anayasal bir tehlike alanı belirleme tercihinde bulunmadığını varsayamayız.
Smith Yasası için bir prototip sağlayan, ilgili Gitlow davası ve Newyork Adlî
Anarşi Yasası, yasama sürecinde Kongre’ye tanıtıldı ve Kongre tarafından
bilinmekte idi. Smith Yasasının yasalaşma süreci ve bu yasa ile ilgili sunulan
tasarılar herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde, Kongrenin bir
düşüncenin soyut propagandasını yapmak ve eğitimini vermek ile
propagandanın ve eğitimin eyleme dönüştürülmesi arasındaki ayrımın farkında
olduğunu ve bu ayrımı göz ardı etme niyetinde olmadığını göstermektedir.
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Söz konusu yasa, hükümetin güç kullanarak yıkılması için somut bir eylemin
propagandasının yapılması ve eğitiminin verilmesini yasaklamayı amaçlamakta,
bir fiilden bağımsız olarak prensiplerin propagandasını ve eğitimini yasaklamayı
hedeflememektedir.
Hükümetin, bu Mahkemenin Dennis davasında verdiği karara dayanması
yersizdir. Bu davada reddedilerek jüriye verilmeyen direktifler o davada
verilmiştir ve bu hususun, Mahkemece “suçun temel unsurlarının jüri tarafından
tespit edilebilmesi için” gerekli ve önemli olduğuna işaret edilmiştir. Eski Baş
Yargıcın görüşünün bir bölümünde ifade edildiği gibi, Smith Yasasının
“tartışmayı değil propagandayı hedeflediği” doğrudur. Fakat, burada referans
fikirlere değil somut bir eylemin propagandasına yöneliktir, çünkü görüşte yer
alan bir sonraki cümlede jürinin gerektiği gibi talimatlandırıldığı ve “fikir
açıklama sınırları içinde kalan propagandadan” dolayı mahkûmiyet
verilemeyeceği vurgulanmıştır. Diğer iki mutabık görüşte de, tartıştığımız aynı
ayrım vurgulanmaktadır
Soyut bir düşünce olarak hükümetin kuvvet kullanarak yıkılması için
propaganda yapılması ile bu amaçla eyleme geçilmesinin propagandasının
yapılması arasındaki ayrımı tanımayarak, Bölge Mahkemesi, Dennis davasında
verilen gerçekleşmesi biraz zaman alacak şiddet içeren bir eylem için
propaganda yapılmasını yeterli sayan kararı, yanlış bir yöne çekmiştir. Bölge
Mahkemesi, “kışkırtıcı-tahrik edici” bir konuşmanın her halükarda yakın
zamanda planlanmış bir eylemi doğurmasını mümkün gördüğünden ve Dennis
davasında gelecekte hükümetin yıkılması eylemine yönelik propaganda
mahkûmiyet için yeterli sayıldığından, bir eylemi netice verme kabiliyetine haiz
olduğuna bakılmadan, yıkımı başarma özel kastı ile söylenen bir propagandanın
cezalandırılmasını uygun görmüştür. Diğer bir ifade ile, Bölge Mahkemesi,
görünen o ki, Dennis davasının soyut bir düşüncenin propagandasının yapılması
ile bir eylemin propagandasının yapılması arasındaki tarihi çizgiyi kaldırdığını
düşünmüştür.
Bu, Dennis davasında Mahkemenin karşılaştığı problemin ve verilen kararın
yanlış algılanmasıdır. Mahkemenin kendisine verdiği direktifler doğrultusunda
yorumlanması hâlinde, jürinin kararı, sanıkların propagandasının hükümetin
yakın bir tarihte yıkılması tehlikesi oluşturduğu veya hükümetin yakın tarihte
yıkılmasına yönelik olduğu sonucuna ulaşmayı haklı kılmaz. Fakat, bu karar,
propagandanın ayaklanmaya hazır bir grup oluşturmaya ve uygun bir zamanda
harekete geçmek için hazır tutmaya yönelik olduğunu tespit eder. Bu şartlar
altında, Baş Yargıç Vinson, “planların hazırlandığı ve bir işaretin beklendiği bir
durumda, Hükümetin elini bağlayarak ani bir ayaklanmanın çıkması anını
beklemesi gerekmediğini, eğer Hükümet bir grubun kendisini yıkmayı
hedeflediğinin farkında ise ve bu grup üyelerine devamlı bu fikri aşılıyorsa ve
üyelerini bu yola sürükleyerek şartların müsait olduğu bir zamanda liderlerinin
işareti ile harekete geçeceklerse, Hükümetin bir tedbir alması gerektiğini”
söylemiştir. Dennis kararının özü, “kuvvet kullanarak yıkma amacını
gerçekleştirmek için eylem odaklı, şiddeti eylemin kuralı veya prensibi gören,
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kışkırtıcı ve tahrik edici bir dil kullanan bir propaganda, yakın gelecekte bir
eylemi öğütlemenin yanında, gelecekte planlanan şiddet içerikli bir eylemin
hazırlığı olarak bir gruba bir fikir aşılıyor” ise, ve bu grup yeterli derecede
büyüklüğe sahip olmanın yanında uyum içerisinde çalışıyor, eyleme gerektiği
ölçüde odaklanmış ve diğer şartlar bu eylem endişesinin gerçekleşmesini makul
bir olasılık olarak gösteriyor ise, anayasal bir koruma altında değildir.
Bu, Bölge Mahkemesinin, kuvvet kullanarak yıkma amacını başarmak için
bu amaca endekslenerek yıkmanın haklılığının savunulmasının Smith Yasası
gereğince cezalandırılması gerektiği yönündeki kararından oldukça farklıdır. Bu
çeşit bir propaganda bir gün şiddet içeren bir devrimi doğurma ümidi ile dile
getirilmiş olsa bile Dennis kararında kınanan somut bir eylemi gerçekleştirmeye
yönelik bir hazırlık hareketi olarak nitelenmekten çok uzaktır. Dennis kararına
mutabık görüş belirtenlerden birisinin belirttiği gibi: “Bütün kararlarımızda,
dinleyicilerini hukuka aykırı eyleme yöneltebilecek bir fikrin açıklanması ve bir
eylemin gerçekleştirilmesi yönündeki ayrım tekrar edilmiştir.”
Dennis
davasında bu tarihi ayrımı demode-kullanılmaz kılan herhangi bir husus yoktur.
Temyiz Mahkemesi olaya Bölge Mahkemesinden farklı yaklaşmıştır.
Görünüşe göre, propagandanın yasaklanabilmesi için bir şekilde eylem ile
ilintilendirilebilmesi gerektiğini kabul etmekle ve bu doğrultuda jüriye verilen
direktiflerin yetersiz olduğunu düşünmekle beraber, bu olayda ilk derece
mahkemesinin vermeyi reddettiği direktiflerin gereksiz olduğuna karar
vermiştir. Çünkü, bu olayda, aleni bir eylem gerçekleştirme amacı için teşekkül
oluşturulduğu Genel Teşekkül Kanununa göre delillendirilmesi gerekirken,
Dennis davasında uygulanan Smith Yasasına göre suç işlemek için teşekkül
oluşturma suçlaması için aleni bir eylemin varlığı şart olarak aranmamaktadır.
Diğer bir ifade ile, Temyiz Mahkemesi, aleni bir eylemin varlığının ispat
edilmesi hâlinde propagandanın belli bir eylem ile ilgisinin araştırılmasının
gerekmediğini düşünmektedir. Bu şüphesiz yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü, bir
fiilin aleni olarak yapılıyor olması, propagandası yapılan eylemin niteliğini
belirlemede her zaman ölçü olamayacağı gibi, hükümetin güç kullanılarak
yıkılması adına bir anlaşmanın ve bir eyleme yönelik propagandayı içeren bir
işbirliğinin varlığı anlamına da gelmez. Dennis’de belirtilen, “tehlike oluşturan
husus suç işlemek için teşekkül oluşturmak eyleminin kendisidir” cümlesi,
Temyiz Mahkemesinin kararını desteklememektedir. Dennis davasında, diğer
hukuka aykırı bir amaçla örgütlenme davalarında olduğu gibi, propaganda,
yapılma aşamasında değil, yapılmış bitmiştir ve (aşağıda) alıntı yapılan
cümleden de anlaşılacağı üzere olay salt bir propaganda için birliktelik olarak
nitelenemez. “(İddianamenin kapsadığı zaman dilimi içerisinde) Başvuru
sahiplerinin, güç ve şiddet kullanarak hükümetin yıkılması eylemine girişmiş
olmamaları gerçeği bu amaçla bir teşekkülün olmadığı anlamına gelmez.
Oldukça organize olmuş kişilerden oluşan ve illegal bir birlikteliğin liderleri
olan başvuru sahipleri dünyadaki şartlar dikkate alındığında eylem için zamanın
geldiğini hissettiklerini belirtmektedirler. Fakat, başvuru sahipleri, salt
propagandadan farklı olarak propaganda için teşekkül oluşturmanın anayasal
olarak korunmadığı iddiasını reddetmektedir, çünkü suç işlemek için teşekkül
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oluşturma sadece bir hazırlık eylemidir. Teşekkülün varlığı tehlikenin oluşması
için yeterlidir. Eylemin bütün parçaları bir olayda mevcut ise, Hükümetten,
parçaları birleştirerek eylemi harekete geçiren bir etkinin (katalizörün)
eklenmesini beklemesini isteyemeyiz.” 341 US, s. 510-51 “Teşekkül” kelimesi,
jüriye verilen direktiflerden dolaylı olarak anlaşıldığına göre, konuşma yapmak
için bir anlaşmadan çok gelecekte hükümetin yıkılmasını başarma adına yapılan
bir anlaşmayı ifade eder. Bu sebeple, Dennis, gelecek bir zamanda yıkma amaçlı
bir propagandaya yönelik teşekkül kurma ile ilgili değil, şu anda propaganda
yaparak gelecekte hükümetin yıkılmasını amaçlayan bir teşekkül kurma ile
ilgilidir. Şartların elverdiği tarihe kadar ertelenen propaganda değil,
gerçekleştirilmesi düşünülen yıkma eylemidir. Biz burada gelecekte propaganda
yapmak için teşekkül oluşturulması hâlinde ve ifadenin bu örgütün
gerçekleştirmek istediği eylemden ayrılmasının mümkün olduğu bir durumda
Smith Yasasının uygulanarak sanıkların cezalandırılmasının mümkün olup
olmadığı konusunda bir şey söylemek istiyoruz. Bu sebeple, biz, her iki
mahkemenin Dennis kararını yanlış yorumladığını düşünüyoruz.
Yukarıda söylediklerimiz muvacehesinde, Bölge Mahkemesinin davanın bu
kısmı ile ilgili kararını yeterli bulmuyoruz. Jüriye, hiçbir şekilde, hükümetin
yıkılması yönünde teorik ve soyut propaganda yapılmasını Smith Yasasının
yasaklamadığı söylenmemiştir. Biz, Smith Yasasının, hükümetin güç ve şiddet
kullanılarak yıkılması için bir eyleme yönelik propagandasının yapılması
gerektiğini belirten hükmü karşısında,
ilk derece mahkemesinin bir
propagandanın yasaklanabilmesi için yapılan propagandanın içeriğinin devletin
yıkılmasını sadece “temenni”, “uygunluk (olursa iyi olur)” olarak görmemeli,
bunu “teşvik”etmeli ve bir “gereklilik” ve “ödev” olarak göstermelidir
düşüncesine katılmıyoruz. Burada yapılması gereken önemli ayrım,
propagandanın, belirli bir husustaki inancı belirtmekten öte, hedef kitlesi gruba
şu anda veya gelecekte belirli bir eylem yapmaya teşvik etmesi gerekir. Bu
anlamda, jüriye verilen direktiflerde, propagandanın soyut düşünceyi ifade
etmesi ile belirli bir eyleme yönelmiş olması ayrımı yapıldığı net olarak
anlaşılamadığından ilk derece mahkemesinin kullandığı açıklamalar yeterli
değildir. Mahkemenin, sanıkların şiddet içeren bir devrimin kaçınılmazlığı
yönündeki inançlarını belirtmelerinin veya diğer popüler olmayan fikirlerin
propagandasını yapmalarının kendilerinin hakkı olduğunun belirtmesi, bu
belirsizliği ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Mahkemenin, hükümetin
şiddet kullanarak yıkılmasının teşvik edilmesini propagandanın yasaklanmasının
asli bir unsuru olarak görmemesi, cevaplanması gereken önemli sorunun
hükümetin şiddet kullanarak yıkılması amacına ulaşma özel kastı ile söylenip
söylenmediğinin araştırılması olduğunu belirtmesi karşısında, jürinin
mahkemenin düşüncesini gösteren bu direktiflerde belirttiğinden daha fazla ve
farklı bir anlam çıkarması için bir sebep görmüyoruz. Mahkeme, her ne kadar,
“tahrik-kışkırtma” kelimesini kullanmak zorunda olmamakla birlikte, bir
şekilde, propagandanın soyut bir düşünceye değil belirli bir eyleme yönelik
olması gerektiğini jüriye bildirmesi gerekirdi. Verilen direktiflerde sadece
“tahrik-kışkırtma” kelimesi kullanılmamakla kalınmamış, “eylem”, “eylemin
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gerekliliği”, “eylem kuralı veya prensibi” gibi kelimelerin kullanılmasından da
kaçınılmıştır.
Burada jüriye verilen direktifin yetersizliği Dennis davasında jüriye verilen
direktifle karşılaştırılarak ortaya konabilir. Dennis davasında yargıç, jüriye
aşağıdaki direktifi vermiştir:
“Yasa (Smith Yasası) muvacehesinde olayın yorumunda, sizi, hükümetin
hukuka aykırı yollarla soyut bir düşünce olarak yıkılması veya yok
edilmesinin söz konusu olup olmadığını değil (Smith Yasası bunu
yasaklamamaktadır), yapılan propaganda ve verilen eğitim ile, bu amaca
ulaşmaya müsait makul ve normal bir dille kişilerin tahrik ve teşvik edilip
edilmediğini tespit etmekle görevlendiriyorum. Bu sebeple, sanıkların,
şartların imkan verdiği en kısa zaman içerisinde, Birleşik Devletler
hükümetini şiddet ve güç kullanarak yıkmak veya yok etmek amacı ile
propaganda yapan ve eğitim veren bir teşekkül oluşturduğunu ve yapılan
propaganda ve verilen eğitim ile sanıkların bu amaca ulaşmak için kişileri
teşvik ve tahrik etme adına normal ve makul bir dil kullandığını, makul bir
şüphenin ötesinde bir şüphe derececinde ortaya koymadan, hiçbir sanığı
iddia edilen suçtan dolayı suçlu bulamazsınız.”
Biz, kötü niyetle, bir düşüncenin soyut olarak propagandasının yapılması
veya eğitiminin verilmesi ile yapılan propaganda ve verilen eğitim ile kişilerin
belirli bir eylemi gerçekleştirmesi için kışkırtılması arasındaki ayrımın çok ince
olduğunu ve her zaman net olarak ortaya konulmasının mümkün olmadığını
kabul ediyoruz. Gitlow davasında Yargıç Holmes’un karşı oy gerekçesinde
belirttiği gibi, genel olarak, “Her fikir bir tahrik ve teşvik içerir.” İki propaganda
çeşidi arasındaki ayrımın inceliği ve bu ayrıma göre sanıkların eyleminin suç
olarak nitelenecek olması bu ayrıma açık ve net bir referansta bulunulmasını
gerektirir. Ayrıca, III. kısımda değinilecek olan delillerin açık ve net olmaması
da, bu ayrıma jürinin dikkatinin çekilmesi gereğini daha da arttırmaktadır. Var
olan deliller arasında “bir eylemin propagandası” olarak nitelendirilebilecek
konuşma örneği çok azdır ve kayıtlarda yer alan yüzlerce konuşma örneği
içerisinde hükümetin yıkılması eylemi ile ilinti kurmak ve bunları delil olarak
değerlendirmek çok mümkün gözükmemektedir. Jüriye verilen spesifik
direktiflerin yokluğunda, jüri, deliller arasında yer alan “devrim” ve “militan”
eylemlerine yapılan spesifik olmayan-genel referanslara gereğinden fazla değer
atfedebilir. Bu durumda, bu önemli noktada, ilk derece mahkemesinin jüriyi
yönlendirmek için verdiği direktifin yeterli rehberlik yapmaktan uzak olduğunu
belirtmek zorundayız. “Böyle bir temel noktada jürinin net olarak
bilgilendirilmemesi karşısında” verilen mahkûmiyet kararının hukuka uygun
olduğu kabul edilemez.

III. Deliller
Şu ana kadar ulaşılan sonuçlar, verilen mahkûmiyet kararının bozulmasını
gerektirmektedir. Bununla beraber, yeniden yargılama yolunun bütün veya bir
kısım sanıklar için açık olup olmadığına karar vermek için, uzun kayıtları
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dikkatli bir şekilde gözden geçirmeyi görevimiz olarak algılamaktayız. Bu
davada, bir taraftan, hakkında yeterli delil olmayan sanıklarla ilgili, yeni bir
işlem veya yargılama yapılması yolunun kapatılmasına, diğer taraftan da diğer
sanıklar hakkında hukuka uygun yeniden yargılama yapılmasına karar verilmesi
gerekir. Bunu yaparken, temyiz mahkemesinin kendi önüne gelen mahkûmiyetle
ilgili davalarda yaptığı gibi, çok ayrıntılı bir delil değerlendirmesi yapmak
istemiyoruz. Biz incelememizde, daha çok, mahkûm edilen sanıklardan hiç
şüpheye mahal bırakmayacak derecede serbest bırakılması gerekenler olup
olmadığına bakıyoruz. Yargılamanın hukuka uygun olarak yapılması ve elde
edilen delillerle sanıklar hakkında “örgütleme” yerine “propaganda” suçlaması
ile dava açılması hâlinde var olan delillerin sanıkların mahkûmiyeti için yeterli
olup olmayacağına dair varsayımlara dayanan bir değerlendirme yapmak
istemiyoruz. Sanıklar hem yeniden yargılama hem de serbest bırakılmalarını
talep temektedirler ve bu kanun, bize, sanık hakkında delilin çok açık olarak
yetersiz olduğu durumlarda da, sanığın serbest bırakılması talebini reddetme
hakkını da vermektedir. Bkz. Bryan v US, 338 US 552.
Biz, bu kanuna dayanarak, aşağıdaki sebeplerden dolayı, başvuru sahipleri
sanıklar, Connelly, Kusnitz, Richmond, Spector ve Steinberg’in haklarında
yeterli delil olmadığından dolayı serbest bırakılmasına, Carlson, Dobbs, Fox,
Healey, Lambert, Lima, Schneiderman, Stack ve Yates hakkında ise yeniden
yargılama yolunun kapatılmasının uygun olmayacağı sonucuna ulaştık.
Her şeyden önce, I. Bölümde ulaştığımız sonuca bakarak, suçlamanın
sanıkların “örgütlenerek” teşekkül kurması ile ilgili kısmına yönelik delillerden
“propaganda yapmayı” ilgilendirmeyen bölümünü bir kenara koymamız gerekir.
Hükümet,
suçlamalarını
büyük
ölçüde
“örgütleme”
kurgusuna
dayandırdığından, bu durumda, delillerin büyük çoğunluğu kullanılmayacak
veya bir anlam ifade etmeyecektir. Suçlamanın “propaganda yapma” kısmı ile
ilgili olarak, iki ilâve değerlendirme daha yapılmalıdır. Birincisi, ilk derece
mahkemesi ve Hükümet, bir düşüncenin soyut olarak propagandasının
yapılmasının Smith Yasasını ihlâl ettiği düşüncesi ile olayı değerlendirmişlerdir.
Halbuki, belirttiğimiz gibi, yasaklanan, kuvvet kullanarak hükümetin
yıkılmasına yönelik belirli bir eylemin propagandasının yapılmasıdır. İkincisi,
kayıtlar ve hükümetin bu Mahkemeye yaptığı sunumlar göstermektedir ki
Kaliforniya Komünist Partisi bir örgüttür ve başvuru sahipleri Partinin
faaliyetlerine aktif olarak katıldıklarından dolayı Partinin üyeleridir. Eğer soyut
bir düşüncenin propagandasının yapılması Smith Yasasınca yasaklanmış
olsaydı, jüri kayıtları inceleyerek Komünist Parti’nin hükümeti şiddet kullanarak
yıkmayı savunduğu ve başvuru sahiplerinin Partinin faaliyetlerine aktif olarak
katıldığı sonucuna ulaşabilir, bu da hükümetin iddiasının ispatı sayılırdı. Fakat,
kayıtlar Parti’nin yakın bir gelecekte hükümetin yıkılması için propaganda
yaptığının veya eğitim verdiğinin ortaya konması için yeterli değildir. İyimser
bir yaklaşım ve standartların en alt seviyeye indirilmesi suretiyle yapılacak bir
değerlendirme ile, oldukça hacimli olan kayıtların incelenmesinden ortaya
çıkarılan, yarım düzine veya biraz fazla dağınık olayda yapılan bir
propagandanın varlığından söz edilebilir. Bu propagandaların çoğunun başvuru
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sahipleri ile bir ilgisi yoktur veya iddianamede belirtilen zaman diliminden çok
önce gerçekleşmiştir. Bu dağınık birkaç olayı Komünist Parti ile başvuru
sahipleri ve teşekkül kurma iddiası ile bir bağlantı kurmak için yeterli
sayamayız. Bununla beraber, kişilerin soyut olarak dahi hükümetin kuvvet
kullanarak yıkılması düşüncesinden nefret ettiklerini veya Komünist Parti’nin
esas gayesinin hükümeti yıkmak olduğuna inanmadıklarını söylememiz
mümkün değildir. Bu davada başvuru sahipleri hakkındaki karar önümüzdeki
kayıtlar incelenerek verilmelidir.
Bize göre, jürinin, başvuru sahipleri, Connelly, Kusnitz, Richmond, Spector
ve Steinberg’in hükümeti yıkmak amacı ile kurulmuş bir teşekkülün üyeleri
olduğu sonucuna ulaştıracak yeterli delil yoktur. Haklarındaki tek delil bu
kişilerin, uzun süredir, Kalifornia Komünist Partisi üyesi, memurları veya
aktivisti oldukları yönündedir. Bu durum karşısında, 1950 tarihli İç Güvenlik
Kanunu madde 4(f) gereği bu kişiler hakkında açılmış bir dava olmaması
gerekir. Kayıtlara göre, bu başvuru sahiplerinin hiçbirisi, haklarındaki suçlamayı
destekleyecek hukuka aykırı bir davranış içinde bulunmamışlar, hükümetin
yıkılması için bir beyanda bulunmamışlar, bu tip bir beyanda bulunan bir
kimsenin yanında bulunmamışlardır. Bu kişilerin bütün davranışlarının hukuka
uygun olduğu görülmektedir. Connelly ve Richmond, sırası ile, Daily People’s
World ve West Coast adlı partinin yayın organlarının yönetici editörleridir. Bu
gazetelerde, Hükümetin iddiasını destekleyen bir husus bulunmamaktadır.
Ayrıca, hükümetin yıkılmasının amaçlandığını gösteren delillerin
yetersizliğinden başka, sadece Komünist Parti’nin üyesi olunarak veya Partide
bir görev alınarak, başvuru sahiplerinin esas amacı olan hükümetin yıkılmasını
nasıl gerçekleştireceklerinin ispat edildiğini anlamak zordur. Bu sebeple, var
olan delillerin, söz konusu başvuru sahiplerinin yeniden yargılama yapılmasını
haklı kılma noktasında zayıf olduğunu ve beraat etmeleri gerektiğini
düşünüyoruz.
Diğer 9 başvuru sahibi hakkında ise farklı sonuçlara ulaşılması gerektiğini
düşünüyoruz. Fox, Healey, Lambert, Lima, Schneiderman, Stack ve Yates’in
1946 yılında San Fransisco bölgesinde hukuka aykırı eylem gerçekleştirilmesi
yönünde Yasanın yasakladığı anlamda propaganda yapmak ve eğitim vermek
için toplantılar organize ettiğine dair tanık Foard’un beyanı ve başka deliller
vardır. Bu toplantıların amaçlarından bir tanesi, muhtemel bir savaş ve Birleşik
Devletlere muhtemel bir saldırı hâlinde, yetkililerin direncini zayıflatmak ve
önemli noktaları ele geçirmek için, grubu uygun zamanda harekete geçirmek,
sabotaj ve sokak savaşı gibi eylemler için hazır tutmak olabilir. Ayrıca, başvuru
sahipleri Carlson ve Dobbs ile ilgili, iddianamede belirtilen zaman dilimi
içerisinde, Los Angeles bölgesinde “eyleme yönelik propaganda” olarak
nitelenebilecek faaliyetlerde bulunulduğuna dair tanık beyanları mevcuttur.
Tanık Scarletto’nun beyanından, güvenilir bazı kişilerin gizli bir örgüt evine
götürüldüğü ve bir şiddet eylemi (devrim) gerçekleştirildiğinde yapılması
gerekenler hakkında talimatlar verildiği bilgisi yer almaktadır. Scarletto’ya,
kendi ifadesine göre, gizli olarak, kriz zamanlarda kalabalıkların yönlendirilmesi
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metotları hakkında fikir aşılanmıştır. Bu eğitimin amacı, zamanı geldiğinde,
bütün şartlar altında, gizli örgüt evi elemanlarını hükümete karşı girişilecek olan
güç kullanılması anında ne yapacakları konusunda hazırlamak ve eylemin
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktır. Kısacası, Komünist Partinin üyelerine,
şiddete yönelik teorik bir propagandayı içeren genel bir eğitim programı
sunulmanın ötesine geçildiğini gösteren deliller mevcuttur.
Bununla beraber, jürinin bütün delilleri Hükümetin lehine yorumlamasının
ve San Francisco ve Los Angelos’da gerçekleştiği söylenen olaylara büyük
önem vererek, grubun özellikle güvenilir kişilerden oluştuğunda, belirli bir
şiddet eylemi yönünde propaganda yapıldığı sonucuna ulaşmasının mümkün
olmadığını söyleyemeyiz.
Diğer yandan, 9 başvuru sahibini, özel bir kasıt ile hükümetin yıkılması
yönünde propaganda yaptıkları suçlaması ile ilişkilendiren delillerin hukuka
uygun standartlara göre yeniden yargılanmasını haklı kılacak şekilde çok
yüzeysel olmadığını da söyleyemeyiz.
Eyalet ve San Fracisco İl Başkanlığı üyeleri olan Fox, Healey, Lambert,
Lima, Schneiderman, Stack ve Yates, özellikle, San Francisco’da verilen
eğitimlerin esas lideri konumunda olan ve tanık Honig’in evinde, il başkanlığı
toplantılarını ayarlayan Ida Rothstein ile sıkı bir işbirliği içine girmişlerdir. Bu
toplantılara bu başvuru sahipleri de katılmışlardır. İl başkanlığı ve üyelerce
hazırlanan talimatlar daha alt seviyedeki gruplara iletilmiştir. Mahkemeye
sunulan bu yazılı talimatlardan hiçbirisi, hiddet uyandırıcı nitelikte değildir.
Bununla beraber, yazılı olmayan ek talimatlar hiddet uyandırıcı olmuş olabilir.
Aynı şekilde, başvuru sahipleri, Carlson ve Dobbs ve tanık Scarletto’nun
arkadaşları arasında yakınlık olduğuna dair deliller vardır. Bu yakınlık, bu
başvuru sahiplerinin, Scarletto’nun aktif olarak yer aldığı örgüt biriminden
haberdar olduğu anlamına gelebilir. Ve netice olarak, bu dokuz başvuru
sahibinin bizzat kendilerinin yaptığı veya kendilerinin huzurunda söylenen ve
başvuru sahiplerince onaylanan beyanlar vardır. Jüri, bu beyanları, başvuru
sahiplerinin hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirmek için propaganda yapmak
amacı ile kurulan bir teşekkülün içinde yer alma kastının varlığını gösteren delil
olarak algılayabilir. Bu sebeple, bu dokuz başvuru sahibi hakkında, beraat
kararı vermiyoruz.
Yeniden yargılama sürecinde, yanlış anlamayı önlemek için, başvuru
sahiplerinin iddialarına göre bir teşekkül oluşturmadan dolayı ceza verebilmek
için gerekli olan eylemin aleni yapıldığına dair yeterli delil olmadığı hususuna
da kısaca değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. İddianamede yer alan on
bir eylemden sadece ikisinin aleni olarak gerçekleştiği ispat edilebilmiştir. Her
biri Parti himayesinde gerçekleştirilen halka açık toplantılardır ve burada
başvuru sahiplerinin bir veya ikisi Sovyetler Birliği liderleri hakkında övücü
sözler söylemişler ve Birleşik Devletlerin dış politikasını çeşitli açılardan
eleştirmişlerdir. Toplantılardan birisi Partiye bağış yapılmasını sağlamak için
yapılmıştır. Bu toplantılardan hiçbirisi, başvuru sahiplerinin mahkûmiyeti için
gerekli olan teşekkül üyelerinden birisinin “teşekkülün amacını gerçekleştirmek

157

Zühtü Arslan

için” bir eylem içinde bulunduğunun gösterilmesi gerekliliği şartının ispatı için
yeterli değildir. Hükümet, bu toplantılarda hukuka aykırı hiçbir hususun
yapılmadığı veya söylenmediğini kabul etmektedir. Bununla beraber, bu
toplantıların düzenlenmesinin, jürinin bulguları içerisinde, aleni bir eylemin
varlığını göstermesi için yeterli olduğunu iddia etmektedir.
Bize göre, hükümetin olayı değerlendirmesi doğrudur. Mahkûmiyet için,
teşekkülün aleni olarak gerçekleştirdiği bir eylemin suç unsuru içermesi
gerekmemektedir. Pierce v. United States, 252 U.S. 239, 244; United States v.
Robinowich, 238 U.S. 78, 86. Hatta, eylemin tek başına suç niteliği taşıması da
gerekmemektedir. Braverman v. United States, 187 U.S. 49. Teşekkül oluşturma
suçlaması ile açılacak bir davada eylemin aleni olmasının arkasındaki mantık,
“teşekkülün iş başında” olduğunu, teşekkül mensuplarının kafasında
gerçekleştirilmeyi bekleyen bir proje veya tamamı ile gerçekleştirilen ve bitmiş
bir düşünce olmadığını göstermektir. Burada suçun asli unsuru, teşekkülün
amacının düşüncesinin ifade edilmesi olup, konusu suç teşkil eden bir eylem
gerçekleştirmek değildir. Başvuru sahiplerinin iddia ettiği gibi, Hükümetin
yıkılması için spesifik ve somut bir eylemin gerekli olduğunun kabul edilmesi
hâlinde suçun niteliğinin tamamen değişmesi gerekirdi...
Şu ana kadar verdiğimiz kararlar göz önüne alındığında, yapılacak yeniden
yargılamada, örgütlemek amacı ile değil teşekkülün propagandasının yapılması
amacı ile aleni bir eylemin gerçekleştirildiğinin ortaya konması gerekmekle
birlikte, eğer, jüri, hukuka uygun ve doğru bir direktif ile jürinin Komünist
Parti’nin, teşekkülün amacını gerçekleştirmek için bir araç olduğunu ortaya
koyması gerekiyorsa, burada dayanılan olaylardan birisinin bu amaçla
gerçekleşmediği sonucuna ulaşılamayacağını söyleyemeyiz. Bizim Steinberg’in
beraatine ilişkin kanaatimizden sonra, bu kişinin katıldığı eylem, aleni bir
eylem olarak kullanılamaz. Fakat bu, başvuru sahibi Svchneiderman’ın
katıldığının iddia ve ispat edildiği ikinci olayın aleni bir eylem olarak kabul
edilmesini etkilemez.
Bu belirtilen sebeplerle, kararda işaret edildiği kadarı ile, yeniden yargılama
yolu açık tutulması gerekir.

IV. Collateral Estoppel Doktrini
(Mahkemenin bir kişi hakkında önceden verdiği bir kararda karara bağlanan
esasa müteallik bir hususun sonradan açılan bir davada bağlayıcı kabul edilmesi
ilkesi)
Son olarak, başvuru sahibi Schneiderman’ın collateral estoppel doktrinine
dayandırdığı iddiasını ele almak gerekmektedir. Başvuru sahibinin taraf olduğu,
vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili, Schneiderman v United States 320 U.S. 118
davasında, Mahkeme kendisi lehine karar vermiştir ve verilen bu karar collateral
estoppel doktrini gereği kesindir. Başvuru sahibine göre, özellikle,
Schneiderman kararı, bu davanın amaçları ile ilgili olarak, aşağıdaki hususlarda
belirleyicidir:
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1. Komünist partinin Marksizm-Leninizm eğitimi vermesi, hükümetin
şiddet kullanılarak yıkılması propagandası ile eş anlamlı değildir;
2. Var olan delillerden ulaşılabilecek mantıklı sonuçlardan birisi
Komünist Partinin sosyalizmi barışçıl yollarla gerçekleştirme amacını
taşıdığıdır;
3. Sadece, Komünist Partideki memuriyeti ya da üyeliği yüzünden
Schneiderman’in marksist öğretinin illegal yorumunu benimsediği
varsayılamaz.
4. Hükümet, vatandaşlıktan çıkarma davasında, Schneiderman’in şahsen
suçlanmayı hak eden bir yorumu benimsediğini gösteren aleni eylemlerinin
varlığını kanıtlayan delilleri açık ve net olarak ortaya koyamamıştır.
Başvuru sahibi, alt derecedeki mahkemelerde, bu hususların collateral
estoppel doktrini gereğince mahkemeyi bağlayıcı olduğunu iddia etmişse de,
ispat edememiştir. Başvuru sahibine göre, bu hususların bağlayıcı olarak kabul
edilmesi hâlinde, kendisi hakkında ya beraat kararı verilmesi ya da bu hususların
bağlayıcılığı yönünde jüriye talimat verilmesi gerekirdi. Başvuru sahibi aynı
iddialarını bu Mahkemede de tekrar etmektedir.
Önceki davanın hukukî nitelikte olup bu davanın cezaî nitelikte bir dava
olmasından dolayı collateral estoppel doktrinin uygulanmasının mümkün
olmadığı iddiasının doğru olmadığı konusunda başvuru sahibiyle aynı fikri
paylaşıyoruz. Bir yargı kararı ile bir gerçeğin yokluğunun ortaya konmasının,
bir olgunun varlığının ortaya konması kadar eş değer taşıdığı konusunda da aynı
görüşteyiz. Bu sebeple, bir tarafa, collateral estoppel doktrinine dayanarak, daha
önceki bir davada, ispat edemediği bir iddiasının ispat edilmesine ikinci bir defa,
bir sonraki davada izin verilmeyebilir. Sealfon v. United States 332 U.S. 575.
Yine, başvuru sahibinin, hukukî nitelikteki vatandaşlıktan çıkarma davasındaki
delil standardının cezaî nitelikteki bir davadan daha yüksek olmadığı yönündeki
varsayımı hakkında da farklı düşünmüyoruz. Bkz. Helvering v. Mitchell, 303
U.S. 391 ve Murphy v. United States 332 U.S. 575. Her iki tip davada da, esas
itibari ile, aynı delil standardının uygulanması gerektiğini kabul ediyoruz. Cf.
Klapprott v. United States 335 U.S. 601,612. Her şeye rağmen, aşağıda
belirteceğimiz sebeplerden dolayı, bu davada, collateral estoppel doktrininin
başvuru sahibine yardımcı olmayacağını düşünüyoruz.
Her şeyden önce, başvuru sahibi ile, Schneiderman davasında karar verilen
hususların collateral estoppel doktrinine dayandırılarak bu davada kullanılması
gerektiği konusunda aynı görüşü paylaşmıyoruz. Collateral estoppel doktrini,
sadece, daha önceki bir davada kullanılan ve dava için önemli olan, davanın
olgularını, hukukî olguları ve ulaşılan kararı daha sonraki bir dava için bağlayıcı
kılar. Commissioner v. Sunnen, 333 U.S. 591, 601,602; Tait v. Western
Maryland R.Co. 289 U.S. 620; The Evergreens v. Nunan 141 F.2d. 927,928.
Schneiderman kararını okuduğumuzda, bu dava için önemli olan karara
bağlanmış tek nokta, 1927 öncesi, Schneiderman’ın, Komünist Parti’nin “şiddeti
tahrik ve teşvik ederek eyleme dönüştürme” öğretisini benimsemediği
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yönündeki tespitidir. Mahkemenin bu kararı, Komünist Parti’nin propaganda
yapmasına teşmil edilirse, Partinin, 1927 öncesi, “şiddeti tahrik ve teşvik ederek
eyleme dönüştürmeye” yönelik bir eylem içinde olmadığı sonucuna ulaşırız.
Schneiderman davasında, Mahkeme, kesinlikle, marksizm-leninizmin her zaman
ve her yerde geçerli olan doktrinel içeriğini belirlemeyi hedeflememiştir.
Mahkeme, Schneiderman’ı suçlamak için sunulan kitap ve broşürlerden onun
suçlu olduğu sonucuna ulaşılamayacağına dair bir karar da vermemiştir. Bizce,
Mahkemenin kararında ulaştığı sonuçlar davanın konusu olayın zamanı ve yeri
ile sınırlıdır.
Bu sebeple, bu Mahkemenin Schneiderman davasında ulaştığı sonuçlar, bu
davanın görülmesi önünde tam bir engel olamaz. O davada Mahkeme, 1927
tarihindeki olaylarla ilgileniyor, bu davada ise, Mahkeme 1948-1951 tarihleri
arasındaki zaman dilimindeki olayları değerlendiriyor olmakla beraber, bu
davadaki karara bağlanması gereken hususlar tamamı ile farklıdır. Bizim karar
vermemiz gereken başvuru sahibinin 1927 yılında veya daha sonra, “şiddeti
tahrik ve teşvik ederek eyleme dönüştürmeye” yönelik bir faaliyet içinde olup
olmadığı değildir. Hatta, başvuru sahibinin ve Komünist Parti’nin bu tür bir
eylem içinde olmadığı o davada kesin olarak ortaya konmuş olsa bile,
Mahkeme, bu davada, Smith Yasasına aykırı olarak hükümeti şiddet kullanarak
yıkmaya yönelik propaganda yapmak amacı ile teşekkül oluşturmaktan,
mahkûmiyet hükmü verebilir. Mahkûmiyet için, “mevcut şiddet içerikli bir
eyleme” yönelik propaganda yapıldığının ispatı gerekmez. Bu sebeple, başvuru
sahibinin beraat kararı talebi reddedilmelidir. Federal Trade Commission v.
Cement Institute, 333 U.S. 683,708-709 davasındaki karar, kesinlikle bu dava
açısından örnek olacak niteliktedir.
Bu söylenilenler muvacehesinde, başvuru sahibinin, jürinin, yargıç
tarafından bazı konuların kesin olarak daha önceki davada lehine
sonuçlandırıldığı yönünde talimatlandırılması gerektiği yönündeki iddiasını da
kabul etmek mümkün değildir. Fakat, Schneiderman davasında karar verilen
hususlar bu davadan tamamı ile bağımsız ve ilgisiz değildir. Bu sebeple,
Mahkemenin daha önceki davada karar verilen kısmi sonuçlar hakkında jüriyi
bilgilendirmesi ve jürinin bu sonuçların bu davayı ilgilendiren kısmı hakkında
gereken değerlendirmeyi yapmasına imkan tanıması gerekirdi.
Bununla beraber, biz, collateral estopel ilkesinin, başvuru sahibi tarafından
iddia edildiği gibi, herhangi bir kesin delil kavramı tesis ettiğini düşünmüyoruz.
Normal kural, daha önce verilen bir kararda bir sonraki dava için davanın esası
olarak nitelenebilecek bir noktaya ilişkin bir olgu hakkında karar verilmediği
müddetçe, kararlaştırılan bu olgunun bir sonraki davada kesin olarak bağlayıcı
olmamasıdır. Daha önceki davada, sadece olguyu delillendirmeye yönelik genel
hususlar veya aracı olgular üzerinde bir karar verilmişse, colleteral estappel
ilkesi işletilmez.
Bu davada, istendiği gibi, bazı sınırlı talimatların jüriye verilmesi gerektiği
veya uygun olduğu konusunda şartların mevcudiyeti hakkında karar verilmesine
gerek yoktur. Bizim için, her ne kadar 1927’nin şartları ile sınırlı olsa da, daha
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önceki davada karar verilen bazı olgular ve hususların, bir sonraki davada
Mahkeme hâkiminin önündeki deliller arasından çıkarılmayı haklı kılacak kadar
ilgisiz olmadığının belirlenmesi yeterlidir.
Bu sebeple, bizce, yargılamanın yenilenmesi gerekir. Bununla beraber,
başvuru sahiplerinin yargılamanın âdil olması konusundaki iddiaları hakkında
karar verilmesine gerek yoktur. Temyiz Mahkemesinin kararları bozulmalıdır ve
dava burada belirtilen fikirler muvacehesinde tekrar değerlendirilmek üzere
Bölge Mahkemesine gönderilmelidir.
Bu şekilde hükmedildi.

Yargıç CLARK’ın Karşı Oy Yazısı
Kaliforniya’da Komünist Parti’nin başlıca kurucu ve liderleri olan başvuru
sahipleri, 1940-1951 yılları arasındaki süreci kapsayan bir yapılanmadan dolayı
mahkûm edilmişlerdir. Başvuru sahipleri Dennis v. United States , 341 U.S. 494
davasının sanıkları ile birlikte aynı teşekkülün içinde yer almaktadırlar. Bu
davada suç ortakları olarak referansta bulunulan, fakat hakkında burada tekrar
dava açılmayan Dennis davasının sanıkları Smith Yasasının daha önceki
teşekkül oluşumuna ilişkin hükümlerine göre New York’da mahkûm
edilmişlerdir. Şu anda bu mahkûmiyet gereği ceza evindedirler.
Burada sanıklar hakkında getirilen teşekkül suçlaması, davanın Kalifornia
şartlarına göre açılması, 1948 ve 1951 arasındaki zaman dilimini kapsaması ve
davanın Smith Yasasının eski teşekkül oluşumuna ilişkin maddesinin yerine
Genel Teşekkül Kanununa göre açılması dışında, Dennis davasındaki ile aynıdır.
İddianame, başvuru sahiplerine, Smith Yasasının iki maddesinin ihlâli
suçlamasını yöneltmektedir: Bilerek ve isteyerek
1. teşekkül oluşturarak ve şiddet kullanarak Birleşik Devletler hükümetini
yıkmak amacı ile propaganda yapmak ve eğitim vermek,
2. Kalifornia’da, Komünist Partiyi, gruplar, hücreler, okullar ve
topluluklar olarak organize ederek, hükümetin şiddet kullanarak yıkılması
yönünde eğitim vermek ve propaganda yapmak.
Bu davadaki teşekkül oluşturmakla suçlanan kişiler, Partinin biraz daha alt
kademedeki yöneticileri olmakla birlikte, Dennis davasındaki ile aynı grup
kişilerdir. Aynı orduda aynı alanda askerliğini yapmışlardır. Mahkûmiyetler,
Dennis ve Flynn davalarındaki mahkûmiyetlere esas alınan delillere paralellik
arz etmektedir. Mahkeme, Dennis davasında bu tip davalarda uyulması gereken
prensipleri ortaya koymuştur ve bu davada bu prensiplere harfiyen uyulmuştur.
Fakat, her iki davanın niteliği aynı şekilde davaları ele almaya engel olmaktadır.
Ben verilen mahkûmiyet kararlarını onaylıyorum. Fakat, Mahkeme, 5
başvuru sahibinin serbest bırakılmasına, diğer 9’u hakkında yeniden yargılama
yapılmasına karar vermiştir. Mahkeme, 5 kişi hakkında var olan delillerin
“açıkça yetersiz” olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ben, Temyiz Mahkemelerinin ve
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Bölge Mahkemesinin ve jürinin bu kişilerin suçluluğunu ortaya koyan fikirlerine
katılıyorum.
Dennis ve Flynn’daki deliller, bu davadaki kadar güçlüdür. Her halükarda,
bu davada, Mahkeme, hiçbir kimsenin beraatına karar vermemesi gerekirdi. Bu
Mahkemenin uzun geçmişi içerisinde, hiçbir kimse hakkında, sadece olgulara
bakarak, beraat kararı verildiğine tanık olmadım. Özellikle aynı iddialarla ilgili
olarak sanıkların bir kısmı hakkında yeniden yargılamanın yapılmasına izin
verilen bir durumda, Mahkemenin kendisini jürinin yerine koyarak beraat kararı
vermeye başlaması için çok geç olduğunu düşünüyorum. Tam emin olmak zor
olmakla birlikte, Mahkemenin bu kararda belirttiği yeni düşünceler karşısında,
alt mahkemede, beraat eden kişiler hakkında bu defa yeterli delil olduğuna karar
verilebilir. En azından, Hükümete, getirilen bu yeni yaklaşıma göre, delillerini
sunma imkanı tanınmalı idi.
Dokuz başvuru sahibi hakkında, iddianamenin yarısına ilişkin bölümün
zaman aşımı engeline takılması sebebiyle geçersiz sayılmasına da katılmıyorum.
Borther Burton gibi, Smith Yasasındaki “örgütlenmek” kelimesinin yanlış
yorumlandığını düşünüyorum. Mahkeme, kanunda yer alan “her kim, bir grup,
topluluk veya dernek örgütlüyor, örgütlemesine yardımcı oluyor, örgütlemeye
teşebbüs ediyor ise” kelimelerinin sadece “yeni bir örgütün oluşturulmasına
yönelik fiilleri” içerdiğini belirtmektedir. Bu olayda Komünist Partiye
uygulandığı gibi, Mahkemeye göre, örgütlemek kelimesi, sadece Partinin 1945
yılında yeniden yapılandırılması anına referansta bulunmaktadır. Bu sebeple,
iddianamenin bir kısmı, 3 yıllık kanuni sınırlamaya takılmıştır. Bu yorum,
Kongrenin 1940 yılında kanunu çıkarırken Partinin gücünü ve etkinlik alanını
sınırlama amacını hiçe saymayı hedefleyen bir yorum tarzıdır. Bu yorum tarzı
ile, Parti’nin 1919 tarihinde kurulduğu düşünülerse, iddianamenin tamamını
geçersiz kılmak mümkündür. Eğer Kongre, Partinin ilk kuruluş tarihinin esas
alınmasını istemiş olsaydı, “yardım etme veya teşebbüs etme”, “grup veya insan
topluluğu” kelimelerini kullanmaz idi. Kongrenin amacı, Partinin amacını
gerçekleştirmek için hemen hemen her gün Partinin himayesinde kurulan yeni
hücreler, okullar ve diğer gruplar ve insan toplulukları ile mücadele etmektir.
Burada iddianamede iddia edilen de budur ve deliller şüpheye mahal
bırakmayacak derecede Partinin bu yolda olduğunu göstermektedir. Bu gün
verilen karar, gelecekte, söz konusu kanunun alt paragrafına göre herhangi bir
Parti üyesi hakkında herhangi bir dava açılmasına engel olmaktadır.
Mahkeme kararı, verilen alt derece mahkeme kararını bozmakla ve yeniden
yargılama yolunu açmakla kalmamakta, mahkeme hâkiminin jüriyi verilen
talimatın içeriği hakkında da bir değerlendirmede bulunmaktadır. Mahkemenin,
jürinin talimatlandırılmasının içeriği konusundaki değerlendirmelerine
katılmıyorum. Bununla beraber, yapılacak yeniden yargılamada jürinin
Mahkemenin burada belirttiği görüş doğrultusunda, bilgilendirilecek olmasından
dolayı memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Alt derece Mahkemesinin
jüriye verdiği direktifi inceledim ve çoğunluğun Mahkemenin jüriyi
bilgilendirmesini neden yetersiz bulduğunu anlayamadım. Dennis kararına göre,
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Mahkemenin jüriyi, mahkûmiyet için “şartlar gerçekleştiğinde, Hükümetin
şiddet ve güç kullanarak yıkılmasının bir görev ve gereklilik olduğu düşüncesine
dayanan ve bu düşüncenin programlı olarak uygulanarak taraftar kazanılmasına
yönelik bir Parti propagandası yapıldığının” ortaya konması gerekir şeklindeki
bilgilendirmesi yeterlidir. Bununla beraber, bu davada, aşağıya aktardığım
çoğunluk görüşünü tekrar ve tekrar okudum;
“Dennis kararının esası, grubun yeterli büyüklükte olması, bir uyum
içerisinde çalışması ve eylem merkezli bir düşünce üzerine hareketlerini bina
etmesi ve planlanan eylemin gerçekleşmesinin muhtemel görünmesi hâlinde,
grubun şiddeti prensip olarak benimseyerek ve güç kullanarak hükümetin
yıkılması amacını gerçekleştirmek için, yakın zamanda bir eyleme teşvik
yanında, gelecekte bir eylem gerçekleştirmeye yönelik olarak kişilere fikir
aşılanması anayasal olarak korunmamıştır.”
Bu açıklanan görüş ile saygı değer Baş Yargıcın Dennis’de belirttiği görüş
veya diğer görüşler arasında bir benzerlik göremiyorum. Görünen o ki, bu
davada Mahkemeyi rahatsız eden husus, bu davada mahkeme hâkimi, savcılığın
ve savunmanın talebine rağmen, Dennis kararında olduğu gibi, suçun niteliği
konusunda jüriyi bilgilendirmemiştir. Dennis’de jüriye verilen direktif ile bu
davada verilen direktifin, ufak bazı farklılıklar olması gerekse de, temelde aynı
olması gerekirdi. Bence de, çoğunluğun ima ettiği gibi, buradaki fark çok “ince
ve izahı zor” bir farktır.
Davanın yeniden görüleceği dikkate alındığında, bununla beraber, jürinin
ortaya koyması gereken suçun niteliği bir tarafa, çoğunluk ile aynı görüşü
paylaşmak için bir sebep görmüyorum. Alt derece mahkeme hâkimi olsaydım,
kesinlikle, suçun unsurlarının belirlenmesinde Dennis kararında verilen karar ile
kendimi bağlı hissederdim. Bu şekilde olaya yaklaşmamın sebebi, Dennis
kararının daha doğru olduğundan değil, en azından bu Mahkemenin Dennis
kararını daha önce onaylamış olmasından dolayı olurdu. Belki, bu yaklaşım, çok
pratik bir yaklaşım. Fakat, mahkeme hâkiminin bu şekilde bir pratik yaklaşımın
çoğu zaman kendisini yanıltmadığının farkında olması gerekir.
Belki, Mahkemenin, başvuru sahibi, Schneiderman’ın, collateral estoppel
ilkesinden bu davada yararlanmasının mümkün olmadığını da belirten görüşünü
paylaştığımı ifade etmem gerekiyor.
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WOOD v. GEORGIA
370 U.S. 375 (1962)*

Görüşülme Tarihi: 29 Mart 1962 Karar Tarihi: 25 Haziran 1962

Özet
Siyasal nitelikli bir yerel seçim kampanyasının tam ortasında, bir yerel yönetim
birimi (county)** hâkimi çağırdığı bir grup gazeteci huzurunda, büyük jürinin
toplanmasını isteyen ve jüriye özel talimatlar veren bir resmi yazı (talimatname)
yayınladı. Talimatnamede büyük jüriden Siyahların kitle hâlinde bir taraf lehine oy
kullandıkları söylentileri ve suçlamaları ile bu adayların bu oyları para ile satın
aldıkları söylentilerini araştırması istenmişti. Ertesi gün, büyük jüri toplantı hâlinde
iken, davacı (seçimde yeniden aday olan County Şerifi) adliye binasında yer alan
bürosunda bir basın açıklaması yaptı. Açıklama, hâkimin tavrını eleştirmekte;
hâkimlerin kanunu uygulamak gerekçesini kullanarak seçmenleri siyasî taciz ve
kovuşturma ile tehdit etmesine kayıtsız kalmamaları konusunda vatandaşları
uyarmaktaydı. Davacı, yerel mahkemede mahkemeyi aşağılamaktan dolayı suçlandı.
Suçlamanın gerekçesi, davacının açıklamasının mahkemeyi aşağılamak anlamına
*

Çeviren: Dr. Faruk Çakır, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi.
County, Birleşik Devletlerde, idari bakımdan eyaletten sonra gelen idari kısmı ifade eder. [ç.n].

**
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gelecek tarzda kaleme alındığı ve bu açıklamanın adaletin yerine getirilmesine karşı
“açık, mevcut ve çok yakın bir tehdit” teşkil ettiği idi. Davacı, büyük ölçüde daha
önceki suçlamalarını tekrar eden ve doğruyu söylediğini savunmasının esası
yapacağını belirten bir açıklama daha yaptı. Mahkeme bunun üzerine mahkemeye
itaatsizlik yazısını yeniledi. Bu yazıda davacının yeni açıklamasını esas alan ikinci
bir itham ve açıklamanın büyük jürinin soruşturmasına ve mahkemeye itaatsizlik
yazısının tanzimine karşı açık ve mevcut bir tehlike oluşturduğu suçlaması yer aldı.
İlk derece mahkemesi, davacıyı mahkemeye saygısızlıktan suçlu buldu; ona hapis ve
para cezası verdi. Bu mahkeme, kararını konuyu araştırmadan verdi. Davacının
eyleminin büyük jüriye ya da mahkemeye saygısızlığa/itaatsizliğe ilişkin işlemleri
engellediği şeklindeki kararının gerekçelerini belirtmedi.
Karar: mahkeme zabıtları, davacının açıklamalarının adaletin yerine
getirilmesine açık ve mevcut bir tehlike oluşturduğu kararını haklı çıkarmaz; bu
sebeple davacının mahkûmiyeti, onun Anayasanın Birinci Değişiklik ve
Ondördüncü Değişiklik ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlâl etmiştir.
Karar bozuldu.

Baş Yargıç WARREN Mahkemenin kararını açıkladı.
Şahısların düşünce ve görüşlerinin basın yoluyla ifade edilmesinin eyalet
mahkemelerinde adaletin hakkaniyete uygun olarak yerine getirilmesi ile
çatıştığı iddia edildiği zaman, bu şahısların yararlandıkları anayasal korumanın
kapsamını değerlendirmek için dava dosyasını alt mahkemeden isteyen bir
tezkere düzenledik. Georgia eyaletindeki Bibb County yerleşim biriminin
seçimle işbaşına gelmiş Şerifi olan davacı, o sırada büyük jürinin görüşmeye
devam ettiği bir meselede şahsi fikirlerini ifade etmiş olması sebebiyle Georgia
mahkemelerinin kendisini mahkemeye saygısızlıktan/itaatsizlikten mahkûm
ettiğini, dolayısıyla bu mahkemelerin Federal Anayasanın Birinci ve
Ondördüncü Değişikliklerinde yer alan hukuk kurallarına uyulması hükmü ile
güvence altına alınan fikirlerini serbestçe ifade etme özgürlüğünü kısıtladığını
iddia eder.
Bibb County Yüksek Mahkeme hâkimi, düzenli olarak toplanan büyük jüriye
hitaben 6 Haziran 1960’da bir talimatname çıkardı. Bu belge Bibb County’de
otaya çıktığı iddia edilen siyasal durumu soruşturmak üzere özel talimatlar
içermişti. Belgede jüriye Bibb County’de “niteliği anlaşılamayan boyutta
zencilerin kitle hâlinde oy kullanması” olayı yaşandığı ve seçimlerde avantaj
sağlamak ve zenci oylarını alabilmek gayreti ile büyük meblağlar ödediğine
işaret eden “söylentiler ve suçlamalar” yapıldığı bilgisi verildi. Kimi zenci
liderlerin, bir aday ile buluştuktan ve onun adaylığını onayladıktan sonra, büyük
miktarda bir parayı ortaya koyan karşıt aday lehine desteklerini değiştirdikleri;
bunun da “makam sahiplerini ve kamu görevine seçilmek için aday olan bazı
kişileri yozlaştırma eğiliminde olan sağlıksız, tehlikeli ve hukuka aykırı bir
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durum oluşturduğunu” talimatnamede açıkladı. Büyük jürinin suçlamaların
gerçek olduğuna hükmetmesi durumunda ne tür hukuk ihlâllerinin ortaya
çıkabileceği de talimatnamede yer aldı. İlaveten, jüriye kimi sorular yöneltildi
ve seçim kanunu hükümlerinin ihlâli suçlamaları incelenirken bu sorulara ilişkin
bilgi edinilmesi istendi. Talimatname bir yerel seçim kampanyası devam
ederken düzenlendi. Bu belgeyi düzenleyen hâkim, soruşturmayı basına
duyurmak amacıyla yerel basın muhabirlerinden talimatname okunduğu zaman
mahkeme salonunda hazır bulunmalarını istedi.
Ertesi gün, mahkemenin talimatında belirtilen meseleleri araştıran jüri
toplantı hâlinde iken, davacı yerel basına bir yazılı açıklama yaptı. Davacı
açıklamasında hâkimin tavrını eleştirdi; yüksek yargı mensuplarının kanunu
uygulamak maskesi altında yerel seçimleri siyasî anlamda taciz etmeleri ve
seçmenleri kovuşturma ile tehdit etmeleri karşısında kayıtsız kalmamaları
konusunda halkı uyardı. Yerel halka dağıtılan bu basın açıklamasında şunlar
ifade edilmişti:
“Hâkimlerin niyeti ne olursa olsun, büyük jüriye ... ‘zencilerin kitle
hâlinde oy kullanması’ olayını soruşturma ... emri verilmesi, Middle Georgia
bölgesinde son yıllarda ortaya çıkan en menfur ırkçılık kışkırtmasının bir
örneği olarak değerlendirilecektir.”
“Bütün basiret sahibi insanların Bibb County’de ırklar arasında var olan
iyi niyet ve işbirliğini sürdürmek istediği bir zamanda bu girişimin yapılması
ya zenci seçmenler ve liderlerin yargı tarafından açıkça taciz edilmesi
anlamına gelir ya da en iyimser ifadeyle ‘zenci oyu’ meselesinin
kışkırtılmasıdır.”
....
“Hiç kimse büyük jürinin bütün seçim kanunu ihlâllerini soruşturması
görevini sorgulamaz. Ancak hâkimin soruşturma için zenci halkı seçmesi
âdil değildir. ...”
....
“Zenci halkı, kendi vatandaşlarını mahkeme emirleri ve soruşturma ile
taciz edilmesi girişimi ile örneğin KKK’nın başvurduğu şekilde fiziki güç
kullanımı ile taciz edilmesi girişimi arasında prensipte çok az bir fark
görecektir.”
“Büyük jürinin, bu yüksek makamın, bu toplumda yaşayan zenci halkı
taciz etmeyi amaçlayan hiçbir siyasal girişime izin vermeyeceği
umulmaktadır.”
“Kendileri de yüksek siyasal mevkileri işgal eden üç Federal İlk Derece
Mahkemesi Hâkiminin hepsinin de Bibb County’deki zenci seçmenlerin
herhangi bir şekilde oylarını adaylara ya da kimi zenci liderlere sattıklarına
gerçekten inanacak kadar siyasal yönden saf olduklarına inanmak mümkün
değildir.”
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.....
“Bu toplumda yaşayanlardan, ırki önyargılardan arınmış olması gereken
birileri varsa, onlar bizim hâkimlerimiz olmalıdır. Bir hâkimin, ırkçı bir
söyleme sahip bir adayın tarzını ve dilini kullanarak Büyük Jüriye talimat
verdiğini görmek çok üzücüdür.”
. . . .
“Hâkimlerin tavrı siyasal açıdan ne kadar rağbet görürse görsün, onlar
serbest seçimlere karşı, araştırılmasını istedikleri her şeyden daha tehlikeli
bir uygulamaya başvurmaktadırlar.”
‘James I. Wood’
Ertesi gün davacı, Büyük Jüri toplantı salonunun girişinde bulunan mahkeme
idare amirliğine “Bibb County Büyük Jürisine Açık Mektup” başlığını taşıyan
bir mektup sundu. Bu mektup davacının isteği üzerine Büyük Jüriye verildi.
Mahkemenin iddiasının yanlış olduğunu ima eden bu mektup, Bibb County
Demokrat Parti Yürütme Kurulunun oy satın alınması skandalında sorumlu
olduğunu ve Büyük Jürinin bu kurumu da soruşturmasının uygun olacağı
görüşünü kuvvetle savunmaktaydı.
Bir ay sonra, 7 Temmuz 1960’da, davacı iki defa mahkeme emrine itaatsizlik
etmekle itham edildi. Bu ithamlar yukarıda belirtilen açıklamalara dayanılarak
yapıldı. Savcının iddianamesi, davacının kullandığı dilin mahkemeye karşı
çıkmak, mahkemenin resmen istediği soruşturmayı alaya almak ve büyük jüri
soruşturmasını “güçleştirmek, engellemek, soruşturmaya müdahale etmek ve
soruşturmayı sonuçsuz bırakmak” amaçlarıyla tasarlanıp, kelimelerinin seçildiği
suçlamasında bulundu. Yine bu belge, Büyük Jürinin görevlendirildiği ve
müzakerelerini yaptığı binada bulunan Bibb County Şerif Bürosu’nda basın
açıklamasının yapıldığını ve bildiride kullanılan dilin jüriyi görevlendiren üç
hâkimin dürüst olmadığı isnadında bulunduğunu iddia etti. İddianamede
sonradan değişiklik yapıldı. Bu değişiklikte “açıklamaların yapılmakta olan
soruşturma ... ve ... Bibb County Ceza Mahkemesinde adaletin hakkıyla yerine
getirilmesi açısından açık, mevcut ve yakın bir tehlike ... oluşturduğu” suçlaması
yer aldı.
Davacı, 7 Haziran’da yaptığı açıklamada yer alan suçlamaları büyük ölçüde
tekrar eden ve mahkeme emrine uymadığına dair yazıya karşı savunmasında
doğruyu söylediğini ifade edeceğini kesinlikle belirten bir açıklama daha yaptı.
Bunun üzerine mahkemeye itaatsizlik yazısı, bu sonuncu açıklamayı esas alan
üçüncü bir ithamı içerecek şekilde değiştirildi. Üçüncü itham diğer iki itham ile
aynı suçlamaları içerdi; ilâveten, davacının açıklamasının davacıya karşı
çıkarılan mahkemeye itaatsizlik yazısının gereklerinin yapılmasına karşı açık ve
mevcut bir tehlike niteliği taşıdığı suçlaması yer aldı.
İlk derece mahkemesinde yapılan duruşmada mahkeme kimi olaylar
hakkında şu tespitlerde bulundu: Davacı açıklamaları yaptığı zaman Büyük Jüri
mahkeme tarafından iddia edilen suçlamaları araştırmaktaydı; seçim listeleri ve
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dokümanlar (bunlar arasında davacının aday olarak katıldığı veya başka adayları
fiilen desteklediği ön seçimler ve seçimlerde kullanılan belli siyasî gruplara ait
makbuzlar da vardı) Büyük Jüriye sunuldu; Büyük Jüri üyeleri ile hâkimler
davacının basın açıklamalarını gördüler ve okudular. Ek olarak, davacının
yeminli savunmasının delil olarak kabul edildiği de açıkça belirtildi. Bunlara
karşı davacının yaptığı savunmada yer alan iddialar (bunlar aksine delil
olmadığı ve yargılama hâkimi gerçekte neler olduğuna ilişkin bulguları ortaya
çıkarılmadığı müddetçe doğru kabul edilmelidir) şu hususların gerekçelerini
içerdi: Davacı açıklamalarını idari birimin Şerifi sıfatı ile değil, bir sade
vatandaş olarak yaptı; ön seçim sonuçları davacıyı şahsi olarak ve doğrudan
(sade bir vatandaş olarak değil de, takip eden Kasım ayında yapılacak genel
seçimde kamu görevine seçilmek için adaylığını açıklamış bir kişi olarak)
ilgilendirdi ve davacının Kasım’daki seçimde, ön seçimi kazanan aday ile rakip
olması ihtimali vardı; davacı, iddianamede kullanılan dilin ön seçim sonucu
üzerinde kuvvetli bir etki yapabilecek niteliğe sahip olduğuna inanmıştı; ve
davacının açıklamaları mahkemeye itaatsizlik etmek ya da soruşturmayı
engellemek amacıyla yapılmamıştı. Davacı, görüşlerini kamuoyuna açıklarken,
mahkemenin Büyük Jüriye talimatını halka duyururken kullandığı metot ile aynı
metodu kullandığını da iddia etti. Duruşmada hiçbir dinleyici bulunmadı.
Davacının açıklamalarının mahkemenin ya da Büyük Jürinin çalışmalarına
herhangi bir şekilde müdahale ettiğini veya onları engellediğini gösterecek
hiçbir delil mahkemeye sunulmadı. Mahkemeye saygısızlık yazısında yer alan
ve eyalet mahkemesi tarafından davacıya yöneltilen en ağır suçlama, basın
açıklamalarının yayınlanmış olması, savunma yazısının mahkemeye itaatsizlik
niteliğini taşıması ve bu haliyle adaletin yerine getirilmesi önünde açık ve
mevcut bir tehlike olması idi.
Yargılama mahkemesi, hiçbir araştırma yapmadan ve hiçbir sebep
göstermeden, davacının ithamların tamamından suçlu bulunduğuna hükmetti ve
her bir itham karşılığında ayrı ayrı 20 günlük hapis ve 200 dolar para cezası
takdir etti.Yapılan temyiz talebi üzerine Temyiz Mahkemesi birinci ve üçüncü
ithamlar karşılığında verilen kararları onayladı, Büyük Jüriye yazılan mektuba
dayandırılan ikinci ithama ilişkin hükmü bozdu. Georgia Yüksek Mahkemesi,
gerekçe göstermeden birinci ve üçüncü ithamlara ilişkin kararlara bakmayı
reddetti. Bundan sonra davacı, mahkememizin dosyayı incelemesi talebinde
bulundu ve istek kabul edildi.
Mahkemelerin adlî görevlerini engelsiz yerine getirebilmeleri bizim hükümet
sistemimizin temel esaslarından olduğu ve mahkemelerin, eğer bir fiil onların
görevlerini yerine getirmesini doğrudan engelleme eğiliminde olursa, bu fiili
mahkemeye itaatsizlik ile cezalandıracak araçlara sahip olmasının gerekli
olduğu varsayımı ile başlayalım. Mahkemeler, duruşma salonlarında düzeni
temin etmek ve davacılara âdil yargılamayı garanti etmek konusunda tam bir
yetki ve güce sahip olsalar da, mahkeme kararına uymama konusundaki gücün
kullanımı bu davada sorgulanmamaktadır. Bu davada karara uymayı sağlama
gücünün kullanımının, diğer bir deyişle bir kişiye mahkeme dışında bir sözü
söylemesi dolayısıyla hapis cezası verilmesinin, suçlananın ifade özgürlüğünü
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kısıtladığı iddia edilmektedir. Bu durumda mahkememizin görevi, karara
uymayı sağlama gücünün sınırlarını Federal Anayasa hükümlerine göre
belirlemektir.
Bridges v. California, 314 U.S. 252 kararında Mahkememiz, ilk defa olarak
mahkeme dışında yapılan bir açıklamanın sahibinin cezalandırılmasında bir
eyalet mahkemesinin mahkemeye itaatsizlik yetkisini kullanmasını inceledi.
Sanık, bu yetkinin kullanılması suretiyle Ondördüncü Değişiklik tarafından
Eyalet müdahalesine karşı güvence altına alınan ifade özgürlüğünün
kısıtlandığını ileri sürdü. Anayasal korumanın kapsamını belirleyebilmek için
Mahkememiz hem ülkemizde hem de İngiltere’de mahkemeye
saygısızlık/itaatsizlik (contempt) konusundaki yetkinin tarihi gelişimini inceledi.
Ulaşılan sonuç şu idi: “Tarihi gelişimin desteklediği tek sonuç, anayasayı
yapanların getirdiği mutlak yasaklamalar, diğer özgürlüklerde olduğu gibi,
hukuk düzeninin hâkim olduğu bir toplumda onaylanabilecek en geniş serbestiyi
basın özgürlüğü alanında sağlamayı amaçlar”. Yüksek Mahkeme, bu adlî
yetkinin kullanımını Birinci Değişiklik tarafından verilen güvenceler
kapsamında yorumlaması sonucunda şu hükme vardı: Mahkeme dışında ifade
edilen açıklamalara açık ve mevcut tehlike normu (Mahkeme bu normu
“ifadelerin cezalandırılabilmesi için kötülüğün çok ciddî ve gerçekleşme
derecesi çok yüksek” olması gerektiğini belirten bir kural şeklinde tanımladı)
uygulanmalıdır. Başka bir davada (Pennkamp v. Florida davası, 328 U.S. 331 )
Mahkeme “toplumsal problemlerin özgürce tartışılması Amerikanizmin temel
şartlarından biridir ve bu şartın korunması konusunda hepimiz çok kararlıyız”
diye belirttikten sonra, “mahkemelerin taciz ve etki altında olmama şeklinde
ifade edilen temel hakkı ... , basın özgürlüğüne hukuk düzeninin üstünlüğü ile
bağdaşır biçimde azami derecede izin verilmesi gerekliliği ile uygun olduğu”
inancını teyit etti. Mevcut davada olduğu gibi, Mahkememizin açık ve mevcut
tehlike ölçütünün bir davaya uygulanışını incelediği son olay Craig v.Harney,
331 U.S. 367 davası idi. Bu davada Mahkememiz şu hükme ulaşmıştı:
“[ifadenin] alevlendireceği ateşler adaletin yerine getirilmesine çok yakın sadece muhtemel değil- bir tehlike oluşturmalıdır. Tehlike, uzak bir tehlike ve
hatta mümkün bir tehlike olmamalıdır; tehlike hemen ortaya çıkmalıdır.”
Mevcut davayı bu ilkeler çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Fakat
başlangıçta belirtilmelidir ki Georgia eyalet mahkemeleri, mahkemeye
itaatsizlik sebebiyle ceza vermenin eyalet yargısının yetkisinde olduğuna karar
vermiştir ve eyalet Temyiz Mahkemesi bu sebeple mahkeme dışında açıklanan
görüşlerin cezalandırılması konusunda Georgia eyalet parlamentosunun getirdiği
açık seçik sınırlamaları dikkate almamıştır. Dolayısıyla bu engelleme, davanın
Temyiz Mahkemesine götürülmesinin önüne “yasama organı tarafından
kararlaştırılmamış bir engel” diker (Bridges v. California, supra, s. 261). Biz bu
durumu esas alarak incelememizi sürdüreceğiz.
Bu dava Bridges v. Pennecamp davasından farklıdır. Çünkü davacının tavrı
mahkemenin ve büyük jürinin müzakereleri açısından açık ve mevcut bir tehdit
niteliği taşıdığı gerekçesi ile davacının mahkûmiyeti bir alt mahkeme tarafından
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onaylanmıştır. Mahkememiz, mahkemeye itaatsizlik edildiği iddialarında bu
ölçüte göre ceza verilmesini onaylar. Fakat eyalet mahkemelerinin bu ölçütü
uyguluyor olması, bizim bir tavrın etkisini tarif ederken anayasal olarak kabul
edilebilir ölçütü açıkça ifade etmek suretiyle “bir delilin, bu delilden çıkartılan
sonuca rasyonel bir temel oluşturup oluşturmadığını anlamak için” inceleme
yapmamamıza engel teşkil etmez. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanında Eyalet
yetkisinin sınırlarını belirlemek bakımından nihaî sorumluluk Mahkememize
aittir. Dolayısıyla bu tür özgürlüklerin kısıtlandığı iddia edildiği zaman, Eyaletin
yetkisini kullanmasının ilke olduğu varsayımının, önümüze getirilen önemli bir
davayı yakından incelememize engel olmasına izin veremeyiz.
Eyalet Temyiz Mahkemesi, davacının fiilinin adaletin tarafsız olarak
uygulanması önünde ciddî bir engel teşkil ettiğine hükmetmiştir. Fakat ne
Bridges v. Pennekamp ya da Harney davalarına gönderme yapmış ve bu davaları
tartışmıştır; ne de bu davada ifade edilen ölçütleri açık ve mevcut tehlikenin
varlığı kararını destekleyecek biçimde kullanma becerisini göstermiştir. Sadece,
mahkemeye itaatsizlik yazısında yer alan iddiaları hukuk kararları olarak
benimsemiştir. Bu mahkeme, basın açıklamalarının büyük jürinin soruşturmasını
ya da adaletin yerine getirilmesini nasıl etkilediğini hiçbir şekilde
göstermemiştir. Böyle bir hükmü destekleyecek detaylı bulguların sunulduğu
kararların aksine, eldeki dava dosyası bu tür bulgular açısından kısırdır. İddia
makamı, Büyük Jürinin çalışmalarının bir şekilde etkilendiğini göstermek için
hiçbir şahit çağırmadı; Büyük Jüri üyelerinin kendilerine verilen görevi,
davacının görevlerini yapmalarına engel olması (davacının gazetelerde yer alan
yorumlarını okumaları) sebebiyle yapamadıklarına veya yapmaya isteksiz
hissettiklerine ilişkin delil sunulmamıştır. Dosya, soruşturmanın nihayetinde
sonuçsuz kaldığını gösterecek hiçbir şeyi ya da şayet bir sonuç alınamadı ise
davacının fiilinin başarısızlığa sebep olduğunu gösterecek hiçbir şeyi ihtiva
etmemektedir. Yine, üçüncü itham karşılığında verilen mahkûmiyet, davacının
son beyanının mahkemeye itaatsizliğe ilişkin duruşma açısından açık ve mevcut
bir tehlike oluşturması sebebiyle onanmıştır. Bu davanın oluştuğu şartlar dikkate
alındığında, davacının kendisine yapılan suçlamalara karşı savunmasını
kamuoyuna ilân etmesi sebebiyle mahkemeye itaatsizlik konusunda yapılan
müzakereye etkili biçimde müdahale etmekten sorumlu tutulması gerçekten yeni
bir unsurdur. Davalı hakkındaki jüri müzakeresine neyin müdahale ettiği ya da
onun ifadesinin adaletin yerine getirilmesine ne tür bir zarar verdiği kararda
belirtilmemiştir. Ne de dosyada bunlara ilişkin herhangi bir delil yer almaktadır.
Bu sebeple özetle, olgusal bir dayanak olmaksızın salt hukukî olarak bize
söylenmektedir ki, eğer bir eyalet kamusal önemi büyük olan ve o anda Büyük
Jüri tarafından soruşturması yapılan meselelerde şahısların görüşlerini ifade
etmelerini cezalandıramazsa, adaletin yerine getirilmesine açık ve mevcut bir
tehlike oluşturulmuş olacaktır. Önümüzdeki dosyaya baktığımız zaman böyle bir
tehlikeyi görememekteyiz. Dosyada ispatlanan “tehlike” türü tam olarak,
Kurucu Babalar Birinci Değişikliği onay için sunduklarında tasavvur ettikleri
faaliyet türlerinden biridir. “Bağımsızlığımızı kazanmamızı sağlayanlar, siyasal
... gerçeği ortaya çıkarmak ve yaymak için serbest ve korkusuzca fikirlerin
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muhakeme edilmesi ve yayılmasının gücüne inanmıştı.” Thornhill v. Alabama,
310 U.S. 88, 95 . Thornhill davasında Yüksek Mahkeme Kurucu Babaların şu
düşüncesini de tekrarladı: Birinci Değişikliğin geniş olarak anlaşılması,
“zamanın önemli meseleleri hakkında kamuya bilgi sağlanması ve bu
konularda kamunun eğitilmesi amacıyla gereklidir... Eğer tartışma özgürlüğü
bu ülkede tarihi fonksiyonunu icra edecekse, bilgiye ihtiyaç duyulan ya da
halkın içinde yaşanılan devrin sorunlarının üstesinden gelebilmesi için
gereken bütün konuları kapsamalıdır.”
Kişiler, kendileri açısından hayati olan konularda istedikleri gibi
konuşabilirler; hatalı kanaatlerin ya da dayanaksız düşüncelerin neler olduğu
elbette meydana çıkarılabilir; fakat bu ifade edilen görüş dolayısıyla itaatsizlikle
cezalandırılarak yapılmaz. Bizim hükümet sistemimizde, muhalif düşünce ve
eğitim bu meseleleri ortaya çıkarmada mevcut olan araçlardır, ifade ve toplanma
özgürlüğü hakkının kısıtlanması değil. Cf. Yargıç Brandeis’in Whitney v.
California, 274 U.S. 357, 378 davasında değişik gerekçesi. Bu sebeple,
davacıyı susturmak için itaatsizlikten ceza verme yetkisinin kullanılmasını haklı
kılacak ve gerçekte adaletin yerine getirilmesini engellemek için tasarlanmış
kesin bir kötülüğü gösteren diğer bazı göstergelerin yokluğunda, davacının
ifadeleri kanuni korumadan yararlanmayı hak eder.
Davalı, bu dava ile Bridges davası arasında ayrım yapmaya çalışmıştır.
Bunu, bu dava hâkimini etkilemek ya da taciz etmek girişimiyle değil, Büyük
Jüriyi engelleme iddiasını ileri sürmek suretiyle yapmıştır. Bunun amacı
Georgia [ilk yargı] mahkemesinin davacının fiilinin adaletin yerine getirilmesine
açık ve mevcut bir tehlike niteliği taşıdığı hükmünü desteklemektir. Bu davanın
oluş şeklini gözönüne alan Mahkememiz bu görüşü ikna edici bulmamaktadır.
Birincisi, bu davanın şahsın yargılandığı bir dava örneği olmadığı
vurgulanmalıdır; yargılama ya da Büyük Jüri işlemlerinin sonucu etkilemeye
çalışan tedbirsiz davranış sebebiyle davacılardan biri ya da diğerinin gördüğü
zararı gidermeye yönelik “sonuçlanmamış bir dava”nın söz konusu olmadığı
vurgulanmalıdır. Cf. Smith v. Texas, 311 U.S. 128 ; Chambers v. Florida, 309
U.S. 227 ; Pierre v. Louisiana, 306 U.S. 354 ; Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510 ;
and Moore v. Dempsey, 261 U.S. 86 . İlâveten, burada küçük jürinin karar
verebileceği nitelikte değişik faktörlerin varlığını da dikkate almalıyız. Ne
Bridges ne de Harney davasında jüri yargılaması yapıldı. Bridges davasında
belirtildi ki, “davalar, toplantı salonları ile radyo ve gazetelerin kullanılması
vasıtasıyla kazanılan seçimlerden farklıdır” (314 U.S. s. 271) ve yargılama söz
konusu olunca, elbette büyük jüri soruşturmasına kıyasla konuşma özgürlüğü
konusunda farklı kısıtlamalar getirilebilir. Eldeki davada ise böyle bir şey söz
konusu değildir; burada büyük jüri yerel halkın tamamını ilgilendiren bir konuda
bir genel soruşturma yapmaktaydı.
Tarihsel olarak büyük jüriye, acele, kötü niyetli ve zalimce kovuşturma
yapılmasına karşı suçsuzların başlıca güvencesi gözüyle bakılmıştır. Bu kurum,
suçlayan ile suçlanan arasında durmak suretiyle -suçlananlar ister kişi, azınlık
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grubu ya da diğerleri olsun- çok değerli bir fonksiyon icra eder: Bir suçlamanın
mantık üzerine mi kurulduğunu yoksa taciz edici bir güç ya da kötü niyet ve
şahsi kötü niyet tarafından mı kabul ettirildiğini belirlemek. Özellikle yerel
düzeyde siyasî yolsuzluklar ve soruşturmalar meselesinde, iletişim
özgürlüğünün açık tutulması ve işin aslının büyük jüriden gizli kalmaması
önemlidir. Jüriyi gelişmelerden soyutlamak bunun etkin biçimde
gerçekleştirilmesini önler. Denilmektedir ki, “büyük jüri üyelerimizin ataları ne
tam olarak suçlayanlardan ne de tam olarak şahitlerden yanadır; onlar ortak
onuru seslendirirler”. (Pollock ve Maitland, History of the English Law (2d ed.
1909), s. 642). Bağımsız ve bilgili bir büyük jürinin toplum için gerekliliği
mevcut dava bağlamında kolaylıkla anlaşılabilir. Bu olayda bir hâkimler heyeti
(onlar seçilmiş kamu görevlileridir ve eyalet hukukuna göre büyük jüriye siyasî
yolsuzluğu araştırma talimatı verme yetkisine sahiptir) mahkemeye itaatsizlikten
ceza verme yetkisini, diğer bir seçilmiş halk temsilcisini samimiyetle inandığı
fakat mahkemenin iddianamesinde ifade edilenlere aykırı olan fikrini yayması
sebebiyle aşağılamak için kullanmıştır. Yine davacının iddialarını ispatlama
girişimi reddedilmiştir -böylece mahkeme, basın açıklamasında ifade edilen
olayların ve fikirlerin doğruluğu ya da yanlışlığının önemsiz olduğuna karar
vermiştir. Eğer davacı böyle bir tarz kullanılarak susturulabiliyorsa, bu durum
Georgia eyaletinde (ve gerçekte Birleşik Devletler’in tamamında) yaşayan halk
için belirgin bir sorun hâline gelir.
Hukukun uygulanması sadece hâkimin veya savcının görevi değildir; aynı
zamanda bilinçli bir halkın aktif işbirliğini gerektirir. Vatandaşların medeni
sorumluluklarını yerime getirmemesi ve yerel toplum problemleri hakkındaki
duyarlılıklarını dile getirmeye ilgi duymamalarından hiçbir fayda elde edilemez.
Şayet suçlama araştırmaya ihtiyaç olmayacak kadar açık şekilde haksız olsaydı,
davacının büyük jüriye gönderilen talimatı eleştirmesi, soruşturulmasının
sonucu üzerinde engelleyici etki yapabilirdi. Bu anlamda tartışma, çok önemli
bir meselenin kaçınılmaz olarak bünyesinde içereceği siyasî, ekonomik ve diğer
etkileri düzeltici bir faktör vazifesi görürdü. Büyük jüriye verilen talimat, bu
yazının verilmesine söylentilerin sebep olduğunu, fakat durumun bir kaç yıldır
zaten mevcut olduğunu gösterdi. Bundan başka talimat yerel toplumdan
özellikle bir gruba yönelmişti ve oldukça önemli bir Demokrat Parti önseçim
döneminin ortasında verildi (her iki taraf da seçimle işbaşına gelen yetkililer
olduğu için, hem hâkimler hem de davacı kendi resmi statüleri dışında şahsi
olarak bu önseçimle ilgili kişilerdi). Anayasadaki Birinci Değişiklik, bu tür
durumlarda şahıslara bu konuya taraf olan toplumun her iki kesimini de
bilgilendirme fırsatı verilmesini öngörür. Bu ayrıcalığın kolaylıkla
sınırlanmaması gerekliliği, Yargıç Cooley tarafından Constitutional Limitations
(8th ed. 1927) adlı kitabının 885. sayfasında ustalıkla açıklanmıştır. Burada
Birinci Değişikliğin amacı içerisinde şu ihtiyaçları karşılamanın yer aldığını
belirtir:
“... tarafların halkı ilgilendiren konularda serbest yayın yapmalarını
korumak; toplumsal olayların ve bunlara ilişkin kamunun aldığı tedbirlerin
serbestçe tartışılması hakkını güvence altına almak; vatandaşın her zaman
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hükümeti veya herhangi bir resmi görevliyi, halkın kendilerine bahşettiği
yetkiyi kullanırken işledikleri fiil hakkında haklı eleştiri yapmak suretiyle
kamuoyu önüne getirilebilmesini mümkün kılmak.”
İlaveten, seçimle alakalı bir sorunun, bu sorunun çözümü konusunda
konuşma ve yorum yapmanın kısıtlanması sureti ile nasıl çözüme
kavuşturulabileceğini tasavvur etmek güçtür. Bu sorun sadece bir birey ya da
bazı marjinal gruplar veya belli bir davadaki davacı bireyler için önemli olan bir
sorun değildir; toplumun tamamını etkileyen bir sorundur. Büyük Jüri genel
nitelikli bir sorunla alakalı soruşturma görevini yerine getirirken - burada belli
bir bireyin suçlanması söz konusu değildir - toplumun çıkarı en iyi şekilde
derinliğine ve kapsamlı bir soruşturma yapılarak korunur. Başkaları tarafından
etkilenmeme ve tarafsızlık, zıt fikrin ifadesine izin vermekle daha fazla güvence
altına alınmış olur. Bir konunun tartışılmasının sürmekte olan bir davayı
etkileyebileceği gerekçesi ile mütemadiyen engellenmesi, toplumdaki kimi
sürekli rahatsızlıkların hiçbir zaman tartışılamaması ya da en azından o konunun
kamuoyunda tartışılmasına en fazla ihtiyaç duyulduğu zamanda tartışılmaması
anlamına gelebilir. Mevcut davada verilen mahkûmiyet cezasının “kısıtlayıcı
sonuçları, tartışılan konuya kamunun ilgisinin doğal olarak en yüksek olduğu bir
zamanda” ortaya çıkar ve “Anayasada güvence altına alınan ifade ve basın
özgürlüğü çerçevesinde ifade edilen fikirlerin zamanlaması ve önemi arasında
ters orantı bulunduğuna ilişkin Anayasada hiçbir ima yoktur”. Bridges v.
California, supra, at 268, 269. Büyük Jürinin çalışmalarına müdahale edildiğine
ilişkin bu dosyada hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu dosya,
itaatsizliği cezalandırma yetkisinin kullanılmasını haklı kılacak kadar ciddî bir
ihlâlin varlığını ikna edici olarak ortaya koyamaz. Cf. Craig v. Harney, 331 U.S.
367, 376 , 378; Pennekamp v. Florida, 328 U.S. 331, 349 -350.
Son olarak, davalı bize bildirmiştir ki, davacının Bibb County Şerifi olması
ve dolayısı ile mahkemeye ve hâkimlerine karşı özel yükümlülük ve görevleri
bulunması dolayısıyla, onun ifade özgürlüğü ortalama bir vatandaşa oranla daha
sıkı bir biçimde kısıtlanmalıdır. Bu dava ile ilgili olaylar gözönüne alındığında,
bu argümanın reddedilmesi gerekir.
İlk olarak, her ne kadar sadece bu noktaya dayanmasak da, bu kararın
başlangıç kısmında şunu belirttik: Yargılama mahkemesi davacının açıklamasını
Şerif sıfatı ile yaptığına ilişkin hiçbir bulguya sahip değildir; bu konuda dosyada
bulunan tek delil, davacının savunmasında ileri sürdüğü açıklamaları özel
vatandaş olma sıfatı ile yaptığı iddiasıdır - ki bu iddia yargılama mahkemesince
delil kabul edilmiş ve davalı buna itiraz etmemiştir. Dosyada bulunan hiçbir
belgede (iki defa değiştirilen mahkemeye itaatsizlik ilamı dahil) iddia
makamının, davacının Şerif olmasının onun davranışlarının adaletin yerine
getirilmesini akamete uğratması ihtimalini çok artırdığı olgusuna dayandığını
gösteren bir ifade bulamadık. Temyiz Mahkemesinin kararında özellikle bu
olguya dayanıldığına ilişkin açık bir ifade yoktur; bu konuda mahkememizde
sözlü tartışma esnasında yaptığımız soruşturmalar da açıklayıcı olmaktan
uzaktır. Dahası, bu davadaki iki suçlama maddesi, davacının kendi resmi sıfatını
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kullanmaksızın imzaladığı, mahkeme dışında yaptığı açıklamalara
dayandırılmıştı. Davacının sadece doğrudan Büyük Jüriye gönderdiği
dilekçesinde kendisinin Şerif olduğunu gösteren bir ifade vardı; Temyiz
Mahkemesi de bu ifadenin hukukun yerine getirilmesine karşı açık ve mevcut
bir tehlike niteliği taşımadığına karar verdi. Bu bulgular ışığında, davacının
yerel idare biriminin Şerifi olmasının, yaptığı basın açıklamaları bakımından
neden önemli sayıldığını anlamak güçtür.
Buna rağmen Temyiz Mahkemesinin davacının Şerif olması olgusunu
önemli saydığını varsaysak bile, bu olgunun davacının konuşma özgürlüğünü
sınırlandırmak için hiçbir gerekçe olmayacağına inanmaktayız. Basın
açıklamalarının onun Şeriflik görevlerini ya da eğer varsa Büyük Jürinin
araştırması ile ilgili görevlerini etkilediğinin hiçbir delili mevcut değildir. Bir
Şerifin çağrı belgesi düzenlemeyi ya da mahkeme binasında düzeni sağlama
görevini reddetmesi durumunu ele almıyoruz. Dosyadan anlaşıldığı kadarıyla
jürinin elindeki sorunu çözmesine ciddî bir engel teşkil edebilecek nitelikte
davacının bir davranışına da rastlanmamıştır. Bu davada incelenen tek mesele
düşüncenin kamuoyuna açıklanmasıdır.
Davacı, seçilmiş bir kamu görevlisi idi ve siyasal tartışmalara katılma
hakkına sahipti, özellikle de kendisinin siyasal hayatı söz konusu ise. Cf. In re
Sawyer, 360 U.S. 622 . Toplumumuzda seçilmiş kamu görevlilerinin oynadığı
rol, onların kamu açısından önemli güncel meselelerde kendilerini serbestçe
ifade etmelerine izin verilmesini çok daha önemli kılmaktadır.
Davacının açıklamalarının içeriğine ve bunların hangi şartlarda basına
yansıdığına ilişkin yaptığımız inceleme sonucunda şu hükme vardık: Dava
konusu ifadelerin dosyada belirtildiği şekliyle açıklanması, davacının fikirlerini
ifade etme özgürlüğünün kısıtlanmasını haklı çıkaracak ölçüde adaletin yerine
getirilmesine mevcut bir tehlike teşkil etmez.
Temyiz Mahkemesinin kararı bozulmuştur.

Yargıç HARLAN’ın, Yargıç CLARK’ın da katıldığı, karşı oy
yazısı
Bridges v. California, 314 U.S. 252, 260 -263, 271 davasında ortaya konan açık
ve mevcut tehlike doktrininin görülmekte olan bir dava esnasında mahkemenin
hareket tarzını kötüleyen resmi personelden birine karşı mahkemeye itaatsizlik
gücünün eyalet ya da federal mahkemeleri tarafından kullanmasını sınırlandırıp
sınırlandırmayacağının değerlendirilmesi, benim bu davada karara varmam
gereken bir mesele değildir. Bridges kararı ve onun sonuçları en geniş anlamda
yorumlansa bile Şerif aleyhine verilen mahkemeye itaatsizlik kararı
onaylanmalıdır.
Yarım asırdan daha fazla bir süre önce Yargıç Holmes şunları yazmıştı:
“Bizim [adlî] sistem teorimiz, bir davada ulaşılan hükmün, ister şahsi bir beyan
isterse basında yer alan ifade şeklinde olsun dış etkiye maruz kalmadan, halka
açık yargılama yapılan mahkemede sunulan deliller ve tartışmalardan

174

İfade Özgürlüğü

çıkarılması esasına dayanmaktadır”. Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454, 462 .
Bu sebeple Mahkememiz birçok kez, hukuk dışı ifadelerin etkisinde kalan juri
kararlarına dayanan cezaî mahkûmiyetlerin hukukun üstünlüğü ile uyuşmadığı
kararını vermiştir. Örneğin, Irvin v. Dowd kararı, 366 U.S. 717 . Fakat bu derece
dış tesir altında kalmış bir yargılamanın geçersiz sayılması, hukukî sürece
müdahale ile mücadele etmek açısından mevcut olan tek çare değildir; böyle
düşünmek hukukî süreçleri karşılığında ceza almadan yozlaştırma hakkı verir.
Bunun gibi, mahkemelerin görülmekte olan davalar üzerinde menfi tesir
yapılmasına karşı mahkemeye itaatsizlik yazısı çıkarmak suretiyle kendilerini
korumaları yetkisini Mahkememiz oybirliği ile kabul etti. Patterson v. Colorado
davasında ifade özgürlüğü iddiaları karşısında bu yetkinin korunması konusunda
Yargıç Hoemes şunları yazdı: “Bir dava sona erdiği zaman mahkemeler diğer
şahıslar gibi eleştiriye konu olurlar, fakat adaletin yerine getirilmesi sürecine
zamansız beyan, tartışma ya da taciz ile müdahalenin önlenmesinin uygunluğu
ve gerekliliği reddedilemez.” İfade özgürlüğü çok güçlü bir hak olsa da, mutlak
bir hak değildir; ifade hakkı hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ile çatışırsa,
her iki hakkın özünü koruyacak bir uzlaşma sağlanmalıdır. Bu sebeple Yüksek
Mahkeme Bridges v. California kararında şunu ifade etmiştir:
“ ‘Yargılama’ kelimesinin kendisi, halka açık yargılama yapılan
mahkemede usulüne uygun olarak ileri sürülen deliller ve tartışmalardan
kararların verilmesi anlamına gelir. Hukukî yargılamalar, toplantı salonları,
radyo ve gazetelerin kullanılması vasıtası ile kazanılan seçimlere benzemez.
… Bu sebeple, adaletin haksız uygulanması şeklindeki gerçek kötülüğün ne
derecede muhtemel bir sonuç olduğuna ve ihtimalin gerçekleşme derecesinin
hemen ceza vermeyi haklı çıkarmaya yeterli olup olmadığına karar vermek
için davada ele alınan ifadelerin kendisine ve onların hangi şartlarda
açıklandığına bakmalıyız.”
Yine Pennekamp v. Florida, 328 U.S. 331, 347 kararında şu ifade yer alır:
“Mahkemeler, adlî tedbiri saptıracak uygunsuz çabalar karşısında mahkûmların
ve davacıların çıkarlarını koruma yetkisine sahip olmalıdır.”
Mahkeme bu prensipleri tanıdığını kabul eder. Buna rağmen bu davada
mahkemeye itaatsizlik cezasının uygulanamayacağına karar vermiştir.
Mahkemeye göre “ifadeler bir yargılamayı hedef aldığında, bunların büyük juri
yargılamasını hedef almasına oranla ifade özgürlüğüne daha ağır sınırlamalar
getirilebilir” ve dosyada açık ve mevcut tehlikenin varlığına dair deliller yer
almaz. Ben her iki önermeye de katılmıyorum.

I.
Büyük jüri, yargılama sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır; itaatsizlik müeyyidesi
bu kurumun görevlerini yerine getirmesini sağlamak için vardır. Kongre, federal
büyük jüri müzakerelerinin korunması ihtiyacını, bir federal büyük jüri üyesini
yargılama süreci haricinde iletişim kurarak etkilemeye çalışmayı bir suç saymak
suretiyle tanımıştır. Bir eyaletin küçük jüriden farklı olarak büyük jürinin
yargılama süreci haricinde yapılan beyanlarla etkilenmesine anayasal olarak izin
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verdiği varsayılsa bile (Beck v. Washington, 369 U.S. 541, 546 davasında açıkça
cevapsız bırakılan bir sorun), elbette bu onları bu yola başvurmaya zorlamaz.
Yüksek Mahkeme bu görüşe karşı çıkmaz. Fakat Mahkeme ifade eder ki,
burada bir şahsın yargılanması söz konusu değildir; ve “Büyük Jüri genel
nitelikli bir sorunla alakalı soruşturma görevini yerine getirirken - burada belli
bir bireyin suçlanması söz konusu değildir - toplumun çıkarı en iyi şekilde
derinliğine ve kapsamlı bir soruşturma yapılarak korunur. Başkaları tarafından
etkilenmeme ve tarafsızlık, zıt fikrin ifadesine izin vermekle daha fazla güvence
altına alınmış olur.” Fakat, şüphesiz ki bu bir eyaletin meşru olarak hakkında
farklı bir görüşe sahip olabileceği siyasal nitelikli bir karardır. Mahkeme,
Georgia eyaletinin yargısal nitelik taşımayan işlemleri eleştiriden korumak
amacıyla hukukî yargılamalar kisvesini kullanmaya çalıştığını ileri sürmez;
soruşturma yapmak büyük jürinin geleneksel bir görevidir. Büyük jüri
üyelerinin geleneksel görevlerinden herhangi birini icra ederken neyi dikkate
alıp neyi almayacaklarını bir eyaletin neden tespit edemeyeceğini anlamış
değilim. Bu yargılamada kişi haklarının söz konusu olmadığı da doğru değildir.
Hâkim jüriye şu talimatı vermişti:
“kanuna aykırı işler yapıldığına dair yeterli delil mevcutsa, soruşturmaya
konu olan bütün taraflar –beyazlar ve beyaz olmayanlar, adaylar veya aday
olmayanlar- Büyük Jüri tarafından suçlanmalıdır; böylece suçlular –eğer
varsa- yargılanabilecektir.”
Davacıların ifadelerinin suçlanan şahısların aleyhine olmaktan çok yardımcı
olabileceği, Bridges v. California kararında da aynı ölçüde gerçekti, fakat buna
haklı olarak önem verilmedi. Çünkü Eyaletler gibi şahıslara da mahkemeye
gitme hakkı verilmiştir.
Georgia eyaletinin, büyük jüri üyelerinin uygunsuz “dış” etkilerden
korunacağını belirtmek suretiyle, daha önceki yasayı uygun olmayan bir yolla
yürürlükten kaldırdığı savunulmadı. Georgia eyalet mahkemelerinin, davacının
fiilini Bridges kararında yer alan açık ve mevcut tehlike kriterinden başka bir
şey ile hüküm vermeye çalıştığı iddiası da savunulamaz. Georgia Temyiz
Mahkemesi şu hükmü vermişti:
“Davalının bu fiillerinin adaletin yerine getirilmesine açık, mevcut veya
acil tehlike ya da ciddî tehdit oluşturup oluşturmadığı sorununa gelince,
değiştirilmiş şekliyle mahkemeye itaatsizlik yazısı bu suçlamaları içerir; alt
mahkeme kendi kanaatiyle bu yönde karar vermiştir ve deliller bu kararı
desteklemektedir.”
Elbette bu karar Mahkememizin delilleri resen incelemesine engel değildir.
Fakat bu, bir eyalet temyiz mahkemesi imiş gibi davayı derinlemesine
inceleyeceği anlamına gelmez. Federal anayasanın kriterlerinin karşılandığına
karar verildiği anda Mahkememizin görevleri sona erer. Eyalet mahkemelerinin
yükümlülüğü, Mahkememizin önceki kararlarında belirtilen olguları “bu
davalarda ifade edilen kriterlere vakıf olduğunu göstermek” ya da
“açıklamaların büyük jüri soruşturmasına nasıl müdahale ettiğini” göstermek
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için “karmaşık bulgular” oluşturmak amacıyla detaylıca ele almak elbette
değildir.
Burada, benim yaptığım gibi, Bridges kararında ortaya konan ölçü kabul
edilirse, dosyanın açık ve mevcut tehlikenin varlığını teyit etmesi durumunda bu
mahkûmiyet onanmalıdır.

II.
Bu ölçüt bu davada yeterince karşılanmıştır. Adlî görevlere sahip bir kamu
görevlisi olan davacı, adliye binasındaki ofisinden, Ceza Mahkemesi
hâkimlerini ırk düşmanlığını kışkırtmak, ceza hukukunu siyasal ve etnik
azınlıkları kovuşturmak ve taciz etmek amacıyla kötüye kullanmak; siyaseten
taraf olmak, ırk meselelerinde ön yargılı olmak ve ikiyüzlülükle suçladı. Büyük
jürinin göreve çağrılmasını Ku Klux Klan’ın faaliyetleri ile karşılaştırdı. Sadece
siyaseten saf olanların Bibb County Negroes adlı grubun oylarını satmakla
suçlayabileceğini ilân etmek suretiyle soruşturmanın sonucunu etkilemeye
yönelik açık bir çaba gösterdi. Ortaya çıkarıldı ki, davacının resmi
açıklamalarının her ikisi de, soruşturmanın devam ettiği bir zamanda büyük jüri
üyeleri tarafından okundu.
Yüksek Mahkeme bu delili yetersiz buldu. Çünkü “mahkemenin görevlerine
gerçek bir müdahaleyi”, jüri üyelerinin “davacının müdahalesi sebebiyle
görevlerini tamamlayamadıklarını ya da tamamlama konusunda isteksizlik
hissettiklerini”, “soruşturmanın sonunda başarılı olduğunu ya da başarısız ise,
davacının fiilinin başarısızlığa sebep olduğunu” gösterir hiçbir şey yoktur.
Elbette mahkeme, yargılama işlemlerini etkileme girişimlerinin, sadece bu
girişimler başarı sağlayınca cezalandırılacağını kastetmez. Kötülük tehlikesini
yeterince oluşturan fakat devletin önleyebileceği nitelikte bir konuşma, bu
kötülüğün oluşup oluşmadığına bakılmaksızın elbette cezalandırılabilir. Bkz.,
Feiner v. New York 340 U.S. 315, 320 –321 kararı. Gerçekten, Mahkemenin
önerdiği ölçüt, jüriye ulaşan yanlı “dış” beyanlar sebebiyle bir mahkûmiyetin
verilip verilmeyeceğini kararlaştırırken uyguladığı ölçütten bile daha katıdır. Bu
gibi hallerde, sorun suçlananın haklarına açık ve mevcut bir tecavüz tehlikesinin
var olup olmadığından çok, bu haklara tecavüz edilip edilmediği olmasına
rağmen, sadece hakka tecavüz kararının önemli ölçüde etkilenmesi ihtimalinin
var olduğunu göstermek yeterlidir; her bir jüri üyesinin âdil ve tarafsız
kalabileceklerine inançlarını ifade etmesi yeterli değildir. Büyük ya da küçük
jüriyi etkileme girişimlerinin cezalandırılması için ölçüt, daha katı değil daha
yumuşak olmalıdır. “Sadece suçlamanın inceleme yapılmasını gerektirmeyecek
derecede dayanaktan yoksun olması durumunda”, davacının açıklamalarının
soruşturmanın sonucunu etkileyebileceğini belirten Mahkememizin görüşüne
katılmıyorum. Bu, Mahkemenin çok değer verdiğini iddia ettiği yukarıdaki
argümanın inandırıcılığını kuşkulu hâle getirmektir. Görülmekte olan bir
davanın esası hakkındaki herhangi bir ifade, davanın görüşülmesini
etkileyebilecektir. Böyle bir durumda etkileme ihtimalini, Mahkemenin açık ve
mevcut tehlikenin varlığını göstermek için yeterli delil bulunmadığına
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hükmettiği Bridges, Pennekamp ve Craig kararlarında yer almayan iki unsur
artırmaktadır. Bu davalardan hiçbirinde adlî görevlilerin beyanları dava konusu
olmamıştır ve tamamında iddia edilen karışma hâkimin (jürinin değil) yargılama
faaliyetlerine ilişkindir. Georgia eyalet hukuku Şeriften mahkeme çağrı belgeleri
ve emirlerini ilgililere ulaştırmasını ve mahkeme oturumları esnasında düzeni
sağlamasını ister. Bu sebeple davacı bir kolluk görevlisidir ve bürosu da büyük
jürinin toplandığı binadadır. Beyanlarını “Şerif sıfatı ile” yapıp yapmadığı ve
mahkemeye itaatsizlik yazısının bu tür bir suçlamada bulunup bulunmadığı bir
tarafa, onun sözlerinde, bu sözlere sıradan bir vatandaşınkilerin ötesinde ağırlık
veren bir anlamda resmi bir nitelik ve buyuruculuk vardır.
Daha fazla olmasa bile eşit derecede önemli olan, davacının beyanlarının,
bağımsızlığı, dürüstlüğü, cesareti ve tecrübesi yanında hukuk alanında eğitim
almak suretiyle önüne gelen bir davada delilleri usulüne uygun olarak
değerlendirmek için yetiştirilmiş olması sebebi ile seçilen bir hâkimi değil, Bibb
County halkı arasından sınırlı bir süre görevde kalmak üzere seçilmiş sıradan
vatandaşlardan oluşan büyük jüriyi etkilemek amacıyla tasarlanmış olması
gerçeğidir. Bir hâkimden farklı olarak, büyük jüri üyelerinin tamamının “güç
durumlarda gelişmelerin seyrini etkileyebilecek kararlılığa sahip kişiler”
oldukları varsayılamaz. Craig v. Harney, supra, 331 U.S., s. 376 . Bir hâkimin
bağımsız bir şekilde çalışma yapmasına ciddî bir tehdit oluşturmayacak bir şey,
büyük ya da küçük jurinin müzakerelerini tehlikeye atabilir. Bkz. Maryland v.
Baltimore Radio Show, Inc., 338 U.S. 912, 920 (Yargıç FRANKFURTER
tarafından ifade edilen görüş).
Bundan başka burada kullanılan ifadeler, bu davayı Bridges, Pennekamp ve
Craig davalarından farklı tutmayı gerektirecek niteliktedir. Burada davacının ırki
önyargı, iki yüzlülük, siyasî taciz, kovuşturma yapma ve siyasette saf olma
suçlamalarını yapması ve Ku Klux Klan’ın faaliyetleri ile karşılaştırma yapması
söz konusudur. Bunları Bridges davasının kararında olduğu gibi “mantıken her
halükarda yapılması beklenmekte olan karşı eleştiriyi caydırmak” için söylenen
sözler olarak değerlendirmek ya da “ortamda gerilim varsa ve bu gerilim
olgulardan kaynaklanıyorsa, [davacının beyanları] … ile getirilen ek
suçlamaların dikkate alınmayabileceğini” düşünmek mümkün değildir.
Pennekamp davasından farklı olarak, Şerifin eleştirileri verilmiş bir karara
yönelik genel eleştiriler değildi; sürmekte olan bir soruşturmanın doğasına
yöneltilmiş açık hücumlardı. Craig davasındaki gibi, sadece başkalarının
faaliyetlerinin haksız bir şekilde aktarılması olarak nitelendirilemez; bu
davadaki başyazıdan farklı olarak, davacının eleştirileri doğrudan soruşturmanın
değerine yöneldi ve aynı zamanda onları yapanların saiklerini ve dürüstlüğünü
kabul etmedi. Bir jüri üyesinin, kendisine soruşturma yapma görevini veren
hâkimlerin siyasal baskı amacı ile kanunları ayrım yapar bir tarzda kullanan
ırkçı bağnazlar olduklarını söyleyen Şerifin beyanını soruşturma devam ederken
okuduktan sonra, konuyu müzakere ederken etki altında kalmasının kuvvetle
muhtemel olduğunun nasıl inkar edilebileceğini anlamıyorum.
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Davacının kendisinin ve Mahkememizin “savunma” diye nitelendirdiği son
resmi beyanın da mahkemeye itaatsizlik teşkil ettiğine haklı olarak hükmedildi.
Suç isnatları gibi savunmalar da mahkemeye basın organları yolu ile değil,
hukukî kurallara göre sunulmalıdır. Fakat gerçekte davacının mahkûmiyetinin
onaylanması, onun savunmasının mahkemeye itaatsizlikten dolayı yapılan
yargılamaya müdahale ettiği gerekçesine dayanmadı. Tersine, Temyiz
Mahkemesi bu ek açıklamanın “mahkemenin talimatını hâlâ değerlendirmekte
olan büyük jüriyi engelleme amacıyla” yapıldığına hükmetti. Davacının önceki
beyanlarının ve yaptığı suçlamaların doğru olduğunun tekrarını esas alan bu
hüküm, açıkça haklı idi.
Son olarak, davacının ve itham ettiği hâkimlerin seçilmiş kamu görevlileri
olması gerçeği ve beyanın büyük bir siyasî önem taşıyan bir konu ile ilgili
olması bu davayı kazanılır kılmaz. Soruşturma tamamlandıktan sonra hâkimlerin
tutumunu seçmenlere arz etmek için çok sayıda fırsat vardı. “Siyasî çıkar”
unsuru, bir adlî soruşturmanın sonucunu etkilemek için bir bahane olarak
kullanılamaz.
Beyan ederim.
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NEW YORK TIMES v. SULLIVAN
376 U.S. 254 (1964)*

Görüşülme Tarihi: 6 Ocak 1964 Karar Tarihi: 9 Mart 1964

Özet
Montgomery, Alabama’da seçimle göreve gelmiş bir memur olan davalı, bir
eyalet mahkemesinde bir gazetede yayınlanan ve 4 bağımsız dilekçecinin ve
diğer birçok kişinin adının da geçtiği bir reklam vasıtasıyla iftiraya uğradığını
iddia ederek dava açmıştır. Reklamın içeriğinde, iddiaya göre bir sivil toplum
hareketinde yer alan öğrencilere ve sivil hareketin liderine yönelik polis
müdahalesi hakında bazıları yanlış olan iddialar yer almaktaydı. Davalı,
kendisinin polis departmanı üzerinde denetleme yetkisine de sahip olması
sebebiyle, ifadelerin kendisiyle ilgili olduğunu iddia etmiştir. Duruşmayı yöneten
hâkim, jüriye bu ifadelerin “kendi başlarına iftira içerir nitelikte” (libelious per se)
olarak kabul edilmeleri, hukukî zararın gerçek zarar ispatlanmadan var sayıldığı
ve zararların karşılanması için kötü niyetin varlığının kabul edildiği zira ancak bu
durumda eğer sözü edilen ifadelerin dilekçeciler tarafından basıldığı ve davacı
ile ilgili olduğu tespit edilirse bu zararların dilekçecilere yüklenmesinin mümkün
olacağı yolunda talimat vermiştir. Cezaî zararlar açısından ise hâkim ihmalkar
davranmış olunmasının açık kötü niyete delil teşkil etmeyeceğini ve cezaî zararın
ödettirilmesini haklı çıkarmayacağını ifade etmiş, ancak bariz bir şekilde zarar
verme niyeti veya pervasızlığın ortaya konulmadan cezaî zarara
hükmedilebileceğine dair talimat vermekten imtina etmiştir. Aynı şekilde hâkim
cezaî zararlara hükmedilebilmesi için zarar verme kastının ve pervasızlığın
bulunması gerektiği veya davacı lehine verilen bir kararın tazmini veya cezaî
zararlar arasında bir ayırım yapması konusunda da talimat vermekten çekinmiştir.
Jüri kamu görevlisi lehine karar vermiş ve 500.000 ABD Doları tutarında
tazminata hükmetmiştir. Eyalet Yüksek Mahkemesi de bu kararı onamıştır.
Federal Yüksek Mahkemenin Kararında, bir Eyalet, Birinci ve Ondördüncü
Değişiklikler çerçevesinde açık kötü niyeti ispatlayamadığı takdirde (yani yapılan
açıklamanın açıkça yanlış olduğunun bilinerek yapılması veya doğru veya yanlış
olduğu konusunun gözardı edilmesi durumunda), bir kamu görevlisinin vazifesi
çerçevesinde yaptığı faaliyetlerden dolayı iftiraya uğraması sebebiyle oluşan
zararlarının telafisine karar verilemeyeceğine hükmedilmiştir.
Karar bozulmuştur.
*

Çeviren: Bora Balcı, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi.
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Yargıç BRENNAN Mahkemenin kararını açıkladı.
Bu davada yapmamız gereken, ilk defa, bir kamu görevlisi tarafından,
kamu görevlisi olarak gerçekleştirdiği eylemlerinin eleştirilmesi yüzünden
açtığı iftira davasında, basın ve ifade özgürlükleri konusundaki anayasal
güvenceler çerçevesinde, devletin zararın ödenmesine hükmetme konusunda
yetkilerinin sınırlarını tespit etmek olacaktır.
Davacı L. B. Sullivan, Montgomery Alabama’nın Commisioner’s of City
(Şehir Komiserliği)’nin seçilmiş üç üyesinden biridir. Kendisi, verdiği
ifadede Kamu İşleri Komiseri olduğunu beyan etmiş ve görevleri arasında
Polis Departmanı, İtfaiye Departmanı, Mezarlıklar Departmanı ve Ölçümler
Departmanının denetlenmesi bulunduğunu belirtmiştir. Kendisi sözkonusu
hukuk davasını Negroes ve Alabama papazlarından olan 4 bağımsız dilekçeci
ve New York Times isimli günlük gazetenin yayıncısı olan New York Times
Company
isimli şirkete karşı açmıştır. Montgomery’deki Bölge
Mahkemesi’nde görülen davada juri kendisine tüm dilekçeciler tarafından
500.000,- ABD Doları tutarında bir tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Bu
rakam talep edilen miktarın tamamına denk gelmektedir ve Alabama Yüksek
Mahkemesi kararı onaylamıştır.
Davacı şikayetinde New York Times’ın 29 Mart 1960 tarihli sayısında
yayınlanan tam sayfa bir ilânda kendisine iftira edildiğini iddia etmektedir.
“Onların Yükselen Seslerine Kulak Verin” (“Heed their rising voices”)
başlıklı reklamda “Tüm dünyanın şu anda bildiği gibi, binlerce güneyli zenci
öğrenci geniş kapsamlı bir barışçı gösteriye katılarak Amerikan Anayasasının
ve Haklar Bildirgesinin kendilerine tanıdığı haklar uyarınca insan onuruna
yakışır bir şekilde yaşamayı talep etmektedirler” denmektedir. Reklam şöyle
devam etmektedir. “Bu garantileri elde etme çabaları çerçevesinde, tüm
dünyada modern özgürlüklerin tanımını yaptığı kabul edilen bu belgeleri hiçe
sayan ve inkar edenler tarafından kendilerine daha önce hiç görülmemiş bir
terör dalgası ile karşı çıkılmaktadır”. Devam eden paragraflarda bazı örnekler
verilerek bu “terör dalgasının” tasviri yapılmaktadır. Metin üç amaç için
dayanışma çağrısında bulunmaktadır: öğrenci hareketine, oy verme hakkı için
yapılan mücadeleye ve hareketin lideri olan Dr. Martin Luther King hakkında
açılan ve o tarihlerde Montgomery’de hâlâ görülmekte olan davada hukukî
savunmaya maddi destek sağlamak.
Metinde, kamusal faaliyetler, din, sendikalar ve sanat alanında
faaliyetleriyle tanınan 64 kişinin adı geçmekteydi. “Güneyde onur ve
özgürlüklerimiz için savaşan bizler onları destekliyoruz” cümlesinin altında
güney şehirlerinde papaz olarak tanınan 4 dilekçecinin ve 16 diğer kişinin adı
geçmektedir. Reklam sonunda “Martin Luther King’in Savunulması ve
Güneyde Özgürlük Mücadelesi Komitesi” tarafından imzalanmış ve Komite
yetkililerinin isimleri verilmiştir.
Reklamdaki 10 paragraftan 3. ve 6. paragrafların bir kısmında davacının
talebinin temeli yer alıyordu. Metin şöyleydi:
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3. paragraf:
“Montgomery Alabama’da öğrencilerin “My country, Tis of Thee”
şarkısını State Capitol binasının merdivenlerinde söylemelerinden sonra
liderleri okuldan atılmış ve gözyaşartıcı gaz ve silahlarla donanmış
kamyonlar dolusu polis
Alabama State College Kampüsünü
çevrelemiştir. Tüm öğrencilerin durumu protesto etmek üzere kayıt
yenilememesi üzerine kayıt yenilemeleri konusunda kendilerini ikna
amaçlı olarak üniversitenin yemek salonu bir süre kapalı tutulmuştur.”
6. paragraf:
“bir kez daha Güneyin vahşileri Dr. King’in barış dolu çağrılarına
şiddet ve saldırı ile cevap verdiler. Evini bombalayarak karısı ve
çocuğunu neredeyse öldürdüler. Kendisini şahsen aşağıladılar. Hız
yapmak, çöp atmak vb. suçlardan dolayı 7 kere tutukladılar. Şimdi de
hüküm giyerse 10 yıl hapis cezası çekebileceği “yalancı tanıklık ”
suçundan suçlanmakta...”
Bu ifadelerin hiçbirinde davacının adı açıkça zikredilmese de kendisi
üçüncü paragraftaki polis kelimesinin Polis Departmanının başı “Montgomery
Komiseri” olarak kendisini ifade ettiğini ileri sürmektedir. Bu sebeple
ifadelerde kendisinin kampüsü polis ile çevrelemekle suçlandığını
söylemektedir. Tüm öğrencilerin kayıt yenilemeleri konusunda kendilerini
ikna amaçlı olarak üniversitenin yemek salonunda bir süre kapalı tutulması
iddiasının ise polise dolayısıyla kendisine yönelik olarak yapıldığını iddia
etmektedir. Altıncı paragraf açısından ise tutuklamalar polis tarafından
gerçekleştirildiğinden “Dr. King’i 7 kere tutukladılar” ifadesinin kendisine
yöneldiğini iddia etmektedir. Ayrıca tutuklamayı yapan “onlar”ın diğer
eylemleri yapan ve “Güneyli saldırganlar”ı tanımlamak için kullanılan “onlar”
tabiriyle karışabileceğini ileri sürmektedir. Bu sebeple kendisi, Dr. King’in
protestolarını şiddet ve saldırganlıkla karşılamak, evini bombalamak,
kendisini taciz etmek ve yalancı tanıklıkla suçlamak iddialarının Montgomery
polisini dolayısıyla da kendisini hedef aldığını belirtmektedir. Davacı ve de
diğer 6 Montgomery sakini bu ifadelerin Komisere atıfla kullanıldığı şeklinde
algılandıkları yolunda ifade vermişlerdir.
Bu paragraflarda bahsi geçen ifadelerden bir kısmının Montgomery’de
olan olayların doğru bir tanımlamasını teşkil ettiği konusunda tartışma
mevcuttur. Her ne kadar zenci öğrenciler State Capitol binasının
merdivenlerinde bir gösteri düzenlemiş olsalar bile, iddia edildiği gibi “My
Country, “Tis of Thee” isimli şarkıyı değil “Milli Marşı” söylemişlerdir. 9
öğrencinin Eyalet Öğretim Kurumu tarafından okuldan atılmaları söz konusu
olsa bile bu Capitol’daki gösteriyi düzenlemelerinden dolayı değil başka bir
gün Eyalet Mahkemesinde öğle yemeği servisi talep ettiklerinden dolayıdır.
Öğrenci birliğinin tamamı değil, çoğunluğu okuldan atılmalarına itiraz
etmiş ama bunu kayıt yaptırmayı reddederek değil belli dersleri boykot
ederek yapmışlardır. Bir sonraki sömestri bütün öğrenciler kayıtlarını
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yenilemişlerdir. Okul yemekhanesi hiçbir zaman kapatılmamıştır. Burada
yemek yemesi engellenen öğrenciler ise önceden gerekli kayıdı yaptırmayan
ve böyle bir hizmeti talep etmeyen az sayıda öğrencidir. Üç olayda çok sayıda
polis, kampüs yakınına yerleştirilmiş olsa da hiçbir zaman kampüsü
çevrelememişlerdir ve kampüse, üçüncü paragrafta iddia edildiği gibi, State
Capitol binasının basamaklarındaki gösteriden dolayı çağrılmamışlardır. Dr
King yedi defa değil, dört defa tutuklanmıştır. Her ne kadar kendisi bir
mahkeme binasının önünde çöp attığı gerekçesiyle birkaç yıl evvel tacize
uğradığını iddia etse de, tutuklamayı gerçekleştiren memurlar bu şekilde bir
taciz iddiasını reddetmiştir.
6. Paragraftaki suçlamaların kendisine yönelik olduğunun kabul
edilebileceği gerekçesiyle davacının bu olaylarda yer almadığını
kanıtlamasına izin verilmiştir. Her ne kadar karısı ve çocuğu içerdeyken Dr.
King’in evi bombalanmış olsa da, Komiser ve polisin bu eylemle bir
ilgilerinin olmamasının yanında kendileri olayın faillerini ortaya çıkarmak için
yoğun çaba harcamışlardır. Dr. King’in dört kere tutuklanması olayının üçü
Komiser göreve gelmeden evvel gerçekleşmiştir. Dr King yalancı tanıklıktan,
sonunda beş yıllık mahkûmiyetler almasına sebep olabilecek şekilde, iki kere
hakkında dava açılmış olmasına rağmen (sonunda beraat etmiştir), Komiser’in
bunlardan hiçbirisiyle alakası yoktur.
Davacı iftira olayı sonrasında maddi zarara uğradığına dair herhangi bir
kanıt ileri sürme çabasına girmemiştir. Davacının eski bir patronu olan bir
tanığı, reklamdaki ifadelere inanmış olsa idi kendisini bu tip olaylara karışmış
birisiyle ilişkili düşünmek isteyeceğine emin olmadığını ve davacının polis
kuvvetlerine bu tip eylemlerde bulunmalarını emrettiği takdirde kendisini
yeniden işe almak konusunda tereddütlü davranacağını ifade etmiştir. Ancak
ne kendisi ne de diğer bir tanık reklamda geçen ifadelere inandıklarını
söylememişlerdir.
İlanın maliyeti yaklaşık 4.800,- ABD Doları olup reklama imza koymuş
Komite adına hareket eden bir New York reklam şirketinin talimatıyla New
York Times gazetesinde yayınlanmıştır. Komite, reklamı Komitenin başkanı
A. Philip Randolph imzalı bir mektup ekinde sunmuş ve reklamda adı geçen
kişilerin izinlerinin alındığını ifade etmiştir. Bay Randolph Times Reklam
Kabul Bölümünde sorumluluk sahibi biri olarak tanınması sebebiyle yetkinin
varlığına dair yeterli kanıt kabul edilip işlem başlatılmıştır. Reklamın
örneğinin altındaki listede sadece 64 kişinin adının yer aldığına dair verilmiş
bir ifade mevcuttur.İfadede “Biz güneyliler... bu başvuruyu onaylıyoruz”
denilip altında dilekçecilerin de aralarında bulunduğu dilekçeyi veren isimler,
reklama ilişkin ilk deliller verildiğinde sunulmuştu. Dilekçecilerden her biri
verdikleri ifadelerde isimlerinin zikredilmesine izin vermediklerini açıkladılar.
Ayrıca davacının kendilerinden tekzip talep etmesine kadar isimlerinin
kullanıldığından da haberdar olmadıklarını iddia etmişlerdir. Reklam Kabul
Bölümü’nün müdürü, reklamın yayınlanmasına onay vermişti zira reklamın
içeriğinin gerçekleri yansıtmadığına dair kendisini uyaracak herhangi bir olay
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olmamıştı. Üstelik ilânda adı geçen kişilerin çoğu toplumda tanınmış kişilerdi
ve bu kişilerin saygınlıklarını tartışmak için ortada bir sebep yoktu. Ne
kendisi ne de Times’daki diğer bir şahıs, Times’da çıkan eski haberleri
taramak veya başka bir yöntemle reklamın doğruluğu konusunda bir araştırma
yapmaya gerek duymamışlardı.
Alabama hukukuna göre bir kamu görevlisi kendisi hakkında bir karalama
haberine karşı ancak tekzip talep etmesi ve karşı tarafın bunu reddetmesi,
yerine getirmemesi durumunda, maddi zararlarını talep edebilmektedir.
Davacı bu talebini dilekçecilere iletmiştir. Bireysel dilekçecilerden hiçbiri bu
talebe yanıt vermemiştir, zira her biri ilânda kendi isimlerinin kullanılmasına
izin vermedikleri dolayısıyla davacının kendisinin karaladığını iddia ettiği
ifadeleri de yayınlatmadıklarını iddia etmişlerdir. Times talebe rağmen
herhangi bir tekzip yayınlamamıştır. Ancak davacıya, diğer bazı ifadelerin
yanında, “bu ifadelerin sizinle ilgili olduğunu düşünmeniz bizi çok şaşırttı”
ifadesine yer veren bir mektup yollamıştır. Mektupta buna ek olarak “belki bu
ifadelerin neden sizi kastettiğini düşündüğünüze dair bize açıklama yapmak
istersiniz” de denilmektedir. Davacı bu mektubu cevaplamamış ve beş gün
sonra da dava açmıştır. Times gazetesi ise Alabama Valisi John Patterson’ın
isteği üzerine tekzip yayınlamıştır. Neden Valinin talebi üzerine tekzibin
yayınlandığı ancak davacının talebi üzerine yayınından imtina edildiği
sorulduğunda, Times’in Genel Sekreteri şu açıklamayı yapmıştır: “Bu yayını
yapmamızın amacı yayınladığımız hiçbir şeyin Alabama Eyaleti üzerinde bir
etkisi olmasını istememizdir, zira Alabama Valisi bizim gördüğümüz
kadarıyla temsil yetkisini son derece yerinde kullanan biriydi. Aynı zamanda
o tarihte, olaylar hakkında ilânın yayınlandığı tarihte sahip olduğumuzdan
çok daha fazla bilgiye sahiptik.” Öte yandan, Times görevlisi ilânda hiçbir
şekilde Bay Sullivan’a referans yapılmadığını da söylemiştir.
Yargılamayı gerçekleştiren yargıç dosyayı jüriye sunarken reklamdaki
ifadelerin “kendi başına iftira içerir nitelikte” ve belli bir hakka konu
olmadıkları konusunda talimat vermiştir. Bu sayede jürinin bu yayını yaptığı
ve ifadelerin davacı ile ilgili olduğunu tespit etmesi durumunda dilekçecilerin
sorumlu tutulmaları mümkün olacaktı. Jüriye, ifadelerin kendi başına iftira
içerir nitelikte olduklarına dair verilen talimat uyarınca “kanun ... sadece
yayınlamadan ötürü hukukî zarara hükmetmektedir”, “kötü niyetin var olduğu
kabul edilmektedir”, “genel zararların iddia edilmesine veya ispatlanmasına
gerek yoktur, bunların var olduğu kabul edilir” ve “net zararlar gösterilmese
veya ispatlanmasa da jüri cezaî zararlara hükmedebilir” prensiplerinin geçerli
olması söz konusudur. Tazmin niteliği olan genel zararların yanında cezaî
zararlara hükmedilmesi için Alabama kanunları uyarınca bariz kötü niyetin
ispatlanması gerekir. Bu çerçevede yargıç, “basit ihmal ve dikkatsizliğin bariz
kötü niyetin ispatı olmadığına, bu sebeple cezaî zararların hükmedilmesini
gerektirmeyeceğine dikkat çekmiştir. Yargıç, kararlarının
Birinci ve
Ondördüncü Değişikliklerle tanınan ifade ve basın özgürlüklerini ihlâl ettiğine
dair dilekçecilerin itirazlarını ise reddetmiştir.
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Alabama Yüksek Mahkemesi, hükmü onaylarken davaya bakan hâkimin
verdiği karar ve talimatların tamamını onaylamıştır. Kararda “yayınlanan
kelimelerin karalandığını iddia eden kişinin şöhreti, meslek hayatı, ticaret
hayatı açısından olumsuz bir etkisi olduğunda veya onu hakkında suç
duyurusunda bulunulabilecek bir fiille suçlaması durumunda ve bireyi halkın
tepkisi ile karşılaştırmayı hedeflediğinde bunların “kendi başına iftira içerir
nitelikte” olduğundan bahsedilebileceği belirtilmektedir. Dahası “şikayet
olunan fiil davacıyla ilgili ise zaten doktrine göre “kendi başına iftira içerir
nitelikte”dir” ve bu zararı ispatı beklenmeden kabul edilir. Mahkeme, jürinin
yayınlanan ifadeleri davacı hakkında yapılmış kabul edebileceği yolundaki
görüşünü de onaylamış ve şöyle demiştir: “Bizce sıradan vatandaş, belediye
memurlarının, meselâ polislerin ve diğerlerinin şehrin belediye yönetiminin
doğrudan altında çalışmakta olduklarını ve dahası Komiserin başkanlığı
altında olduğunu düşünür. Bu tip grupların performans ve eksikliklerini test
ederken övgü ve eleştiriler genelde bu grubun tamamen kontrolünü elinde
tutan görevliye yönelik olarak ifade edilir.” Yargılamayı yapan mahkemenin
kararının ağır olmadığına dair görüşünü kabul ederek Mahkeme, Times’ın
kendisinin daha evvel yayınladığı haberlerden yola çıkarak bu ilânın içeriğinin
gerçekleri yansıtmadığına dair bir kanaat sahibi olabileceğini ve bu sebeple
ilânı yayınlayarak sorumsuz davrandığını söylemiştir. Mahkeme daha önceden
verilmiş bir ifadeyi de teyit ederek “bu tip olaylarda zararların hukukî bir
ölçümünü yapmak mümkün değildir.” demiştir. Mahkeme “Birinci Değişiklik
ve ABD Anayasası hakaret niteliği taşıyan ifadeleri korumamaktadır” ve
“Ondördüncü Değişiklik Devletin fiillerine karşı düzenlenmiştir, özel
şahısların fiillerine karşı değil” demek suretiyle de dilekçecilerin itirazlarını
reddetmiştir.
Bahse konu olaydaki anayasal konuların önemi sebebiyle Times ve
dilekçecilerin itirazları ayrı değerlendirilmiştir. Kararı geri çeviriyoruz.
Alabama mahkemeleri tarafından uygulanan hukukun üstünlüğü prensibi,
ifade ve basın özgürlüğü prensiplerini resmi bir yetkilinin görevi dahilindeki
fiillerine karşı hakaret iddialarının görüşüldüğü davalarda Birinci ve
Ondördüncü Değişikliklerin öngördüğü şekilde uygulamak için yeterli
değildir. Dahası, davada ileri sürülen deliller davacı lehine bir karar verilmesi
için yeterli değildir.
I
Alabama
mahkemelerinin kararlarının anayasal denetimin dışında
kalması için sunulan iki noktayı en baştan bertaraf edebiliriz. Bunlardan
birincisi Eyalet Yüksek Mahkemesinin kendisine dayanak aldığı önergedir.
Bu önerge “Ondördüncü Değişikliğin Devletin eylemlerine yönelik olduğu
ve özel
kişileri kapsamadığı”dır. Bu önergenin mevcut davada
uygulanabilirliği yoktur. Bu dava taraflar arası bir hukuk davası olmasına
rağmen Alabama mahkemeleri davacıların Anayasada güvence altına alınan
ifade ve basın özgürlüklerine geçersiz kısıtlamalar uygulandığını iddia
etmektedirler. Kanun hukuk davasında uygulanmış ve kanun metni ile
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desteklense de aslında örfi hukuktur. Uygulanacak test devletin yetkisinin
nasıl uygulandığı değil, bu yetkinin uygulanıp uygulanmadığıdır.
İkinci dayanak noktası ise ifade ve basın özgürlüklerini güvence altına alan
anayasal güvencelerin bu davada uygulanamayacağıdır, en azından Times
için durum böyledir zira karalama amacı güttüğü iddia edilen ifadeler “ticari”
bir reklamın içeriğini oluşturmaktadır. Argüman, Valentine v. Chrestensen
davasını dayanak olarak göstermektedir. Bu davada Mahkeme ticari reklam
içeriği taşıyan belgelerin sokaklarda dağıtılmasını yasaklayan bir şehir
yönetmeliğinin, bir yüzünde bir devlet görevlisi hakkında bir eleştiri metni
diğer yüzünde de ticari reklam olan belgeler açısından dahi Ondördüncü
Değişikliğe aykırı olmadığını kabul etmiştir. Bu dayanak kesinlikle yersizdir.
Chrestensen davasında Mahkeme, bilgi dağıtma ve düşünceyi yaymanın
anayasal bir özgürlük olduğunu teyit etmiştir. Bu karar dağıtılan el ilânının
tamamen ticari nitelikli olması ve devlet görevlisi hakkındaki eleştiri
metninin sadece yönetmelik kapsamı dışında kalmak amacıyla verildiği
düşüncesine dayanmıştır.
Olayımızdaki yayın Chrestensen davasında kullanıldığı anlamıyla ticari
nitelikli olmayıp bilgi dağıtımı, fikir beyanı, sıkıntılı hususları belirtmek,
iddia edilen haksızlıkları bildirmek ve hareket için mali destek sağlamak
amacıyla yapılmıştır. The Times gazetesine bu ilânı bastığı için para ödenmiş
olması tamamen önemsizdir, zira bu açıdan bakıldığında kitaplar ve gazeteler
de para ile satılmaktadır. Smith v. California davası, 361 U.S. 147,150. Farklı
bir sonuca ulaşıldığı takdirde bu gazete sahiplerini bu tip reklamları
yayınlamamaya itecektir ki, bu da bilginin paylaşılması ve yayın araçlarına
doğrudan ulaşamayan kişiler için düşüncelerini açıklama fırsatının önünü
kesecektir. Sonuçta bu durum, Ondördüncü Değişikliğin amacı olan “değişik
fikirlerin en yüksek boyutta paylaşılabilmesi” amacının sınırlanmasını
doğuracaktır. İfade özgürlüğünün üzerine bu kadar büyük bir sınırlama
koymadan önce şunu belirtmek isteriz: karalama iddiası taşıyan ifadeler
Anayasa tarafından korunsa bile bu durumda böyle bir korunma mümkün
olmaz, çünkü mevcut olayda ifadeler para karşılığı verilmiş bir ilânının
içeriğini oluşturmaktadırlar.
II
Mevcut olayda da uygulandığı üzere, Alabama hukukuna göre bir ifade “
bir insanın . şöhretini zedelemeyi amaçlıyorsa veya “insanları toplum önünde
küçük düşürme niyeti taşıyorsa” “kendi başına iftira içerir nitelikte” olarak
tanımlanabilir. Yargılamayı yapan mahkeme, kullanılan kelimelerin “şahsı
kamu görevi esnasında yaralamak, veya görevini yerine getirmediğini ima
etmek niteliği taşıyorsa” standardın sağlandığına karar vermiştir. Jürinin
kelimelerin davacı hakkında yazılmış olduğuna karar vermesi gereklidir,
ancak davacının kamu görevlisi olduğu durumlarda kendisinin devlet
hiyerarşisindeki yeri, başında bulunduğu kurum hakkındaki eleştirilerin
kendisine yöneldiğini ispat etmek adına yeterli delil kabul edilecektir. “Kendi
başına iftira içerir nitelikte” olduğu tespit edildikten sonra savunmanın olaya
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konu metindeki tüm bilgilerin doğru olduğunu ispatlamak dışında ileri
sürebileceği hiçbir savunma yoktur. İfade özgürlüğüne dayalı olarak
“hakkaniyete uygun ifade” önceliğini ileri sürebilmesi haberdeki yorumların
tamamen doğru olmasına bağlıdır. Gerçeği kanıtlama yükünden kurtulmadığı
takdirde genel olarak zararların oluştuğu kabul edilir ve maddi zararların
kanıtı olmadan da bunlara hükmedilebilir. Cezaî zararların ödenmesi için bariz
kötü niyetin ispatı ön koşuldur. Savunmacı taraf yönetmeliklere uyan bir
şekilde bir tekzip yayınladığı takdirde cezaî zararların ödenmesinin önüne
geçebilir.
Burada yanıtını bulmamız gereken soru, resmi vazifelerini yerine getiriş
yöntemiyle ilgili olarak bir kamu görevlisine yöneltilen eleştiriler üzerine
görevlinin açtığı davada sorumluluk esaslarının Birinci ve Ondördüncü
Değişikliklerle garanti altına alınan ifade özgürlüğüne ilişkin sınırları aşıp
aşmadığıdır.
Davacı, Alabama mahkemelerinin de yaptığı gibi, Anayasanın iftirai
nitelikli yayınlara koruma sağlamadığı şeklinde bu mahkeme tarafından
yapılan açıklamalara sıklıkla atıf yapmaktadır. Bu açıklamalar bizim
araştırmamızın önüne engel teşkil etmemektedir. İncelenen davaların
hiçbirinde hakarete dair kurallar kamu görevlilerini eleştiren kişilere ceza
uygulanmasına imkan verecek şekilde kullanılmamıştır. Örneğin Pennekamp
v. Florida davasında “kullanılan ifadeler karalama sınırına ulaştığında
hâkimin de diğer kamu görevlilerine olduğu kadar zararları tazmin etmeye
hakkı vardır” denmektedir, ama kamu grevlilerine ne tip bir anayasal hukukî
yol sunulduğu şeklinde bir açıklama içermemektedir. Beauharnais v. Illınois
davasında Mahkeme bir Illinois cezaî iftira yönetmeliğini uygulayarak bir
yayının belli bir ırkı karalayıcı nitelikte olduğuna ve “şiddet ve asayiş
bozukluğuna sebep olabilecek nitelikte” olduğuna hükmetmiştir. İftirayı
cezalandırmak adına ifade özgürlüğünü sınırlayan işlemleri iptal etme
yetkisine de haiz olduğunu ifade etmiştir.” Kamu görevlilerine hakaret
edilmesi durumunda tazminat ödenmesi konusunda anayasal sınırların
tartışıldığı tek davada da, konu mahkemenin iki tarafa bölünmesi sonucunda
karara bağlanmamıştır. Bu soruna çözüm bulmaya çalışırken mevcut
olayımızda, iftira/karalama nosyonunun ne olduğuna dair, eyalet hukukundaki
diğer sıradan etiketlere kıyasla bize yol gösterecek ne bir içtihat ne de bir
politika mevcuttur. Ayaklanma , hakir görme, kanuna aykırı fiillerin
savunulması, barışın bozulması, hukukî işlerin avukatlığının yapılması ve
mahkeme önünde dava konusu yapılmış olaylarda ifade özgürlüğünün
sınırlanmasına yol açan daha birçok olayda hakaret suçu anayasal
sınırlamalardan tılsımsı bir dokunulmazlık isteyemez. Bu konuda standartlar
Birinci Değişikliğe göre belirlenmelidir.
İfade özgürlüğünün kamuyu ilgilendiren meseleler açısından Birinci
Değişiklik ile güvence altına alındığı konusu, içtihatlarımız ışığında karara
bağlanmıştı. Anayasal güvence, daha evvel de belirttiğimiz gibi “insanların
istedikleri politik ve sosyal değişikliklerin ortaya çıkarılmasını teminen
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fikirlerin sınırsız bir şekilde paylaşımını garanti altına alacak şekilde formüle
edilmiştir.” Roth v. United States, 354 U.S. 476, 484. “Serbest siyasî tartışma
ortamının korunması ve hükümetin insanların istekleri doğrultusunda tavır
alması gerekliliği ve barışçıl yollarla bir takım değişikliklerin sağlanması,
zaten cumhuriyetin gereklerinden biri olup anayasal sistemimizin de
temellerinden biridir.” Stromberg v. California, 283 U.S. 359, 369.
Kafasındaki düşünceleri, her zaman herkes ve her kurumun hakkında güzel
şeyler söylemek şeklinde olmasa da ifade edebilmek Amerikalılara verilmiş
bir haktır” Bridges v. California, 314 U.S.252, 270, ve bu hak “sıradan bir
tartışma” kadar “ateşli fikir savunuculuğu” durumunda da geçerlidir. Yargıç
Learned Hand “Birinci Değişiklik farklı dillerden yükselen farklı fikirlerin
daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi için diğer herhangi bir yöntemden daha
sağlıklıdır. Bu bazılarına saçmalık gibi gelebilir, ama biz bu konuyu gönülden
destekliyoruz.” diye fikir beyan etmiştir. Yargıç Brandeis, Whitney v.
California davasında verdiği lehte oy şerhinde bu prensibe klâsik tanımını
kazandırmıştır.
“Bize bağımsızlığı kazandıran atalarımız.. tartışma ortamının siyasî bir
görev olduğunu ve bunun Amerikan Hükümetinin temel prensiplerinden biri
olması gerektiğine inanmışlardır. Kendileri insanî kurumların tamamının
muhatap olduğu risklerin de farkındaydılar. Ama düzenin bozulması
korkusuyla düşüncenin, ümidin ve hayal gücünün desteklenmemesinin
topluma zararlı olduğuna, korkunun baskıyla büyüdüğüne, baskının nefreti
desteklediğine ve de güvenliğe gidilen yolda sıkıntı ve çözüm önerilerinin
açıkça tartışılması gerektiğine ve kötü fikirlerin avukatlarıyla en iyi
mücadelenin iyi fikirler olduğuna inanmışlardı. Tartışma ortamlarından
kaynaklanan güce inanarak,
kanun tarafından dayatılan sessizliği
lanetliyorlardı. Hükmeden çoğunlukların sık sık gündeme gelen baskılarını
dikkate alarak Anayasada değişiklik yapılmış ve ifade ve örgütlenme
özgürlükleri garanti altına alınmıştır.”
Bu sebeple mevcut dosyayı değerlendirirken konuyu ilgilendiren
meselelerde sınırsız, açık bir tartışma ortamı yaratılması prensibini dikkate
alıyor ve bu tartışma ortamının bazen kamu görevlilerine hitaben hoş
olmayan, sert eleştiriler de içerebileceğini kabul ediyoruz. Mevcut olaydaki
ilânda, günümüzde kamunun en fazla ilgilendiği konulardan biri olan
olaylarla ilgili üzüntü ve protestoların telaffuzu, tamamen Anayasanın
korumasını hak etmiş gibi görünmektedir. Sorun ilândaki bazı ifadelerin
doğruluklarının tartışmalı olması ve davalıyı rencide etmesidir.
Birinci Değişiklikle getirilen garantilerle ilgili olarak yetkili makamların,
özellikle hâkimlerin, jürilerin veya idari görevlilerin yaptıkları yorumlarda
herhangi bir doğruluk testindeki istisnaya, özellikle de ispat yükünü
konuşmacıya yükleyen bir yoruma ısrarla izin verilmediği görülmektedir.
Anayasal koruma ifadenin “gerçekliği, popülerliği veya sunulan bilgilerin
sosyal faydasına göre devreye girmez.” Madison’ın dediği gibi, “her konunun
tam kullanımında bazı hususların suistimal edilmesi kaçınılmazdır, bu durum
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en net biçimde basında karşımıza çıkar;” 4 Elliot’s debates on the Federal
Constitution (1876),571. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310,
davasında Mahkeme şu tespitte bulunmuştur:
“Dini inanışlar ve politik görüşler söz konusu olduğunda keskin fikir
ayrılıkları ortaya çıkabilir. Her iki alanda da bir kişinin eğilimlerinin
komşusuna en büyük hata olarak gelmesi mümkündür. Diğerini kendi fikri
doğrultusunda ikna etmek için, fikrini kabul ettirmeye çalışan taraf abartıya
kaçabilir, gerçekleri farklı yansıtabilir, kendi fikrinin karşıtları hakkında
söylentiler çıkarabilir. Ama insanlarımız tarihsel tecrübeleri ışığında
yaşadıkları doğrultusunda, ifade özgürlüğünün fikirlerin paylaşılması ve
halkın aydınlanması ve demokrasinin işleyebilmesi açısından vazgeçilmiş
olduğunun farkına varmışlardır.”
“Serbest bir tartışma ortamında bazı yanlış fikirlerin de telaffuz edilmesi
kaçınılmazdır. Ancak ifade özgürlüğüne hareket edebilecek bir alan
bırakılması açısından bu tip açıklamaların da engellenmemesi gerekir.”
N.A.A.C.P. v. Buton, 371 U.S.. 415,433. Bu prensip Sweeney v. Patterson
davasında Temyiz Mahkemesi tarafından da kabul edilmiştir. Yargıç Edgerton
bir kongre görevlisinin hukukî bir atama emrine karşı çıktığından dolayı bir
gazetenin kendisini anti-Semitism ile suçlamasıyla ilgili davanın reddedilmesi
üzerine hemfikir olan tüm hâkimler adına söz alarak şöyle demiştir:
“Kamu görevlilerinin siyasî eylemlerinden dolayı yanlış haberler
yapmaktan kaynaklanan sorumluluğun tartışıldığı davalarda yönetilenlerin
yönetenleri eleştirememesine yönelik görüş, modası geçmiş doktrini temel
alır. Burada toplumun çıkarları dava açmış olan kişinin veya diğer herhangi
bir bireyin çıkarlarının çok önündedir. Toplumun korunması sadece
tartışmayı değil bilgi paylaşımını da gerektirir. Saygı duyulan bazı adamların
onayladığı bazılarının ise kınadığı siyasî eylemler ve görüşler devamlı
olarak Kongre üyelerine atfedilmektedir. Özellikle kişilerin ruhi durumları
ve uygulamalarına yönelik olarak dile getirilen maddi hatalar kaçınılmazdır.
Karalama
kavramına yeni katılan her unsur serbest tartışmadan
kaynaklanmaktadır.”
Adlî
memurların mevzubahis olması durumunda bu mahkeme,
mahkemelerin şöhret ve saygınlıklarının dikkate alınmasının hâkim veya
mahkemeyi eleştirme fiilinin cezalandırılması için yeterli bir gerekçe
olmadığına karar vermiştir. Bridges v. California, 314 U.S 252 . Bu durum
ifadede yer yer gerçeğe aykırı kısımlar olsa da doğrudur. İfade özgürlüğüne
getirilecek bariz bir kısıtlama ancak adaletin tecelli etmesine doğrudan açık
bir tehlike mevcut olduğunda mümkündür. Eğer hâkimleri zor şartlar altında
çalışma gücüne sahip metanetli insanlar olarak kabul edeceksek aynı durum
diğer kamu görevlileri, (meselâ seçimle gelmiş Komiserler) açısından da
kabul edilmelidir. Bu kişilerin görevleri çerçevesinde işledikleri fiillerin
eleştirisi, sırf ilgili kamu görevlisinin mesleki
şöhretini kolaylıkla
etkileyebildiği ve etkili bir eleştiri olduğu için, ifade özgürlüğünün anayasal
korumasının sınırları dışında bırakılamaz.
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Eğer ne maddi hata ne de iftirai içerik kamu görevleri esnasında işlenen
fiillerin üzerindeki anayasal korumayı kaldırmaya yetmiyorsa bu iki faktörün
birleşmesi de yeterli olmaz. Bu, 1978 tarihli İsyan Kanunu (Sedition Act)
hakkındaki büyük fikir ayrılıklarından alınacak olan bir derstir. Bu kanun
Birinci Değişikliğin temelindeki fikir konusunda toplumda bir duyarlılık
yaratmıştır. Bu kanun ile “bir kişi Birleşik Devletler veya Kongre ya da
Başkan aleyhine karalama yada bunları, bunlardan birini diğeriyle karşı
karşıya getirmek amacıyla veya ABD vatandaşlarının nefretini uyandırmak
amacıyla yanlış, skandalvari veya kindar ifadeler yazdığı, veya yayınladığı
takdirde” bunların 5.000 ABD Doları para cezası ve 5 yıl hapis cezası ile
cezalandırılması öngörülmüştür. Kanun savunmacı tarafa savunmasını
yapma hakkı tanımış ve jürinin hem hukukî hem de olaylara ilişkin olarak
konuyu değerlendirebileceğini belirtmiştir.
Bu niteliklerine rağmen Kanun, Jefferson ve Madison’ın ortaklaşa bir
hareketiyle anayasal açıdan şiddetle eleştirilmiştir. 1878 tarihli meşhur
Virginia Kanun’unda Virginia Genel Kurulu meseleye şöyle bir yorum
getirmiştir.
“Kongrenin son toplantısında geçen İsyan Yasası ve Yabancılar Yasası
ile ilgili son iki davada özellikle Anayasanın görünür ve uyarıcı ihmalleri
protesto edilmişti...(İsyan Yasası) Anayasa tarafından verilmemiş aksine
anayasaya yapılan değişikliklerin kesinlikle yasakladığı bir yetkiyi
kullanmaktadır. Uluslararası camiada büyük tepki uyandırması gereken bu
yetkiye göre kamu görevlerini yerine getiren kişilerin eleştirilmeleri ve diğer
bütün hakların temeli sayılabilecek; insanlar arasındaki doğrudan iletişimin
engellenmesi mümkün oluyordu.” 4 Elliot’s Debates, supra, 553-554
Madison, raporu protestoyu destekler nitelikte hazırlamıştır. İddiası
Anayasanın “Hükümetin değil de insanların mutlak egemenliğe sahip olduğu”
bir hükümet tarzı yaratmak olduğu şeklindeydi. Devletin yapısı, bireylerin
güçlerini devlete kanalize ettikleri bir yönteme dayanmaktadır. Bu
Hükümdarın egemen olduğu ve vatandaşlarının da onun tabiyetinde oldukları
İngiliz devlet yapısından tamamen farklıdır. “Bu durumda
basın
özgürlüğünün değişik bir seviyesini belirlemek doğal ve gerekli değil mi?”
Temsilciler Meclisindeki tartışmanın ilk safhalarında Madison: “Cumhuriyetçi
devletin doğasını incelersek sansür gücü devletin üzerinde vatandaştadır.
Vatandaşlar üzerinde devlette değil” demiştir. 4 Annals of Congress,
934(1794). Bu yetkinin basın tarafından kullanılması konusunda ise
Madison’ın raporunda şu ifadeler yer almaktadr:
“Her Devlette ve muhtemelen Birlikte basın, kamuya malolmuş kişilerin
haklarında yorumlar yapmak için örfi hukukun katı sınırlarına bağlı
kalmayan belli bir özgürlüğe sahiptir. Bu çerçevede ifade özgürlüğü
temelleri üzerinde durmaya devam edecektir.”
Devlet yetkilerinin toplumda tartışma konusu yapılması, Madison’a göre,
Amerikan Hükümetinin temel prensibidir. İsyan Yasası her ne kadar
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Mahkemede hiç görüşülmemiş olsa da, geçerliliği bugüne kadar mahkeme
salonlarında hep tartışılmıştır. Uygulanması sonunda ödenmesine hükmedilen
tazminatlar Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Kongre yasasıyla geri
ödenmiştir. 4 Şubat 1836 tarihinde Calhoun, Senatoya verdiği raporda “bu
yasanın geçersizliğinin zaten kimsenin şüpheye düşmediği bir konu olduğunu”
ifade etmiştir. Başkan Jefferson bu kanun uyarınca hüküm giymiş olanları
affetmiş, para cezalarını iade etmiş ve şöyle demiştir. “İsyan yasası
çerçevesinde her türlü ceza ve mahkûmiyeti affediyorum. Çünkü bu kanunun
batıl olduğunu düşünüyorum” Mr Adams’a mektuplar, 22 Temmuz 1804, 4
Jefferson’s Works (Washington ed.), sayfa 555-556. Kanunun batıl olduğu bu
mahkemenin hâkimleri tarafından da kabul edilmektedir. Bu görüşler, adı
geçen kanunun, devlet görevlilerine yönelik eleştiriler üzerinde uyguladığı
baskı sebebiyle Birinci Değişikliğe aykırı olduğu yönünde geniş bir fikir
birliğinin göstergesidir.
Davacının iddia ettiğinin aksine İsyan Yasasındaki anayasal sınırlamaların
sadece Kongreye uygulanabileceği ve Eyaletlere uygulanamayağı yolundaki
fikir gerçeği yansıtmaz. Birinci Değişikliğin esasen Federal Hükümetin
faaliyetlerini kapsadığı doğrudur . Jefferson, “basının özgürlüğünü kontrol
etmek adına” bu yetkiyi Eyaletler adına da tanımıştır. Ama bu fark,
Ondördüncü Değişikliğin kabulü ve Birinci Değişikliğin Eyaletlere de
uygulanmasıyla ortadan kalkmıştır.
Bir eyaletin ceza kanunuyla, Anayasa’ya uygun bir şekilde, ortaya
çıkaramayacağı bir konu, medeni hukuktaki iftiraya ilişkin kurallar
çerçevesinde de yetkisi dışındadır. Alabama mahkemelerinde sözü edilen tipte
bir kanun maddesine dayanılarak zararların tazminine hükmedilmesi ceza
kanunu ile cezaya çarptırılmaktan daha fazla caydırıcıdır. Örneğin,
Alabama’da iftiraya ilişkin bir kanundaki bir madde, başka bir insanın suç
işlediği izlenimini yaratabilecek bir konuşma yapması, yazı yazması veya
basması durumunda “bunun 500,- ABD Dolarını aşmayacak bir para cezasıyla
cezalandırılmasını ve 6 ay mahkûmiyet cezası verilmesini öngörür. Bu suçtan
yargılanan kişi iddianamenin gerekleri ve şüpheden sanığın yararlanması gibi
sıradan ceza hukuku güvencelerinden yararlanır. Bu güvenceler hukuk
mahkemelerinde bir davada kendini savunan tarafa uygulanmaz. Bu davada
(ispat yükü veya maddi zararın ispatına gerek olmadan) uygulanan ceza
Alabama ceza kanunu çerçevesinde öngörülen cezadan 1000 kat ve İsyan
Yasası çerçevesinde öngörülenden ise 100 kat daha fazladır. Hukuk
davalarında bir suçtan iki kere ceza çekmeme prensibi olmadığından bu
herhangi bir yayından dolayı birine açılabilecek tek dava da olmaz. Yayını
yapan gazete bu davaların altından kalkabilse de toplumda sesini duyurmaya
çalışanlara karşı uygulanan bu baskılı ortam Birinci Değişiklikle tanınan
özgürlüklerle çatışır niteliktedir. Bu çerçevede Alabama hukukunda iftiraya
karşı yürütülebilecek hukukî müeyyidelerin ceza hukuku müeyyidelerinden
çok daha ağır olduğu söylenebilir.”
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Hukuk devleti, savunmaya hak tanıması sayesinde kendini güvenceye
almış değildir. Yanlış olduğu bilinmeyen ifadelerin kullanıldığı durumlarda
yapılan savunma Smith v. California, 361 U.S. 147, davasında sanığın
yayınlanan şeyin suç olduğunu bildiğine dair istenen delilden daha az önemli
değildir. Smith davasında şu hususlar öne çıkmıştı:
“Kitabın satışını yapan kişi, içeriğinin suç olduğunu bilmemesine rağmen
suçluysa. sadece içeriğini bildiği kitapların satışı yoluna gidecektir. Bu
sebeple de devlet edebiyat üzerine dolaylı olarak bir baskı uygulamış
olacaktır. ... Satıcının üzerine yüklenen külfet aslında halkın da üzerine
yüklenmiş sayılacaktır. ...Cezaî sorumluğu karşısında edebiyata yönelik
olarak sergileyeceği sınır aslında devletin doğrudan edebiyata
uygulayamadığı baskıya denk düşecektir. Kitap satıcısının uygulayacağı
oto-sansür, tüm toplumu etkileyen bir sansür olacaktır. Bu sansürün
uygulanması sayesinde edebiyatın her türünün dağılımı zarar görmüş
olacaktır.”
Resmi makamlar hakkında eleştiri yapmadan evvel bunun tüm yönlerinin
doğru olduğunun araştırılmasının yapılmasını beklemek, kişilerin kendi
kendilerini sansürlemeleri beklentisini de beraberinde getirmektedir. İfadede
sözü edilen olayların gerçekliğinin ispatının talep edilmesi ve bunun ispat
külfetinin savunmacıya yüklenmesi sadece yanlış ifadelerin sınırlanacağı
anlamına gelmez. Bu savunmayı yeterli bir savunma güvencesi olarak kabul
eden mahkemeler bile, söz konusu metindeki her unsurun gerçek olduğunun
ispatlanmasının güçlüğünü kabul etmektedirler. Böyle bir kural
uygulandığında devlet görevlilerini eleştirmeye niyetlenenler, telaffuz
edecekleri olaylar doğru bile olsa, bunların doğruluğunu mahkemede
ispatlamanın zorlukları karşısında seslerini yükseltmekte tereddütlü
davranacaklardır. Sonuçta kanunu çiğnememek adına çok genel ifadelerde
bulunacaklardır.” Speiser v. Randall, supra 357 U.S. 526. Bu sebeple bu kural
toplumda tartışmayı köstekler niteliktedir. Birinci ve Ondördüncü
Değişikliklerle de çelişki halindedir.
“İnsanların oylarını verirken adayların karakter ve niteliklerini tartışmaları
son derece doğaldır. Bu tür tartışmaların toplum ve devlet için önemi ve yararı
büyüktür; öyle ki, ilgili olabilecek özel kişilerin rahatsız edilmemesi ve ara
sıra bireylerin şöhretlerinin zarara uğratılması gibi durumlarda uğranılan zarar
daha büyük bile olsa kamu refahının karşısında boyun eğmelidir. Aleniyetten
doğan kamu yararı öylesine büyüktür ve özel kişiliğin zarar görme ihtimali o
kadar düşüktür ki, bu tür tartışmaların bir ayrıcalığı olması gereklidir.”
Mahkeme, böylece yargılamayı yapan mahkemenin talimatının doğru bir
hukukî ifade olduğunu, şunları belirterek teyit etmiştir:
“Bu şekilde nitelenebilecek bir ayrıcalığı ortaya çıkaran bir durumda,
böyle bir haberle iftiraya uğradığını iddia eden herkes, ya varolan kötü niyeti
ispat edecek ya da çaresiz kalacaktır. Bu ayrıcalık, kamu meselelerini,
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kamuya malolmuş kişileri ve resmi görevler için aday olmuş kişileri de
kapsayan çok çeşitli konulara uzanır.” 78 Kan., 723, 89 P., 285.
Bir görevlinin görevleri çerçevesindeki fiillerinden dolayı eleştirilmesine
tanınan böyle bir ayrıcalık, bir kamu görevlisine bir vatandaş tarafından iftira
davası açıldığında sağlanan korumayla benzerlik taşır. Barr v. Matteo
davasında (30 U.S. 564, 575), bu Mahkeme bir federal görevlinin kullandığı
ifadenin, o kişinin görevinin genel sınırları çerçevesinde yapılması hâlinde
mutlak olarak ayrıcalıklı olacağına hükmetmiştir. Devletler, daha düşük
düzeydeki görevlileriyle, bazı farklılıklarla olsa da, aynı bağışıklığı en yüksek
devlet görevlilerine de bahşetmişlerdir. Fakat bunların tümü en azından
söyledikleri sözlerin gerçekte iftira olduğu ispatlanmadıkça korunmadan
faydalanırlar. Resmi ayrıcalığın kabul edilmesinin sebebinin, böyle bir hakkın
tanınmaması durumunda kamu görevlilerinin eylemlerinin açılan davalar
çerçevesinde görevlerini korkusuz ve etkili bir şekilde yapamayacakları ve en
heyecanlı devlet personelinin bile görevlerini yaparken yılgınlık duygusuna
kapılacağı tereddüdüdür. Barr v. Matteo, supra, 360 US 571. İki taraflı
düşünceler, hükümetin vatandaşlar tarafından eleştirilmesini desteklemektedir.
Devlet görevlilerinin devleti yönetme yükümlülüğü olduğu kadar
vatandaşların da eleştirme ödevi vardır. Madison’ın da söylediği gibi,
“insanları sansürleme yetkisi
Devlette değil bizzat
vatandaşların
kendilerindedir.” Devlet görevlilerinin faaliyetlerinden dolayı onları
eleştirenlere belli bir dokunulmazlık tanınmaması, sadece devlet görevlilerine
faaliyetlerinden dolayı bir güvencenin tanınması hakkaniyete uygun
olmayacaktır.
Bu sebeple böyle bir ayrıcalığın Birinci ve Ondördüncü Değişiklikler
çerçevesinde öngörüldüğü yönünde karar veriyoruz.

III
Kamu görevlilerinin, görevlerinin icrasına yöneltilen eleştirilere karşı açtıkları
hakaret davalarında tazminata hükmedilmesi konusunda, Anayasa’nın
Devletin gücünün sınırlarını belirlediğini düşünmekteyiz. Bu tip davalarda
açıkça tahkir ve küçük düşürme kastının ispatlanması kuralı uygulanabilir.
Görünüşe göre, Alabama yasasında cezaî zararlar için tazminata
hükmedilirken açıkça kötü niyetin (kastın) ispatı aranırken, genel zararlarda
kastın varolduğu bir karinedir. Böyle bir karine federal kurallara
uymamaktadır. “Karine koyma gücü anayasal sınırlamalardan kaçış yolu
olarak kullanılmamalıdır,” (Bailey v. Alabama, 219 U.S. 219,239); “imtiyazın
(dokunulmazlık hakkının) kaybedilmesi için aranan kötü niyetin gösterilmesi
bir karine değildir, ancak davacı tarafından ispatlanması gereken bir
husustur.....” Dava yargıcı, jüriye genel ve cezaî zararlar arasındaki fark
konusunda talimat vermediğinden, hüküm tümüyle genel ya da cezaî zararlar
için bir tazminat olabilir. Fakat, bunun bu aşamada anlaşılması imkansızdır,
bu belirsizlik sebebiyle, kararın değiştirilmesi ve davanın yeniden incelenmesi
gerekmektedir.
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Davalı yeni bir dava yoluna başvurabileceğinden, adaletin etkili bir şekilde
tecelli etmesini göz önünde bulundurarak, davalının yeni bir dava açmasının
anayasal olarak mümkün olabileceğinin tespit edilebilmesi için mevcut
delillerin tarafımızdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Bu mahkemenin görevi sadece anayasal ilkeleri incelemekle sınırlı değildir;
aynı zamanda, bu ilkelerin anayasal olarak uygulanıp uygulanmadığını da
kesinleştirmek için uygun davalarda delilleri gözden geçirmemiz de
gerekmektedir. Bu dava, “sınırsız olarak korunan ifade ile meşru olarak
sınırlandırılan ifade arasındaki çizgi”nin tespitiyle ilgilidir. Bu sınırın
belirlenmesi gereken durumlarda “bahse konu ifadeleri ve bu ifadelerin
telaffuz edildiği şartları kendimiz değerlendirerek ....bunların Birinci
Değişikliğin koruması altında olan tipte olup olmadığı sonucuna varabiliriz.
Mahkeme kararlarının kişilerin ifade özgürlüklerine haksız bir müdahale
olmasını
önlemek için “Bahsekonu ifadelerin tamamı hakkında bir
değerlendirme yapmak gerekir.” Edwards v South Carolina, 372 U.S. 229,235
.
Bu standartları uygulamak suretiyle sunulan delillerin bariz kötü niyetin
Anayasanın öngördüğü standartlar çerçevesinde ikna edici bir şekilde ortaya
konamadığını ve bunun davacının lehine bir şekilde karar verilmesini
sağlayamayacağını dikkate almış oluyoruz .
Bireysel dilekçeciler açısından davanın biraz tartışılmasına ihtiyaç vardır.
Her ne kadar kendi isimlerinin reklam metninde zikredilmesine izin vermiş
olduklarını kabul etsek bile kendilerinin bu reklamda gerçeğe aykırı bilgiler
yer aldığından haberdar oldukları konusunda hiçbir delil yoktur. Bu sebeple
aleyhlerine verilmiş bir karar anayasal bir temele oturmamış olacaktır.
Times açısından ise benzer şekilde olayların bariz bir kötü niyetle hareket
ettiklerini ispatlamaya yeterli olmadığı sonucuna varabiliriz. Times’ın Genel
Sekreteri tarafından yapılan ve reklamdaki bazı ifadeler dışında diğerlerinin
gerçeği yansıttığına inandığı şeklinde açıklama, Alabama Yüksek
Mahkemesinin vardığı sonuca anayasal bir temel sağlamamaktadır. İfade,
yayın sırasında kötü niyetli olunduğuna dair bir işaret içermemektedir. Reklam
“esasa ilişkin olarak yanlışlar içerse de – davacının kendi delilleri bunu
kanıtlamaktadır– ileri sürülen görüşler çok da mesnetsiz değildir ve de
tanıkların böyle bir fikre sahip oldukları konusunda iyi niyetli olduklarını
yalanlayacak bir delil de elde edilememiştir. Times’ın reklamın içeriğini
davacının talebi üzerine tekzip etmeyip daha sonra Vali Patterson’un talebi
üzerine tekzip etmesi ise, kötü niyetin var olduğunu savunmak için yeterli
delil değildir. Tekzip yayınlayıp yayınlamamanın kötü niyet olarak
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda ise burada neden kötü niyet
olarak kabul edilemeyeceği açısından iki sebep mevcuttur. Birincisi, Times
tarafından gönderilen mektup yayınlanan reklamın içeriğinin davacı ile ilişkili
olduğu konusunda ciddî bir tereddütleri olduğunu ortaya koymaktadır.
İkincisi, yayınlamayacaklarına dair kesin yanıt verilmiş değildir. Gazete
yazının neden kendisiyle ilgili olduğunu düşündüğüne dair davacıya
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görüşlerini sormuştur. Davacı ise bu soruya yanıt vermeyi gerekli
görmemiştir.
Son olarak, Times’ın reklamın içeriğini kendi dosyalarından bile kontrol
etmeyerek yayınladığına dair kanıtlar mevcuttur. Dosyalarda konuyla ilgili
olan haberlerin bulunması tabiî ki, Times’ın reklamın içeriğinin yanlış
olduğunu bildiğini ortaya koymaz. Times gazetesinde yayından sorumlu
kişilerin kontrol ederken ihmalkar davrandıkları konusunda ise şunlar
söylenebilir. Kayıtlara göre, gazete yetkilileri reklamın sponsoru olarak
görülen sayısız iyi tanınan kişinin itibarına ve A. Philip Randolph isimli
kendilerinin yakınen tanıdığı bir kişinin reklamdaki isimlerin bu reklama
onay verdiğine dair gazeteye gönderdikleri mektuba güvenmişlerdir. Reklamla
ilgilenen kişilerin, reklamın Times’da yayınlanmasının kabul edilemez olması
(kişisel olarak birisine saldırıya yönelik olması) için geçerli ölçütlere
uymadığına dair ifadeleri mevcuttur. Bu sebeple, bu bahisden ilânın
yayınlanmasını engelleme imkanları yoktu. Times aleyhindeki delillerin
reklamdaki yanlış ifadelerin tespiti açısından en fazla ihmalkar davrandıkları
söylenebilir. Ve Anayasaya dayanarak bu ihmalin bariz bir kötü niyet
oluşturduğunu ifade etmemiz mümkün değildir.
Aynı zamanda düşünmekteyiz ki, eldeki deliller Anayasaya göre başka bir
eksikliği de barındırmaktaydı. Deliller jürinin söz konusu ifadelerin davacıyla
doğrudan ilişkili olduğuna dair kararını da destekler nitelikte değildir. Davacı
reklam ile kendisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için reklamdaki ifadeler
ve altı tanığın ifadesine dayanmaktadır. Davacı bu konuda Mahkemeye yaptığı
hitapta şunları ifade etmiştir.
“Davacıya polis komiseri olarak hitap edildiği reklamın metninden
açıkça anlaşılmaktadır. Dahası, jüri gazete editörünün ifadesini ... emlakçı
ve sigortacı... erkek giyim eşyaları satan bir satış müdürünün... gıda
malzemeleri satan bir adamın, hizmet istasyonu işletmecisi ... ve davacının
bir zamanlar birlikte çalıştığı bir kamyon hattı işletmecisinin ifadelerini
dinlemiştir. Bu tanıkların hepsi reklamdaki ifadeler ile davacı arasında ilişki
kurduklarını beyan etmişlerdir...”
Reklam metninde davacıya hiçbir şekilde (isim veya mevkii itibarıyla) atıf
yapılmamaktadır. İddia edilen eylemlerden bir kısmı (yemek salonunun
öğrencilere kapatılması,
Dr King’in evinin bombalanması, kendisinin
aşağılanması, ve kendisi aleyhine takibat başlatılmış olması) doğrudan polisi
ilgilendirmemektedir. Her ne kadar metinde “onlar” zamiri kullanılmış olsa
da, bu eylemler kişisel bir mevcudiyet gerektirmemektedir. Davacının
kendisini kastettiğini ileri sürdüğü ifadeler, doğrudan polisle ilgili ifadelerdir,
örneğin kamyonlar dolusu polisin State Capitol binasının basamaklarındaki
eylem sonrasında Alabama State College Kampüsünü çevrelemiş olması, Dr
King’in “yedi defa tutuklanmış olması” gibi. Bu ifadeler bazı açılardan
gerçekleri yansıtmamaktaydı. Şöyle ki, polis kampüsü kuşatmamış sadece
yakınındaki bir yere konuşlanmıştı ve olay yerine State Capitol binasındaki
eylem sonrasında gitmişti ve de Dr King sadece 4 kere tutuklanmıştı.
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Reklamla ifadeler arasındaki çelişkilerin davacının saygınlığını zedelemesi,
zaten anayasal sorunlar ortaya çıkarabilir ancak bunların burada tartışılması
gerekli görülmemektedir. Bu ifadeler polisi kastediyor gibi görünse de,
şahsen davacıyı kasteden bir ifade kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu dolaylı
referans konusunda aranacak kanıt davacının tanıklarının ifadelerinde
bulunabilir. Ama bu ifadelerden hiçbirinde davacının alenen kastedildiğine
dair hiçbir kanıt yoktur. Sadece Polis Departmanının başı olduğundan ve bu
sebeple polisin fiillerinden sorumlu olduğundan bahsedilmektedir. Ancak
ifadelerin bazıları doğrultusunda tanıklar, davacının şahsen polisin fiillerini
emretme veya şahsen bu fiillerin içerisinde yer almakta olduğunu
düşünmüşlerdir. Bu düşünceye varmalarındaki etken, ifadede geçen bazı
ifadeler olmayıp bizzat kendisinin Polis Departmanının başı olduğundan
dolayı olaylarla doğrudan bağlantısı olması gereğidir.
“Bizce sıradan vatandaş, polis ve itfaiyeci gibi kamu görevlilerinin şehri
yöneten bir idarecinin hatta tek bir Komiser’in emrinde çalıştığına dair
bilgiye sahiptirler. Bu tip grupların performans veya hatalarının
değerlendirilmesi aşamasında övgü ve eleştiriler genelde bu örgütün en
üstündeki kişiye yönelir.”
Bu ifade, hükümetin faaliyetlerinin eleştirilmesi açısından huzursuzluk
verici ibareler içermektedir. “Bu ülkedeki hiçbir son derece mahkemesi,
bugüne kadar Amerikan hukukunda hükümet faaliyetlerinin eleştirilmesinin
cezaî sonucu olacağına dair bir karar vermedi.” City of Chicago v. Tribune
Co., 307 III. 595,601,139 N. E. 86,88 (1923) Yukarıdaki yöntem uygulanırsa,
hükümete yönelik eleştirileri şahsi eleştiriler olarak değerlendirerek bunları
siyasî karalama olarak kabul edebilirdi. Hükümeti iyi niyetle eleştiren kişilerin
bu eleştirilerinden ötürü cezalandırılmaları ihtimalinin Alabama
mahkemelerinde kabul edilmesi, Anayasayla koruma altına alınmış ifade
özgürlüğüne büyük bir sınırlamadır. Bu sebeple hükümetin eylemlerine
yönelik kişiselleştirilmemiş bir saldırının bu eylemleri gerçekleştiren kişi için
karalama niteliği taşımadığına karar veriyoruz. Davacı ile reklam arasında
başka herhangi bir ilişki tespit edilemediğinden hareketle bu ifadelerin
davacıyı hedef aldığına dair delilin yetersiz olduğunu tespit ediyoruz.
Alabama Yüksek Mahkemesinin kararı bozulmuştur ve dava dosyası bu
kararla çelişmeyen diğer işlemlerin yerine getirilmesi için bu mahkemeye geri
gönderilmiştir.
Karar bozulmuştur.
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GARRISON v. LOUISIANA
379 U.S. 64 (1964)*

Görüşülme Tarihi: 22 Nisan 1964 Karar Tarihi: 23 Kasım 1964.

Özet
Temyize başvuran Louisiana’daki Bölge Savcısı, bölgesindeki bazı mahkeme
hâkimleriyle yaşadığı bir anlaşmazlık sürecinde yaptığı bir basın toplantısında,
hâkimleri tembel olmak, yetersiz kalmak ve ahlâksızlık hakkındaki kanunun
uygulanması ile ilgili çabalarına engel olmakla suçladı. Bir eyalet mahkemesi,
savcıyı Louisiana İftira Kanunu’nu ihlâl etmekten dolayı suçlu buldu. Bu kanun,
memur eylemlerinin eleştirilmesi bağlamında, kötü niyetli hislerle “mevcut bir
garaz” ile yapılmış doğru beyanlara ve eğer kötü niyetle veya doğruluğu konusunda
mantıki bir gerekçe taşımadan yapılmışsa yanlış beyanlara verilecek cezayı kapsar.
Eyalet Yüksek Mahkemesi, kanunun temyizcinin özgür ifade haklarını anayasal
olmayan yollardan engellemediğini kabul ederek mahkemenin kararını onayladı.
Karar bozuldu.
*

Çeviren: Doç.Dr. Ramazan Gözen, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı.
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Yargıç BRENNAN Mahkemenin kararını açıkladı.
Temyizci, Louisiana Orleans Bölgesi (Parish) Bölge Savcısıdır. O bölgenin
Bölge Ceza Mahkemesinin sekiz hâkimiyle yaşadığı bir anlaşmazlık sürecinde,
bu hâkimlerin yargılama faaliyetlerini aşağılayan beyanlar içeren bir basın
toplantısı yaptı. Bunun sonucunda, jurisiz bir mahkemede bir başka bölgeden
gelen bir hâkim tarafından yargılandı ve Louisiana İftira Kanunu’na göre iftira
cezası ile cezalandırıldı. İftira olarak kabul edilen temel suçlama şudur: Çok
sayıda ceza davalarının birikmesinin sebebi, hâkimlerin yetersizliği, tembelliği
ve fazla tatil yapmaları; hâkimlerin, New Orleans’daki yeraltı ahlâksızlık
olaylarının araştırılması için gerekli harcamalarda kullanılacak ödeneklerin
verilmesini engelleyerek, kendisinin ahlâksızla ilgili kanunu uygulama
çabalarını engellemiş oldukları şeklindeki suçlaması. Savcı, hakimlerin
niyetlerini eleştirmek için şunları söyledi:
“Hâkimler, esrar ve fuhuş benzeri işlerin yapıldığı batakhanelerin
kapatılmasının maliyetini karşılamak için oluşan fonların kullanılmasına izin
vermeyi reddederek, dört koldan yapılan ahlâksızlık soruşturmaları ile ilgili
eğilimlerinin ne olduğunu apaçık ortaya koydular….
….
“…Bu durum, şantajcı-haraççıların bizim sekiz tatil-heveslisi
hâkimlerimiz üzerindeki etkisi konusunda ilginç sorular ortaya
çıkarmaktadır.”
Louisiana Yüksek Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararının onayladı.
Dava Mahkemesi ve Eyalet Yüksek Mahkemesini her ikisi de, temyizcinin ileri
sürdüğü ifade özgürlüğünün, dava konusu kanun tarafından Anayasaya aykırı
olarak engellendiği görüşünü reddettiler. İddia, ilk kez 1963 Döneminde
dinlendi ve davanın tekrar dinlenmesi için takvime bağlanmasına karar verildi.
Kararı iade ediyoruz.

I.
New York Times v. Sullivan örneğinde, Anayasaya göre bir kamu görevlisini
yaptığı bir resmi işlemden dolayı eleştiren ifadelerin, “gerçek bir garaz” yani
yanlış olduğunu bilerek veya doğru ya da yanlış olup olmadığına dikkat
etmeksizin yapılan yanlış beyanlar olması durumunda, tazminata konu
olabilecğini belirttik. Herşeyden önce, haksız iftira beyanlarının farklı tarihçesi
ve amaçları göz önünde bulundurulduğunda, New York Times kararının da kamu
görevlilerinin resmi eylemlerinin eleştirilmesine cezaî müeyyideler uygulama
hususunda devletin yetkisini sınırlayıp sınırlamadığına karar vermemiz gerekir.
Biz bu yetkinin sınırlı olduğunu kabul ediyoruz.
Kamu görevlilerinin eleştirilmesi söz konusu olduğunda, bilinçli ve sürekli
olarak yapılan karalamalar hakkındaki kanunun, iftira kanunları tarafından
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korunanlardan farklı çıkarlara hizmet ettiği ve bu yüzden aynı sınırlamalara
maruz kalmaması gerektiği şeklindeki görüşün hiçbir değerinin olmadığını
düşünüyoruz. Örfi hukukta doğru olsa bile, haksız iftira beyanları savunulamaz.
Her ne kadar doğru da olsa, iftira içeren bir yayının mağduru olan kişi, iftiranın
yayılmasından dolayı haksız bir şekilde zarara uğramamış olsa da, konuşmacı
yine de cezalandırılır, çünkü bu tedbir söylemin kızgın mağdurun barışı
bozmaya dönük provoke etme ihtimalini önlemek için alınır. Bu argüman,
Edward Livingston’un Louisiana için önermiş olduğu ceza kanununun iftira
maddelerini açıklamasında iyi bir şekilde ifade edilmektedir:
“İftira, ister gerçek ister farazi olsun, hiçbir kanunun şu ana kadar yok
edemediği çatışmaların çoğunun sebebidir. Eğer kanun yapıcılar, hakkında
yasa oluşturdukları kişilerin arzularına ve hislerine biraz dikkat kesilmek için
en baştan zahmet etmiş olsalardı, bu saldırılar kanunların üstünde bir güce
hiçbir zaman erişemezdi. Fakat, onlar yaralanmış onurları dikkate almayarak,
kişileri bu tanımlamanın tüm yanlışlarından intikam almaya yönlendirdi;
iftiranın ceza kanunu maddelerinde yer bulmasını engelledi. Hakaretler,
onurun yerine bir unvan oluşturdu.” Livingston, A System of Penal Law for
the State of Louisiana, s. 177 (1833).
Gerçekte, daha çok şiddetin olduğu önceki zamanlarda, tazminat cezaları
karalama eylemlerinin sınırını neredeyse ortadan kaldırmıştı. Ceza davası,
fitneye sebep olan iftiralara karşı bir silah olarak kullanılması durumu hariç,
neredeyse kadük hâle geldi. Adetleri değiştirmek ve iftira suçları davalarının
tamamen kaybolması, şu gözleme haklılık vermektedir: “özel fiziki tedbirler
yerine hukukun üstünlüğünün genel olarak kabul edildiği modern şartlar altında,
barışın korunması amacıyla özel iftira ve karalamalar için ceza davasının gerekli
olduğunu iddia etmek mümkün değildir.” Emerson, ‘Toward a General Theory
of the First Amendment’, 72 Yale L. J. 877, 924 (1963). Amerikan Hukuk
Enstitüsünün Resmi Modern Ceza Kanunu Tasarısı Taslağında Louisiana
örneğinde olduğu gibi bir cezaî iftira düzenlemesinin olmaması, bu modern
konsensusu yansıtmaktadır. American Law Institute (ALI) Raportörleri, bu
eksikliği açıklarken, Livingston’un gerekçesinin geçerliliğini yitirmiş olduğunun
güçlü delilini ortaya koydular:
“Cezaî müeyyidelerin, iftiranın şeytanlık olduğu ya da sivil dava açma
hakkı olan bir kişiye zarar vermesi gibi bir gerekçeyle haklı çıkarılmasının
mümkün olmadığını söylemeye bile gerek yoktur. Biz ceza hukukunu
genellikle toplumun güvenlik duygusunu olağanüstü bir şekilde rahatsız eden
zararlı davranışlara uygularız. Açıktır ki, ABD’de, kişisel iftira bu
durumların hiçbirinin sahasına girmez, bu yüzden cezaî denetim altına almak
uygun değildir ve bu, davaların durmasının ve bu ülkedeki özel cezaî iftira
yasasının neredeyse kadük hâle gelmesinin muhtemel sebebidir…”
Bu sebeple, Raportörler, örneğin Chaplinsky v. New Hampshire davasında
kullanılan kanunda olduğu gibi, barışın ihlâline sebep olma eğilimindeki
kelimeleri düzenlemek amacıyla, ya da Beauharnais v. Illinois davasında
kullanılan kanunda olduğu gibi, “özellikle kamusal istikrarsızlığa yol açması
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muhtemel” grup suistimali konusundaki konuşmaları düzenlemek amacıyla,
sadece dar kapsamlı kanunlar teklif ettiler. Fakat, Louisiana eyaletinin açık ve
mevcut tehlike standardını, kendi kanununa uygulanmasının uygun olmadığı
sebebiyle reddetmesi ve kanunun içinde düzenin ihlâline sebep olması beklenen
konuşmayı sınırlayan her hangi bir şeyin olmaması da hesaba katılırsa,
Louisiana kanunun bu çeşit dar kapsamlı bir kanun olmadığı sonucuna
varmamıza yol açar.
Biz daha sonra, iftira suçunda doğrunun savunulmasının tarihsel olarak “iyi
niyetlerle ve meşru amaçlar için” yayınlanan ifadelerle sınırlandırılmasının,
iftira suçu kanununa uygun olması sebebiyle New York Times kararına dahil
edilip edilmemesini dikkate alıyoruz. Özellikle, bu tarihin, doğrunun
savunusunun, Louisiana kanununun yaptığı gibi, kötü-niyet anlamında
düşmanlık gösterilmesinden dışlanmasına izin verip vermediğini sormamız
gerekir. Alexander Hamilton’ın başarısız bir şekilde iddia ettiği formülü
yansıtan birçok eyalet anayasalarında ve kanunlarında bulunan “iyi niyet”
sınırlaması, doğrunun her türlü savunulmasını reddeden genel-hukuk kuralını
özgürleştirdi. “Kamunun hiçbir çıkarının olmadığı bir durumda, bir kişinin
unutulmuş yanlış davranışı, ya da bir ilişkinin suistimali, doğru olduğu temeline
dayanarak, derlenmeli ve dünyaya yayımlanmalı” şeklindeki iğrenç bir ifadeyi
yansıttığı sürece, bu sınırlamanın meşru bir devlet çıkarına hizmet edip
etmediğiyle ilgilenmek zorunda değiliz. Herhalukarda, eleştirinin kamu
görevlilerine ve kamusal işler kapsamındaki faaliyetlerine dönük olduğu
durumda, doğrunun yaygınlaştırılması bağlamında, özel konum-prestijin
korunması yönündeki çıkar, anayasa tarafından korunan daha geniş kamu
çıkarlarının gerisinde kalır. Kısacası, State v. Burnham’da New Hempshire
mahkemesinin aşağıdaki görüşüyle hemfikiriz:
“Eğer bir kimse bir yayın yapmak için yasal bir fırsat varken doğruyu
yayınlamışsa, ve başka bir şey yapamamışsa, açık bir kötülük ile icra edilmiş
olsa bile, onu suçlu-sorumlu kılabilecek hiçbir mantıklı prensip yoktur…
“Doğrunun iyi niyetler ve haklı-meşru hedefler amacıyla
yayımlanmasının yasal olduğu kabul edilmiştir. Fakat bu kural aşırı
yüzeyseldir. Eğer yasal bir fırsat – bir yayın yapmak için yasal bir hak- varsa
ve konu doğru ise, hedef meşrudur ve böyle bir durumda bu yeterlidir.”
Bunun yanında, ifadenin yanlış olduğu durumda bile, Anayasanın bu
alandaki ifade özgürlüğünü koruyan muhteşem prensipleri, bilerek veya
dikkatsizce yapılan hata hariç, tüm ifadelere negatif sonuçlar yüklenmesini
yasaklar. Eğer konuşmacı kin-kızgınlık sonucu konuştuğunun mahkemede ispat
edileceği riskini taşıyorsa, kamu işleri hakkında tartışma yapmak serbest
olmayacaktır; kin-kızgınlık sonucu konuştuysa bile, içten inanılarak yapılan
söylemler, fikirlerin özgür değişimine ve doğrunun bulunmasına katkıda
bulunmaktadır. Louisiana kuralı gibi bir kurala göre, kandırarak zarar verme
niyetinden ziyade, bilakis zarar vermek amacıyla yapılan bir kötülüğün
bulunmasını uygun bulmakla, “popüler bir politikacıya karşı konuşmak zararlı
bir şey olur ki, bunun sonucunda samimiyetsizlik ve yetersizlik korunacaktır.”
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Noel, “Defamation of Public Officers and Candidates”, 49 Col. L. Rev. 875, 893
(1949). İlâve olarak, “[p]opüler siyasî bir kişiye karşı suçlamalarda bulunma
durumunda…kötü-niyet ya da egoist siyasî niyetlerden arınmış olduğunu
göstermek neredeyse imkansız olabilir.” Benzeri düşünceler, bizim, federal
memurların resmi görevleri içerisinde yaptıkları iftira içeren yayınlarda, kötüniyet anlamında kötülüğün olduğuna bakılmaksızın, mutlak dokunulmazlık
sahibi olurlar, şeklindeki görüşlerimizi desteklemektedir. Alabama’nın New
York Times davasındaki iftira kanunu konusunda söylediğimiz şey, Louisiana
iftira suçu kuralına aynı şekilde uyar: “Eğer resmi faaliyetin eleştirisi,
memurların kendilerine verilen ayrıcalıklara eşdeğerde bir ayrıcalığa sahip
olmasaydı, bu durum kamu görevlilerine, hizmet ettikleri kamu üzerinde haksız
bir öncelik verirdi.”
Biz, New York Times davasında, bir kamu görevlisinin, ancak ifadenin
yanlış olduğunu ve yanlış bilgi sebebiyle ya da doğru-yanlış olup olmadığına hiç
dikkat edilmeden serdedildiğini ispat ederse, tazminata izin verilebileceğini
kabul ettik. New York Times’daki kararlara varmamıza yol açan sebepler, bu
davada da aynı derecede geçerlidir. İfade özgürlüğünün anayasal garantileri,
cezaî müeyyidelere de aynı standartların uygulanmasını zorunlu kılar. Doğru,
kamu işlerinin tartışılması, ne sivil ne de cezaî müeyyidelerin konusu
olmayabilir. Ve “…serbest tartışmada hatalı açıklamaların kaçınılmaz olarak
olacak olması, ve… ifade özgürlüğünün ‘hayatta kalabilmesi için ihtiyaç
duyduğu’…’nefes alma fırsatına’ sahip olması, hatalı açıklamaların korunmasını
gerektirir” görüşü sebebiyle, New York Times’da gündeme geldiği üzere
yanlışlığın yüksek derecede farkında olunarak yapıldığı yanlış açıklamalar, sivil
ya da cezaî müeyyidelerin konusu olabilirler. Çünkü, kamu işleriyle ilgili olarak
yapılan konuşma, kendi kendine ifadeden daha ileri bir şeydir; kendi kendini
yönetmenin özüdür. Birinci ve Ondördüncü Değişiklikler, “kamu işleri hakkında
tartışma, sınırsız şekilde özgür, sağlıklı ve herkese açık olmalıdır ve hiddetli,
iğneleyici ve bazen de hükümet ve kamu görevlilerine hoş gelmeyecek derecede
keskin saldırılar pekala içerebilir şeklindeki prensibe duyduğumuz derin ulusal
bağlılığı”mızı içermektedir. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S., 270 .
Fakat, bilinçli/kasıtlı yanlışın kullanımı, anayasal sorun üzerinde farklı bir
tartışma ortaya çıkarır. Her ne kadar doğru olmasa bile, samimi olan bir ifade,
özgür konuşma hakkının faydalı bir şekilde kullanılmasını ilerletebilirse de, bu
durum bir kamu görevlisi hakkında bilerek ve kasten yayımlanan bir yalanın da
benzeri bir imtiyaza sahip olması gerektiği sonucunu çıkarmaz. Bugün olduğu
gibi, Birinci Değişikliğin kabul edildiği zaman da, kasti ya da dikkatsiz yalanı
kamu hizmetlisini görevinden almak, hatta bir yönetimi devirmek için etkili bir
siyasî araç olarak kullanan oldukça ahlâksız ve becerikli kişiler vardı. Cf.
Riesman, “Democracy and Defamation: Fair Game and Fair Comment I”, 42
Col. L. Rev. 1085, 1088-1111 (1942). Konuşmanın siyasî amaçlar için bir araç
olarak kullanılması, onu, otomatik olarak Anayasanın koruyucu zırhı içine
almaz. Çünkü, bilinen bir yalanın bir araç olarak kullanılması, aynı zamanda
demokratik yönetim ilkeleriyle ve ekonomik, sosyal ve siyasal değişimin
etkileneceği istikrarlı yöntemle de uyuşmaz. Bilinçli yanlış, şu ifadeler
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kapsamına girer: “Fikirlerin herhangi bir şekilde dışa vurulmasının zaruri unsuru
olmayan, gerçekliğe götüren bir adım olarak önemsiz bir sosyal değere sahip
olduğu için bunlardan elde edilecek herhangi bir faydanın, asayiş ve ahlâkın
korunması yönündeki çıkardan açıkça daha ağır gelmediği” ifadeler. Chaplinsky
v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572 . Böylece bilerek yanlış açıklama ya da
doğrunun pervasızca dışlandığı yanlış açıklama, anayasal korumaya sahip
değildir.

II.
Temyizcinin beyanının kamu görevlilerinin resmi faaliyetlerinin eleştirilmesi
kapsamına alınmasında ve New York Times kararından yararlanma hakkının
olduğu konusunda bir mani görmüyoruz. Louisiana Yüksek Mahkemesi’nin
açıklamayı yorumlamasına göre, bu beyan, resmi faaliyete değil hâkimlerin
kişisel varlıklarına karşı yapılan bir saldırıdır. Dava mahkemesinin, temyizcinin
beyanının iftira olduğu şeklindeki görüşünü kabul eden Louisiana Yüksek
Mahkemesi şu karara vardı: “…‘şantajcı etkiler’ ibaresinin herkese uygulanacak
şekilde kullanılması; “o kişi, sahtecilik, dolandırıcılık, hilekarlık, hırsızlık ve
itimatsızlık yapmak üzere etki altında kalmıştır”, sonucunu ve anlamını ortaya
koymaktadır.” Ve “hâkimler 19 aylık sürenin 300 gününde tatil yaptılar ifadesi,
“Deadhead kanunun ihlâl edilmesi anlamına gelir; ve “Bill of Information’da
belirtilen diğer ifadeler, görevin kötüye kullanılması anlamına gelir. Mahkeme
şu sonuca vardı: “Savunmanın ifadeleri…bir mahkemenin ya da sekiz hâkimden
herhangi birinin mahkeme oturumunu yönetme usulünün eleştirileri değildir.
Dava edilen ifadeler, sekiz hâkimin samimiyeti ve itibarına karşı yapılan kişisel
saldırılar içermektedir.”
Bununla birlikte, temyizcinin beyanının sadece tam bir özel iftira
oluşturduğu şeklinde kabul edilmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Suçlama,
hâkimlerin Bölge Ceza Mahkemesi işlerini yürütmeleri ile ilgilidir. Bir kamu
görevlisinin, görevlerini yaparken sergilediği tavrın bir şekilde eleştirisi, o
görevlinin özel ve aynı zamanda kamusal onurunu elbette etkileyecektir. New
York Times kararının uygulanamamasının sebebi, bir memurun sadece özel
hayatındaki onurunun değil aynı zamanda kamu hayatındaki onurunun zarar
göreceğinden dolayıdır. Kamu-görevlisi kuralı, kamu görevlileri (kamunun
hizmetlileri) ile ilgili bilginin halka özgürce aktarılması konusunda yüksek kamu
çıkarını korur. Bu sebeple, bir görevlinin bir kadroya uygunluğuna temas eden
herşey dikkate alınmalıdır. Bir kadroya uygunluk bakımından dikkate alınması
gereken kişisel özelliklerinden bir kaçı, her ne kadar bu özellikler memurun özel
yaşamındaki kişisel karakterini de etkileyebilir olsa da, itimatsızlık, kötülük ya
da uygunsuz amaçlardır. Kansas Yüksek Mahkemesi’nin Coleman v. Maclellan
davasında kamu görevlisi adayları hakkında belirttiği gibi:
“Açıkçası, bir aday, kamu denetimine ve araştırmasına hazır olmalıdır. O
kadar ki, görevle ilgili uygunluğuyla alakalı olması sebebiyle kendi özel
kişilik özellikleri de buna dahildir. Fakat, bir adayın kişisel özelliğinin
sınırlarını ölçerken, insanların ne üzümün gül dikeninde ne de incirin
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devedikeninde yetişmediğine inanmak konusunda üstün yetkinliğe sahip
olduklarını daima hatırlamak gerekir.”

III.
New York Times olayının prensiplerini uygulamaya koyduğumuzda, Louisiana
Yüksek Mahkemesinin yetkin bir şekilde yorumladığı gibi, Louisiana
kanununun, kamu görevlilerinin resmi eylemlerinin eleştirilmesi çerçevesinde
anayasal olarak geçerli olmayan standartlar içerdiğini düşünüyoruz. Çünkü,
doğru eleştirilerin cezalandırılmasını kesinlikle yasaklayan New York Times
kararının aksine, bu kanun, “gerçek bir garaz” ile yapılan doğru açıklamaların
cezalandırılmasını öngörmektedir. Ve “gerçek bir garaz” kararlarda “nefret, kötü
niyet ya da düşmanlık ya da yaralamaya dönük ahlâksız arzu…” şeklinde
tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kanun, kamu görevlilerine karşı yanlış açıklamaları
kapsadığı şeklinde yorumlandığı için anayasal değildir. New York Times
standardı, yanlış olduğu bilinerek yapılmadığı veya doğu ya da yanlış olup
olmadığına hiç dikkat etmeksizin yapılmadıkça, yanlış açıklamaların
cezalandırılmasını yasaklar. Fakat, Louisiana kanunu, kötü-niyetle yapılıp
yapılmadığını araştırmaya gitmeksizin yanlış açıklamaları cezalandırır. Kötüniyet bulunamadıysa bile, kamu görevlilerini ilgilendiren yanlış bir açıklama,
eğer doğruluğu konusunda mantıklı bir gerekçeye dayanarak yapılmadıysa, yine
cezalandırılabilir. Louisiana Yüksek Mahkemesi, bu mahkûmiyet kararını, salt
ön mahkemenin kötü-niyet, düşmanlık ya da yaralamak için ahlâksız bir arzu
bulgusunu destekleyen delilin yeterli olduğu gerekçesine dayanarak onayladı.
Fakat, ilk derece mahkemesi, mahkûmiyet kararını şu ilâve bulgulara da ayrıca
dayandırdı: Açıklama yanlıştı ve doğruluğu yönünde mantıki bir gerekçeye
dayanarak yapılmadı. Hâkim şunları söyledi:
“Savunmanın inandırıcı bir gerekçe olarak tanımlanabilecek makul bir
gerekçeye (reasonable belief) sahip olabileceği, ne de bu sekiz Bölge Ceza
Mahkemesi Hâkiminden biri hariç hepsinin iftira açıklamasında suçlandıkları
konularda suçlu oldukları bana inandırıcı gelmiyor. Bu adamlar, …çok
yüksek makamlarla… onurlandırılmışlardır. Hepsinin kendilerine yöneltilen
suçlamaların hepsinden de suçlu olabilecekleri, beni ikna etmiyor. Bu
sebeple, (savcıya) verilen imtiyazların burada geçerli olduğuna
inanmıyorum….”
Bu, New York Times testini uygulamaya koyan bir görüş değildir. Hâkimin
uyguladığı makul-gerekçe standardı, doğrunun-dikkatsizce-hesaba katılmaması
standardı ile aynı değildir. İlk derece mahkemesinin görüşüne göre, makul bir
gerekçe şudur: “sıradan akıllı bir adamın, âdil ve doğru-haklı bir sebep
gösterebileceği” şey. Burada söylenmek istenen şudur: bu test açısından kötüniyet olmaması durumunda cezaî sorumluluktan ayrıcalık, açıklamanın yanlış
olduğunu açığa çıkaracak olan sıradan bir hassasiyetin gösterildiği ispat
edildiğinde ortadan kalkar. New York Times örneğinde ortaya koyduğumuz test,
sıradan hassasiyete bağlı değildir; ayrıcalığın kötüye kullanılması şarta bağlıdır,
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sadece savsaklamaya değil, fakat doğrunun pervasızca hesaba katılmaması
şartına bağlıdır.
Bu sebeplerle, karar bozulmuştur.

MEMOIRS v. MASSACHUSETTS
383 U.S. 413 (1966)*

Görüşülme Tarihi: 7-8 Aralık 1965 Karar Tarihi: 21 Mart 1966

Özet
Massachusetts başsavcısı, Cleland’ın Bir Zevk Kadınının Hatıraları (Memoirs of a
Woman of Pleasure) adlı kitabının müstehcenliği ile ilgili bir hükme varılması için
bu medeni emsal davasını açmıştır ve davanın yeniden görülmesini talep eden
yayıncı da davaya müdahil olmuştur. Davayı gören mahkeme, ilk celsenin ardından,
ki bu celse bilirkişi raporunu ve diğer kanıtları içermiştir, kitabın dağıtım şeklini
değerlendirmeksizin kitabın içeriğini değerlendirerek, kitabın müstehcen olduğuna
hükmetmiş ve Birinci ve Ondördüncü Değişikliklerin korunma hükümlerine tâbi
olmadığına karar vermiştir. Massachusetts Yüksek Mahkemesi, şehevi duygulara
hitap eden ve açıkça zararlı olan bir kitabın müstehcen kabul edilebilmesi için
tamamen değersiz olması gerekmez gerekçesiyle, bu kararı onaylamıştır.
ABD Yüksek Mahkemesi, Massachusetts Yüksek Mahkemesi’nin federal
anayasal standartları yanlış yorumladığını belirterek kararı bozmuştur.
Karar bozulmuştur.

*

Çeviren: Doç.Dr. Şaban Çalış, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı.
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Yargıç Brennan, Yargıç Fortas ile Başyargıcın iştirak ettikleri,
Mahkemenin kararını açıkladı.
Bu dava müstehcenlikle ilgilidir. Bu davada 1750 yılında John Cleland
tarafından yazılan Bir Zevk Kadınının Hatıraları adlı (yaygın olarak Fanny Hill
adıyla bilinir) kitabın kendisinin dava konusu olduğu ve kitabın yayıncısının ya
da dağıtıcısının dava konusu edilmediği bir yargılama sonucunda söz konusu
kitabın müstehcen olduğuna hükmedilmiştir. Yargılama, Massachusetts
Başsavcısı tarafından, Massachusetts’in Genel Kanunları mucibince, Bölüm
272, 28C-28H, kitabın müstehcen olduğunu ilân etmek için açılan emsal
davasından ibarettir. Kısım 28C’ye göre, davayı başlatan iddia “ismiyle kitabı
hedef almalı” ve “bahsi geçen kitabın hukukî olarak neden müstehcen
addedilmesi gerektiğini” gösteren bir metin günlük bir gazetede yayınlanmalı ve
karar ayrıca taahhütlü postayla “yayınla ilişkili herkese” gönderilmelidir. Bu
dava ile ilgili olarak da karar metni Boston’daki bir günlük gazetede
yayınlanmış ve bu metnin bir nüshası kitabın telif hakkı sahibi ve yayıncısı
olduğu iddia edilen G. P. Putnam's Sons’a taahhütlü posta ile gönderilmiştir.
28D’ye dayanarak, G. P. Putnam's Sons kitap adına davaya müdahil olmuş,
ancak adı geçen kısmın tanıdığı hak olan müstehcenlik mevzuunun bir jüri
tarafından yargılanmasını talep etmemiştir. 28F’ye göre yürütülen, Üst
Mahkemece görülen celsede, “eşitlik namına verilen kararlarla ilgili alışılmış
istikamete uygun olarak”, mahkeme kitabı bir delil olarak ele almış ve ayrıca,
ilgili fıkranın izin verdiği üzere, uzmanların şahadetlerini dinlemiş, kitabın
edebi, kültürel ve eğitimsel karakterini değerlendirebilmek için de ayrıca kitap
incelemeleri gibi diğer kanıtları da kabul etmiştir. Tüm kanıt bundan ibarettir.
Hiçbir taraf “kitabın yayın tarzı ve metodu, pazarlanması ve dağıtımıyla ilgili
olarak” kanıt gösterilmesi hakkını öngören kanun maddesinden
faydalanmamıştır. Davayı gören yargıcın son kararı ise şudur: Hatıralar’ın
müstehcen olduğuna hükmedilmiştir. Ayrıca kitabın “28B ve diğer maddeler
uyarınca Başsavcı veya farklı kanun uygulayıcılarının başvuruları karşısında
Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının Birinci ve Ondördüncü
Değişiklikleriyle korunan hakların koruması altında olmadığına karar
verilmiştir.” Massachusetts Yüksek Mahkemesi de bu hükmü onamıştır.
Muhtemel yargılama hakkını dikkate alırız. Kararı bozuyoruz.

I.
Massachusetts kanunlarında yeralan “müstehcen” kavramı, Yüksek Mahkemesi
tarafından, Anayasanın izin verdiği en geniş Eyalet yorum olarak
değerlendirilmektedir: “kanun müstehcen olan her malzemeyi Anayasanın
öngördüğü şekilde tanımlar.” Attorney General v. The Book Named "Tropic of
Cancer 345 Mass. 11, 13, 184 N. E. 2d 328, 330 (1962). Hakikaten, önümüzdeki
nihaî hüküm, Hatıralar’ın –kanundaki ifadeye göre- müstehcen olduğu
yönündeki bulgunun, bu kitabın Birinci Değişikliğin koruması altında
olmadığının ilânı anlamına geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla, mahkemelerin
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önündeki tek soru, Hatıralar’ın, Roth v. United States davasında tesis edilen
müstehcenlik testini geçip geçemediğidir.
Roth davasında müstehcenliği şöyle tanımladık: “materyalin ana teması, bir
bütün olarak ele alındığında, ortalama bir insan için ve toplum normları
düşünüldüğünde, cinsellikle ilgili duyguları cezbediyorsa kitap müstehcen kabul
edilir.” Bu tanıma göre, müteakip davalarda ayrıntılandırıldığı şekilde, üç unsur
aynı anda bulunmalı ve bir birini desteklemelidir:
(a) materyalin ana konusu, bir bütün olarak, seks ile ilgili şehevi
duyguları harekete geçirmeli,
(b) seks ile ilgili olayların anlatımı ve temsili ile ilgili olarak ilgili
materyal geçerli çağdaş toplum standartlarına karşı açıkça nahoş olmalı,
(c) materyal tümüyle toplumsal değerden yoksun bulunmalı.
Eyalet Yüksek Mahkemesi müstehcenlikle ilgili olarak Roth tanımını
uygulamayı uygun gördü ve üç ölçütü de tatmin edici buldu. Mahkemenin,
Hatıralar’ın şehevi duyguları harekete geçirme ve açıkça nahoş olma ölçütlerini
sağladığı şeklindeki hükmünün yanlış olduğu iddiasının tekrar ele alınmasını da
gerekli görmüyoruz. Ancak iptal gereklidir, çünkü mahkemece toplumsal değer
kriteri yanlış yorumlanmıştır. Mahkeme, toplumsal değer ölçütünü şu şekilde
açıklamıştır:
“Kitabın tamamen “toplumsal değerden yoksun bulunup bulunmadığı”
düşünülmeye açıktır. Olanca çabasını harcayan uzmanın söylediklerinin de
mahkeme elbette farkındadır: Hatıralar edebi değeri olan yapısal bir
romandır, kitap teşhis sanatında bir kabiliyet sergilemekte ve komedi tarzına
bir katkıda bulunmaktadır, İngiliz romanının gelişim tarihinde önemli bir
yeri vardır, ve ahlâkî bir unsur içermektedir: aşk ile yapılan cinsel ilişki
genelevdeki cinsel ilişkiden üstündür. Ancak bilirkişinin kitabın az çok bir
edebi değere sahip olduğunu tespit etmiş olması, kitabın toplumsal değerinin
olduğu anlamına gelmez. Biz toplumsal önem testini, şehevi duyguları
harekete geçiren ve açıkça nahoş olan bir kitabın, müstehcen olduğu tespit
edilmeden,
tamamen
toplumsal
değerden
yoksun
olduğuna
hükmedilmemelidir şeklinde yorumlamıyoruz.”
Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir kitabın müstehcen olduğu tespit edilmeden
kayıtsız şartsız değersiz olmayabileceği şeklindeki hükmünde hatalıdır. Bir kitap
tamamiyle toplumsal değerden yoksun bulunduğu tespit edilmedikçe
yasaklanamaz. Bu durum, kitap şehevi duyguları cezbetse ve açıkça nahoş olsa
dahi böyledir. Üç federal anayasal kriterden her biri bağımsız olarak
uygulanmalıdır. Kitabın şehvet uyandıran yönü veya açıkça nahoş oluşu kitabın
toplumsal değerini ne artırabilir ne de onu yok edebilir. Buradan hareketle,
mahkemenin Hatıralar’ın çok az bir toplumsal değer taşıdığı görüşü ve vardığı
hüküm federal anayasal standartların hatalı yorumundan kaynaklandığı için iptal
edilmelidir.
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II.
Bu iptal kararından Hatıralar’ın Anayasaya göre her koşulda müstehcen
sayılması gerektiği sonucu çıkarılamaz. Ön şart olarak, değerlendirme
olanağımız olmayan, Hatıralar’ın şehevi duyguları harekete geçirdiği ve açıkça
nahoş olduğu fakat çok küçük bir toplumsal değer ifade ettiği iddiası yerine
satıcının yayının şehveti azdırdığı yönündeki vurgusuna ilişkin iddialar, bir
mahkemece önemsiz unsurlar olarak görülebilir. Şehevi duyguların
cezbedilmesi için ticari olarak kullanılması ve diğer tüm değerlerin dışlanmış
olması ile ilgili kanıt(lar) kitabın tamamen toplumsal önemden yoksun olduğu
sonucunu doğrulayabilir. Böyle bir durum da, toplumsal değerlerden tamamen
yoksun bir kitap gereksiniminin ortadan kaldırılması için toplumsal değer
testinin gevşetilmesinden çok; satıcının tek vurgusunun yayınlarının cinsel
tahrik yönü üzerinde bulunduğu Ginzburg v United States davasında
ayrıntılarıyla açıkladığımız gibi, mahkeme sadece kitabın kendisinin
değerlendirilmesini kabul edebilir. Oysaki bu mahkemeden istenen şey soyut
olarak Hatıralar’ın müstehcen sayılıp sayılmayacağı ve müstehcenlik
konusunun satış, dağıtım ve yayın gibi özel bir durumla ilişkilendirilip
ilişkilendirilemeyeceğinin tespit edilmesidir. Dolayısıyla da kitabın tüm
kullanım ihtimalleri göz önünde tutulmamalı ve açıkça şehvet unsurları içerdiği
için bu kitabın seks tacirleri tarafından kötüye kullanılabileceği gibi bir risk, Massachuesset Mahkemesinin Hatıralara atfettiği tarihsel ve edebi değer de
dikkate alınarak- kitabın yayıncıları ve dağıtımcıları elinde toplumsal bir değere
haiz ve önemli olabileceği gerçeğini değiştirmemelidir.
Karar bozulmuştur.

Yargıç WHITE’ın karşı oy yazısı
Roth v. United States davasında, Mahkeme bir yayının ana teması– dürüstlüğün
alışılmış sınırlarını aşacak derecede- şehvetle ilgili duyguları kamçıladığı
takdirde müstehcen olabileceğine hükmetti. Mahkeme, bu tür materyalin
“tamamen toplumsal değerden yoksun olduğunu” ifadeyle, Anayasanın Birinci
Değişikliğince korunamayacağını hükme bağladı.
Roth davasındaki tanımlamaya göre materyalin bir toplumsal değere haiz
olması sebebiyle müstehcen sayılmaması, Roth davasının temel iddialarından
birini reddetmek demektir: bu tür materyal korunmamaktadır, çünkü asli olarak
ve açıkça toplumsal kıymetten yoksundur.
Eğer “toplumsal değer” şu andaki geçerli görüşün kabul ettiği gibi
kullanılırsa, müstehcen materyal, dürüstlük sınırlarının çok ötesinde de olsa; şu
şartlar altında cezadan muaf olur: eser edebi bir tarza sahipse; tarihi bilgiler ya
da eski bir dil ile ilgili karakteristikler içeriyorsa, veya hatta ilginç bir biçimde
basılmış veya ciltlenmişse. Buna göre iyi yazılmış ve bilhassa etkili olarak
anlatılan müstehcenlik korunmaktadır. Kötü yazılmış olanı ise cezalandırılmaya
açık [demektir]. Peki bazı insanların bu materyali alıp okumaları onun toplumsal
değerini niye kanıtlayamasın?
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Buna dayanarak, eğer kitabın ana konusu –Roth davasında belirtildiği üzereşehevi duyguları cezbediyorsa, fakat yine de kitap karakter tahlili, coğrafya ve
mimarlık açıklaması yapıyorsa, toplumsal önem testine göre kitap müstehcen
sayılmayacaktır. Düşünüyorum ki, Roth davası aksini ortaya koyuyor: kitabın
karakteri asıl teması ile sabit olup farklı kişilikteki arızi temaların varlığı ile
değiştirilmemiştir. Roth davasını gören mahkemenin Chaplinsky v. New
Hampshire davasından yaptığı şu alıntı daha az anlamlı değildir:
“...İyi tanımlanmış ve sınırları dar ifadenin birtakım türleri vardır ki,
bunların önlenmesi ve cezalandırılmasının herhangi bir anayasal soruna
sebep olacağı asla düşünülmez. Bunlar açık saçık ve müstehcendir... Kesin
olarak gözlenmiştir ki bu tür ifadeler, herhangi bir görüş bildiriminin önemli
bir parçası sayılmazlar ve onlardan çıkarılacak az miktardaki toplumsal
değer, düzen ve ahlâkın korunmasındaki toplumsal değerden çok daha
azdır....”
Benim düşünceme göre, “toplumsal önem” müstehcenliğin bağımsız bir testi
olamaz, fakat sadece materyalin cinsellikle ilgili temel değerini belirlemede
önemlidir. Mahkemenin veya jürinin yapacağı bu belirleme materyalin
kendisine ve davadaki tüm kanıt ve uzmanlara dayanacaktır.
Benim anladığım kadarıyla, Roth testinin uygulaması, yasama meclislerinin,
mahkemelerin ve jürilerin hükümlerinin uygulamalarını içerir. Fakat bu, Roth
davası adına yapılabileceklerin sınırlı olmadığı anlamına gelmez. Roth davası,
bir yasama meclisinin bir kitabı sadece seks ile ilgili diye ya da cinsellikle ilgili
duyguları kamçıladı diye yasaklama serbestisi olduğu anlamına gelmez. Keza,
Fanny Hill gibi kitapların –korunmadığı takdirde- cinsellik dışındaki
cezbediciliğinin kesinlikle kaybolacağı anlamına da gelmez. Edebi stil, tarih,
cinsellik öğretileri, kişilik tahlilleri (hatta bir fahişenin) ya da ahlâkî derslerin
naylon poşetler içinde sarılıp sarmalanmaları gerekmez. Gerçekte, bu ifadeleri
ile yasamanın tenkit dokunulmazlığını suçlamaktadırlar.
Son olarak, hatırlanmalıdır ki, Fanny Hill ve benzeri kitapların yayını ve
satışı yasaklanırsa, yasağı empoze eden Anayasa değildir. Sansür yasama ile
ilgili bir kanundan kaynaklanmaktadır ve kanun koyucular, böyle kitapları
istedikleri zaman yasaklamaya dahil etme konusunda anayasal olarak
serbesttirler. Eğer bir Eyalet, Fanny Hill’i müstehcen olarak görmekte ısrar eder
ve satışını yasaklarsa, Anayasanın Birinci Değişikliği bu durumu engellemez.
Eyalet Mahkemesinin kararını onaylarım.
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Temyiz yoluna giden kişi, müstehcen kitaplar basmak, başkalarını hazırlaması için
tutmak ve satmak niyeti ile bulundurmak yoluyla New York Ceza Kanununu 1141.
Maddesini çiğnemekten suçlu bulundu. Hüküm:
(1) Kanun izin verilmeyecek kadar muğlak değil.
(2) Kitaplar müstehcen sayılmaya uygun bulundu.
(3) Temyize başvuranın gerekli kastı taşıdığını gösteren yeterli derecede kanıt
vardı.
(4) Temyize başvuran, kitaplara yasadışı olarak el konulduğunu ve bu yüzden bu
kitapların kanıt sayılmasının uygunsuz olacağını ileri sürerek davanın bir üst
mahkemeye iletilmesi talebinde bulunmuştur. Fakat bu talep reddedilmiştir.
Karar onaylandı.

Yargıç BRENNAN Mahkemenin kararını açıkladı.
Bu dava, yine bugün karar verilen Ginzburg v. United States davası gibi,
müstehcenlik yasası uyarınca verilen mahkûmiyetlerle ilgilidir. New York
şehrinin üç hâkimli Özel Oturum Mahkemesi’nin, temyize başvuranı, müstehcen
kitaplar hazırlasın diye başkalarını tutarak, müstehcen kitaplar yayınlayarak, ve
satmak niyeti ile müstehcen kitaplar bulundurarak, New York Ceza Kanunu’nun
1141 maddesini çiğnemekten suçlu buldu. Bu suçlar yüzünden toplam 3 yıl
hapis ve 12 000 Dolar para cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesinin 1. Dairesi
mahkûmiyeti onayladı. Temyiz Mahkemesi karşı oy olmadan kararı onayladı.
Kararı onaylıyoruz.
Temyize başvuranın, söylediği ya da inandığı bir şey için değil, yaptıkları ve
sözde müstehcen kitaplar yayınlama ve satma girişimlerindeki baskın rolü için
aleyhine dava açılmıştır. Bu davada 50 kitap yer almaktadır. Bu kitaplar
cinselliği pek çok kisve altında betimlemişlerdir. Bazıları görece normal
heteroseksüel ilişkileri anlatsa da, çoğu, sado-mazoşizm, fetişizm ve
homoseksüellik gibi sapkınlıkları anlatıyor. Birçoğu, açık saçık giyinmiş
kırbaçlanan, dövülen, işkence edilen veya tecavüz edilen kadınların resimlerini
içeriyor. Tamamına yakını değilse bile pek çoğu, temyize başvuranın verdiği
detaylı bilgilere göre yazarlar ve ressamlar tarafından yazılmış ve çizilmiş;
daktilo ile yazılmış kitapların foto-ofsetleridir. Kendisine talimat verirken bir
yazar, temyize gidenin kitapların “seks sahneleri ve lezbiyen sahneleriyle dolu
olması…sert
güçlü
olmalıydı,
sert
olmalıydı,
ayrıntılarıyla
açıklanmalıydı…seksi çok açıkça yazmalıydım, seks sahnelerini çok güçlü
yapmalıydım…Seks sahneleri erkeklerle kadınlar, kadınlarla kadınlar ve
erkeklerle erkekler arasında alışılmışın dışında olmalıydı… O, kadınların
kadınlarla seks yaptıkları sahneler istedi…İçinde lezbiyen sahnelerin olduğu
seks sahneleri istedi…Ona lezbiyen demiyordu, onu kadınların kadınlarla ve
erkeklerle seks yapması olarak tanımlıyordu ve anormal ve kuraldışı modada
seks sahneleri ve şiddet vardı” diyerek bunların olması için ısrar etmesine
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tanıklık etti. Bir başka yazar temyiz edenin kendisine “açıkça kırbaçlanan tenin
kararmasıyla ilgilenmesini” bildirdiğine tanıklık etti. Ressamlar, temyiz edenin
kitabın açıklamaları ve içeriği hakkında kendilerine benzer bir şekilde talimatlar
verdiğine şahitlik ettiler.
Bütün kitaplar karton ciltli “hamur kağıda” ucuz bir şekilde hazırlandı ve
maliyetinin binlerce katı satış fiyatıyla basıldı. Özellikle üçü, kitabın “kalın” ya
da “ince” olmasına dayanarak kopya başına 40 veya 15 ödenen bir foto-ofset
matbaacı tarafından basıldı. Matbaacı temyize başvuran tarafından kendisinin,
adının yayıncı adı olarak kullanılmaması, her kitapta uydurma isimler
kullanılması, “herhangi bir isim ve adres uydurması” konusunda talimat
verildiğini bildirdi. Temyize başvuran, kitapları matbaacının binasında depoladı
ve depo yeri için matbaacının kirasının bir kısmını kendisi ödedi. Matbaacı,
temyize başvuranın yönlendirmeleri doğrultusunda, kitapları temyize başvuranın
perakende deposuna, yayıncının satış yerine teslim etmesi ve duruma göre
kitapları başka yerlere göndermesi konularında emirler aldı. Temyize başvuran
yazarlara, ressamlara ve matbaacıya hizmetleri karşılığı nakit olarak genellikle
kendi kitap evinde ödeme yaptı.

I.
Temyize başvuran 1141. maddeye bizatihi geçersiz olduğu için saldırıyor,
maddenin sadece sadist ve mazoşist olduğu için yayınları yasaklayarak
Anayasanın Birinci Değişiklik sınırlarını aştığını, “sadist” ve “mazoşist”
terimlerinin kabul edilemeyecek ölçüde muğlak olduğunu ve “müstehcen”
teriminin de yine kabul edilemeyecek derecede muğlak olduğunu iddia ediyor.
İlk iki iddianın esasına karar vermek durumunda değiliz; çünkü New York
mahkemeleri bu davada “sadist” ve “mazoşist” terimlerinin tıpkı 1141’de,
yasaklanan kitapları tanımlamak için kullanılan diğer sıfatlar gibi,
“müstehcen”in “benzerleri”olduğuna karar verdi. “Müstehcen” teriminin de izin
verilemez şekilde muğlak olduğuna dair iddia, Roth v. US davasındaki kararımız
ışığında boşa çıkıyor. Aslında New York mahkemelerince 1141’ı yorumlarken
benimsenen “müstehcen” tanımı Roth’un tanımıyla sınırlanandan daha dar bir
çeşit sınırla sınırlandırıyor, ve böylece 1141, Roth’daki kanunlar gibi, oldukça
doğrulanabilir suç standartları sağlıyor. Temyize başvuran, başvurulduğu gibi
1141 geçersiz diye itirazda bulunuyor; çünkü, ilk olarak, yayınlamakla,
hazırlanması için başkalarına kiralamakla ve satmak için sahip olmakla
suçlandığı kitapların müstehcen olmadığını, ve ikinci olarak matbaacının
kanıtlarının yetersiz olduğunu ileri sürüyor.
1. Materyalin Mahiyeti: Anayasanın Birinci Değişikliği, Roth kararındaki
müstehcenlik tanımını tatmin etmeyen sözde müstehcen kitapların yayınlanması
ve dağıtılmasına dayandırılan cezaî kovuşturmayı yasakladı. Eyaletler sadece
geleneksel ve evrensel olarak toplumumuzca hoş görülebilecek kitapların
yayınlanması ve satılması sağlanacak şekilde kurallar getiren Roth tanımının
anayasal kriterlerince çizilen sınırlar içinde kalan kapsamda diğer müstehcenlik
tanımlarını benimsemekte özgürdürler.
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New York Mahkemesi 1141’deki müstehcenliği sadece “sert/aşırı (hard core)
pornografi” diye bilineni içermek için yorumlanmıştır. Müstehcenliğin o tanımı
Roth tanımından daha dar olduğundan, anayasal kriterlere uyan karar, aşağıdaki
1141’in uygulanmasında üstü kapalı olarak yer almaktadır. Temyize başvuranın
maddenin mahiyeti hakkındaki tek savı da şudur: kırbaçlama, fetişizm ve
lezbiyenlik gibi pek çok sapkın cinsel pratikleri açıklayan, bu davadaki kitaplar
şehvet duygularına hitap etme koşulunu tatmin etmiyor, çünkü onlar sekste
“ortalama insanın” şehevi duygularını cezbetmiyor, “erotizmi teşvik etmek
yerine, erotizmden iğrendiriyor ve tiksindiriyorlar.” Biz bu iddiayı şehvet
duyguları koşulunun gerçek dışı yorumuna dayandırıldığı gerekçesiyle
reddediyoruz.
Materyalin genellikle kamudan daha çok, açıkça tanımlanmış sapık cinsel
gruplar için düzenlendiği ve temel olarak yayıldığı yerde Roth testinin şehvet
duygularına hitap etme koşulu, eğer materyalin ana teması o grubun üyelerinin
şehvet duygularının eğilimi doğrultusunda başvurulan bir bütünlük olarak
alınırsa, yerine getirilecektir. Roth kararındaki “ortalama” veya “normal” insana
referans, bu durumu önlemez. Şehvet duygularına hitap etme koşuluna göre,
“ortalama” veya “normal” insan kavramları, en alıngan insanın üzerinde bile
etkisini belirgin kılmayı içeren Hicklin testine (Regina v. Hicklin) ilişkin
reddimizi açıklamanın asıl olumsuz amacına hizmet etmek için kullanılmış. Biz
şehvet duygularına hitap etme koşulunu -niyetlenmiş ve olası alıcı grubun cinsel
ilgileri açısından değerlendirilecek bu tip bir konunun temyizine izin vererektoplumsal gerçeklere göre düzenledik; ve bizim durumumuz alıcı grubun, cinsel
olarak olgun olmayan kişiler açısından daha özele girerek tanımlanmasını
gerektirdiği için, Hicklin testinin en alıngan insan taraf kriterinin yetersizliğini
de önlemektedir.
Sapkın cinsel uygulamaları anlatan kitapların, cinsel açıdan sapkın grupların
şehvet duygularına hitap etmeden mahrum olduğu hakkında hiçbir önemli iddia
dile getirilmedi. Kanıt, böyle kitapların özellikle böyle gruplar için
tasarlandığını ve pazarlandığını tam olarak ortaya koyuyor. Temyize başvuran,
yazarlara ve ressamlara, kitapların muhtemelen cinsel olarak teşvik edebileceği
insanlar tarafından alınmasını ikna etmek için hazırlanması talimatını verdi. Bu
yüzden temyize başvuran, “dayağa ve fetişizme ve giyime-kuralsız giyimevurgu yapılmasını, ve buna benzer, ve yine kadınlar arası seks sahneleri; seks
sahnelerinin hep güçlü olmasını istedi.” Yazarların amacını yerine
getirdiklerinden emin olmak için, temyize başvuran onları Caprio, Variations in
Sexual Behavior (Cinsel Davranışta Çeşitler), ve Krafft-Ebing, Psychopathia
Sexualis Caprio (Psikopat Cinsellik) adlı kitaplar gibi kaynaklarla destekledi.
Sadece United States v. Klaw davasıyla kıyaslanan, kitapların şehvet
duygularına hitabının kanıtları yok, bunun yanında kanıt zorlayıcı da; artı,
temyize başvuranın kendi konusundaki değerlendirmesi böyle bir bulguyu
doğruluyor.
2. Kasıtlı olma Durumu: People v. Finkelstein davasında New York
Temyiz Mahkemesi, 1141’in “kasıtlı olma durumunun hayati unsuru”nun
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varlığını gerektirdiğini belirtti, ve bu zihinsel unsuru da
tanımladı:

aşağıdaki gibi

“Maddenin (1141) bir bütün olarak okunması açıkça gösteriyor ki, sadece
dağıttıkları materyallerin özelliklerinin bir şekilde farkında olanlar
cezalandırılmalıdır. Bu masum değil tersine, hesaplanmış şeytani bir
müstehcenliktir...”
Temyize başvuran 1141’in geçerliliğini sorgularken iddialarını Smith v.
California kararına dayandırdı, ve sonuç olarak 1141’in bu yapısı bizim bugün
“anayasal izinli bir adlî takibat için ne tarz bir zihinsel unsurun gerekli
olduğunu” tanımlamamızı gereksiz kılıyor. Anayasa kasıtlı olmanın kanıtının
anayasal olarak korunan materyallerin kendi-kendine sansürün tehlikesini
önlemesini ve müstehcenliğin tanımındaki yapısal belirsizlikleri telafi etmesini
gerektirir. New York’un 1141’in gerektirdiği kasıtlı olma tanımı sonuçlara
yeterli derecede hizmet eder, ve böylece Anayasanın taleplerini tam olarak
karşılar.
Temyize başvuranın, temel iddiası, kasıtlı olma durumu kanıtının yetersiz
olmasıdır. Bu iddia anlamsızdır. Bu kayıtlardaki kasıtlı olma durumunun kanıtı,
bazı bölümlerde temyize başvuranın sanatçılara ve ressamlara verdiği
talimatlardan, onun kitaplar yayınlama ve satma girişimindeki rolünü gizleme
çabalarından, başlıkla, içerik ve resimlerle altı çizilen, sorgudaki materyalin
karakterinin şeffaflığından; temyize başvuranın yayınladığı, başkalarına
hazırlasın diye kiraladığı ve satmak için sahip olduğu müstehcen kitapların
büyük miktardaki sayısından; kitapların sıra ve düzeninin rutin kalitesinden; ve
kitaplarda belirtilen fahiş fiyatlardan anlaşılıyor. Bu açıkça gösteriyor ki,
temyize başvuran “kitapların özelliklerinin farkında”, ve faaliyeti “masum değil,
tersine müstehcen yazıların tedarikçiliği hesaplıdır, kastidir.”

II.
Temyize başvuran, kitapların biri hariç, hepsinin hukuka aykırı bir şekilde kanıt
kabul edildiğini çünkü bunların yasadışı arama ve el koymanın ürünü olduğunu
iddia etti. Bu iddia temyize başvuran tarafından değil, sadece özellikle bir
federal anayasal hakkın kurulması çerçevesinde dava dosyası inceleme talebi
için bir dilekçe verilerek mahkemeye getirilebilir. Ne var ki, temyize başvuran
bu davada 1141’in anayasallığına karşı çıktığı için ve New York mahkemeleri
kanuna bağlı olmaya devam ettikleri için, bu dava uygun bir şekilde burada,
temyizdedir ve bizim olası yargı hakkının sınırsız kaydı, temyize başvuranın
arama ve el koyma konusundaki iddialarını haklı çıkarıyor. Sonuç olarak bu
konu bizim müzekkere yetkimiz dahilindedir, ve biz bu aşamada bile konunun
esasına ilişkin incelemeyi reddedebiliriz; dosya inceleme talebini, ihtiyatsız bir
şekilde verildiği için çoğu kez reddettiğimiz gibi. Biz bu durumun, yargı
yetkimiz dahilinde bir takdir meselesi olduğunu düşünüyoruz.
Bu iddianın sunduğu geniş kapsamlı ve önemli sorular kendi kararlarını
gerektirecek ya da haklı gösterecek şekilde yeteri kadar açık kayıtlar tarafından
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sunulmuyor. Temyize başvuranın el koymalar hakkındaki iddialarla ilgili
durumu tamamen açık değil; bazı kitapların el konulduğu iki kitap deposuyla,
ilgisinin doğası ve kapsamı hakkında bir bulgu yok. Eyalet temel depoya el
konulmasını, kısmen suç ortağı matbaacının rızasına dayanarak haklı çıkarmaya
çalışıyor; ama depoya giriş üzerinde matbaacının yetkisiyle ya da onun sözde
rızası ile ilgili hiçbir bulgu yok. Ayrıca depoya el koymanın, arama yetki
belgesine dayanılarak yapıldığı söyleniyor, ama ne belgenin işlendiği yeminli
ifade, ne de belgenin kendisi kayıtlarda var. Son olarak her ne kadar arama ve el
koyma konularının, el koymanın sözde yüksek kalitesi yüzünden, bir Birinci
Değişiklik yönü varsa da, bu konudaki kayıt yetersizdir. Çeşitli kitap
depolarındaki kitapların toplam ulaşılabilir kopyaların kaç tanesine el konulduğu
konusunda ne kanıt, ne de bulgu var; ve bodrumdaki depoda ele geçirilen
kitapların dağıtmanın eşiğinde olup olmadığı konusunda karar vermek imkansız.
Kuşkusuz, bu Birinci Değişiklik yönü, görünüşe bakılırsa eyalet mahkemeleri
tarafından sunulmamış veya düşünülmemiş, temyize başvuranın yargısal
ifadesinde de dile getirilmemiştir.
Davayı aldığımız zaman tam olarak fark edilmeyen durumlar çerçevesinde,
arama ve el koyma iddialarının değerlerine ulaşmayı tam başaramadık; şimdiye
kadar olası yargı hakkının kayıtları, arama ve el koyma konularında dava
dosyasının yeniden incelenmesi talebinin bir sonucu olarak kabul
edilebileceğinden, talep ihtiyatsızca iletilmiş diye reddedilebilir.
Karar onaylandı.

Yargıç BLACK’in karşı oy yazısı.
Mahkeme burada temyize başvuran Mishkin’in başkalarına, hazırlaması ve
basması için müstehcen kitaplar kiralaması ve kendisinin de böyle kitaplara
sahip olmasına dair eyalet suçlamalarına dayanarak, suçlamaları ve ona verilen
toplam 3 yıl hapis cezası ve $12 000 para cezasını onaylıyor. Bu Mahkeme,
Ondördüncü Değişikliğin, Birinci Değişikliği Eyaletlere uygulanabilir kıldığını
birçok davada karara bağladı. Sonuç olarak, posta yoluyla basılmış müstehcen
materyaller gönderdiği için, Ginzburg’a verilen 5 yıllık hapis cezasına karşı
çıktığım durumdaki sebeplerin aynısıyla, Mishkin’e verilen bu 3 yıllık hapis
cezasının onaylanmasına da karşıyım. Ne bu davada, ne de Ginzburg’da sözde
müstehcen konular okudum. Bu yüzden Ginzburg’da ve bu mahkemenin
anayasal gücü olmadan tartışılan özel konuya bakmaksızın konuşma ve basın
özgürlüğünün sansürlendiği önceki diğer pek çok davalarda karşı olduğumu
belirttiğim sebeplere inanıyorum. Hayat boyu atandığı için, federal yargının
anayasayı yorumlamak için seçilecek ve bu sebeple hükümet temsilcilerinin ne
yapıp yapamayacağının sınırlarını çizecek en uygun hâkimler heyetinin
olduğunu düşünüyorum. Ama diğer sebepler kadar, yaşam boyu süresi
yüzünden, federal yargı ülkedeki insanlara hangi resimleri ve yazıları görmek ve
okumak için izin verileceğine karar vererek sansür sorumluluklarını alacak
hükümet birimlerinden en az uygun olanıdır. Bu mahkeme insanların ne
göreceği ve okuyacağı kuralları özelleştirdiğinde, hangi politikaların mantıklı ve
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doğru olduğuna karar verir, böylece insanlara karşı doğrudan sorumluluğu olan
yasama organlarının klâsik işlevini yerine getirir. Dolayısıyla bir kez daha bu
mahkeme üyelerinin, can sıkıcı ve kaçınılmaz olarak popüler olmayan ve
olumsuz, her davaya, her görüşe göre kişisel yargılarıyla pornografinin (her ne
demekse) ne olduğuna, insanların ne okuyup, ne göreceklerine karar verme
görevlerinin verilmesine olan itirazlarımı bir kez daha açıklamak istiyorum.
Eğer cinsellik ya da herhangi bir başka konuyla ilgili yaklaşımların sansürü
anayasalsa, istemeden söylemeye mecburum ki; bu ülkede hangi özel tartışmalar
ve fikirlerin bastırılması gerektirdiğine karar vermenin sıkıcı, zaman öldüren ve
istenmeyen sorumluluğunun bu mahkemenin ve milletin iyiliği için, bazı
hükümet kurumlarına veya bu mahkemeden başka kurumlara bırakılması
gerektiğine inanıyorum.
Ben bu mahkûmiyetleri bozardım. Cinsellik hakkındaki fikirlerini
açıkladıkları için Mishkin’e verilen 3 yıllık ceza ve Ginzburg’a verilen 5 yıllık
ceza, baskılar ve önyargılar arttıkça ve daha güçlü bir şekilde büyüdükçe,
kaçınılmaz olarak eyalet mahkemelerinde ve federal mahkemelerde izlenmek
durumunda olan daha uzun süreli cezalarla karşılaştırıldığında daha azlar ve
tabiî öyle olacaklar. Gitgide artan bu cezalarla mücadelede, bu Mahkemenin
Anayasanın Sekizinci Değişikliği altında “zalimane ve aykırı cezaları” geçersiz
kılma yetkisine dayanmak da yeterli bir çözüm değildir. Bu Değişikliği, bu
Mahkemeye bütün eyalet ve ulusal saldırılar için ceza düzenlemenin yasal
işlevini yerine getirmek için ona eleştirilmez güç veriyormuş gibi okuyarak
tahrif etmek ve zorlamak, insanların düşüncelerini ve fikirlerini sansürlemenin
Amerikan olmayan politikası diye düşündüğüm şey tarafından genellenen çok
büyük problemlere yetersiz çözümler önerir. Bu haklı olarak tamamen cevap
verilemeyecek sorunlara verilecek tek pratik cevap, bence bu mahkemelerin
konuşma ve basın üzerinde ulusal sansür kurulu olarak davranmayı bırakması,
onun yerine durum ve tavır üzerine davalara karar vermek için açıkça
yetkilendirilmiş anayasal görevlerine bağlı kalmasıdır. Orta-yollu sansür
metotları, ne kadar taktir edilecek şekilde motive edilmiş olursa olsun, benim
yargıma göre, bizim değerli Birinci Değişiklik özgürlüklerimizi hem eyaletin,
hem de ulusal hükümetin yıkıcı saldırısından koruyamaz. Bu kararı tersine
çevirmek istiyorum ve ilân ediyorum ki; birlikte ele alındıklarında Anayasanın
Birinci ve Ondördüncü Değişiklikleri, ne Kongrenin, ne de eyaletlerin herhangi
bir anlamda konuşma ve basın özgürlüğünü, tartışılan konu ne olursa olsun, her
hangi bir şekilde kısıtlayan kanunları çıkarmamalarını emreder. Bence,
Ulusumuzun Kurucuları, Birinci Değişikliği benimserken, açıkça, bununla
Federal Hükümetin konuşma ve basını düzenleyen “hiçbir yasağı”
geçirmemesini ve sınırlamaları eyleme yöneltmeleri gerektiğini kastetmişlerdi.
Böylece Ondördüncü Değişiklik tarafından Eyaletlere uygulanabilir hâle
getirilen Birinci Değişiklik, Eyaletlere eylemleri sınırlama konusunda çok geniş
bir yetki veriyor da olsa, kanaatimce görüşlerin açıklanmasını suç saymak için
hiçbir yetki vermiyor.
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Özet
Dilekçe sahibi Ginzburg ve onun kontrolü altındaki üç şirket, cinsellikle ilgili pahalı
bir dergiyi, cinsellikle ilgili bir mektubu ve cinsel otobiyografiyi içeren bir kitaptan
oluşan yayınları posta yoluyla yayarak federal müstehcenlik kanununu ihlâl etme
suçundan hüküm giydiler. Savcılık bu yayınları üretim, satış ve kamuya yayılması
kapsamında müstehcenlik suçlamasında bulundu. Materyallerin bizzat kendilerinin
yanında başka birçok kanıt göstermiştir ki, her bir yayının ticaret eşyası olarak
kullanımı insanları cinsel anlamda hoşnut etmenin bir aracıdır. Posta başlıkları
şehvetli isimlerden seçilmiş; magazin ve mektupların dağıtımı cinselliğin
kısıtlanmaksızın ifadesini belirtmekte; kitapların reklamının medikal ve psikiyatrik
amaçlı olduğu söylense de kitapların dağıtımının profesyonellerle kısıtlı olmaması
kitabın cinsel imajını doğrulamaktadır. Hâkim dilekçe sahibini suçlu bulurken, Roth
v. United States davasında ilk defa ileri sürülen ve temyiz aşamasında onaylanan
müstehcenlik standartlarını uygulamıştır.
Dilekçe sahibinin suçlanan yayınları erotik duygular uyandırması için sunmuş
olduğu ve bunları ticari anlamda kullandığı yönündeki göstergeler, mahkemenin
Roth davasında uygulanan standartlar açısından bu materyallerin müstehcen olduğu
kararını desteklemektedir. Yayınların satışından elde edilen kazanç bir kenara
bırakılsa bile, cinselliğin kullanımı veya ikna edici davranışlar yoluyla pornografinin
bir kışkırtma aracı olarak kullanılması çıkarların sömürülmesini gözler önüne serdiği
için ilgili materyalin müstehcen olduğunu göstermektedir.
Karar onaylandı.

Yargıç BRENNAN Mahkemenin kararını açıkladı.
Pensilvanya Eyaletinin Doğu Bölgesi’nden bir Bölge Yargıcı jürisiz toplanan bir
mahkemede, dilekçe sahibi Ginzburg ve onun kontrolü altındaki üç şirketi
federal müstehcenlik kanununa dayanarak 28 olaydan suçlu buldu. Her bir olay,
Doğu eyaletindeki bir vatandaşın ya müstehcen olduğu ileri sürülen üç yayından
biri ya da bu yayınların nasıl temin edilebileceğini belirten reklamı posta yoluyla
aldığını iddia etmektedir. Üçüncü Bölgenin Temyiz Mahkemesi, bunları
doğrulamıştır. Dava dosyasının bir üst derece mahkemesi tarafından incelenmesi
için müzekkere çıkardık ve şimdi kararı onaylıyoruz. Temyiz başvurusunu
yapanlar, kendilerini mahkûm eden mahkemenin Roth v. United States
davasında oluşturduğumuz standartları uygulamadığı yönünde bir itirazda
bulunmadığı için, buradaki tek ciddî sorun bu standartların doğru bir şekilde
uygulanıp uygulanmadığıdır.
Roth davasından beri, Mahkeme müstehcenlik sorununa ilişkin davalarda
materyallerin kendisini, sorun hakkında karar verirken, yeterli görmüştür.
Ancak, şimdiki davada savcı, yayınların kendi başlarına müstehcen olarak kabul
edilmeseler bile, bunların üretim, satış ve dağıtımları yönünden suçlamada
bulunmuştur. Bize göre, müstehcenlik sorununa yayınların sunulduğu koşullar
da dahildir; zaten bu kabul edilmeden de kovuşturmanın başarılı olması söz
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konusu olamazdı. Mishkin v. New York ve diğer bazı kararlarda olduğu gibi, biz
dava konusu yayınları, şehvet duygularına hitap ettiği için, erotizmin ticari
anlamda sömürüldüğünü de dikkate alarak değerlendirmekteyiz. Bu konudaki
kayıtlar, yargıcın üç yayının postalanmasının kanunu ihlâl ettiği kararını
kesinlikle desteklemektedir.
Yayınlar pahalı bir magazin olan EROS, iki haftalık bir dergi şeklindeki
Liaison ve seçmelerden oluşan The Housewife's Handbook on Selective
Promiscuity’ (Bundan sonra sadece El Kitabı olarak anılacaktır) adlı bir kitaptır.
İddianamede belirtilen EROS dergisi (Cilt 1, Sayı 4) 15 makaleden ve aşk, seks
ve cinsellikle ilgili fotoğraflı yazılardan oluşmaktadır. Liaison’ın belirtilen
sayısında (Cilt 1, Sayı 1) Editörden Mektup köşesinde, editör derginin ‘seksin
bir sanat olarak muhafazası, onun bir bilim oluşunun engellenmesi’ çabasına
kendini adadığını belirtmektedir. Derginin geri kalan kısmında ise, daha önce
profesyonel dergilerde çıkan cinselliği konu alan iki makaleden kısa bir kesit
verilmekte ve cinsel ilişkilere aşırı derecede özgürlük verilmesini savunan bir
fizyoterapist ile yapılmış bir mülakat yer almaktadır. Dava yargıcının söylediği
gibi, ele alış şekli gayet yüzeysel iken, [içerik] hiçbir sınırlama olmaksızın
sunulmaktadır. Davalının kendi uzmanına göre bu yazı edebi değerlerden
uzaktır. El Kitabı yazarın 3 yaşından 36 yaşına kadar ki cinsellik üzerine
tecrübelerini aktardığı bir otobiyografisidir. Giriş ve sonuç bölümleri, çocukların
cinsel eğitimi, yetişkinlerin özel cinsel pratiklerini düzenleyen kurallar ve
kadınların cinsel ilişkide eşitliği üzerine görüşlerini ortaya koymaktadır.
Duruşmada davalı, kadınların bu kitabı evlilik ve çocukların cinsel eğitiminde
yararlı bulabileceklerini öne sürmüştür.
Materyalin kendi tanıklığı yanında güçlü kanıtlar, suçlanan her bir yayının
pis işlerin ticareti için satıldığını göstermektedir, yani “müşterilerin erotik
ilgilerini grafiksel veya metin yoluyla açıkça çekmeye” çalışmaktadır. EROS,
Pensilvanya’daki Intercourse and Blue Ball postane müdüründen postalama
ayrıcalıkları almaya çalışmıştır. Mahkeme köylerin isimlerinin dilekçe
sahiplerinin yayınlarını satma çabaları için seçildiği kanaatine varmıştır; ancak
posta ofisinin imkanlarının tahmini postanın hacmine yetmeyeceği sebebiyle
istenilen ayrıcalıklar reddedilmiştir. Bundan sonra ayrıcalıklar New Jersey
Middlesex posta müdürlüğünden sağlanmıştır. EROS ve Liaison buradan
milyonlarca abone ilânları ile 5500’ün üzerinde el broşürü postalamıştır.
Şehvet düşkünü kimselerin varlığı sayesinde bu yayınların reklamı kolayca
yapılmıştır. EROS ve Liaison için yapılan ilânlar bu yayınların cinsellikle ilgili
olduklarını açıkça belirtmekte; cinsellik ve cinsellikle ilgili şeylerin yayınların
postalanmasına sınırsız özgürlük tanındığı kabul edilmekte ve bu özgürlüğü
sonuna kadar kullandıklarını söyleyerek bunu övünme konusu yapmaktadırlar.
New York’tan postalandığı sanılan El Kitabı, Dr. Alberty Ellis tarafından
yazılan bir kitabın Giriş bölümünün yeniden kaleme alınmış şekli
görünümündedir. O, bir taraftan kitabın bilgisel değerini ve varsayılan terapatik
yararlılığını ima ederken, diğer taraftan da sözleri kitabın cinsel imajıyla
yoğrulmuştu. Israrlı tanıtımlar, sadece yetkin bir şekilde kitabın değerini
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ölçebilecek doktor ve psikiyatristlere değil herkeseydi. Her reklam “Garanti”
ibaresi iliştirilmiş şu yazıyı taşımaktaydı: “Belgesel Kitaplar Inc., El Kitabı
A.B.D. posta şirketinin sansürü sebebiyle size ulaştırılmadığında kitabın
ücretini kayıtsız şartsız geri ödemeyi kabul eder.” Aynı ibare EROS ve
Liaison’ın reklamlarında da yer almaktadır; burada, temyiz eden, müşterilerine
ne sunduğunu hiçbir duraksamaya meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde
belirtmektedir.
Bizim görüşümüze göre bu kanıtlar müstehcenlik konusunda karar vermek
için yeterli ve tüm belirsizlik ve şüpheleri ortadan kaldıracak niteliktedir.
Yayınların açıkça erotik duygular uyandırmak maksatlı sunumları okuyucuyu
onları bir şehvet unsuru olarak kabul etmeye itmektedir; burada amaç
entelektüellikten ziyade kışkırtmaktır. Aynı şekilde, bu tarz bir sunum halkı işin
çirkin kısmı ile karşı karşıya bırakmaktadır; ve bu durum olayın çehresini
değiştirmekte, yayınları daha da çirkin kılmaktadır. Materyalin sunumu ve
dağıtılması, mahkeme salonunda belirtildiği gibi, yayının toplumsal değerinin
haksız bir iddia ya da gerçek olup olmadığının saptanmasında önemli bir yere
sahiptir. Satıcının tek amacının yayınlarındaki cinselliği kışkırtıcılık unsuru
olması müstehcenliğin saptanmasında belirleyici olabilir. Bir davada, sunulduğu
şekliyle materyallerin göz ardı edilmesi söz konusu olmasa bile, bunların bir
kışkırtma unsuru olarak ortaya çıkması ya da o amaç için kullanılması Roth
kararının uygulanması ile uyumludur.
EROS ile ilgili tartışılan bir öneriye göre mahkemenin magazini tümüyle
müstehcen bulması yanlıştır, çünkü toplam 15 makaleden dördü ağırlıklı olarak
şehvet duygularına hitap edip, toplumun hoşgörü sınırlarını aşarken diğer
makaleler rahatsız edici değillerdir. Fakat mahkeme, EROS’un “bilerek ve
istenerek şehvet duygularına hitap edecek şekilde düzenlendiğini; zararsız
olmayan makalelerin dergiye konulması yoluyla da vaziyeti kurtarmanın
amaçlandığını söylemektedir.” Fakat, ‘memnun etme’ kanıtıyla desteklenmezse
böyle bir sonuç yanlış olabilir, ancak kayıtlar bunu desteklemektedir. EROS
cinsel duyguları harekete geçirmek kastıyla tasarlandı, sunuldu ve satıldı. Diğer
bir takım yayınlar gibi, cinselliğin ısrarla kullanılması onu, “pornografiye karşı
insanlarda görülen yaygın zafiyeti” kullanarak iş yapanları maniple etmesine
sebep olmuştur. Temyiz edenin kendi uzmanının açıkladığı ve bizim de hem
fikir olduğumuz kanaat, eğer bir çalışmanın amacı cinsel merak ve isteği
kullanarak maddi kazanç elde etmek ise bu pornografik olur. Başka bir deyişle,
cinsel dürtüleri harekete geçirip, yayına müstehcen bir görünüm vererek,
davacılar, hükümet tarafından kabul edilen yasanın bir başka tartışmalı sonucu
olmasını sağlamıştır.
El Kitabı için de benzer bir analiz söz konusudur. Toplumsal yönle ilgili
kanıtların ağırlıklı yönü bu yayına ilişkin olandır. Kitabın yazarı yayın haklarını
davacıya satmadan evvel kitabı özel olarak yayınlamıştı; yazar, kitabın terapiye
yardımcı olabileceğini öne sürerek sağlıkla ilgili meslek kuruluşlarının üyelerine
göndermişti. Bunun sonucu 12.000’in üzerinde satış gerçekleşmiş ve birçok kişi
kitabı, kendi işlerinde, çok yararlı bulduklarını belirtmişlerdi. Hükümet, kitabın
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böyle kontrollü ve tarafsız bir ortamda değer taşıyabileceğine ciddî bir itiraz
sergilememektedir. Ancak başvuru sahipleri, kitabı böyle sınırlı bir topluluğa
satmamışlar veya yayının terapatik veya eğitim amacına değinmemişlerdir;
onlar, çalışmanın cinsel kışkırtıcılığına özellikle değinmişlerdir. Yayıncılar
müstehcenliği ön plana çıkarmışlardır. Ve biz alt mahkemenin diğer bir takım
kanıtlara rağmen kitabı müstehcen ilân etmesini yanlış bulamayız.
United States v. Rebhuhn kararı, bizim ulaştığımız sonuç açısından ikna
edicidir. 1461’e dayanan bu kovuşturma kışkırtıcı yayınların konuyla ilgilenen
akademisyen ve uzmanlara yararlı olabileceğini kabul etmiştir. Bahsi geçen
kitaplar, konularında uzman olan antropolojist veya doktorlar tarafından
yazılmıştır. İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi bundan dolayı birçok kitabın
Anayasadaki Birinci Değişikliğin koruması altında olduklarına karar vermiştir,
ve “bu kitaplar(ın) eğer yazıldıkları amaç için kullanılacaksa yasal bir şekilde
posta yoluyla dağıtılabilir” olduğunu belirtmiştir. Fakat burada olduğu gibi,
“davalılar yayınları uygun bir amaç için değil kötü amaçlarla kullanmışlardır ve
bu kötüye kullanma suçun esasını oluşturmaktadır.” Hükmü onaylayan
mahkeme adına Hâkim Learned Hand şunları söyledi:
“Çalışmalar sınırlı da olsa antropoloji ve fizyoterapide bir yere sahiptir.
Bu yayınlar ayrıca barbar insanların cinsel yaşamları ve cinsel sapkınlığı
konularında ciddî araştırmalar yapan kişilere de yasal olarak satılabilir; başka
bir ifadeyle, bunlar müstehcen olamaz. Aldığımız birçok kararda vardığımız
sonuç, kanunun bu tür yayınların dağıtımını her halükarda
yasaklamadığıdır… Fakat önümüzdeki durumda savcılık başarıyla
göstermiştir ki, suçlular bilimsellik veya edebilik maskesi altında sadece
şehveti kışkırtma maksadıyla düzenlenen postaları ayrım yapmaksızın
reklamlarla beraber yaymışlardır. Biz bu çeşit çalışmaları dağıtanların
bunların uygun kişilere ulaşmasını sağlamakla görevli olduklarını
söylemiyoruz, bu suçlular makul sınırları aşmışlardır; mektuplar şehvet
duygularına hitaptan başka bir amaç taşımamaktadır. Şu gerçek
unutulamamalıdır ki, farz ettiğimiz ancak göz önünde bulundurmadığımız
yayınların satışından kazanç sağlayan davacılar müstehcenliğe kendi
kendilerine hükmedemezler.”
Benzer olaylardaki müstehcenlik kanıtlarının incelenen metnin doğası ile
uyuşmuş olması ve Roth testinin şartlarını karşılıyor olması sebebiyle, Birinci
Değişikliğin güvencelerine yönelik bir tehlike algılamıyoruz. Müstehcen
olduğunu varsaydığımız, ancak böyle olduğuna soyut olarak karar
vermediğimiz, yayınların satışından başvuru sahiplerinin kazanç sağladıkları
gerçeğine herhangi bir önem atfedilmemiştir. Bu kazanç gerçeğinin yaptırıma
tâbi tutulması, gerçekten kendi kendine sansürü doğurabilir ve ticari faaliyetin
bizatihi kendisinin Anayasadaki Birinci değişiklik tarafından korunan ifadenin
daraltılması için bir mazeret olamayacağı prensibini ihlâl edebilir. Her bir
yayının şehvet duygularını kullanma üzerine kurulduğu gerçeği, muamelenin
yasal olarak korunan bir maddenin satışının değil, kanun dışı bir emtianın satışı
sonucunu desteklemektedir. Müstehcen yayınların postalanmasından dolayı
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verilen bir mahkûmiyet, zorunlu olarak söz konusu materyalin kendisini
yasaklamaz ya da bunun faydalı bir amaç için uygun dağıtımını engellemez.
Aynı şekilde bu durum insanoğlunun bilgisini veya bilim, edebiyat, sanat
anlayışını geliştirmek amacını güden çabalarını da engellemez. Belirlenmesi
gereken temel husus, tartışmalı yayınların Roth davasında tanımlanan
müstehcenlik kriterleri çerçevesinde müstehcen olduklarıdır, ve bu şekliyle
Birinci Değişikliğin korumasını hak etmedikleridir.“Tabiî ki materyalin doğası
davalının davranışıyla uyumludur, böylece materyal renginin ve karakterinin
oluşacağı bir ortama yerleştirilmiş olmaktadır. Farklı bir durumda çok farklı bir
sonuca ulaşılabilinir.” Roth v. United States, 354 U.S., 495.
Burada vurgulanması gereken şey, basitçe bu tahlilin herhangi bir materyalin
müstehcenliğini değerlendirecek ölçünün ayrıntılandırılmasıdır. Şehvete
düşkünlüğün pornografi tarafından kullanılması cinsel şeylerin anlatımında
yararlanılan materyale bakarak ifade edilir. Böyle bir kanıt başka durumlarda bu
suçlamayla karşılaşmayacak materyalin müstehcen bulunmasına sebep olur.
Dilekçe sahibi, prosedür ile ilgili özellikle mahkemenin görüşünü
destekleyen bulgulara yönelik birçok itirazda bulunmuştur. Dilekçe sahibinin
itirazlarının sağlam temelleri olduğunu düşünsek bile, onların temel haklarını
ihlâl edecek bir hata yapılmamıştır.
Karar onaylandı.

Yargıç BLACK’in karşı oy yazısı.
Bu ve diğer iki dava ile ilgili yazılıp çizilen ve belirtilen bütün bu karışık
fikirlerden tek bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Bu gerçek şudur: davacı Ginzburg
ne onun ne de başka bir kişinin suç olduğunu bildiği cinsellikle ilgili matbu
materyalin dağıtımından dolayı 5 yıla mahkûm edilmiştir. Bunun için daha önce
de söylediğim gibi Federal Hükümet Anayasadan aldığı güç dışında her hangi
bir konu üzerine konuşma ve fikrin ifadesini engelleyemez, ve sadece bu
noktadan hareketle Ginzburg’un cezasını reddediyorum. Bugün, Kongre
tarafından seçilen bazı konularda Mahkemenin resmi sansür uygulama yetkisini
kullandığını kabul etsek bile, inanıyorum ki Kongre tarafından çıkartılan ve
mahkemece Ginzburg’a karşı yürütülen Federal Müstehcenlik Kanunu iki farklı
sebeple geçerli olmamalıdır.

I.
Suçun hükümet tarafından cezalandırılması her ne kadar kısıtlı alanlarda
evrensel bir zorunluluk olarak kabul edilse bile, bu uygulama hükümetlerin en
müthiş ve en tehlikeli yetkilerinden biridir. Bu sebeple, iyi ve erdemli
hükümetlerin bu tehlikeli yetkiyi kolayca tanımlanabilir sınırlarla kısıtlamak için
ellerinden gelen tüm çabayı göstermeleri
gerekmektedir. Deneyim ve
deneyimden kaynaklanan erdem, uzun zaman önce, önceden suç olarak
tanımlanmamış geçmişteki suçların
cezalandırılmaması için hükümet
organlarına yetki ve güç verilmemesi görüşüne yol açmıştır. Bu doğrultuda,
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kısıtlı da olsa, kamu idarelerinin insanlara ceza verebilmelerinin sınırlarını
belirten yazılı yasalar oluşturuldu. Bunun aksine, kötü hükümetler genel
davranış kurallarını hiç koymadılar ve bu önemli görevi duruşmada hükümet
organlarının öngörülemeyen takdir yetkisine bırakmışlar; ya da bazen tarihin de
gösterdiği gibi, kötü hükümetler yasalarını insanların anlayamayacakları bir
dilde yazmışlar veya bu yazılı yasaları insanların okuyamayacağı erişilmez
noktalara yerleştirmişlerdir. Bana öyle görünüyor ki, kötü hükümetler tarafından
suç olarak belirtilmemiş davranış ve hareketlerin
bu sert önlemlerle
cezalandırılması Bay Ginzburg’un beş yıl hapisle cezalandırılmasında
kullanılmıştır.
Mahkeme tarafından bir anlamda yeniden yazılan Federal Müstehcenlik
Yasasının ve Bay Ginzburg’a uygulanan standart ve kriterlerin Kongre’nin hiç
düşünmediği, düşünse bile benimsemediği konusunda meslektaşım Yargıç
Harlan ile aynı fikirdeyim. Dolayısıyla, Ginzburg alt mahkemece suçlanmadığı
bir suç için mahkemece, değiştirilmiş yasanın ihlâline dayanarak, hüküm
giymiş ve mahkûm edilmiştir. Böyle bir onay, temyiz sürecinin ihlâlidir. Bu
onaydaki kusurun yanı sıra, mahkemenin çoğunluğunun Ginzburg ya da
herhangi bir müstehcen bir materyalin basım ve dağıtımının cezalandırılması
için mahkeme veya jüri için yönlendirici olarak ilân ettiği kriterler o kadar
belirsiz ve anlamsız ki, pratikte mahkeme ve jüriyi sansür yasasını ihlâlden
suçlanan kişiyi cezalandırmada belirgin olmayan takdir hakkıyla karşı karşıya
bırakmaktadır. Mahkemenin çoğunluğunun müstehcenliği ispatlamak için
kullandığı üç konuyu ayrı ayrı ele alacağım.
(a)Müstehcenliğin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken ilk
nokta, materyalin bütünü içindeki ana temanın cinsel ilgiyi ne kadar
uyandırdığıdır. Bana öyle görünüyor ki, ister hâkim isterse jüri üyesi olarak
hizmette bulunsun, insanların bu kanunun uygulanmasını yorumlarken tek tip,
birbirine benzer karar vermemeleri beklenir. İster jüri üyesi ister hâkim olsun,
bir birey olarak
buradan ulaşılabilecek sonuç; cinsel ilgi uyandıran
materyallerin uzun dönemde tanıkların normal ceza davalarında verdikleri
baskı altındaki ifadelere bağlı olmayacakları, bunun büyük ölçüde jüri veya
yargıcın kişiliği, alışkanlıkları, eğilimi, tutumları ve diğer bireylerin kişisel
özelliklerine bağlı olacaklarıdır. Herhangi bir toplulukta ya da herhangi bir
mahkeme salonunda müstehcenlik olarak suçlanan bir konu birkaç mil ötedeki
veya aynı yerde başka bir mahkeme salonunda normal olarak değerlendirilebilir.
Son tahlilde, böyle bir konunun yasal olarak jüri ya da yargıca sunulması pratik
olarak onlardan kişisel görüşlerini dağıtım konusunda ortaya koymalarından
başka bir istek değildir. Bu sübjektif belirleme karşısında söz konusu yasa ilk ve
son kez belirli, kesin hâle gelmektedir.
(b)Müstehcenliğin belirlenmesindeki en önemli ikinci kriter meslektaşım
Yargıç Bremen’ın da açıkladığı gibi, materyalin “cinsel konuların tanımı ya da
sunumuyla ilgili olarak günümüz toplumsal standartlarına açıkça hakaret etmesi,
küçük düşürmesi”dir. Mahkeme çoğunluğu tarafından benimsenen tutum ve
daha önce mahkemede ifade edilen görüşlerin hiçbirisinde buradaki toplum
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standartlarının dünya çapında, ulus çapında, bölge çapında, eyalet çapında, şehir
çapında, kasaba çapında olduğuna dair hiçbir kesinlik bulunmamaktadır. Hatta
daha önce bahsedilen belirli alanlarda topluluk standartlarının değerlendirilmesi
konusunda kim yetki sahibidir? Missisipi’deki jüri üyelerince uygulanan
standartların aynısı New York, Vermont ya da California’da da beklenebilir mi?
Bu sebeple sanığın müstehcenlikten
dolayı masum veya suçlu olarak
hükmedilmesi son tahlilde kişisel değerlendirmelere ve kişilerin tutumlarına ve
davanın görüldüğü yere bağlı olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Federal
Hükümetin bir kişiyi evinden 3000 mil ötedeki bir mahkemede yargılama
yetkisi vardır.
(c) Müstehcenliğin belirlenmesinde üçüncü nokta, materyalin “tamamıyla
toplumsal değerlerinin düşünülmemesi, dikkate alınmaması”dır. Bu konu da
bana bilinmeyen Samanyolu’ndan daha belirsiz gelmektedir. Eğer bizler Haklar
Bildirgesi’nde ifade edildiği gibi, özgür bir toplumda yaşamak durumundaysak,
uyandırdığı düşünce veya toplumsal değerleri dikkate almadan, istek teşvik eden
materyal konusunda bireylerin özgürlüklerinin bir hâkim kararı veya jüriye
bırakılmasında savunulabilecek çok az nokta bulabiliyorum. Belirli bir konu
veya tutumun toplumsal değerinin, bizim bu gelişen ve dinamik toplumumuzda,
olup olmadığı konusunda politikacılar, devlet adamları, profesörler, felsefeciler,
bilim adamları, dini gruplar veya bir başka grubun ortak bir anlaşmaya
varmaları mümkün değildir. Benim düşünceme göre, bir adamın hapishane
içinde veya dışında kalmasını belirlemek için toplumsal değerlerin
değerlendirilmesinin tek tek olaylara göre yapılması oldukça tehlikelidir.
Benim kanaatim o dur ki, üç ayrı davada 14 farklı görüşü dinledikten sonra,
hiç kimse ve hatta en bilgili hâkim bile, onun bu özel olayına göre bu materyalin
mahkeme tarafından karıştırılan müstehcenlik alanına girip girmediği konusunda
önceden karar verebilme yetkisine sahip değildir. Bu sebeple bugünkü üç olayda
görüldüğü gibi, bu ülke insanlarının konuştukları ya da yazdıkları çok çeşitliliğe
sahiptir. Eğer posta yoluyla dağıtılırsa hangi literatür, hangi kelime ya da hangi
sembolün insanları suçlu yapacağını insanları karanlıkta bırakarak ileri derecede
anayasal sınırların aşımına itmeye ihtiyacımız yoktur. Anayasanın Birinci
Değişiklik maddesini özgürlüklerinin temel ideali olarak kabul etmiş bu ulusta
hükümetin sansürü bu kadar kötü bir şeyse, söylemek zorundayım ki sansür belli
kitapları ve eserleri daha basılmadan ya da yargılanmadan illegal olarak
belirleyecek; bu bizim çoktan aştığımız belirsiz kriterlerle kitapları tek tek
sansürlemeden daha iyidir.
Bir kez daha, uygulamadan farklı olarak, Anayasanın Birinci Değişiklik
maddesinin görüşler üzerindeki herhangi bir türden, hükümet sansürünü
yasakladığını düşündüğüm yolundaki itirazımı dile getirerek bahsi kapatıyorum.

II.
Bugün ele alınan üç müstehcenlik davasına ilişkin mahkeme kararının etkisinin
seks hakkında yazılı ya da sözlü bir tartışmayı insanlar için son derece tehlikeli
yaptığı açıktır. Cinsellik hayatın bir gerçeğidir. Bunun geniş etkisi tüm dünyada
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hissedilmekte ve ihmal edilemeyecek boyuttadır. Hayattaki diğer gerçekler gibi
bu da zorluk ve sıkıntılara, acı ve üzüntülere yol açabilir. Bu pek çok durumda
suiistimallere yol açsa bile, konunun insanların tüm aktivitelerinin içine
yerleştiği ve yaşamdaki yaratıcığın özünü içerdiği konusunda hiçbir şey
söylemeye gerek yok. Bu konu herhangi bir hükümetin baskı altına almak için
hangi yasayı çıkarırsa çıkarsın insanların tartışmak zorunda oldukları bir
konudur. Her ne kadar seks ve seksle ilgili tartışmalardan kaynaklanan
problemleri çözmek için bir yol önermesem de federal sansürün tüm bu
problemlere cevap veremediğini kesin olarak bilmekteyim. Bunu da
mahkemenin seks hakkındaki bir konuşmayı nasıl sansür olarak gördüğünü zor
anlıyorum. Bu tehlikelerden kaçınmak için Birinci Değişiklik yazılmış ve
uyarlanmıştı. Birinci Değişikliğin gerektirdiği bağlamdan hareketle seksin
hayatımızın bir parçası olduğu ve onun hakkındaki tartışmaların suç teşkil
etmeyeceğini düşünüyorum.
Bu kararı reddediyorum.
Yargıç STEWART’ın karşı oy yazısı.
Ralph Ginzburg posta yoluyla gönderdiği dergi, kitap ve broşürler sebebiyle
5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Davada bu yayınların artistik ya da toplumsal
niteliğe sahip olduğu yönünde kanıtlar vardır. Kişisel olarak her hangi bir ayırım
yapmakta güçlük çekiyorum. Bu materyallerin çoğu bana hem terbiyesiz hem de
nahoş gelmiştir. Fakat Anayasanın Birinci Değişikliği hiçbir şey ifade etmese
dahi, bir adamın sadece yargıcın benim ya da bir başkasının estetik
duyarlılıklarını zedeleyen bu yayınların dağıtımı sebebiyle cezaevine
gönderilemeyeceği anlamına gelir.
Sansür bir toplumdaki güven eksikliğini yansıtmaktadır. Sansür otoriter
rejimlere özgüdür. Uzun zaman önce Birinci Değişikliği yazanlar farklı bir
bağlamı kaydettiler. Onlar bir toplumun gerçek anlamda özgür olduğunda güçlü
olabileceğine inandılar. İfade alanında, iyi ya da kötü, inançlarını aydınlanmış
insanlardan yana, polisin müdahalesinden uzak ortaya koydular. Böylelikle o
Anayasa kabalığı, terbiyesizliği kibarlığı koruduğu kadar korumaktadır. Benim
için değersiz olan bir kitap benim komşum için bir değer ifade edebilir. Bizim
anayasamızın bize vaat ettiği özgür toplumda herkes kendi seçimini yapabilir.
Anayasamızdaki bu yetki sebebiyle, mahkemenin Roth kararına ilişkin kısıtlı
bir görüş olanağı vardır. Bu durumda Mahkeme “müstehcenliğin Anayasa
tarafından korunan basın ve konuşma alanında” olmadığına karar vermiştir.
Mahkeme müstehcenliği “tamamıyla toplumsal önemi dikkate almadan”, “salt
bir ilgi uyandıracak kadar seksle ilgilenmek”, “bu konuların tanımında ya da
sunusunda alışılmış sınırların ötesine gitmek” olarak tanımlamıştır. Hâkim
Harlan’ın açık saçık ahlâksızlığın anayasa tarafından korunmadığı görüşüne
katılıyorum.
Farklı ve kolayca tanımlanabilen materyaller sınıfının hepsi bir bütünün
parçalarıdır. Bu hükümetin cezaî ya da sivil yaptırımlarla anayasal olarak baskı
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altına almak istediği budur. Ben bunları daha da öteye gitmeden özünde, esaslı
bir pornografi olarak tanımlayabilirim.
Her ne kadar argümanların tersi savunulsa da, bu konuyla ilgili tanımın
geçerli yasalarca baskı altına alınabileceği önerisini kabul ettim. Bu uzun
zamandır bizim toplumumuzun evrensel bir değeridir. Fakat bu tarz bir materyal
hem derece hem de tür olarak Ginzburg’un gönderdiği yayınlardan tamamıyla
farklıdır.
Mahkeme Ginzburg’un postaladığı materyallerin Birinci Değişiklik
tarafından korunduğunu bugün kabul etmişe benziyor. Ama yine de mahkeme
Ginzburg’u onları gönderdiği için beş yıla mahkûm ediyor. Mahkemeye göre,
Ginzburg ticari sömürü, adi duygulara boyun eğmek ve cinsel duyguları
kullanarak heyecanlandırmak sebebiyle suçlu buluyor. Oysaki mahkemede
yukarda bahsi geçen suçlarla itham edilmemişti. Bu sebeple onun hakkındaki
hükmü bu dayanaklara göre onaylamak, onun temyiz sürecini inkar etmek olur.
Ne Ginzburg’un hüküm giydiği yasa ne de bildiğim federal bir yasa ticari
sömürü, adi duygulara boyun eğmek ve cinsel duyguları kullanarak
heyecanlandırmayı suç olarak kabul etmemiştir. Mahkemece kolayca ele
geçirilemez bir şekilde tanımlanan herhangi bir ceza yasası Anayasaya aykırı
olarak muğlak ve geçersiz olur.
Fakat benim için mahkemenin görüşünün pişman olunacak bir başka yönü
daha bulunmaktadır. Mahkeme bugün kirli, pis işi onaylamadığı için
Ginzburg’un Birinci Değişiklik tarafından korunduğunu inkar etme gücünü
kendinde bulmuştur. Mahkemenin böyle bir gücü yoktur. Çünkü Birinci
Değişiklik hepimizi korumaktadır. Bu, R. Ginzburg’a G.P Putnam’ın oğullarına
uygulandığından daha az uygulanamaz. Haklar Bildirgesi’nin onaylanmasında
ya da uygulanmasında mahkemenin seçim gücü yoktur. Anayasal hükmün her
zaman parlayan yıldızının ışığını kaybettiğimizde yolumuzu kaybederiz.
Böylelikle, hukuk devletini terk eder, zorbalıkla baş başa kalırız.
Bu sebeplerle, karara muhalifim.
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UNITED STATES v. ROBEL
389 U.S. 258 (1967)*
Görüşülme Tarihi: 14 Kasım 1966 ve 9 Ekim 1967 Karar Tarihi: 11
Aralık 1967

Özet
Temyiz eden, Komünist Parti (Yıkıcı Hareketleri Kontrol Kurulu Kanunu -SACAçerçevesinde bir komünist hareket organizasyonu olarak tescil edilmesi gereklidir)
üyesidir, bir tersanede çalışmaktadır ve Savunma Bakanlığının, tersaneyi bu kanuna
dayanarak
‘savunma kuruluşu’ olarak nitelendirmesinden sonra da tersanede
çalışmayı sürdürmüştür. Talep sahibi, daha sonra, Partiye karşı mevcut
düzenlemeden ve Bakanlığın nitelendirmesinden haberdar olduğu hâlde, ‘kanuna
aykırı ve isteyerek’ tersanede çalışmasını devam etirmesi sebebiyle, Kanunun 5 (a)
(1) (D) maddesi gereğince itham edilmiştir. Bölge Mahkemesi, Scales v. United
States, kararına dayanarak, temyizcinin, partinin kanun dışı amaçları hakkında
bilgisi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi konusunda özel niyeti (specific intent)
olan, aktif bir parti üyesi olup olmadığı konularının irdelenmediği sebebiyle ithamı
reddetmiştir. Dava Temyiz Mahkemesine götürülmüş ve doğrudan temyiz yoluyla
mahkememize gelmiştir.
Kanunun 5 (a) (1) (D) maddesi geçersizdir, zira aşırı genişliği sebebiyle Birinci
Değişiklikte korunan örgütlenme hakkını, Anayasaya aykırı olarak daraltmaktadır.
Onaylanmıştır.

Baş Yargıç WARREN Mahkemenin kararını açıkladı.
Bu dava, bir Komünist Hareket organizasyonunun tescil edilmesi gerektiğini ve
organizasyonun herhangi bir üyesinin ‘herhangi bir savunma kuruluşunda
çalışmasının’ yasadışı olacağını, hüküm altına alan Yıkıcı Hareketleri Kontrol
*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Özcan, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi.
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Kanunununun (Subversive Activities Control Act of 1950) ilgili 5 (a) (1) (D)
maddesinin Anayasaya uygunluğunu inceleme altına almaktadır. Daha önce,
Communist Party v. Subversive Activities Control Board, 367 U.S. 1 (1961),
davasında Mahkememiz, SACB’nin (Yıkıcı Faaaliyetleri Önleme Kurulu)
Komünist Partinin, bu kanuna göre, komünist haraket organizasyonu olarak
tescil edilmesi gerektiğine ilişkin talebini haklı görmüştü. Kurul’un düzenlemesi
20 Ekim 1961 tarihinde tamamlandı. Bu tarihte, temyiz eden, bir Komünist Parti
üyesi idi ve Seattle, Washington’da Todd Shipyards Corporation tersanesinde
makinist olarak çalışmakta idi. 20 Ağustos 1962 tarihinde Savunma Bakanlığı,
Kanunun 5 (b) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, tersaneyi bir ‘savunma
kuruluşu’ olarak nitelendirdi. Temyiz edenin, bu tarihten sonra da ilgili yerde
devam eden çalışması, onu 5 (a) (1) (D)maddesi uyarınca, soruşturma konusu
yaptı ve 21 Mayıs 1963 tarihinde, ilgili madddeyi ihlâlinden dolayı itham edildi.
Suçlama, temel olarak; müracaatçının, Partiye karşı mevcut düzenlemeden ve
Savunma Bakanlığının tersaneyi ‘savunma kuruluşu’ olarak nitelendirmesinden
haberdar edildiği hâlde, ‘bilerek, isteyerek ve kanuna aykırı olarak’ tersanede
çalışmak ögesine dayanmakta idi. Washington Batı Bölgesine bakan Federal
Bölge Mahkemesi, ithamın kaldırılması hakkında temyizcinin davasını 4 Ekim
1965 tarihinde karara bağladı. Mahkeme 5 (a) (1) (D) uygulanırken, ‘anayasal
bir özür/zaaf’ gördüğü düzenlemede ‘aktif üyeliğin gerekleri ve özel niyet’in
aranması gerektiğini belirtti. İddianame, temyizcinin Komünist Parti üyeliğinin
bu boyutlarda olup olmadığına ilişkin somut kanıtlar içermediğinden reddedildi.
Hükümet, 5 (a) (1) (D) maddesinin bu şekilde dar yorumlanmasını kabul
etmeyerek ve düzenlemenin geniş şekilde uygulanma olanağında ısrar ederek,
davayı Dokuzuncu Bölge (Circuit) Temyiz Mahkemesi önüne getirdi.
Hükümetin başvurusu üzerine, konu, burada doğrudan bir temyiz olarak
Mahkememiz önüne geldi. Bölge Mahkemesinin kararını onaylıyoruz, ancak,
farklı bir sebeple; 5 (a) (1) (D) maddesi, Birinci Değişiklikte korunan
örgütlenme hakkının, Anayasaya aykırı şekilde daraltılması anlamına gelir.
Bölge Mahkemesinin, 5 (a) (1) (D) maddesindeki anayasal özürün,
uygulamasının, komünist haraket organizasyonlarının, bu organizasyonların
hukuka aykırı hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda ‘özel bir niyet’i taşıyan
aktif üyeleri ile sınırlanması yoluyla giderilebileceği konusundaki görüşüne
katılmamız mümkün değildir. Bölge Mahkemesi, 5 (a) (1) (D)nin daraltıcı
uygulanması konusunda, Scales v. United States, 367 U.S. 203 (1961) davasına
dayanmıştır. Mahkememizin, Scales davasında, Smith Yasası’ (Smith Act) nın
üyelik fıkrası çerçevesinde, aktif üyelik ve özel niyet unsurlarını aramış olduğu
doğrudur. Bununla birlikte, Aptheker v. Secretary of State, 378 U.S. 500 (1964),
davasında Smith Yasasındaki üyelik fıkrasının, davalının organizasyonun
yasadışı amaçları hakkında bilgi sahibi olmasını da içermesi gerektiğini
belirtmiştik. Bu da üyeliğin sadece “aktif” üyelerle sınırlanarak anlam verilmesi
gereğinin ayrışmaz bir unsurudur. Aptheker, SACA’nın 6. maddesi yönünden
bir tehlike ortaya çıkarmıştı. Bu madde, bir komünist organizasyon tescil
edildiğinde veya tescil edilme yükümlülüğü altında olduğunda, bu partinin bir
üyesinin, bundan bilgisi olduğu ya da bilgilendirildiği takdirde, pasaport için
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başvurmasının yasadışı sayılacağını hüküm altına almıştı. Bu konuda “bahse
konu hükmün açıklığının ve yalınlığının, değiştirilmediği takdirde, gelişigüzel
uygulanmasını sınırlandırma ve aşırı genişliğini daraltma olanağı vermemekte”
olduğunu belirtmiştik. Şu hâlde 5 (a) (1) (D) maddesi hakkında da aynı görüşü
paylaşıyoruz. Düzenleme, tüm komünist hareket gruplarını ayırım yapmadan,
gelişigüzel reddetmesi/yasaklaması ve üyeliğin niteliği ve derecesi ile
ilgilenmemesi yönleriyle açık olarak Birinci Değişikliğe aykırıdır.
Aptheker davasında 6. maddeyi, Anayasal korumaya sahip hakları, çok geniş
bir şekilde ve gelişigüzel, ayrım gözetmeden daralttığı sebebiyle Anayasaya
aykırı bulmuştuk. Hükümet, bu davada, 5 (a) (1) (D) maddesinde bir genişlik
sözkonusu olsa dahi Aptheker hükümlerinin uygulanmayacağını, zira seyahat
hürriyetinin savunma kuruluşlarında çalışma hürriyetinden daha temel bir
özgürlük olduğunu savunmuştur. Biz de davada Aptheker’in örnek karar
olmayacağını düşünüyoruz, ancak bu, onun Beşinci Değişiklik ile ilgili
olmasından ötürüdür. Ancak Hükümetin, bu davada konunun özü hakkındaki
vasıflandırmasına katılmamız da mümkün değildir. 5 (a) (1) (D) maddesinin
Kanunun amacı kapsamında kalan kişiler hakkında, çalışma olanaklarını
kısıtlayarak, özel bir yasaklama hükmü getirdiği, böyle bir kısıtlamanın önemli
anayasal sebeplerden yoksun olmadığı doğru olabilir. Fakat mesleki sınırlanma
ile ilgili olan işlevsel gerçek, Anayasa hükümleri ile korunan, bireyin
örgütlenme hakkının uygulanması ile ilgilidir. Seyahat özgürlüğünü anayasal
değerler yelpazesinde nereye oturtursak oturtalım, demokratik yapımızda,
Birinci Değişiklik ile korunan hakların daha az hayati olduğunu iddia etmenin
imkansızlığı da açıktır.
Hükümet düzenlemeyi, Kongre’nin savaşma yetkisine ilişkin olması yönüyle
de savunmaya çalışmaktadır. Bu Mahkemenin, anayasal yetkilerin
kullanılmasında, ulusal yasama organına geniş saygı duyduğunu ve takdir hakkı
bıraktığını da vurgulamaktadır. Bu savunma, Mahkememizin çeşitli kararlarında
destek bulmuştur. Ancak ‘savaş yetkisi/gücü (war power)’ terimi, her türlü
Kongresel yetki kullanılmasında, amaç ve kapsamı genişletecek, tılsımlı bir
kavram olarak da algılanmamalıdır. “Savaş yetkisi dahi temel özgürlüklerin
korunmasında anayasal sınırlandırmaları ortadan kaldıramaz.” Somut olaya
dönersek; Hükümet 5 (a) (1) (D) maddesinin, “ulusal savunma için önemli
tesislerde, içten gelebilecek yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi konusunda devletin
yürütme ve yasama güçlerinin, büyüyen hassasiyetinin” bir ifadesi olduğunu
ısrarla vurgulamaktadır. “Ulusal savunma” kavramı, bu amaç adına her türlü
yasama uygulamasını haklı gösterecek bir genel amaç olarak görülemez. Bu
kavramda bu Ulusu diğerlerinden ayıran değerler ve fikirleri savunma nosyonu
içkindir. İkiyüz yılı aşkın bir süredir, ülkemiz, Anayasasında dercedilmiş
demokratik değerlerin haklı gururunu yaşamaktadır ve bu fikirlerin en
değerlileri de Birinci Değişiklikte ifadesini bulmaktadır. Eğer bizler, ulusal
savunma adına, ulusun savunulmasını değerli kılan, bu özgürlüklerden birinin örgütlenme özgürlüğü- yıkılmasına karar verirsek, bu en azından ironik
olacaktır.
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Kongre’nin yetkilerinden birinin uygulanmasının, Haklar Bildirgesi ile
korunan bireysel özgürlüklerden biri ile çatışması durumunda, özgürlükler
üzerindeki bu sınırlamanın hoşgörülüp görülemeyeceğinin belirlenmesi bizim
‘hassas ve zor görevimiz’dir. Hükümet, 5 (a) (1) (D) maddesinin amacının,
ulusal savunma tesisleri ile ilgili, espiyonaj ve sabotaj tehlikesini azaltmak
olduğunu vurgulamaktadır. Böyle bir koruyucu önlemin alınmasında Hükümet
yararı, çok soyut/önemsiz değildir. Ancak hükümetin bu amacı gerçekleştirmek
için seçtiği önlemin, bu örnekte, örgütlenme hakkının kökünü kestiği de şüphe
götürmemektedir. 5 (a) (1) (D) maddesi, temyiz edeni, savunma tesislerinin
güvenliğini tehdit edip etmediğine bakmadan, üyeliğini sona erdirmek, ya da
işini bırakmak konusunda bir seçim yapmaya zorlamaktadır. Temyizci, bu
seçimleri reddedince beş yıl hapis cezasının ve 10.000 dolar para cezasının
konusu hâline gelmektedir. Düzenleme, bireyin örgütte bulunması sebebiyle,
Hükümetin korktuğu tehdidin oluşup oluşmadığını gözardı ederek, sadece
örgüte katılma ile suç ortaya koymaktadır. Şu durumda Birinci Değişiklikte
korunan hakların uygulanmasını engelleyici etkisi muhakkaktır.
“Kanunların yalınlığı ve kesinliği, en kıymetli özgürlüklerimizle ilgili
alanlarda düzenlemelerde temel kriter olmalıdır” şeklindeki ilke artık bir
aksiyom hâline gelmiştir. Böyle bir açıklık ve tamlık 5 (a) (1) (D)’da epeyce ve
belirgince eksiktir. Düzenleme, ağını, örgütlenme aktivitelerinde çok geniş bir
yelpazede öngörmekte, anayasal olarak cezalandırılabilecek bir üyelikle, böyle
algılanamayacak bir üyeliği aynı kefeye koyarak gelişigüzellik sergilemektedir.
Yine düzenleme, uygulanmasında söz konusu organizasyonda bireyin pasif ya
da aktif olmayan üyeliği, organizasyonun yasa dışı amaçlarından haberdar
olmaması, ya da bu amaçları paylaşıp paylaşmaması ile hiç ilgilenmemektedir.
Ayrıca, 5 (a) (1) (D) maddesindeki cezalandırmalar, muhatap kılınacak kişinin,
savunma tesisinde duyarlı olmayan bir pozisyonda istahdam ediliyor
olabileceğini de göz ardı etmektedir. Dolayısıyla madde, Birinci Değişiklikteki
özgürlüklerle uyum içinde uygulanabilecek, zararlı olabilecek bir örgütlenme ile
böyle sayılamayacak bir örgütlenme arasında ayrım da yapmadan yasakladığı
için, aşırı genişliğin öldürücü eksikliğini taşımaktadır. Bu, Anayasanın
hoşgöremeyeceği bir durumdur.
Ulusal savunma sanayiinde espiyonaj ve sabotaj konularında, Kongrenin
ilgisini yadsımamaktayız ve bugün bu kararımız hiçbir şekilde, ulusal savunma
kuruluşlarındaki konumlarını, ülkenin üretim tesislerine zarar verebilecek
şekilde kullanabilecek kişilerin duyarlı pozisyonlarda istihdamını, hassas ve dar
bir şekilde yapılmış hukuk kurallarıyla engellemek konusunda Kongrenin
yetkisini reddettiğimiz şeklinde yorumlanamaz. Biliyoruz ki Anayasamız,
bireylerin kişisel haklarını her türlü ihlâle karşı korurken, Hükümetin de hayati
önemde yararlarını koruma gücünü ve yetkisini men etmez. Casuslar ve
sabotajcılar mevcuttur ve Kongre elbette ki espiyonaj ve sabotaja karışanlar
hakkında cezaî yaptırımlar öngörebilir. Hükümet, gizli bilgileri ulusun zararına
olarak kullanması muhtemel kişilerin, bu bilgilere ulaşmasını engelleyici
tedbirler de alabilir. Kongre, ulusal savunma sanayiinde duyarlı pozisyonlar
belirleyebilir ve savunma konularında bu pozisyonları aleyhte kullanabilecek
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kişiler için sınırlamalar getirebilir. Hükümet Mahkememize, Kongre’nin 5 (a)
(1) (D)’yi düzenlerken, ona alternatif bir yasanın -bir endüstriyel gözleme
programı- da savunma tesislerinin sabotaj ihtimaline karşı yetersiz ve verimsiz
olacağı hakkında somut bir değerlendirme yaptığını belirtti. Kongre’nin yaptığı
bu çeşit bir değerlendirmenin geçerliliğini/değerliliğini tartışmak bizim
görevimiz değildir. Yine, bahse konu düzenleme yerine, endüstriyel gözleme
programının yeterli bir önlem olup olmayacağını değerlendirmek de bizim
işlevlerimizden değildir. Biz sadece söz konusu düzenleme yapılırken, Birinci
Değişiklikteki haklar açısından, Anayasanın öngördüğü sınırların aşılıp
aşılmadığı üzerinde yoğunlaştık. Bu sınırlar içinde kalacak bir yasanın yazılması
ödevi ise sadece Kongre’nin yetkilerindendir. Bugünkü kararımız, özetle şunu
ifade arzusundadır: Birinci Değişiklikte korunmuş hakların kullanımı ile ilgili
bir kısıtlamada meşru bir yarar gördüğü zaman, Kongre, bu yetkisini, amacın
gerçekleşebilmesi için Birinci Değişiklik özgürlükleri üzerinde mümkün olan
‘en hafif’ etkiyi yapacak şekilde kullanmak zorundadır. Anayasa ve demokratik
çatımızda, Birinci Değişiklik haklarının temel konumu, daha azı ile
yetinmeyecektir.
Karar onanmıştır.

Yargıç WHITE’ın, Yargıç HARLAN’in de katıldığı, karşı oy
yazısı.
Mahkeme, Birinci Değişikliğe dayanarak, Komünist Partinin bir üyesinin,
partinin komünist hareket organizasyonu olduğunu bilmesine rağmen, milletin
güvenliği için önemli olan savunma kuruluşlarında çalışmasının
engellenemeyeceğini karar altına almış bulunuyor. Böylece yasama ve
Yürütmenin, bu konuda aksi görüş sahibi olmalarına rağmen, kendi görüşlerine
göre düzenleme yapmalarını reddediyor. Bu görüşü paylaşmadığımdan,
saygılarımla karşı oyumu bildiririm.
Kongre tarafından tanınmış olan ve ulusal güvenlik konusunda kamu yararı
ile ilgili kılınan örgütlenme özgürlüğü iken, burada söz konusu olan, temyizci
Robel’in hükümet tarafından bir komünist hareket organizasyonu olarak kabul
edildiği bildirildikten sonra dahi Komünist Partiye üye olarak kalma
özgürlüğüdür. Anayasa’daki hiçbir şey bu sonucun doğmasını gerekli kılmaz.
Örgütlenme özgürlüğü de Anayasa’da belirtilmemiştir. Açıkça söylemek
gerekirse, bu, yakınmaları önlemek ve aksaklıkları düzenlemek için Birinci
Değişiklik haklarına eklenmiş kazai bir kavramdır. Örgütlenme hakkı,
tarihimizde derin kökleri olmasına rağmen, ve bizimki kadar büyük ve karmaşık
bir ülkede grup haraketlerinin düzenlenmesi açısından kaçınılmaz olsa da,
anayasal davalarda daha yeni yeni bağlayıcı bir faktör olarak gelişmektedir ve
sınırları kesin hatlarla belli değildir. Birinci Değişiklikteki haklara resmi
müdahale, çok hassas bir şekilde ele alınması gerekse de, örgütlenme hakkının
mutlak olmadığı ve Devletin önemli durumlarda, düzenleme yapabilmesine
olanak tanıdığı açıktır. Ceza Komplo Hukuku (Criminal Conspiracy Law),
insanların örgütlenebileceği amaçları sınırlayabilmekte ve planlarını yürürlüğe
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koyabilmek için hangi araçları kullanabileceklerini belirleyebilmektedir. İşçi
birlikleri ve bunlara üyelik sıkı bir şekilde federal yasalarca ve eyalet
yasalarınca düzenlenmektedir, hatta politik partiler ve şirketler de öyle.
İlgili davalar, topyekun, örgütlenme hakkı ile kamu yararının bağdaştırılarak
uygulanması gereğini yansıtır. NAACP v. Alabama, davası da bu hakkın bu
Mahkemece somut olarak ilk kez tartışıldığı örnek olarak, kazai yaklaşımın bir
örneğidir. Burada, resmi müdahalenin örgütlenme hakkı üzerindeki etkisi
belirtildikten sonra, Mahkeme şunu aramıştır: “Acaba Alabama Eyaleti,
başvurucudan, istediği ve yerine getirmesi hâlinde anayasal koruma altındaki
örgütlenme özgürlüğünün kısıntıya uğrayabileceği ifşaatlarda, örgütlenme
hakkına ilişkin bu kısıtlamayı haklı gösterecek bir kamusal yararı ortaya
koyabilmekte midir?” Daha geçen hafta, United Mine Workers v. Illinois Bar
Assn. davasında Mahkeme, üyelerine belli bir ücret karşılığında, devlete karşı
olan davalarında, yeterli ve kişisel hukuksal temsil olanağı sağlayan sigorta
örgütlenmesinin engellenmesinde, Hükümetin yararını, sınırlamaları haklı
göstermek konusunda yetersiz bulmuştur. Ancak Mahkeme bu davada da farklı
bir yükümlülük ortaya koymadı. Açıktır ki, Komünist Partinin yasadışı
amaçlarını gerçekleştirmek konusunda sadakatini ortaya koyan, ‘aktif’ üyeleri,
savunma tesislerinde çalışmaktan men edilebileceklerdir. Bu istisna da,
örgütlenme hakkı üzerinde, önümüzdeki Yasanın yaptığı caydırıcı/kısıtlayıcı
etkinin bir benzerini yapacaktır, fakat güvenlik konusunda hükümet yararı, bu
etkinin görmezden gelinmesini hukuksal kılacaktır. Yine Mahkeme, ‘aktif’ bir
üye olmasa da, savunma kuruluşlarında, ‘duyarlı’ pozisyonlarda temyizcinin
çalıştırılmamasına izin vermiş görünmektedir. Burada da espiyonaj ve sabotajla
mücadele ve bunları önlemedeki kamu yararı, işten yoksunluğun kısıtlayıcı
etkisinden daha ağır basmaktadır. Eğer mahkemeyi doğru anlayabildiysem;
Komünist Parti ile işbirliği, üyelerin çalışması engellenerek caydırılıyor, yine
partiye üye olmamak da bir savunma hizmetinde çalışma olanağının devamına
vesile oluyor. Önümüzdeki davada, Mahkeme, Robel’in ulusal güvenlik
açısından, Komünist Partiye üyelik veya savunma kuruluşunda çalışmaktan
vazgeçme arasında seçim yapmaya zorlanacak kadar, yeterli boyutta bir tehlike
oluşturmadığını karara bağlayarak, Kongre ve Savunma Bakanlığı ile görüş
ayrılığında olduğunu açıkça göstermiştir. Ben ise, ülkemize, uzaktan kontrollü
bir organizasyonun verebileceği zararlar karşısında, Komünist Partiye, onun bir
komünist hareket organizasyonu olduğu bildirildikten sonra dahi üyesi olmaya
devam eden bir kişinin, savunma sanayiinde çalışmasındaki yararın, kamunun
onu o işten uzaklaştırmaktaki yararından daha az olduğu düşüncesiyle,
Kongre’nin ve Yürütmenin kararını tercih ediyor ve çoğunluk görüşüne
katılmıyorum.
Kongre tarafından belirlenen ulusal yarar gerçek ve somuttur. Kongre ilgili
yasayı yıllar süren çalışmalardan sonra ve bulgularına dayanarak çıkartmıştır.
Bu bulgulara göre; uluslararası düzeyde, hainlik, namussuzluk, espiyonaj,
sabotaj yöntemleriyle faaliyet göstererek, egemen hükümetleri yıkmaya çalışan
komünist bir akım vardır ve bu hareket de ülkede komünist hareket
organizasyonları aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bunlar, dışardan kontrol
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edilmektedir, Hükümeti, güç ve şiddet kullanımı dahil her türlü yolla yıkmayı
amaçlamaktadır. Birleşik Devletlerdeki Komünist akım, katı bir disiplin altında,
gizlilik içinde çalışan, meri kanunları hiçe sayarak espiyonaj ve sabotaj yoluyla
meşru düzeni yıkmaya çalışmaktadır. Kongre, SACB ile bunlar hakkındaki
hükümleri ortaya koymuş, komünist hareket organizasyonlarını tanımlamış
Birleşik Devletlerin güvenliğinin, komünist hareket üyelerinin, belirli savunma
tesislerinde bunların istihdam edilmemesini gerektirdiğini öngörmüştür. Uzun
ve karmaşık tartışmalardan sonra, SACB, Komünist Partinin, bu yasa
kapsamında, komünist hareket organizasyonu olduğuna karar vermiştir. Bu
karar, Temyiz Mahkemesi ve mahkememiz tarafından onaylanmıştır. Ayrıca,
Yasa tarafından aranılan şu nitelendirmeler de onaylanmıştır: Parti yabancı bir
hükümet ya da organizasyon tarafından yönetilmekte ya da yönlendirilmektedir,
dünya komünist hareketinin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda
hareket etmektedir, komünist hareket organizasyonlarına ilişkin kriterleri
tamamıyla barındırmaktadır. Bunlara, Kurul’un bulgularına göre, pek çok parti
üyesinin yabancı kontrol ve yönlendirme ile disiplini kabul etmesi de dahildir.
Mahkememiz de, Partinin “sadece yürütmeyi elinde bulunduran hükümete değil,
fakat egemen ve bağımsız bir ulus olarak Birleşik Devletler’e” yönelik bir
tehdit oluşturduğuna ilişkin, Kongre’nin değerlendirmesine katılmıştır.
Bu arkaplana karşı alınan kısıtlayıcı önlemler, açıkça uyumludur. Bunlardan
biri de dava konusu olan maddedir. Bu madde Parti’nin komünist hareket
oraganizasyonu olarak tanınmasındaki tartışmalarda onaylanmıştır ve “böyle bir
düzenlemenin olduğunu bilen veya haberdar edilen, bu tip bir organizasyonun
üyesi için, savunma kuruluşlarında çalışma isteğini/olanağını” hukuk dışı kılar.
Bir Savunma tesisi de; ‘Savunma Bakanlığı’nın tesbit edip tanımlayacağı,
Birleşik Devletlerin güvenliğinin ihtiyacı olan’ ve bu tip organizasyon
üyelerinin çalıştırılmaması gereken, her türlü özel öneme sahip kuruluştur.
Partiye genel özelliklerini veren, dışarıdan kontrol, hükümeti yıkabilme temel
amacı, üyeleri üzerinde uyguladığı disiplin, espiyonaj ve sabotaj eğilimi, göz
önüne alındığında, Partinin, bir komünist hareket organizasyonu olduğunu bilen
üyelerinin, savunma tesislerinden uzak tutulmalarının, Kongre’nin yetkilerinin
açıkça dahilinde olması gerektiği muhakkaktır.
Kongre bunlara karşı elbette uygun önleyici tedbirler alabilmelidir. Bazı
Parti üyeleri tehdit oluşturmuyor olabilir, ancak pek çoğu şüphesiz ki
oluşturmaktadır, ayrıca her somut olayda bu tehlikeyi ispatlayabilmek çok zor
bir uğraş olacaktır. Robel gibi Parti üyeleri, ‘duyarlı pozisyonlardan’ uzak
tutulabilecekse, bu onların, ulusun güvenliğine, potansiyel tehlikelerinin kabul
edilmesindendir. Aynı sebep, onların Kongre ve Savunma Bakanlığının, ülkenin
güvenliği adına kritik öneme sahip olduğunu kararlaştırdıkları, savunma
tesislerinde de istihdam edilmemelerini haklı kılar.
Düzenleme, Komünist Partiye üyeliği yasaklamamaktadır. Temyiz eden ve
diğer komunistler, Birleşik Devletlerdeki tüm çalışmalardan, hatta tüm savunma
kuruluşlarından da yasaklı kılınmamaktadır. Yasaklamanın temel taşı ulusal
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güvenliğin gerekleridir ve bu standartlarda belirlenmiş olan kuruluşlar Birleşik
Devletler endüstrisinin yüzde biri bile değildir.
Mahkemenin izin verilemez bulduğu uygulama, örgütlenme haklarında
spesifik ve minimum bir sınırlama yapmaktadır. Fakat, örgütlenme hakkı
üzerinde, bu yasanın yaptığı gölge düşürücü etki, Hükümetin komünist hareket
organizasyonlarını savunma tesislerinden uzak tutmaktaki meşru ve açık yararı
ile kıyaslanacaksa, Robel’in de, ana amaçlarını paylaşmadığı bir gruba
katılmasındaki ve üyeliğini sürdürmesindeki yararının ne olduğu sorusu önemli
olacaktır. Doğrusu, Mahkemenin kararında ve yargılama sürecinde, Robel ve
onun gibilerin bu Partiye üye olmalarındaki amaçlarının neler olabileceği
hakkında yeterli şekilde bilgilenemedik. Parti’nin meşru amaç ve programlarının
ve Robel’in bir üye olarak aktivitelerinin neler olduğu konuları tanımlanıp
değerlendirilmedi. Mahkeme, sadece üstü kapalı ve müphem bir örgütlenme
hakkı kavramı ile savunma tesislerinde nelerin risk meydana getirmeyeceği
konularındaki kendi görüşleri üzerinde dönüp durdu.
Mahkeme, bir organizasyonun hukuka aykırı amaçları olduğu bilinse dahi,
sadece bu oraganizasyona üye olmanın, cezaî yaptırım uygulanmasının, pasaport
talebinin reddinin, tek sebebi olamayacağını belirtmektedir. Fakat, belli
savunma tesislerinde istihdam olanağının reddedilmesi, temel haklara, bir
pasaport talebinin reddinden ya da sadece üyeliğe cezaî yaptırım
öngörülmesinden daha az bir sınırlama getirmektedir. Ayrıca, Hükümetin,
potansiyel casus ve sabotajcıları savunma tesislerinden uzak tutmasındaki meşru
yarar, kanun dışı hareket eden Amerikalıları dış ülkelere yollamamaktan ya da
tüm parti üyelerini cezaevine koymaktan daha büyüktür. Bu sebeplerle,
Mahkemenin “hassas ve zorlu” nitelendirmesi, Scales ve Aptheker davalarındaki
kararlardan daha farklı bir sonuca ulaşıldığını ortaya koymaktadır.
Mahkemenin motivasyonları değerlidir. Mahkeme, ülkenin güvenliği ile
bireysel hak ve özgürlüklerin en geniş düzeyde kullanılmasının
uzlaştırılabilmesi olanağını aramaktadır. Bunu yaparken, ulusal güvenliğin
gereklerini belirlemek konusunda kendisini bağımsız tek otorite olarak kabul
etmektedir. Ancak bunlar, hâkimlerin karar verirken çok ihtiyatlı olması gereken
konulardır. James Madison’ın dediği gibi:
“Dışarıdan gelen tehlikeye karşı kendini korumak, medeni bir toplumun
en ilkel temel amaçlarından biridir....
“Güvenliğin araçları, ancak saldırının getirdiği tehlikenin araçları ile
belirlenebilir. Yine de onlar bu yasalarla tanımlanacaktır, başkalarıyla değil.
Kendini koruma güdüsüne karşı anayasal sınırları öne sürmek yararsız bir
çabadır.”
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403 U.S. 15 (1971)*

Görüşülme Tarihi : 22 Şubat 1971,
Karar Tarihi: 7 Haziran 1971

Özet
Davacı, Los Angeles Mahkeme binasının koridorunda üzerinde “Askerliğin /
Mecburi hizmetin canı cehenneme” sözleri olan bir ceket giydiği için California
Ceza Yasası 415’in “saldırgan tavırla kasten ve bilerek herhangi bir komşu veya
kişinin huzur ve sükunetini rahatsız etmeyi” yasaklayan hükmünü ihlâl etmekten
tutuklanmıştı. Temyiz Mahkemesi “saldırgan tavır” ifadesini “başkalarını şiddete
tahrik etme ya da huzuru bozma eğilimi taşıyan davranış” olarak yorumlayıp
mahkûmiyeti onayladı.
Karar: Eyalet, açıkça belirtilmiş ve zorlayıcı bir sebebin yokluğunda,
Anayasanın Birinci ve Ondördüncü Değişiklikleriyle tutarlı olarak, burada
sözkonusu olan birkaç kelimelik bir sözün kamuya açık bir yerde sergilenmesini
yasayı çiğneyen bir suç olarak kabul edemez.
Karar bozuldu.

Yargıç Harlan Mahkemenin görüşünü açıkladı.
Bu olayın ilk bakışta yüz kızartıcı biçimde kitaplarımızda olmaması, anayasal
öneminin olmadığı anlamına gelmez.
Davacı Paul Robert Cohen, California Ceza Yasası 415’in “saldırgan tavırla
kasten ve bilerek herhangi bir komşu veya kişinin huzur ve sükunetini bozmayı”
yasaklayan hükmünü ihlâl etmekten Los Angeles Mahkemesi’nde tutuklanıp 30
gün hapis cezasına mahkûm edilmişti. İkinci Temyiz Bölgesindeki California
Temyiz Mahkemesinin mahkûmiyet kararının dayandığı ayrıntılı görüşleri
şöyle:
“Davalı, 26 Nisan 1968 günü Los Angeles County Mahkeme Binasının
20 numaralı mahkemesinin dış koridorunda üzerinde “Askerliğin/Mecburî
Hizmetin canı cehenneme” (“Fuck the Draft”) sözlerinin açıkça okunduğu
bir ceketle görüldü. Koridorda kadın ve çocuklar vardı. Davalı tutuklandı.
Davalı, Vietnam Savaşı ve askerî hizmete yoğun karşıtlığını kamuya
*

Çeviren: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Nohutçu, Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi.
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göstermek için bir araç olarak ve üzerindeki yazıyı bilerek ceketi giydiğini
ifade etti.
Davalı, davranışının sonucunu kimseyle bağlantılandırmadığı ya da
bağlantıyla tehdit etmediği gibi bir şiddet eylemine de zorlanıp dahil
edilmemiştir. Davalı, ne olay sırasında ne de tutuklanma öncesi garip sesler
ya da gürültü çıkarmamıştır.”
Temyiz Mahkemesi, hükmü teyiden “saldırgan tavır” ifadesini “başkalarını
şiddete tahrik etme ya da huzuru bozma eğilimi taşıyan davranış” olarak
yorumlamış ve “böyle bir davranışın başkalarını davalıya karşı saldırma
eylemine ya da ceketi zorla üzerinden çıkarmaya iteceğinin rasyonel olarak
tahmin edilebileceği” görüşünü esas alarak kararını vermiştir. California Yüksek
Mahkemesi karşı oylara rağmen gözden geçirmeyi reddetti. Bu temyizin kendi
yargılama alanımızda olup olmama sorununu bir kenara iterek, bu davanın
öğreteceklerini dikkate alarak davayı buraya getirdik.
Yargılama yetkisi sorunu artık bizi fazla oyalamamalı. Aşağıdaki dava
muameleleri boyunca, Cohen tutarlı olarak, Federal Anayasanın Birinci ve
Ondördüncü Değişikliklerinin garanti ettiği düşüncelerini açıklama hakkını,
dava boyunca delillerin yorumlanma sürecinde, kanunun ihlâl ettiğini iddia etti.
İncelemeler sonucu bu iddia California Yüksek Mahkemesince reddedildi.
Dolayısıyla, Cohen’in bu temyiz başvurusuyla uygun biçimde bizim yargılama
alanımıza başvurduğuna tam kanaat getirdik.

I
Davanın içerdiği konuyu net olarak gözler önüne sermek için, öncelikle
tutanakta sunulmayan farklı konuların tetkiki yararlı olacaktır.
Mahkûmiyet, açıkça Cohen’in mesajını halka iletmek için savunduğu çirkin
sözlere dayanmaktadır. Eyaletin cezalandırmak istediği tek “davranış”
iletişimdir. Binaenaleyh, biz burada Cohen’in niyetinin başkalarına bazı
görüşlerini ifade etmek istediği şeklindeki iddia çerçevesinde özgün bir
davranışa değil, ayrıca onun bir mesajı aktarma niyetinin olmayabileceği ve
dolayısıyla Cohen’in ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağı da düşünülerek,
yalnızca “konuşmaya” dayalı bir tutuklama ile ilgileniyoruz. Ayrıca, Eyalet bir
yazının taşıdığı mesajın içeriğini esas alarak Cohen’i cezalandırma yetkisine
kesinlikle sahip değildir. En azından askerlik hizmetinden kaçınmayı ya da buna
engel olmayı teşvik eden bir niyet olmadığı sürece, ceketinin üzerindeki
ifadelerin askerlik hizmetinin gereksizliği ya da ahlâksızlığı olarak yansıttığı
durumdan dolayı Cohen, Anayasa’nın Birinci ve Ondördüncü Değişiklikleriyle
uyumlu olarak cezalandırılamaz (Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957)).
Cohen’in mahkûmiyeti, açıkça “ifade özgürlüğünün” devletin keyfî
kısıtlamalarına karşı korunduğundan buna dayanamaz, ancak bu özgürlüğü
kullanırken taşıdığı mesajın özünün niteliğiyle gerekçelendirilebilir. Elbette bu,
Birinci ve Ondördüncü Değişikliklerin herkesin istediği her şeyi konuşmasına ya
da her durumda arzu ettiği biçimde açıklamada bulunmasına mutlak bir koruma
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sağladığı anlamına gelerek tahkikatimizi noktalamaz. Bununla birlikte, bu
doğrultuda burada olmayan bazı problemlerin altını çizmeyi de önemli
görüyoruz.
Öncelikle, Cohen bütün ülkede uygulanan bir kanuna göre yargılandı.
Cohen’in tutuklandığı Mahkeme binasındaki alışagelmiş uyumlu atmosferi
korumayı hedefleyen yasaya dayanarak yapılan bu mahkûmiyet, California
hukukuna göre belirli yerlerde yasaklanan eylem ve konuşmaların
yasaklandığını içeren açık yasa olmadıkça doğru olmayacaktır. Belirli yerler
arasındaki farkın sıradan insanları yeterince bilgilendirmeden “saldırgan
davranış” ibaresini yorumlamak âdil görünmemektedir.
İkinci olarak, bize göre bu dava yalnızca benzeri bir durum diye, bazı
bireysel ifade biçimlerinde devlet yetkisiyle kapsamlıca oluşturulmuş önceki
kararlar kategorisine sokulamaz. Örneğin bu müstehcen bir durum değildir.
Devlete müstehcen ifadeleri yasaklayan geniş yetkiler verilmişken, böyle bir
ifade pek çok bakımdan erotiktir** (Roth v. United States, 354 U.S. 476 (1957)).
Doğal olarak, ceketin üzerinde yazdığı biçimde ve argo bir benzetmeyle Seçme
Hizmet Sistemi’ne böyle fiziksel bir zarar vermesi olanaklı değildir.
Bu Mahkeme, yasaların, ek gerekçeler ve kanıtlar olmaksızın da, sıradan
yurttaşların, genel bilgilerle, şiddete yönelik tepkileri teşvik edeceği için kişisel
yakıştırmalar ve “kavgacı kelimelerin” kullanımını yasaklamada özgür olduğuna
karar verdi (Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942)). Bu küfür
kelimesinin Cohen tarafından askeri hizmetle ilgili kullanılması kişiyi tahrik
edici biçimde kullanılmayıp açıkça “karşıdaki kişiye de yöneltilmemiştir”
(Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 309 (1940)). Aslında hiçbir kimse,
normal olarak davacının ceketindeki yazıyı doğrudan bir kişiyi alçaltıcı anlamda
görmeyecektir. Burada polisin kasıtlı olarak bir grubu düşmanca tepkiye teşvik
eden bir konuşmacıyı engelleme eylemiyle de karşı karşıya değiliz (Cf. Feiner v.
New York, 340 U.S. 315 (1951); Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949)).
Yukarıda söylendiği gibi, Cohen’i gören kimsenin şiddete yönelmesi ya da onun
böyle bir sonuca niyetlenmesi de sözkonusu değildir.
Son olarak, bu Mahkemeye sunulan argümanlarda sunulan deliller ışığında,
Cohen’in nahoş ifade tarzının isteksiz ve şüphelenilmeyen izleyicileri rahatsız
ettiği, ve bu yüzden Eyalet’in davacının kaba protestosuna kaçınılmaz şekilde
maruz kalanlardaki duyarlılığı korumak için, gerçekten yaptığı gibi, meşru
şekilde harekete geçebileceği iddiasına vurgu yapılmıştır. Doğal olarak, habersiz
dinleyici ve izleyenlerin sadece varsayılan varlığı, suç teşkil eden konuşma
özgürlüğünü kısıtlama gerekçesine kendiliğinden yardımcı olamaz. Bu
Mahkeme, kamusal diyalogdan dolayı engellenemeyen ve istenmeyen görüş ve
düşüncelerin mesken mahremiyetine izinsiz müdahalesini pek çok durumda
yasaklamasını kabullenmekle birlikte, biz aynı zamanda tutarlı olarak “evin
koruyuculuğu dışında “tutsaklar” olduğumuzu ve nahoş ifadelere maruz
**

“Canı cehenneme” diye tercüme edilen “Fuck” kelimesi aslında İngilizce’de galiz bir küfrü
anlatmaktadır. (ç.n.)
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kaldığımızı” vurguladık. Anayasayla uyumlu olarak hükümetin başkalarını
işitmekten korumak için kamusal ifadeyi (söylemi) susturabilme yetkisi, onun
kesinlikle tolere edilemeyecek tarzda çok önemli mahremiyet menfaatleri
sunmasına bağlıdır. Bu yetki genel anlamda, yalnızca kişisel eğilimler temelinde
sessiz muhalif çoğunluğu kuvvetlendirecektir.
Bu bakımdan, Cohen’in ceketiyle karşılaşan kişiler, meselâ evlerinin
dışındaki gürültüyle bağıran korna ve diğer seslere maruz kalanlardan daha
farklı konumdadırlar. Los Angeles mahkeme binasındakiler sadece gözlerini
çevirerek rahatlıkla hislerinin taarruzundan kurtulabilirler. Ve mahkeme
koridorunda yürürken kabul edilebilecek özel durumdan, tabiî ki evinin sınırları
içindeki bir kişinin istenmeyen ifadelerden uzak olması durumu (ki bu durumda
hak iddia konumu daha kuvvetlidir) beklenemez. Faktörlerin karmaşıklığı ve
zorluğu temelinde, eğer Cohen’in “konuşması” anayasal korumayı hak ediyorsa,
biz, davacının davranışına maruz kalanların kendilerini koruyamayacak kadar
güçsüz olduklarına dair bir delil olmadığı bu durumda, istemeyen
“dinleyicilerin” bir kamu binasında kısa süre içinde maruz kaldıkları durumun
huzuru bozmakla gerekçelendirilmesini ve California mahkemelerince
yorumlanmış ya da açıkça belirtilmiş olan, Cohen’in mahkûmiyetinin dayandığı
delillerin yasanın bir kısmında, zorla dinleyicinin “saldırgan tavırla” “herhangi
bir kişiyi ya da komşuyu” rahatsız etmeyi yasaklayan durumlarla ayırmaksızın
aynı kategoriye konmasını doğru bulmuyoruz.

II
Bu geçmişiyle, mevcut davayla gündeme gelen bu konu ciddî çözüm
beklemektedir. Burada mesele, California Eyaleti’nin bu çirkin yakıştırmayı,
“saldırgan davranışı”, kamu söyleminden, kullanımın doğal olarak şiddet içeren
tepkilere sebep olacağını ifade eden mahkeme kuramına ya da kamu ahlâkının
koruyucusu niteliğiyle kamu kullanımından bu saldırgan kelimeyi Eyaletlerin
çıkarabileceğine dair genel argümana dayanarak, çıkarıp çıkaramayacağıdır.
California Mahkemesinin gerekçesi açıkça savunulamaz ve yetersizdir. Karar
“ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yetmeyecek farklılaştırılmamış korku veya
kargaşa endişesini” yansıtmaktadır. Cohen tarafından ifşa edilen benzeri
durumlarda kendi hassasiyetlerinin aşağılanması üzerine, fiziksel olarak
taşkınlık yapmaya hazır bekleyen ciddî sayıda vatandaşların varlığı gibi deliller
bize gösterilmedi. Böyle kural tanımayan ya da şiddete eğilimli bazı kişiler
olabileceğini kabul etmekle beraber, sakınılabilen belirli ifade tarzlarında
muhalif görüşlerini beyan etmek isteyen kişilere anayasal değerlerle uyumlu
olarak devlet yetkilerini kullanmanın yeterli tabanı bulunmamaktadır. Bu
argüman, kendi kendini çürüten şu önermeye işaret etmektedir: başkalarını
provoke etme niyeti olmayan bir şiddet içeren bir grup tarafından kanuna aykırı
olası fiziksel sansürünü önlemek için, Eyaletlerin kendileri uygun bir şekilde bu
tür bir sansür uygulayabilirler.
Kabul edilmeli ki, siyasal yapıda uygun düzeyde bir söylemi devam ettirmek
için, devletin, kelimelerin kamusal kullanımını cezalandırması, Birinci ve
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Ondördüncü Değişikliklerin buna uygun olarak kullanılması çok yerinde
görünmüyor. Bununla birlikte, inceleme ve sorgulamaların karşıt bakış açısının
eksiklerini ortaya çıkaracağını düşünüyoruz.
Öncelikle, muhakememize göre, devletin ifadeyi düzenleme konusunda haklı
gerekçelerinin bulunduğu çoğu durumun, hükümet organlarının bireysel
ifadenin biçimini veya içeriğini yasaklayamayacağı şeklindeki genel kural
karşısında tespit edilmiş çeşitli istisnalar oluşturduğu gerçeği çok da
abartılmamalıdır. Bizim açımızdan aynı derecede önemli olan diğer bir husus,
kararımızı üzerine bina edeceğimiz anayasal zemindir. Bizimki gibi kalabalık ve
farklılıklar içeren bir toplum için anayasal özgür ifade hakkı çok kuvvetli bir
ilâçtır. Bu hak, siyasal sistemimizin dayandığı tercih ve insan onuru öncüllerine
diğer başka yaklaşımların olmadığı kadar uyum sağladığı inancı ve böyle bir
özgürlüğün son kertede liyakatli vatandaşlar ve daha mükemmel bir devlet
yapısı üreteceği ümidiyle, hangi görüşlerin kamusal olarak en fazla dile
getirileceği konusundaki kararı da her birimize bırakmak suretiyle, devletin
sınırlamalarının kamusal tartışma alanlarından kaldırılmasını amaçlamaktadır
(Bkz. Whitney v. California, 274 U.S. 357, 375 -377 (1927) (Yargıç Brandeis’in
mutabık görüşü)).
Pek çoğuna göre, bu özgürlüğün hemen akabindeki sonuçları, sözel gürültü,
kargaşa ve hatta saldırgan beyan olarak ortaya çıkabilir. Ancak, bunlar
belirlenmiş sınırlar kapsamındadır ve gerçekte açık tartışma sürecinin bize
kazandırdığı daha geniş ve kalıcı değerlerin yan etkileridir. Bazen ortamın lâf
kargaşasıyla dolduğu durumlarda bile bu bir zayıflık değil, güçlülüktür. Hak ve
imtiyazların kişisel kötüye kullanımının önemsiz fakat rahatsızlık verici
göründüğü durumlarda, bu temel sosyal değerlerin müdahil olduğu gerçeğini
gözardı edemeyiz. Bu sebepledir ki, “bütün nötr gereksizlikler, tam Keat’ın
şiirleri ya da Donne’nin öğütleri gibi özgür konuşma korumasına dahil olmakta”
ve “anlamlar barışçıl olduğu sürece iletişimin kabul edilebilme standartlarına
uyması gerekmemektedir”.
Bu dahil edilen anayasal algılamaya karşıt olarak, özellikle bu hükmü geriye
almaya yönelik belirgin bazı mülâhazaları ayırt etmek istiyoruz. Birinci olarak,
devlet tarafından kabul edilen bu ilke doğal olarak sınırsız görünüyor. Bu diğer
saldırgan bir sözcükten nasıl ayırt edilebilir. Kuşkusuz devlet gramer olarak
bizim aramızda hoşa gidenden en tiksinilene kadar olan noktadaki kamusal
tartışmaları temizleme hakkına sahip değildir. Biz aşağıdaki yargılamayı kabul
ederken sonuçları durdurmak için henüz belirlenebilmiş genel bir prensip yok.
Burada hakkında dava açılan küfür kelimesi belki pek çoğunun tarzına göre çok
iğrenç de olsa, yine de bir kişinin kaba sözcükleri diğer biri için duygusal anlam
taşıyabilir. Aslında, biz bunun büyük ölçüde anayasanın beğeni ve tarz
konularını çoğunlukla kişiye bırakmasından dolayı devlet yetkililerinin bu
alanda temel ayrımlar yapamamasından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Ayrıca bu olayda çok net biçimde betimlendiğinden dolayı, pek çok sözel
ifadelerin ikili iletişim işlevine hizmet ettiği gerçeğini göz ardı edemeyiz: olay,
yalnız görece net, bağımsız olabilecek düşünceleri değil aynı zamanda
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açıklanamayan duyguları da açığa vurmaktadır. Aslında kelimeler bilişsel
olduğu kadar duygusal güçleri için de seçilirler. Pratik konuşmada iletilmek
istenen genel mesajın önemli bir öğesi olan duygusal işlev, bireysel konuşmanın
bilişsel içeriğine arzulu olduğu için anayasa tarafından çok az ya da hiç dikkate
alınmamasını kabul edemeyiz. Gerçekte Hâkim Farankfurter’in dediği gibi
“Amerikan vatandaşlığının imtiyazlarından biri de yalnız bilgi ve sorumluluk
dahilinde değil akılsızca ve ılımlılık sınırları dışında kalarak da kamu
görevlilerini ve ölçütlerini eleştirebilme hakkıdır” (Baumgartner v. United
States, 322 U.S. 665, 673 -674 (1944)).
Son olarak, yine aynı doğrultuda, birinin süreç içinde düşünceleri baskı altına
almanın ciddî riskini dikkate almadan belirli kelimeleri yasaklayabilmesine
dayalı kolaycı varsayıma müsamaha edemeyiz. Aslında hükümetler marjinal
görüşlerin ifadesini yasaklamak için uygun kılıflarla birtakım kelimelerin
sansürüne kapılabilirler. Yukarda belirtildiği üzere, vahim sonuçlara kapı
aralama riski taşıyan cüzi toplumsal yararları ayırt edebilmeliyiz.
Özetle, bizim değerlendirmemize göre, eylemleri için belirgin ve zorlayıcı
bir sebebin yokluğunda devlet, Anayasanın Birinci ve Ondördüncü
Değişiklikleriyle de uyumlu olarak, buradaki sadece dört-harflik küfür
kelimesinden oluşan basit bir kamusal gösterimi cezaî bir suç yapmamalıdır.
Çünkü bu mahkûmiyetin tek tartışarak savunulabilecek gerekçesi bu olduğu için
karar bozulmalıdır.

Yargıç BLACKMUN’in, Baş Yargıç ve Yargıç BLACK’in de
Katıldığı Karşı Oy Yazısı
İki sebepten dolayı muhalefet ediyorum:
1. Cohen’in saçma ve ham soytarılığı, kanaatimce, temelde bir davranış ve
kısmen konuşmadır. California Temyiz Mahkemesi bunu tanımlamıştır, ben de
aksini tanımlayamam. Ayrıca, bu dava, Birinci Değişikliğin koruduğu
özgürlüklerin şampiyonu olarak bilinen Yargıç Murphy’nin diğer üyelerle
ittifakla yazdığı Chaplinsky v. New Hampshire, davasının sınırları içinde
gözükmektedir. Sonuç olarak, Mahkemenin Birinci Değişiklik değerlerinden
dolayı acı çekmesi gereksiz ve yersiz görünmektedir.
2. Ben California Temyiz Mahkemesi’nin 415’e ilişkin yetkili California
yorumu olduğundan emin değilim. Temyiz Mahkemesi yorumunu 22 Ekim
1969’da açıkladı. California Yüksek Mahkemesi 17 Aralık’ta dörde karşı üç
oyla kararı reddetti. Bir ay sonra 27 Ocak 1927’de, Eyalet Yüksek Mahkemesi
açıkça bir başka davada ilk kez 415’i yorumladı. Mahkemesinin Cohen’in
davasını reddetmesine muhalif olanlardan biri olan Baş Yargıç Traynor
çoğunluğun görüşünü yazdı. 415’in “anayasal olmayan biçimde müphem ve
geniş olmadığına” karar verip şöyle devam etti:
“Söz konusu Ceza Yasası’nın 415. maddesinin ilgili kısmı, sadece kamu
emniyetini ve düzenini bozan ve şiddet içeren ya da diğerlerini doğasında
şiddete itecek açık ve mevcut bir tehlike yaratan bilinçli ve kasti davranışı

241

Zühtü Arslan

cezalandırıyor.” “...(Ve) başkalarını şiddetle tehdit etmeyen ya da şiddete
tahrik etmedikçe zorbalık içermeyen davranışları suç kabul etmiyor...”
Cohen Bushman’da anılıyor, ancak bunun tanımının orada olduğuna ve
Cohen’in Bushman’da telaffuz edilen “açık ve mevcut tehlike” standardıyla tam
olarak uyum sağladığına kani değilim. Bu Mahkeme’nin davayı, Eyaletin en
yüksek yargıç kürsüsünün Bushman davasında sonuç olarak sunduğu kararların
ışığında, tekrar değerlendirmesi için California Yüksek Temyiz Mahkemesine
geri göndermesi gerekmektedir.

AIRPORT COMMISSIONERS v. JEWS FOR JESUS
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482 U.S. 569 (1987)*

Görüşülme Tarihi: 3 Mart 1987
Karar Tarihi: 15 Haziran 1987

Özet
Davacı Los Angeles Havalimanı Emniyet Müdürleri Kurulu, Los Angeles
Milletlerarası Havalimanının “Merkez Terminal Sahası”nda tüm “Birinci Değişiklik
Faaliyetleri”ni yasaklayan bir karar almıştır. Kâr gayesi olmayan dinî bir kuruluş ve
bu kuruluşta çalışan bir papazdan ibaret olan davalılar, mezkûr papaz, havalimanının
Merkez Terminal Sahasında bedava dinî kitaplar dağıtmayı, bir havalimanı güvenlik
görevlisi tarafından bunu yapmaması için ikaz edilmesi üzerine, bıraktıktan sonra
Federal Bölge Mahkemesinde bir dava açarak kararın Anayasaya aykırı olduğu
iddiasında bulunmuşlardır. Mahkeme, Merkez Terminal Sahasının federal hukuka
göre teamülî bir umumî saha olduğu ve kararın Federal Anayasaya göre bizzat
anayasaya aykırı bulunduğuna karar vermiştir. Temyiz Mahkemesi kararı tasdik
etmiştir.
Dava konusu karar, Birinci Değişikliği ihlâl etmektedir. Bu karar, sahanın
umumî olup olmadığından bağımsız olarak Birinci Değişikliğin fazla genişlik
doktrinine göre bizzat anayasaya aykırıdır (sahanın umumî olup olmadığına burada
karar vermeye mahal yoktur).
Karar onaylanmıştır.

Yargıç O'CONNOR Mahkemenin Kararını Açıkladı
Bu davada incelenen mesele, Los Angeles Milletlerarası Havalimanında (LAX)
her türlü “Birinci Değişiklik faaliyetleri”ni yasaklayan bir kararın Birinci
Değişikliği ihlâl edip etmediğidir.

I
Havalimanı Emniyet Müdürleri Kurulunun (Kurul, Board of Airport
Commissioners of Los Angeles) 13 Temmuz 1983’de aldığı 13787 numaralı
Karar, ilgili kısmında şu hükmü içermektedir:
*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr.Kazım Seyhan, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi.
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“ARTIK, BU SEBEPLE, Los Angeles Milletlerarası Havalimanının
Merkez Terminal Sahasının herhangi bir fert ve/veya varlık tarafından
yapılacak Birinci Değişiklik faaliyetlerine açık olmadığı, Havalimanı
Emniyet Müdürleri Kurulu tarafından KARARLAŞTIRILMIŞTIR;
.....
“Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, eğer herhangi bir fert
ve/veya varlık Los Angeles Milletlerarası Havalimanının Merkez Terminal
Sahasında Birinci Değişiklik faaliyetleri ile iştigale kalkarsa, mezkûr fert
veya varlığın Havalimanı Emniyet Müdürleri Kurulunun, Los Angeles
Milletlerarası Havalimanının Merkez Terminal Sahası içinde izin verilen
kullanma çeşitleri ile alâkalı belirlenmiş siyasasına muhalefet etmiş
sayılacağı AYRICA KARARLAŞTIRILMIŞTIR; ve
“Şayet herhangi bir fert veya varlık Los Angeles Milletlerarası
Havalimanının Merkez Terminal Sahası içinde Birinci Değişiklik faaliyetleri
ile iştigal ederse, Los Angeles Şehrinin Şehir Savcısının, bu nevi fert ve/veya
varlığa karşı, Havalimanı Emniyet Müdürleri Kurulunun bu siyasi
beyanatına itaatini temin için gerekli hukukî prosedürü işletmekle görevli
olduğu AYRICA KARARLAŞTIRILMIŞTIR …”
Davacı İsa İçin Musevîler Kuruluşu (Jews for Jesus, Inc.), kâr gayesi
gütmeyen dinî bir kuruluştur. 6 Temmuz 1984 tarihinde İsa İçin Musevîler adına
İncil papazlarından biri olan Alan Howard Snyder, LAX’ın Merkez Terminal
Sahasındaki bir yaya yolunda bedava dinî kitaplar dağıtırken Havalimanı
Müdürlüğü emniyet memurlarından biri tarafından durdurulmuştur. Memur,
kararın bir nüshasını Snyder’e göstermiş, Snyder’in faaliyetlerinin kararı ihlâl
ettiğini izah etmiş ve Snyder’dan LAX’ı terk etmesi talebinde bulunmuştur.
Memur, Snyder’ı, talebe uygun şekilde terki reddettiği takdirde, şehir idaresinin
kendisine karşı hukukî yollara müracaat edeceği hususunda ikaz etmiştir.
Snyder, kitapçıkları dağıtmayı bırakmış ve havalimanı terminalini terk etmiştir.
Bunun üzerine İsa İçin Musevîler ve Snyder, Kaliforniya Merkez Bölgesinde
bulunan Bölge Mahkemesinde bu davayı açarak ilgili kararın hem Kaliforniya
Anayasasına ve hem de Federal Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. İlk
olarak davalılar [dinî kuruluş ve Snyder], ilgili kararın Kaliforniya
Anayasası’nın I, 2. maddesine ve Birleşik Devletler Anayasası’nın Birinci
Değişikliğine göre, bizzat (facially) anayasaya aykırı olduğunu, çünkü umumî
bir sahada bütün ifadeleri yasakladığını iddia etmişlerdir. İkinci olarak, ilgili
kararın İsa için Musevîler’e ayırımcı bir tarzda uygulandığı iddiasında
bulunmuşlardır. Son olarak davalılar, ilgili kararın anayasaya aykırı olarak
müphem ve aşırı geniş olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Dava yargılama için Bölge Mahkemesi önüne geldiğinde, taraflar vakıaları
sözlü olarak belirtmişler ve Bölge Mahkemesi duruşma zabıtlarındaki bilgileri
kısa sürede karar vermek için çapraz sağlama (cross-motions) olarak
kullanmıştır. Bölge Mahkemesi, Merkez Terminal Sahasının federal hukuka
göre teamülî bir umumî saha olduğu ve Birleşik Devletler Anayasasına göre
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ilgili kararın bizzat anayasaya aykırı bulunduğu sonucuna varmıştır. Bölge
Mahkemesi, İsa İçin Museviler tarafından öne sürülen diğer hususları
incelemeyi reddetmiş ve ilgili kararın Kaliforniya Anayasasına uygun olup
olmadığını incelememiştir. Dokuzuncu Bölge Federal Temyiz Mahkemesi kararı
tasdik etmiştir. Temyiz Makemesi, Rosen v. Port of Portland ve Kuszynski v.
Oakland davalarındaki içtihada dayanarak “bir havalimanı kompleksi teamülî
bir umumî sahadır” sonucuna varmış ve ilgili kararı Federal Anayasaya bizzat
(on its face) aykırı bulmuştur. Alt derece mahkemelerinin kayıtlarının
uygunluğunu kabul ediyor, fakat Temyiz Mahkemesinin kararını farklı
gerekçelerle tasdik ediyoruz.

II
İdarenin kendisine ait mülkün kullanılmasını, söz konusu mülkü ifade edici
faaliyet için kullanmak isteyenlerin menfaatlerine karşı sınırlamadaki menfaatini
dengeleme hususunda Mahkeme üç çeşit saha (alan) tespit etmiştir: teamülî
umumî saha, idarenin tayin ettiği umumî saha ve umumî olmayan saha. Birinci
Değişikliğin eksiksiz tahlili, niza konusu mıntıkanın bu kategorilerden hangisine
girdiğine bağlı olarak değişmektedir. Teamülî bir umumî saha veya idarenin
tayiniyle oluşan umumî sahada, Birinci Değişiklik himayelerinin çok dikkatli bir
incelemeye tâbi olması gerektiği fikrindeyiz:
“Tamamen umumî olan bu sahalarda, idare, iletişim faaliyetlerinin
tamamını yasaklayamaz. Eyaletin, muhteva temelli dışlama yapabilmesi için,
getirilen hukukî düzenlemenin zaruri bir Eyalet menfaati için gerekli
olduğunu ve bu gayeye ulaşmak için ilgili sınırlamanın dar tutulduğunu
göstermek zorundadır... Eyalet, zaman, mekân ve kendini ifade tarzı
hakkında da muhteva itibariyle tarafsız, mühim bir idarî menfaate yönelik
olarak dar tutulmuş ve bol miktarda alternatif iletişim kanallarını açık
bırakan hukukî düzenlemeler yapabilir”.
Ancak ayrıca, umumî olmayan bir sahaya erişmenin idarî düzenleme ile,
ilgili düzenleme “makul olduğu ve resmî memurların sırf ifade edenin fikrine
muhalefetlerinden dolayı ifade etmeyi durdurmaya yönelik olmadığı” müddetçe
sınırlanabileceği kanaatindeyiz.
Davacılar [Havalimanı Emniyet Müdürleri Kurulu], LAX’ın ne teamülî bir
umumî saha ve ne de idarî tayinle oluşturulan umumî bir saha olduğunu iddia
etmekte ve buna uygun olarak, umumî olmayan bir sahaya erişmeyi düzenleyen
sonuncu standardın uygulanması gerektiğini savunmaktadırlar. Buna mukabil
davalılar, LAX’ın sadece makul zaman, mekân ve tavır (davranış tarzı)
sınırlamalarına tâbi umumî bir saha olduğunu ileri sürmektedirler. Dahası, asgarî
bir yorumcu Perry davasının, davalıların zaten havalimanına erişebildiği bu nevi
bir dava ile ilgisi olmadığını, bu davaya emsal teşkil eden davanın Tinker v. Des
Moines School Dist. olduğunu ileri sürmektedir (bkz. Laycock, “Equal Access
and Moments of Silence: The Equal Status of Religious Speech by Private
Speakers”, 81 Nw. U. L. Rev. 1, 48, 1986). İlgili kararın, uygun standart
meselesinden bağımsız olarak Birinci Değişikliğin fazla genişlik doktrinine göre
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bizzat anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığımız için LAX’ın hakikaten
umumî bir saha olup olmadığı veya umumî olmayan bir sahaya erişme
sınırlandığı takdirde Perry davasındaki standardın uygulanıp uygulanamayacağı
hususlarında karar vermek zorunda değiliz.
Kendi ifadesi veya davranışı sınırlanan bir kimse, Birinci Değişikliğin fazla
genişlik doktrinine göre, bir kanun hakkında bizzat anayasaya aykırılık
iddiasında bulunabilir, “çünkü o kanun mahkemeye müracaat etmemiş olan
diğer kimseleri de –hukukun himaye ettiği ifade tarzları ile iştigal etmek isteyen
fakat takibat riski almak yahut kanunun kısmen geçersiz olduğuna karar
verdirmeye çalışmaktansa ifade hürriyetini kullanmaktan kaçınan kimseleritehdit etmektedir.” Eğer sadece fazla genişlik esaslı ise, bir kanun bizzat
geçersiz kılınabilir Fazla genişliğin esaslı olması şartı bizim fazla genişlik
doktrininin uygulanmasını “açıkça, acı reçete” olarak görmemizden ve “fazla
genişlik gerekçesiyle kanunun bizzat (facially) anayasaya aykırı olduğunun
iddia olunabilmesi için, kanunun kendisinin Mahkemeye müracaat etmemiş olan
taraflara tanınmış bulunan Birinci Değişiklik himayelerinden önemli derecede
taviz vereceği hususunda gerçekçi bir tehlikenin mevcudiyeti zarurîdir”
anlayışımızdan kaynaklanmaktadır.
Bu davada niza konusu olan karar ifade faaliyetinin alanına bizzat erişmekte
ve himaye gören ifadenin tamamını yasaklamak suretiyle LAX’da neredeyse
“Birinci Değişiklikten Arındırılmış Bölge” oluşturmaya bizzat çalışmaktadır.
İlgili karar, Merkez Terminal Sahasında izdiham doğurma veya LAX’ı kullanan
kimselerin faaliyetlerini aksatma gibi problem çıkarması muhtemel ifade
faaliyetini düzenlemekle kalmamaktadır. İlgili karar, LAX’ın “herhangi bir fert
ve/veya varlık tarafından yürütülecek Birinci Değişiklik faaliyetlerine açık
olmadığını” ve “Merkez Terminal Sahasında Birinci Değişiklik faaliyetleriyle
iştigal etmek isteyen herhangi bir fert ve/veya varlığın, Havalimanı Emniyet
Müdürleri Kurulunun belirlenmiş siyasasına muhalefet etmiş sayılacağını”
engince beyan etmektedir. Bu sebeple, söz konusu karar sadece davalıların
LAX’daki faaliyetlerine münhasır kalmayıp, hatta konuşma ve okumayı yahut
seçim kampanyası rozetleri [siyasî mesaj gayesiyle] takmayı veya sembolik
elbise giymeyi dahi yasaklamaktadır. Bu nevi çok geniş kapsamlı bir yasak
altında, neredeyse LAX’a giren her ferdin bir çeşit “Birinci Değişiklik faaliyeti”
ile iştigal etmek suretiyle söz konusu kararı ihlâl ettiği sonucuna varılabilir. Bu
nevi bir yasağın, LAX umumî olmayan bir saha olsaydı bile haklı
görülemeyeceğinin aşikâr olduğu kanaatindeyiz, zira hiçbir makul idarî menfaat
böylesine mutlak bir ifade yasağını meşrulaştıramaz.
İlâveten, kararın görünür bir kurtarıcı yorumunu da bulamamaktayız. Karar
açıkça “Birinci Değişiklik faaliyetleri”nin tamamına uygulanmakta ve kararda
kullanılan kelimeler daraltıcı bir yoruma hiç imkân vermemektedir. Geçmişte
Mahkeme, burada olduğu gibi, eyalet mahkemeleri anayasaya aykırı olduğu
iddia olunan bir kanuna kat’i bir yorum veremedikleri takdirde bazen çekimser
kalmış veya teyid (certification) prosedürünü işletmiştir. Ancak bu davada her
iki seçenek de uygun değildir, zira Kaliforniya teyid usulüne sahip değildir ve
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karar, “Federal Anayasaya göre anayasallık meselesini gereksiz hâle getirecek
veya esaslı bir şekilde değiştirecek âdilâne bir yoruma müsait” değildir. Söz
konusu kararı sınırlayıcı bir yorum yapmanın zorlukları, Baggett v. Bullitt
davasında mevcut olan zorluklardan farklı değildir. Baggett davasında konu,
sadakat yemini gerektiren birkaç kanunun anayasaya uygun olup olmadığı
meselesi idi. Baggett davasına bakan Mahkeme, herhangi bir sınırlayıcı
yorumun yokluğunda çekimser kalmanın hiçbir maksada hizmet etmeyeceği
sonucuna varmış ve Birinci Değişikliğin fazla genişlik doktrinine göre,
kanunların bizzat anayasaya aykırı olduklarına karar vermiştir. Niza konusu
sadakat yemininin “bir veya birkaç yoruma değil, fakat belirsiz sayıda yoruma
açık” olmadığı kanaatindeyiz ve “vakıalara dayanan durumların çeşitliliğinin
etkisi altında, kapsamlı mahkeme kararlarından daha az [yani güvenilirlik ve
kıymet bakımından daha düşük] herhangi bir şeyin, söz konusu yemini izin
verilebilir anayasal kesinliğin sınırları içine getirebileceğine inanmanın faraziye
olduğu” sonucuna varmış bulunuyoruz. Burada da ilgili kararın, bir dizi
mahkeme kararlarından daha az herhangi bir şey tarafından
sınırlandırılabileceğini düşünmek zordur ve bu arada, söz konusu kararın ifade
hürriyeti üzerindeki cesaret kırıcı etkisi, bu nevi dava esasına dayalı [her bir
dava için ayrı] hüküm vermeleri hoş görülemez hâle getirmektedir.
Davalılar, niza konusu kararın esasında fazla geniş olmadığını, zira onun
havalimanı ile alâkalı gayelerle ilgisi olmayan ifade faaliyetlerine yönelik olarak
alındığını iddia etmektedirler. Ancak bu nevi bir sınırlayıcı yorum, kararın aşırı
genişliğinin esaslı azaltılmasında çok az yardımcı olur. Huzur bozmayan
ifadelerin çoğu –siyasî mesaj ihtiva eden bir tişört giyme veya rozet takma gibi–
“havalimanı ile alâkalı” olmayabilir, fakat hâlâ umumî olmayan bir sahada dahi
himaye olunan bir ifadedir. Dahası, ileri sürülen bu yorumun müphem oluşu
yorumun kendisinin ciddî anayasal problem oluşturacağını hatıra getirmektedir.
Havalimanı ile alâkalı olan ve olmayan ifade arasındaki çizgi, en iyi ihtimalle,
bulanıktır. Meselâ davacılar, LAX’da gazete okuyan veya komşusu ile sohbet
eden bir kimsenin “havalimanı ile alâkalı” izin verilen bir faaliyet yapmış
bulunduğunu, zira okuma veya sohbet etmenin, seyahat eden vatandaşların
“vakit geçirmelerine” yardımcı olduğunu iddia etmektedirler. Fakat biz
davacıların, dinî veya siyasî bir teşkilâtın, seyahat eden kimselere kitapçık
dağıtmak suretiyle “vakit geçirmeye” karar vermiş üyelerinin faaliyetlerini bu
şekilde tasnif edemeyeceklerini zannediyoruz. Esasen, bu müphem yorum
sınırlamanın neticesi, belirli bir faaliyetin havalimanı ile alâkalı olup olmadığına
ilk plânda karar verme yetkisini tek başlarına LAX emniyet memurlarına
vermek olacaktır. Söz konusu kararı ihlâl eden şahısları göz altına alma ve itham
etme hususunda polise neredeyse sınırsız bir yetki veren böyle bir hukukî
düzenleme anayasaya aykırıdır, zira “bilhassa bir kanunun neredeyse açık uçlu
yorumunun yapıldığı yerde, suiistimal fırsatının mevcudiyeti aşikârdır”.
İlgili kararın esaslı olarak fazla geniş (substantially overbroad) olduğu ve
âdilâne bir sınırlayıcı yoruma müsait olmadığı neticesine varmış bulunuyoruz.
Buna uygun olarak, ilgili kararın Birinci Değişikliği ihlâl ettiği kanaatindeyiz.
Temyiz Mahkemesinin kararı onaylanmıştır.
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HUSTLER MAGAZINE v. FALWELL
485 U.S. 46 (1988) *

Görüşülme Tarihi: 2 Aralık 1987
Karar Tarihi: 24 Şubat 1988

Özet
Davalı (siyasal ve toplumsal meseleler üzerinde yorumlarıyla bilinen ve ülke
çapında tanınan bir din adamıdır), Federal Bölge Mahkemesinde başvuru sahiplerine
(ülke çapında yayın yapan bir dergi ve onun yayıncısı) karşı dava açtı. Bu dava,
diğer şeylere ilâveten, davalıyı sarhoşken annesi ile bir çiftlik kulübesinde yasak
ilişki hâlinde resmeden bir reklâm parodinin basılması sebebiyle açıldı. Davanın
amaçları arasında, özel hayata tecavüz, yayın yoluyla hakaret ve kasten hissi üzüntü
vermek sebeplerine dayanarak tazminat almak da vardı. Jüri özel hayata tecavüz
hususunda davacı aleyhine karar verdi. Jüri özellikle reklâm parodinin “(davalı)
hakkında gerçek bilgileri veya (onun katıldığı) gerçek olayları tarif ettiğinin makul
olarak anlaşılamayacağına” hükmetti. Kasten hissî üzüntü vermek konusunda ise
davalı lehine karar verdi; davalıya yüklü miktarda tazminat verilmesine karar verdi.
Temyiz Mahkemesi bu kararı onayladı. Başvuru sahiplerinin, New York Times Co. v.
Sullivan, 376 U.S. 254 kararı ile getirilen “gerçek kötü niyet” ölçütünün davacının
hissî üzüntüsünden kurtulmadan önce karşılanması gerektiği yönündeki itirazını
reddetti.
Karar bozuldu.

*

Çeviren: Dr. Faruk Çakır, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi.
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Baş Yargıç REHNQUIST Mahkemenin Kararını Açıkladı
Temyiz talebinde bulunan [davacı] Hustler Magazine Inc. ülke çapında yayın
yapan bir dergidir. Muhatabı (davalı) Jerry Falwell –siyasal ve toplumsal
meseleler üzerinde yorumlarıyla bilinen ve ülke çapında tanınan bir din
adamıdır– temyiz talebi sahibi ve onun yayıncısını - Larry Flynt’ı [bu kişiler
bundan sonra “davacılar” diye anılacaktır], özel hayata tecavüz, yayın yoluyla
hakaret ve kasten hissi üzüntü vermekten tazminat almak için mahkemeye verdi.
Bölge Mahkemesi özel hayata tecavüz iddiası hakkında Falwell aleyhine bir
hüküm verdi ve diğer iki iddiayı bir jüriye sundu. Jüri hakaret iddiasına ilişkin
olarak davacıları haklı buldu, fakat kasten hissi üzüntü vermek iddiasında davalı
lehine karar verdi ve davacıları tazminat ödemeye mahkûm etti. Biz şimdi bu
hükmün (tazminat) Birleşik Devletler Anayasasındaki Birinci Değişiklik ve
Ondördüncü Değişiklik hükümlerini ihlâl edip etmediğini değerlendirmekteyiz.
Hustler dergisinin Kasım 1983 sayısının ön kapağının iç kısmında Campari
markalı likörün reklâmını yapan bir “parodi” yer aldı. Bu parodide davalının
resmi ve ismi basılmıştı ve başlık “Jerry Falwell ilk defası hakkında konuşuyor”
idi. Bu parodi çeşitli ünlülerle, onların “ilk defaları” hakkında yapılan
mülâkatları içeren Campari reklâmları örnek alınarak uydurulmuştu. Her bir
mülâkatın sonunda onların Campariyi tattıkları ilk defayı kastettikleri açık olsa
da, reklâm, açıkça “ilk defalar” genel konusu değişik anlamlara gelecek şekilde
kullanılarak hazırlanmıştı. Hustler dergisinin editörleri tasvir edilen ünlü olarak
davalıyı seçti ve Campari reklâmlarının şeklini ve plânını kopyalayarak, onun
“ilk defasının” annesiyle bir çiftlik kulübesinde sarhoşken gerçekleşen yasak bir
ilişki olduğunu belirten bir fiktif röportaj hazırladı. Hustler dergisindeki parodi
davalıyı ve annesini sarhoş ve ahlâksız olarak tasvir eder ve davalının sadece
sarhoşken vaaz eden bir iki yüzlü olduğunu iddia eder. Reklâmda, sayfanın alt
kısmında küçük harflerle yazılmış “parodi reklâm ciddiye alınmamalı”
açıklaması yer alır. Derginin içindekiler bölümünde de reklâmın bulunduğu
kısım “Kurgu, Reklâm ve Şahıs Parodisi” başlığını taşır.
Hustler dergisinin Kasım sayısının piyasaya çıkmasından kısa bir zaman
sonra, davalı bu davasını Birleşik Devletler, Batı Virginya Bölge Mahkemesinde
Hustler Magazine Inc., Larry C. Flynt ve Flynt Distributing Co., [dağıtım
şirketi] aleyhine açtı. Davalı şikâyet dilekçesinde, parodi reklamın Hustler
dergisinde basımının hakaret, özel hayata tecavüz ve kasten hissî üzüntü
vermekten dolayı kendisine tazminat alma hakkını verdiğini iddia etti. Dava
yargılama aşamasına ilerledi. Delillerin incelenmesi sonrasında Bölge
Mahkemesi özel hayata tecavüz hususunda davacılar lehinde karar verdi. Daha
sonra jüri, reklâm parodinin “(davalı) hakkında gerçek bilgileri veya (onun
katıldığı) gerçek olayları tarif ettiğinin makul olarak anlaşılamayacağına” açıkça
hükmederek, hakaret iddiası hususunda davalı aleyhine karar verdi. Bununla
birlikte kasten hissî üzüntü vermek iddiası hususunda jürinin kararı davalı
lehineydi; davacıların ona 100 bin dolar tazminat bedeli ve her bir davacının
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ağır tazminat bedeli olarak 50 bin dolar ödemesine hükmedildi. Davacıların
kararın değiştirilmesi talebi reddedildi.
Temyiz başvurusunda, Birleşik Devletler Dördüncü Bölge Temyiz
Mahkemesi, kararı davacılar aleyhine tasdik etti. Mahkeme, New York Times
Co. v. Sullivan davasında ortaya konan “gerçek kötü niyet” ölçütünün, davalının
hissî üzüntüsünden iyileşebilmeden önce karşılanması gerektiği yönündeki
davacıların ileri sürdüğü argümanı reddetti. Mahkeme, davalının gerçekten
tanınmış bir şahıs olduğu için, davacıların, “[davalının] tazminat talebi sebebiyle
kasten hissî üzüntüye maruz kaldıkları iddiası bakımından Birinci Değişikliğin
sağladığı korumayı aynı derecede hak ettiğini” kabul etti. Fakat bu, gerçek kötü
niyet kuralının, hissî üzüntü iddiasına da harfiyen uygulanmasının uygun olduğu
anlamına gelmez. Mahkemenin kanaatine göre New York Times kararı, ifadenin
yanlışlığı veya davalının gerçeği dikkate almamasının anayasal önemini değil,
“bilerek... ya da umursamaz” davranış şartında içeriğini bulan artan kusurluluk
unsurunun anayasal önemini vurguladı. Burada New York Times kararı ile
getirilen ölçütü, eyalet kanunu hükümleri ve davalılar kasıtlı ya da
umursamadan hareket ettiler diyen jüri hükmü ile karşılanmıştır. Daha sonra
Temyiz Mahkemesi, jüri, parodi reklâmı davalı hakkında gerçek olgular olarak
tarif etmediği için, reklâmın Birinci Değişiklikle korunan bir fikir olduğu
argümanını reddetmekte ısrar etti. Mahkemenin ifade ettiği gibi, burada sorun
“[reklâmın] yayımının kasten hissî üzüntü verecek kadar insafsız olup
olmadığı”dır, dolayısıyla fikir olup olmadığı “konu ile alâkalı değildir”.
Davacılar daha sonra mahkeme üyelerinin tamamının katıldığı bir duruşma talep
ettiler, fakat mahkeme çoğunluk kararı ile bunu reddetti. Anayasaya aykırılık
iddialarının önemi sebebiyle, biz dosyanın bir üst mahkemede incelenmek üzere
celbini isteyen müzekkere verdik.
Bu dava, bir eyaletin, vatandaşlarına kasten hissî üzüntü verilmesinden onları
korumak yetkisi bakımından Birinci Değişikliğin öngördüğü sınırlamalara
ilişkin yeni bir sorunu gündeme getirmektedir. Biz, tanınmış birinin hakaret
edici reklâm parodi (ki bu çoğunluğun gözünde çirkin ve iğrençti) yoluyla sebep
olunan hissî üzüntü için tazminat alıp alamayacağına karar vermeliyiz. Davalı,
bir eyaletin tanınmış şahsiyetleri hissî üzüntüden koruma gerekçesinin, açıkça
hakaret edici ve hissî yaralama vermek niyeti ile yapılan ifade için Birinci
Değişikliğin sağladığı korumayı reddetmek bakımından yeterli olduğu (hatta
mantıken, bu ifade, adı geçen tanınmış şahsiyet hakkında gerçekleri ifade ettiği
şeklinde yorumlanamasa bile) hükmüne varmamızı istedi. Biz bunu yapmayı
reddettik.
Birinci Değişiklik özünde, kamu yararı ve ilgisi olan konularda fikir ve
düşüncelerin serbestçe dolaşımının temel nitelikteki önemini kabul eder.
“Birinin fikirlerini ifade etme özgürlüğü bireysel özgürlüğün sadece tek bir yönü
(ve böylece kendi başına bir fazilet) değil, aynı zamanda gerçeği bulmak için
ortak arayış ve toplumun bütün olarak canlılığı için elzemdir” [Bose Corp. v.
Consumers Union of United States, Inc., 466 U.S. 485, 503 -504 (1984)].
Dolayısıyla biz kişilerin fikirlerini ifade etmesi alanının hükümet eliyle
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uygulanan müeyyidelere konu olmamasını temin etmeye bilhassa önem
vermekteyiz. Birinci Değişiklik, “yanlış” fikir diye bir şey olmadığını kabul
eder. Yargıç Holmes’un yazdığı gibi, “kişiler, birbiri ile mücadele içinde olan
pek çok inancın zamanın geçmesi ile değiştiğinin farkına vardıkları zaman,
kendi davranışlarının dayanaklarına inandıklarından bile daha fazla, arzulanan
nihaî iyiliğe fikirlerin karşılıklı alış verişi sayesinde daha iyi ulaşılabileceğine
(doğrunun en iyi ölçüsünün, fikir pazarındaki rekabette kendini kabul ettirecek
düşünce gücü olduğuna) inanabilirler...” (Abrams v. United States, 250 U.S.
616, 630 (1919) (muhalif görüş)).
Birinci Değişiklik tarafından teşvik edilen canlı siyasî tartışma türünün,
kamu görevinde bulunan kişileri veya “önemli kamu sorunlarının çözümüne
yakınen katılan veya ünleri sebebiyle, umumiyetle halkın ilgi alanlarındaki
olayları şekillendiren” tanınmış şahsiyetleri eleştiren ifadeleri üreteceği kesindir.
Yargıç Frankfurter bunu öz bir şekilde Baumgartner v. United States, kararında
şöyle ifade etti: “Amerikan vatandaşlarının ayrıcalıklarından biri, tanınmış
insanları ve kamu tedbirlerini eleştirme hakkıdır.” Kaçınılmaz olarak, bu tür
eleştiriler her zaman akla dayanan veya ölçülü eleştiriler olmayacaktır; tanınmış
şahsiyetler ve kamu görevlileri “öfkeli, iğneleyici ve zaman zaman hoş olmayan
şekilde sert saldırılara” maruz kalacaklardır (New York Times, supra, at 270).
“Lekesiz siciliyle ve hakikî dürüstlüğüyle övünen bir adayın, bir muhalif veya
çalışkan bir gazeteci bunun tersini sergilemeye kalkıştığında “aptal!” diye
bağırması inandırıcı olmaz” (Monitor Patriot Co. v. Roy, 401 U.S. 265, 274
(1971)).
Elbette bu, tanınmış şahsiyetler hakkında yapılmış herhangi bir ifadenin,
tazminat ödemek şeklinde bir yaptırıma tâbi olmayacağı anlamına gelmez. New
York Times kararından bu yana, karalayıcı nitelikte bir yalanın yayınlanması
yoluyla saygınlığına verilen zarardan dolayı, tanınmış bir şahsiyetin, beyan
sahibinin tazminat ödemesini isteyebileceğine, ancak bunun sadece beyanın
“yalan olduğu bilinerek ya da doğru olup olmadığı umursanmaksızın” yapılması
durumunda mümkün olacağına istikrarlı biçimde hükmettik. Gerçeği saptıran
açıklamalar özellikle değersizdir; onlar, fikirler pazarının gerçeği arama
fonksiyonunu engeller ve kişinin saygınlığında kolayca onarılamaz zarara sebep
olur; bunlara karşı yapılan beyanlar ne kadar etkili veya ikna edici olursa olsun.
Fakat bu tür ifadeler kendi başlarına pek değerli olmasalar da, onlar “yine de
özgür tartışmada kaçınılmazdırlar” ve gerçekle ilgili yalan iddialar sebebiyle bir
yayıncıya belirli bir sorumluluk yükleyen bir kural, şüphesiz tanınmış
şahsiyetlerle ilgili beyanlar sözkonusu olduğunda anayasaya aykırılık bakımdan
inceleme değeri olan “ürpertici” bir etkiye sahip olacaktır. “İfade özgürlüğü, bir
“hareket alanı” bırakmalıdır. Tanınmış şahsiyetlere, bu hareket alanı, sadece
beyanın yalan olduğunu ve de zarurî suçluluk seviyesinin varlığını
kanıtlayabildikleri zaman, iftira ve hakaret sebebiyle tazminat talep etme
hakkını veren anayasal bir düzenleme tarafından sağlanmıştır.
Fakat davalı bu davada eyaletin saygınlığa verilen zararı değil, hakaret edici
bir yayına maruz kalan kişi tarafından çekilen ciddî hissî üzüntüyü engellemeye
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çabalaması sebebiyle, farklı bir ölçütün uygulanması gerektiğini savunur.
Davalıya ve Temyiz Mahkemesine göre, söylenen şey hissi üzüntü vermek için
niyetlenildiğinde, çok çirkin olduğunda ve gerçekten ciddî hissî üzüntü
verdiğinde, beyanın bir gerçek veya bir fikir olup olmadığının veya doğru olup
olmadığının hiçbir anayasal önemi yoktur. Haksız fiilin esasını teşkil eden şey,
zarar vermeye niyettir ve Eyaletin zararı önlemedeki çıkarı, beyan sahibi bu
çeşit bir beyanı yapmakta ne tür bir çıkara sahip olursa olsun, açıkça ağır basar.
Genel olarak hukuk, hissî üzüntü verme kastını, üzerinde çok fazla durulması
gereken bir ölçüt olarak kabul etmez ve yetkili mahkemelerin tamamı olmasa da
çoğunluğunun, sözü edilen fiilin yeterince “iğrenç” olduğu durumlarda, özel
hukuk bakımından bu fiili kusurlu bulması anlaşılabilir. Fakat, kamusal
meseleler hakkındaki tartışmalar dünyasında, övgüye değmeyen sebeplerle
yapılan pek çok şey Birinci Değişiklikle korunmuştur. Garrison v. Louisiana,
kararında bir konuşmacı veya yazarın, nefret veya kötü niyetle hareket ettikleri
zaman bile, ifadesinin Birinci Değişiklik ile korunduğunu savunduk.
“Kamusal meseleler üzerine tartışma, şayet konuşan kişi söylediklerinin
nefret ile ifade edilmiş olduğunun mahkemede ispatlanması riskini taşıyorsa,
açık bir tartışma sayılmaz; dürüst bir şekilde inanılarak söylenenler, nefret ile
söylenseler bile, fikirlerin serbestçe teatisine ve gerçeğin aydınlatılmasına
katkıda bulunur.”
Bu yüzden, böyle kötü bir saik hukukun diğer alanlarında haksız fiil
sorumluluğunun amaçları bakımından düzenleme yetkisi sayılabilirken, Birinci
Değişikliğin kamuya açık tartışmada tanınmış şahsiyetler hakkında bu sonuca
varılmasına imkân vermediğini düşünüyoruz.
Bunun tersini telâkki etmiş olsaydık, siyasî karikatürcülerin ve mizahçıların,
çalışmalarının konu aldıkları şahısları haksız yere kötüledikleri tespit edilmeden
tazminat ödemeye mahkûm edilmeleri kuvvetle muhtemeldi. Webster sözlüğüne
göre karikatür, “bir kişiyi, onun edebî tarzını vb., mizahî bir maksatla, onun
kişisel görünümünü ya da üslubunu abartmak suretiyle kastî olarak çarpıtılmış
bir şekilde resmetmek ya da benzerini yapmaktır” (Webster’s New Unabridged
Twentieth Century Dictionary of English Language 275 (2d ed. 1979)). Siyasî
içerikli çizim ya da karikatürün cazibesi, çoğu zaman talihsiz fiziksel özellikler
veya siyasî olarak utanılacak olayların kullanılması üzerine kurulmuş olmasıdır
(tasvir edilenlerin hislerinin yaralanmasının sıklıkla hesaplandığı bir istismar söz
konusudur). Karikatürcünün sanatı, çoğu zaman mantıklı veya eşitlikçi değil,
keskin ve tek taraflıdır. Bir karikatürcü sanatının doğasını şu sözlerle ifade
etmiştir:
“Siyasî karikatür, bir saldırı, küçümseme, alaya alma ve yergi silâhıdır;
bir politikacının sırtını sıvazlaması durumunda ise etkisi minimumdur.
Genellikle o bir arı sokması kadar hoş karşılanır ve bazı çevrelerde daima
tartışmalıdır” (Long, The Political Cartoon: Journalism's Strongest Weapon,
The Quill 56, 57 (Kasım 1962)).

252

İfade Özgürlüğü

Bu çeşit bilerek yaralayıcı ifade örneklerinden birkaçı, belki de gelmiş
geçmiş en büyük Amerikan karikatüristlerinden olan, İç Savaş döneminde uzun
yıllar Harper’s Weekly dergisinde çizen Thomas Nast tarafından gösterilmiştir.
Bu derginin sayfalarında Nast, “Boss” lakaplı William M. Tweed’e ve onun
ahlâksız arkadaşlarına karşı New York Şehri’nin “Tweed Çetesi” başlığını
taşıyan çizimleri ile uzun bir mücadele yürüttü. Bu, konunun tarihini
araştıranlardan birisi tarafından “heyecanıyla ve etkisiyle Amerikan çizim sanatı
tarihinde benzeri olmayan devamlı bir saldırı” olarak tarif edildi (M. Keller, The
Art and Politics of Thomas Nast 177 (1968)). Diğer bir yazara göre Nast’in
karikatürünün başarısı “sunumunun hissî etkisi sebebiyledir. (Onun karikatürü)
her zaman iyi duyguların ve alışılagelmiş davranışların sınırlarını aşar” (C.
Press, The Political Cartoon 251 (1981)).
Kimi zaman iğneleyici bir nitelik kazanmalarına rağmen, George
Washington’u bir eşek olarak tasvir eden ilk karikatürden günümüze kadar,
çizimsel tasvirler ve mizahî karikatürler kamuyu ilgilendiren tartışmalar ve
siyasî tartışmalarda önemli bir rol oynamışlardır. Nast’in Tweed Çetesini
paylaması, Walt McDougall’ın Başkan adayı James G. Blaine’nın milyonerlerle
Delmonico’s’da ki ziyafetini “Belshazzar’ın Kraliyet Ziyafeti” olarak
nitelendirmesinin ve sayısız diğer çalışmaların şüphesiz çağdaş tartışmanın
istikametinde ve sonucunda bir etkisi vardır. Lincoln’ın uzun, leylek gibi
duruşu, Teddy Roosevelt’in gözlükleri ve dişleri ve Franklin D. Roosevelt’in
çıkıntılı çenesi ve sigara kutusu, fotoğrafçı ya da portre sanatçısı tarafından
sağlanamayacak bir etkiye sahip siyasî karikatürlerle anıtlaştırılmıştır. Tarihî bir
bakış açısından ifade edilirse, onlar olmadan bizim siyasî söylemimizin büyük
ölçüde daha zayıf kalacağı kesindir.
Fakat davalı, daha geleneksel siyasî karikatürlerden ayırt edebilmek için
burada söz konusu karikatürün “rezalet” olduğunu ifade eder. Şüphe yok ki,
davalı ve annesinin Hustler dergisinde yayınlanan karikatürü en iyimser bakışla
yukarıda tarif edilen siyasî karikatürün uzak bir kuzenidir ve bu oldukça zayıf
bir akrabalık bağıdır. Bunların birini diğerinden ayırmak için bir ölçüt
belirlenmesi mümkün olsaydı, kamuyu ilgilendiren ifadeler muhtemelen çok az
zarar görecek veya hiç zarar görmeyecekti. Fakat, böyle bir ölçütün olduğundan
şüpheliyiz ve eminiz ki yerici nitelik taşıyan “rezalet” tarifi böyle bir ölçüt
olamaz. Siyasî ve sosyal literatürde “rezillik”, doğası gereği öznel bir nitelik
taşır; bu ise bir jüriye, jüri üyelerinin zevk ve fikirlerini esas alarak veya
muhtemelen onların belli bir ifadeden hoşlanmalarına dayanarak tazminat cezası
verme imkânı sağlayabilir. Bu sebeple bir “rezillik” ölçütü, dava konusu
ifadenin dinleyici üzerinde aksi yönde bir duygusal etki yapabileceği için
tazminat verilmesini reddetme geleneğimizle çatışır (Bkz. NAACP v. Claiborne
Hardware Co., 458 U.S. 886, 910 (1982) (“Sadece diğerlerini utandırabileceği
veya onları eyleme zorlayabileceği sebebiyle... bir ifade korunmuş olma
niteliğini kaybetmez”)). Yine, FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726
(1978) kararında belirtilen şu görüşe bakılacak olursa:
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“Toplumun bir ifadeyi gücendirici bulabileceği gerçeği, onu kısıtlama
altına almak için yeterli bir sebep değildir. Gerçekten, eğer gücenmeye yol
açan onu ifade edenin fikriyse, bu durum konuşmaya anayasal koruma
sağlamak için bir sebeptir. Çünkü hükümetin fikirler pazarında tarafsız
kalması, Birinci Değişikliğin temel bir ilkesidir.”
Street v. New York, 394 U.S. 576, 592 (1969) kararına da bakınız. (“Kesin
olarak kararlaştırılmıştır ki, ... fikirlerin alenî ifadesi, sadece fikirler onları
işitenlerden bazılarına çirkin geldiği gerekçesiyle yasaklanamaz.”)
İtiraf edilmelidir ki, sıkça tekrarlanmış Birinci Değişiklik prensipleri, diğer
prensipler gibi, kısıtlamalara maruzdurlar. “Kaba”, “gücendiren” ve “şok edici”
ifadeler bütün şartlarda mutlak anayasal korunma altında olmayı hak etmez”
görüşünü Pacifica Foundation kararında kabul ettik. Chaplinsky v. New
Hampshire, kararında bir eyaletin, hukuken korunmayan “kavgacı sözler”i
(fighting words) kullanan bir şahsın (bu tür sözler sadece söylenmeleriyle
muhatabını incitir ya da barışın hemen ihlâline kışkırtma eğilimindedir) kanunen
cezalandırabileceğine hükmettik. Bu kısıtlamalar, Dun & Bradstreet Inc. v.
Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749, 758 (1985), davasında belirtilen, bu
Mahkeme “uzun zamandır kabul etmiştir ki, bütün ifadeler Birinci Değişiklik ile
getirilen koruma açısından eşit önemi haiz değildir” yorumunun teyidinden
başka bir şey değildir. Fakat mevcut davada ele alınan ifade çeşidi, bize
yukarıda belirtilen Birinci Değişiklik ile ilgili genel prensiplere bir istisna ile
düzenlenmiş gibi görünmüyor.
Sonuç olarak, tanınmış kişiler ve kamu görevlileri, bu davaya konu olan
yayında olduğu gibi, yayın yoluyla hissî üzüntü vermek haksız fiili sebebiyle
tazminat alamayabilir. İlâveten, yayının gerçeği tahrif eden ifadeyi içerdiğini
(bunun “kötü niyet”, yani ifadenin yalan olduğu bilgisiyle veya onun doğru olup
olmadığını umursamaksızın yapıldığını) göstermek gerekir. Bu, sadece New
York Times ölçütünün “körü körüne bir uygulaması” değildir. Bu durum, böyle
bir ölçütün Birinci Değişiklik tarafından korunan özgürlüklere yeterince
“yaşama alanı” tanımak için gerekli olduğu yönünde, üzerinde düşünerek
verdiğimiz kararı yansıtır.
Burada davalı Falwell’in, Birinci Değişiklik hukuku açısından “tanınmış bir
şahsiyet” olduğu açıktır. Jüri, davalının açtığı yayın yoluyla hakaret davasında,
Hustler dergisindeki parodi reklâmın “mantıklı olarak [davalı] hakkında gerçek
olguları veya [onun] katıldığı gerçek olayları tarif ettiği anlaşılamaz” kararını
vermekle davalı aleyhine hükmetti. Temyiz Mahkemesi jürinin hükmünü parodi
reklâmın “mantıken inanılamaz olduğu” şeklinde yorumladı ve geleneğimize
uygun olarak biz bu hükmü kabul ederiz. Bu sebeple davalı, jüriden vermesini
istediği tazminata ilişkin talebinin dayanağını “gücendirici” fiil sebebiyle kasten
hissî üzüntü vermeye indirgedi. Fakat yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bu
talep, burada olduğu gibi söz konusu fiil bir parodi reklâmın basılması olduğu
zaman, tazminat ödenmesine hükmedilmesine dayanak teşkil edemez ve konuyu
bu şekilde değerlendirmek Birinci Değişikliğe aykırı değildir. Buna uygun
olarak, Temyiz Mahkemesinin kararı BOZULMUŞTUR.
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TEXAS v. JOHNSON
491 U.S. 397 (1989)*

Görüşülme Tarihi: 21 March 1989
Karar Tarihi: 21 Haziran 1989

Özet
1984 yılında Dallas’da yapılan Ulusal Cumhuriyetçi Konvensiyonunda davalı
Johnson, Reagan yönetimi ve Dallas’ta bulunan bazı kuruluşların politikalarını
protesto etmek için yapılan siyasî gösterilere katılmıştır. Şehrin sokaklarında yapılan
yürüyüşlerden sonra protestocular marş söylerken, Johnson, Amerikan bayrağını
yakmıştır. Bayrağın yakılması sebebiyle hiçkimse fiziksel bir yaralanmaya maruz
kalmamış ve yaralanma tehlikesi geçirmemişse de birçok şahit bayrağın
yakılmasıyla ciddî anlamda incinmiştir. Johnson Teksas kanunlarına göre saygı
gösterilen bir nesneye hakaretten suçlu bulunmuş ve suçu Eyalet Temyiz
Mahkemesi tarafından onanmıştır. Ancak Teksas Ceza Temyiz Mahkemesi, bu
kararı Eyaletin, (Anayasa’nın) Birinci Değişiklik hükümlerine uygun olarak, bu
şartlar altında bayrağın yakılmasından dolayı Johnson’u cezalandıramayacağı
gerekçesiyle bozmuştur. Mahkeme ilk olarak Jonhnson’un bayrak yakmasının
Birinci Değişiklik tarafından korunan sarih bir davranış olduğunu belirtmiştir.
Mahkeme sonuç olarak, devletin bayrağa (yakılmak suretiyle) hakaret edilmesini
ulusal birliğin korunması amacıyla cezalandıramayacağına karar vermiştir.
Mahkeme ayrıca yasanın devletin barışı korumaya yönelik ihlâllerin önlenmesi
amacı için aranan şartları karşılamadığını, zira yasa sadece ciddî karışıklıkla
*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Özcan, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi.
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sonuçlanma olasığı olan bu tür bayrak yakmaları da içine alacak şekilde dar olarak
dizayn edilmemiş ve derdest davadaki bayrak yakma olayı da böyle bir reaksiyon
tehlikesi doğurmamıştır. Bundan da öte, barışı ihlâl eden davranışları yasaklayan
başka bir Teksas yasasının da bayrağa hakareti cezalandırmadan karışıkları önlemek
için kullanılabileceğini belirtmiştir.
Johnson’a bayrağa hakaret sebebiyle verilen ceza (Anayasa’nın) Birinci
Değişiklik hükümlerine aykırıdır.
Karar onaylandı.

Yargıç BRENNAN Mahkemenin Kararını Açıkladı
Gregory Lee Johnson Amerikan bayrağını siyasî protesto amacıyla halkın
önünde yaktıktan sonra Teksas kanunlarına göre bayrağa hakaretten
cezalandırılmıştır. Bu dava onun cezalandırılmasının Birinci Değişikliğe uygun
olup olmadığı sorusunun sorulmasına sebep olmuştur. Biz uygun olmadığı
görüşündeyiz.

I
1984 yılında Dallas’ta Cumhuriyetçi Ulusal Konvensiyon yapılırken davalı
Johnson “Cumhuriyetçi Savaş Karşıtı Turu” adı verilen siyasî bir gösteriye
iştirak etmiştir. Bu gösterinin amacı, göstericilerin dağıttığı bildirilerden ve
yapılan konuşmalardan açıklandığı üzere, Reagan’ın ve Dallas merkezli
işletmelerin politikalarını protesto etmektir. Göstericiler, Dallas sokaklarında
siyasî sloganlar atarak yürümüşler ve birçok işletmenin önünde nükleer savaşın
dramatik sonuçlarını gösteren skeçleri icra etmek için durmuşlardır. Göstericiler
birçok yerde binaların duvarlarını sprey boyalar ile boyamışlar, saksılarda
dikilen çiçekleri devirmişlerdir. Ancak Johnson, bu eylemlerde yer almamıştır.
Bununla beraber Johnson, bir Amerikan bayrağının hedef alınan binaların
birinin önünden sökülüp bir başka gösterici tarafından kendisine verildiğini
kabul etmiştir.
Gösteri, Dallas Şehir Salonu önünde bitmiştir. Burada Johnson, elindeki
bayrağı açarak üzerine gazyağı dökmüş ve ateşe vermiştir. Bayrak yanarken
göstericiler şu şekilde bağırmışlardır: “Amerika, kırmızı, beyaz, mavi size
tükürüyoruz.” Göstericiler dağıldıktan sonra bayrağın yanışını gören bir kişi,
bayrağın geri kalan parçalarını toplayarak bahçesine gömmüştür. Bayrağın
yakılması sebebiyle hiçkimse fiziksel bir yaralanmaya maruz kalmamış ve
yaralanma tehlikesi geçirmemişse de olayı gören birçok kişi bayrağın
yakılmasıyla ciddî anlamda incinmiştir.
Yaklaşık 100 kişilik gösterici arasında sadece Johnson bir suçtan dolayı
cezalandırılmıştır. Teksas Ceza Kanunu hükümleri gereğince Johnson saygı
gösterilen bir nesneye hakaret etmekten cezalandırılmıştır. Yapılan yargılama
sonunda Johnson suçlu bulunmuş ve bir yıl hapis cezası ile 2000 ABD doları
para cezasına çarptırılmıştır. Dallas’taki Beşinci Bölge Temyiz Mahkemesi de
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verilen cezayı onamış, ancak Teksas Ceza Temyiz Mahkemesi kararı, devletin
bu şartlar altında Johnson’u bayrak yakmaktan dolayı Birinci Değişikliğe aykırı
bir şekilde cezalandıramayacağı gerekçesiyle bozmuştur.
Ceza Temyiz Mahkemesi ilk olarak Jonhson’un eylemini Birinci Değişiklik
tarafından korunan sembolik ifade/konuşma olarak kabul etmiştir. “Organize
edilmiş gösteri, konuşmalar, sloganlar ve dağıtılan bildirilere bakıldığında
temyiz edenin eylemi herkes tarafından, temyiz edenin vermek istediği mesaj
şeklinde anlaşılmıştır. Temyiz edenin cezalandırıldığı eylem açık bir şekilde
Birinci Değişiklik tarafından tasarlanan bir ‘konuşma’dır.” Jonhnson’un
sembolik konuşmadan dolayı cezalandırılmasını meşrulaştırabilmek için devlet
iki yarar ileri sürmüştür: ulusal birliğin temini açısından bayrağın korunması ve
barışı ihlâl eden davranışlara karşı koruma. Ceza Temyiz Mahkemesi her iki
yararın da onun cezalandırılmasını desteklemediğini belirtmiştir.
Hükümet tarafından bayrağa yapılan hakaretin bayrağın sembolik değerinden
dolayı cezaî anlamda yasaklanıp yasaklanamayacağı konusunda bu Mahkemenin
henüz karar vermediğini kabul etmekle beraber, Teksas Mahkemesi, West
Virginia Board of Education v. Barnette 319 U.S. 624 (1943) kararımızın,
ifadenin (konuşmanın) kısılması yoluyla çıkarların genişletilmesinin mümkün
olmadığı şeklinde algılanacağı sonucuna varmıştır. “Farklı olma hakkının
Birinci Değişiklikteki özgürlüklerin merkezinde yer aldığını kabul ederek”
Mahkeme şöyle demiştir: “bir hükümet, emrederek vatandaşlarının birlik
duygularını kontrol altına alamaz. Bundan dolayı, aynı hükümet birlik
sembolünü parçalara ayıramaz ve sembolün temsil ettiği duyguları ve statüyü
kontrol altına alamadığı yerde sembole bağlı olarak onaylanmış mesajlar
emredemez.” Dikkat edilirse devlet, bayrağın sembolik değerinin zarara
ugrayacağı “büyük ve kaçınılmaz bir tehlike içinde” olduğunu ileri sürmemiştir.
Teksas Mahkemesi ayrıca Johnson’un eyleminden dolayı bayrağın özel
statüsünün zarar görmediğini belirtmiştir.
Devletin amacının asayişin ihlâllere karşı korunması olduğundan hareketle,
mahkeme, bayrağa hakaret yasasının muhtemelen barışın, düzenin ciddî şekilde
ihlâli ile sonuçlabilecek bayrak yakma olayını kapsayacak şekilde dar olarak
kaleme alınmadığı sonucuna varmıştır. Ve gerçekten mahkeme, derdest
davadaki bayrak yakma olayının barışı ciddî şekilde tehdit etmediğini
vurgulamıştır. Mahkeme “ciddî bir suçun” oluştuğunu kabul etmiş, “ancak ne
barış ihlâl edilmiş ne de eldeki kayıtlar mevcut durumun tehlikeli olduğunu
göstermektedir”. Hiçkimse “ciddî bir suç” ile “asayişi ihlâl etmeye teşvik ve
tahriki” eşit tutamaz. Mahkeme ayrıca asayişi ihlâl eden davranışları yasaklayan
bir diğer Teksas yasası, Teksas Ceza Yasası üzerinde de durmuştur. Mahkeme,
Boss v. Barry 485 U.S 312 (1988) kararına atıfta bulunarak, bu ikinci yasa
hükmünün Teksas’a bayrağa hakaret eylemini cezalandırmadan da asayişi ihlâl
eden davranışları önleme imkânı sunduğuna karar vermiştir.
Ona uygulandığı şekliyle Ayasasaya aykırı eyalet kanunu hükümlerine
dayanarak Jonhson’ın cezalandırılması bozulduğundan, Eyalet Mahkemesi
Jonhson’ın, yasanın anayasaya aykırı bir şekilde muğlak ve çok geniş olduğu
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iddialarını dikkate almamıştır. Biz dosyanın havalesi için müzekkere çıkardık
ve şimdi de kararı onaylıyoruz.

II
Johnson aşağılayıcı hakaret içeren ifadelerden değil, bayragı yakmaktan dolayı
cezalandırılmıştır. Bu gerçeklik onun cezalandırılmasını Birinci Değişiklik
bağlamında değerlendirmemizi karmaşık hâle getirmektedir. Öncelikle
Johnson’un bayrak yakmasının cezasına itiraz edip Birinci Değişiklik’ten
yararlanabilmesi için eylemin ifadeye yönelik bir eylem olup olmadığına karar
vermeliyiz. Eğer onun eylemi ifadeye yönelik ise, daha sonra eyalet yasasının
ifade özgürlüğünü kısıtlayıp kısıtlamadığına karar vermeliyiz. Eğer devletin
yasası ifadeye ilişkin değilse, iletişimsel olmayan davranışların kontolünü
düzenleyen hükümler için United States v. O’ Brain kararında belirttiğimiz daha
yumuşak standartlara haiz olan kararı tebliğ ederiz. Eğer böyleyse O’ Brain
testinin dışındayız ve bu yararın Johnson’ın cezalandırılmasını gerektirecek bir
standardın gerekli olup olmadığını sormalıyız. Üçüncü olasılık ise, devletin ileri
sürdüğü yararın basit şekilde bu olaylarda söz konusu olmadığı ve dolayısıyla bu
durumda yararın değerlendirmeye alınamayacağıdır.
Birinci Değişiklik gerçekte (harfi harfine) sadece “konuşma” (speech) nın
kısıtlanmasını yasaklar, ancak biz uzun süreden beri Birinci Değişikliğin
korumasının yazılı ve sözlü kelimeler ile sınırlı olmadığını kabul etmekteyiz.
United States v. O’ Brain kararında “herhangi bir kişinin bir düşünceyi açıklama
niyetiyle yaptığı her türlü davranışın sınırsız bir şekilde “ifade” olarak
etiketlenmesi düşüncesini” reddetmekle beraber, eğer bir davranış “kapsamı
bakımından iletişim öğeleri ile yeterince dolduruluyorsa Birinci ve Ondördüncü
Değişiklik kapsamına dahil olabilir”.
Belirli bir davranışın Birinci Değişiklik bağlamında değerlendirilmesi
bakımından yeterli iletişim öğesi içerip içermediğine karar vermek için,
“verilmesi amaçlanmış, belirli bir mesajın varlığı ve bu mesajı görenler
tarafından algılanma olasılığının büyüklüğü (olup olmadığı)” unsurlarını dikkate
aldık. Bu sebeple, Amerika’nın Vietnam’a yaptığı askerî müdahaleyi protesto
etmek için öğrencilerin kollarına siyah band takmasını; siyahların “sadece
beyaz”lara ayrılan alanlarda ırk ayrımını protesto etmek için bu yerlerde
oturmalarını; Amerika’nın Vietnam’a yaptığı askerî müdahaleyi protesto etmek
için drama şeklindeki bir gösteride Amerikan askerî uniformalarının giyilmesini;
değişik sebeplerle grev gözcülüğü yapılmasını ifadeye yönelik davranışlar
olarak kabul ettik. Özellikle bu dava ile ilgili olarak, kararlarımız bayrağa ilişkin
davranışın iletişimsel boyutunu tanımaktadır: Bayrağa barış işareti anlamının
yüklenmesi; bayrağı selâmlamadan imtina etmek, ve kırmızı bayrak açılması.
Tüm bunların Birinci Değişikliğin koruması içinde bir yer bulabileceğine karar
verdik (Ayrıca bkz. Smith v. Gougen, 415 U.S.566, 588 (1974) (Yargıç WHITE,
J., karara mutabık) (bayrağı “tasarlayarak” arka kısmına bayrak dikilmiş
pantolon giymek ifadeye yönelik bir davranıştır)). Bayrağa ilişkin davranışlarda
ifade ögelerini bulmada biraz zorlanmamız sürpriz sayılmamalıdır. Bayrağın en
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temel amacı ulusal birliğin sembolü olarak hizmet etmektir; bir kişi
“ulusculuğun iki yüz yıllık tek görünen manifostosu” diyebilir. Bu sebeple biz
şöyle değerlendirdik:
“Bayrağı selâmlama bir ifade tarzıdır. Sembolizm ilkel, ancak
düşüncelerin açıklandığı etkili bir yoldur. Bazı sistemlerin, düşüncelerin,
kurumların ve kişiliğin bayrak, amblem kullanılarak sembolize edilmesi
zihinler arasındaki kısa yoldur. Siyasî parti toplantıları, uluslar, siyasî
partiler, localar taraftarlarını bayrak, sancak, bir renk ya da şekle bağlayarak
birleştirmek için uğraşırlar.”
İfadeye yönelik bir içerikle yüklü bayrak, “Amerika” kelimesindeki harflerin
birleşmesinde olduğu gibi, kolaylıkla bu ulusu simgeler.
Bununla beraber biz yine de bayrağımızla ilgili bir eylemin ifadeye yönelik
olduğuna dair otomatik bir sonuca ulaşmıyoruz. Bunun yerine, bu tür bir
eylemin Birinci Değişiklik bağlamında değerlendirilmesi için, olayın hangi
şartlar altında gerçekleştiğini inceliyoruz. Örneğin Spence davasında, Spence’in
barış işareti ile elindeki bayrağa hafifçe vurması “Kamboçya işgalinin ve Kent
State trajedisinin kışkırttığını kabullenmesi ile kabaca eş zamanlıydı”.
Washington Hükümeti, Spence’in davranışının iletişim formunda olduğunu
kabul etmiş ve biz de bu olayda devletin taviz vermesinin kaçınılmaz olduğunu
belirtmiştik.
Teksas Eyaleti bu olayda Johnson’ın davranışının ifadeye yönelik bir
davranış olduğunu kabul etmiş ve bu kabul bize, Washington’un, Spence
olayındaki kadar yerinde gelmiştir. Cumhuriyetçi Parti’nin toplantısı ve Ronald
Reagan’ın yeniden başkanlığa aday olması ile aynı döneme rastlayan bir
dönemde Johnson politik bir gösterinin bir parçası olarak –aslında netice olarakbayrağı yakmıştır. Bu davranışın ifadeye yönelik ve açıkça politik doğası, hem
kasıtlı hem de ziyadesiyle ortadaydı. Duruşmada Jonhson bayrağı yakmasının
sebebini şöyle açıklamıştır: “Amerikan bayrağı Ronald Reagan’ın Başkanlık
için yeniden aday olduğu dönemde yakılmıştır. Ve siz katılırsınız ya da
katılmazsınız o dönemde o eylemden daha etkili sembolik bir ifade tarzı
olamazdı. O çok makul uygun bir duruştu. Biz vatanperverliğe değil, yeni bir
vatanperverliğe sahiptik”. Bu şartlar altında Johnson’ın eylemi Birinci
Değişiklik bağlamında “kapsamı bakımından iletişim öğeleri ile yeterince
doludur” .

III
Hükümet genel olarak ifadeye yönelik davranışların sınırlanması konusunda
yazılı veya sözlü ifadelerin sınırlanmasına göre daha hassastır. Bununla birlikte,
yine de ifadeye yönelik ögeler içerdiğinden, hükümet, belirli davranış şekilleri
koyamaz. “Belki şu söylenebilir ki; daha genel anlamda ifade özgürlüğünün
garanti edilmesi davranışın iletişimsel yapısını yetersiz temellere dayanarak
sadece bir davranış şeklinin belirlenmesi sonucunu doğurur.” Davranışın
iletişimsel yapısını düzenleyen bir hukuk kuralının, ifadeyi düzenleyen hukuk
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kuralı gibi, mutlaka Birinci Değişiklik tarafından aranan önemli şartlar ışığında
meşru sayılması gerekir”. Kısaca, sadece sözel veya sözel olmayan ifadelerin
yapısı değil, aynı zamanda yönetimsel çıkarlar da bir ifade üzerinde yapılan
kısıtlamanın geçerli olup olmadığına karar vermek için gereklidir.
Bundan dolayı her ne kadar biz “konuşma” ve “konuşma dışı” öğelerin aynı
davranış şeklinde birleştiğini kabul etsek de, Birinci Değişiklikteki özgürlüklerin
olası sınırlandırılmasının meşruluğu için konuşma dışı ögenin düzenlenmesine
yönelik hükümetsel çıkarlar da yeterince önemlidir”. O’Brain davasında biz,
O’Brain’ın kararının uygulanmasını göreceli olarak daha yumuşak standartlara
sahip olan “hükümetsel çıkarların söz konusu olmadığı ifade özgürlüğünün
kısıtlanması” durumları ile sınırladık. Ayrıca O’Brain testinin “son analizde
zaman, mekân ve tarz kısıtlamalarına uygulanan standarttan çok az farklı
olduğunu”nu ifade ederek, bir kuralın O’Brain kararı ışığında değerlendirilmesi
için yönetimsel çıkarın söz konusu ifade ile ilgili olmaması gereğine vurgu
yaptık.
O’Brain testinin burada uygulanıp uygulanmadığına karar vermek için
öncelikle Teksas’ın Johnson’ı cezalandırması için ifadenin kısıtlanmasından
bağımsız bir çıkarının olduğunu ileri sürüp sürmediğine karar vermeliyiz. Eğer
derdest davada, devletin, herhangi bir çıkarını olaya dahil etmediğine karar
verirsek O’Brain testinin uygulanıp uygulanmadığını sormaya gerek yoktur.
Devlet bu olayda verdiği cezayı meşrulaştırmak için iki bağımsız çıkarından söz
etmektedir: asayişi ihlâl eden davranışların önlenmesi ve vatanseverlik ve ulusal
birliğin sembolü olarak bayrağın korunması. Birinci çıkarın sözkonusu olayın
kayıtlarına göre alakası olmadığına ve ikincisinin de ifadenin kısıtlanması ile
ilgili olduğu kararına vardık.

A.
Teksas, asayişi ihlâl eden eylemler karşısında korunması çıkarının,
Johnson’ın
bayrağa
hakaretten
dolayı
cezalandırılmasını
meşrulaştıracağını ileri sürmüştür. Ancak Johnson’ın bayrak yakması ile
gerçekte asayişi ihlâl eden herhangi bir olay meydana gelmediği gibi böyle bir
olayın gerçekleşmesi tehlikesi de ortaya çıkmamıştır. Devlet her ne kadar
protestocuların Şehir Salonu’na doğru yaptıkları yürüyüşün olay çıkarıcı özelliği
üzerinde durmuşsa da, aynı zamanda şunu da kabul etmiştir: “bayrak yakma
sırasında veya bayrağın yakılmasına tepki olarak, barışı/asayişi ihlâl eden
herhangi bir gerçek olay meydana gelmemiştir.” Devletin önemle üzerinde
durduğu protestocuların Şehir Salonuna ulaşmadan önce yarattığı kargaşaya
sebep olan eylemler süpriz bir şekilde ne sadece verilen herhangi bir cezaya
temel teşkil etmiş ne de devlet barışın ihlâlinin Johnson’un eylemi sebebiyle
ortaya çıkan reaksiyondan kaynaklandığını ortaya koyabilmiştir. Devletin
duruşma sırasında ortaya koyabildiği tek delil, Johnson’ın bayrak yakmasından
çok rahatsız olan birkaç kişinin ifadeleridir.
Bundan dolayı devletin pozisyonu, izleyicilerin asayişi bozma olasılığı olan
belirli bir ifadeyi ciddî bir suç olarak algıladığı bir iddiadır ki bu temele
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dayanarak bu ifadeler yasaklanabilsin. Bizim içtihatlarımız böyle bir varsayımı
onaylamaz. Tam aksine, bizim içtihatlarımız şu ilkeyi tanımaktadır: “Bizim
hükümet sistemimizde ifade özgürlüğünün fonksiyonu, onun tartışmayı davet
etmesidir”. Gerçekten de ifadeler, eğer huzursuzluğa sebep olacak şartları
doğuruyorsa, şartlarına uygun olarak memnuniyetsizlik yaratıyorsa veya
insanların öfke ve kızgınlık duygularını tahrik ediyorsa ifade özgürlüğünün
yüksek amacına en iyi hizmet etmiş olabilir. Gerçekten de aşağıdaki her iki
sonuca varmak da çok garip olacaktır: “Eğer konuşmacıların düşünceleri suçu
yaratacaksa, bu sonuç ona bağlı olarak anayasal koruma sebebidir,” ve devlet,
mesnetsiz varsayımlara dayanan belirli hoşa gitmeyen düşüncelerin, bu
düşüncelerin hoşa gitmemelerinin şiddeti provake etmesi durumunda, ifadesini
kısıtlayabilir.
Bu sebeple hükümetin, her türlü provakatif düşüncenin ayaklanmaya tahrik
edeceği şeklindeki varsayımına izin veremeyiz, bunun yerine bu ifade “tahrik
etmeye yöneltilmiş bir davranış mı veya hukuka aykırı bir eylem doğurur mu
veya muhtemelen tahrik eder mi ve eylem doğurur mu” gibi sorular sorarak bu
tür ifadelerin etrafındaki gerçek şartların dikkatlice incelenmesini ararız.
Teksas’ın ileri sürdüğü, sadece “potansiyel olarak asayişi bozan davranışı”ın
gösterilmesinin yeterli olduğu ve her türlü bayrak yakma olayının zorunlu olarak
bu potansiyele sahip olduğu şeklindeki argümanları kabul etmek, Brandenburg
davasında verdiğimiz kararın içini boşaltmak anlamına gelecektir. Biz bunu
yapmayı reddettik.
Johnson’ın ifade edici eylemi küçük bir sınıflandırma olan “muhtemelen
sıradan bir kişiyi intikam almaya tahrik eden ve bu sebeple düzeni ihlâl etmeye
sebep olan” “çatışmacı kelimeler” (fighting words) kapsamına da girmez. Hiçbir
makul kişi Johnson’ın Federal Hükümetin politikaları hakkındaki genelleşmiş
memnuniyetsizlik ifadesini şahsa yöneltilmiş bir saldırı ya da dövüşe davet
olarak algılamamalıdır.
Sonuç olarak biz bu şartlar altında devletin kamu düzeninin korunması
çıkarının dava konusu olayla bir bağlantısı olmadığı sonucuna varıyoruz. Devlet
bizim kararımızdan dolayı barışın korunamayacağı konusunda endişe
duymamalıdır. Biz Birinci Değişikliğin “açıkça hukuka aykırı bir eylem”i
engelleme konusunda devlete yasak getirdiğini düşünmüyoruz. Ayrıca, aslında
Teksas özel olarak asayişi bozan eylemleri yasaklayan ayrı bir yasaya da
sahiptir. Teksas Ceza Yasası Ann. 42.01 (1989), Teksas’ın barışı koruma adına
bayrak yakma eylemini cezalandırmaya gereksinimi olmadığını gösterir.

B.
Devlet ayrıca bayrağın ulusal birlik ve yurttaşlığın sembolü olduğundan dolayı
korunmasında bir yarar olduğunu ileri sürmüştür. Spence kararında bayrağa
atfedilen barış sembolü olma gibi özelliklerden dolayı bayrağın özel sembolik
değerini “eylem bağlamında doğrudan doğruya ifade ile ilgili” olmasını kabul
etmiştik. Aynı oranda Johnson’ın bayrak yakma davasında da (devletin)
çıkarının ifade ile ilgili olduğu konusunda ikna olduk. Devlet açıkça bu tür
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davranışların insanları bayrağın ulusal birliği ve yurttaşlığı temsil etmediği
şeklinde bir düşünceye sevkedeceği bunun yerine ya daha az olumlu bir konsepti
yansıtacağı ya da bayrağın yansıttığı konseptin yani Ulus olarak birleştirici
özelliğinden (sembol olarak) yararlanmadığımız ve bu kopseptin bayrakta
olmadığını yansıtmasından endişe etmektedir. Bu düşünceler ancak bayrakla
ilgili yapılan eylemin bazı mesajları iletmesi durumunda ortaya çıkar ve bu
O’Brian kapsamında “ifade özgürlüğünün kısıtlanması” ile ilgilidir. Ancak bir
bütün olarak biz O’Brian testinin kapsamı dışındayız.

IV.
Ele alınacak bir konu olarak geriye Johnson’ı cezalandırmada devletin bayrağın
ulusal birlik ve yurttaşlığın sembolü olduğundan dolayı korunmasında bir yararı
olup olmadığı kalmaktadır.
Spence’de olduğu gibi, “bir eylem aracılığıyla bir düşüncenin açıklanması
sebebiyle yapılan bir cezalandırma ile karşı karşıyayız” ve “başvuru sahibi
tarafından cezalandırmayı desteklemek için ileri sürülen çıkarın ne olduğunu
özel bir ihtimamla incelemek zorundayız”. Şunu da ekledik ki, Johnson sadece
herhangi bir ifadeyi açıkladığı için değil, ülkenin politikalarından memnun
olmadığını belirten ifadeleri sebebiyle cezalandırılmıştır. Bu ifadeler ise Birinci
Değişiklikteki değerlerin özünde yatmaktadır.
Ayrıca Johnson politik olarak sorumlu tutulduğu ifadenin “ciddî bir suç”
olabileceğini bildiği için cezalandırıldı. Eğer bayrağı kirli olduğu ya da yırtıldığı
için yakmış olsaydı, bu Texsas yasası kapsamında bayrağa hakaret etmekten
cezalandırılmayacaktı: federal yasa “artık sergilenmek için bir amblem olma
özelliğini taşımaması” durumunda bayrağın yakılmasını tercih edilen bir ortadan
kaldırma aracı olarak görmektedir. Ve Teksas (bayrağın) yırtılıp atılması
kavramının anlamı konusunda herhangi bir tartışma yapmamıştır. Nitekim
Texsas yasası da her hâlükârda bayrağın fiziksel bütünlüğünü korumayı
hedeflememiş, ancak bayrağın yakılması dolayısıyla başkalarına ciddî şekilde
bir saldırı niteliğine sahip olabilecek durumlar karşısında korunmayı sağlayacak
şekilde düzenlenmiştir. Texsas kanununun “hükümleri fiziksel olarak bayrağın
kötüye kullanımının muhtemelen suç oluşturma sonucunu doğuran eylemleri
kapsar”. Bu yasa, masum olmayan bir kötü kullanımı, yani kasıtlı ve bilerek
yapılan bir eylemi kapsamakla birlikte, daha çok diğer bireylere yöneltilen
onları kızdıran kasıtlı eylemleri kapsar”.
Johnson’ın bayrağa ilişkin davranışının Texsas kanunlarına göre suç sayılıp
sayılmaması, ifadeye yönelik eyleminin muhtemel iletişimsel etkisine bağlıdır.
Boos v. Barry davasındaki kararımız, Johnson üzerindeki bu kısıtlamanın
Jonhson’ın ifadesinin içeriği ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Boos davasında
“yabancı bir elçiliğin 500 feet çapındaki bir alanda bu yabancı hükümete karşı
“halkta kin, nefret” “halkta itibarsızlık”a sevkedecek işaretlerin konulmasını”
yasaklayan yasanın anayasaya uygunluğunu ele aldık. Yasanın “bizim
uluslararası hukuk kurallarımızdan doğan diplomatların şeref ve haysiyetlerine
karşı bir kalkan olma yükümlülüğümüz sebebiyle içerik bağlamında tarafsız
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olmasından dolayı meşru görülmesi” argümanını kabul etmeyerek, ifadenin
kendisinin içeriğinden bağımsız olarak “yapılan konuşmanın dinleyenler
üzerinde bıraktığı duygusal etkinin “ikincil etki” olmadığına karar verdik”.
Boos kararında açıklanan prensibe göre, Johnson’ın politik ifadesi mesajın
taşıdığı içerikten dolayı yasaklanmıştır. Bu sebeple eyaletin bayrağın sembolik
değerinin korunması yönündeki iddiasını “en detaylı bir incelemeye” tâbi
tutmak zorundayız.
Texsas, bayrağın ulusal birliğin ve yurttaşlığın bir sembolü olarak
korunmasındaki çıkarının bu derin analize hayat verdiğini ileri sürmektedir.
Yoğun olarak bu mahkeme kararlarına atıfla devlet, bayrağın toplumumuzdaki
tarihsel ve sembolik değerini anlatmış ve özellikle bayrağın ulusumuz için
taşıdığı “özel yer”e vurgu yapmıştır. Devletin iddiası, bayrağın neyi temsil ettiği
önem arzetmeksizin herhangi bir şeyin sembolü olarak onun üzerinde bir çıkarı
olduğu değildir. Gerçekten de eğer bu devletin duruşu ise, Johnson’ın çok
sembolik eylemi ile bu çıkarın nasıl tehlikeye sokulduğunu anlamak çok zor
olacaktır. Devletin iddiası daha ziyade kesin anlamların sembolü olarak ulusal
birliğin ve yurttaşlığın sembolü olması sebebiyle bayrağın korunmasında yararı
olduğudur. Texsas’a göre, eğer bir kişinin bayrakla ilgili yapmış olduğu eylem,
ya bayrağın ilişkilendirildiği ulusal birlik ve yurttaşlık ya da bu ulusal birliğin
gerçekte mevcut olduğu fikri üzerinde şüphe doğuruyorsa, bu eylemin yaydığı
mesaj zararlıdır; dolayısıyla da yasaklanabilir.
Eğer Birinci Değişikliğin dayandığı temel bir prensip varsa, o da hükümetin
bir düşünceyi sadece toplumun o düşünceden hoşlanmaması ve çirkin
görmesinden dolayı yasaklayamamasıdır (Bkz. Hustler Magazine, Inc v.
Falwell, 485 U.S., 55 de -56; City Council of Los Angeles v. Taxpeyers for
Vincent, 466 U.S. 789, 804 (1984)).
Biz bu prensibe kendi bayrağımız söz konusu olsa bile herhangi bir istisna
getirmedik. Street v. New York466 U.S. 576 (1969) kararında, bir devletin bir
kişiyi bayrağı eleştiren ifadelerinden dolayı cezalandıramayacağına karar verdik.
Street’e verilen cezanın Street’in “her vatandaştan istenebilecek olan ulusal
bayrağımıza saygı gösterme” yükümünü yerine getiremediği sebebiyle teyit
edilebileceği iddiasını reddederek şu sonuca ulaştık: “anayasal olarak garanti
altına alınan zihinsel yeteneğe sahip olma özgürlüğü… değişken, hatta aykırı…
ve “mevcut düzenin en temel varlığına ilişkin şeylerde farklı düşünme hakkı”
aşağılayıcı ve meydan okuyan düşünceler dahil olmak üzere bir kişinin bayrağa
ilişkin olarak düşüncelerini kamuoyu önünde açıklama özgürlüğünü kapsar.
Kararımızda hükümetin bireyleri bayrağa saygı gösterici davranışları
göstermeye zorlamayamayacağını da hükme bağladık. “Belirtmek zorundayız
ki, zorunlu olarak bayrağı selâmlama uygulamasını sürdüren ve (gerçekte)
bireylerin istedikleri gibi konuşmalarını garanti altına alan bir Haklar Bildirgesi,
bireyi istemediği bir şeyi söylemeye zorlama konusunu kamu otoritelerine
bırakmıştır.”
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Barnette kararında Anayasanın bu sorunda hükümete açık yer bırakmadığı
belirtildi. Hâkim Jackson, toplumumuzun temel prensiplerini, devamlı tekrar
edilmesi gereken şu ifadeler ile açıklamıştır: “eğer bizim anayasasal
takımyıldızımızın sabit bir yıldızı varsa o da şudur ki; ister büyük ister küçük
hiçbir yetkili makam, politikada, milliyetçilikte, dinde veya düşünceye ilişkin
diğer konularda ortodoks kuralların ne olacağını belirleyemez ve vatandaşların
içsel inanç ve duygularını sözle ya da fiille itirafa zorlayamaz”. Spence
kararında Texsas tarafından ileri sürülen aynı çıkarın bu olayda barış sembolü
olan bir işaretle Amerikan bayrağına vurmanın bayrağa kötü muamele yasası
kapsamında cezalandırılmasını desteklemek için yeterli olmadığına karar verdik.
“(Spence’in) korunan hakkının karekterini göz önüne aldığımızda ve bireysel
olarak sahip olunan bir bayrağın fiziksel bütünlüğünün korunmasında devletin
herhangi bir çıkarı olmayacağı gerçeğinden hareketle bu davranışın bu şartlarda
önemli zarar vermeyeceği sebebiyle” “cezalandırma geçersiz sayılmalı” kararını
verdik. (Ayrıca bkz. Gougen, (Yargıç WHITE, karara muhalif) (“pantolonun
arkasına bayrak diken bir kişiyi bayrağı “aşağılayıcı” davranışı sebebiyle
cezalandırmak, “fiziksel bütünlüğü korumamanın cezalandırılması ya da
bayrağın normal kullanımlararına mani olan davranışlara karşı korumak ancak
yasamadaki kontrolcü çoğunluk tarafından kabul edilmeyen düşüncelerin
iletişiminin cezalandırması anlamına gelecektir”)).
Kısaca, bizim hiçbir içtihadımız bir devletin bayrağa yöneltilen ifade edici
bir davranışı yasaklayan kendi görüşünü destekleyici mahiyette anlaşılamaz.
Texsas’ın bizi ikna etmeye çalıştığı bayrağın sembolik rolünden kaynaklanan
yararı bayrağa yöneltilen ifade edici ve sözlü eleştirel yaklaşımın
yasaklanmasına izin vermez, Texsas’a bayrağın tam olarak ortadan
kaldırılmasına izin verir. Burada devletin iddiası yazılı ifade ile sözlü ve sözlü
olmayan davranışsal ifadeler ayrımına da dayanamaz. Bu ayrım bizim
gösterdiğimiz şekilde eğer burada olduğu gibi davranış ifade edici ise ve bu
davranışlara ilişkin uygulanacak olan hükümler ifadeye ilişkin ise uygulama
bulamaz. Bunlara ilâveten hem Barnette hem Spence’in davranışları sadece
sözel iletişime değil ifade edici davranışlara ilişkin idi ve her ikisi de korunan
davranış olarak kabul edildi.
Texsas’ın, Johnson’ın ifadesinin kesin yapısı üzerinde durması da, bizim
önceki kararlarımızın önemli noktalarını gözden kaçırmasındandır. Sürekli
olarak alacakları ders şudur ki; bir kişinin açıkladığı düşüncenin açıklanış
biçimine bağlı olmaksızın, bir devlet, sadece ifadenin içerdiği mesaja
katılmadığından dolayı o ifadeyi yasaklayamaz. Eğer bir devletin bayrağın
sembolik değerini tehlikeye atan herhangi bir yerdeki bayrak yakma davranışını
yasaklamasını kabul etmiş, ancak bu bayrağın yakıldığı her yerde bu rolü
genişletmeye –meselâ bir kişinin kirlenmiş bir bayrağı törenle yakmasına- izin
verseydik bu durumda biz bayrağın fiziksel bütünlüğüne zarar verme
durumunda bayrağın bizzat kendisi artık sembol olarak kullanılır ve bayrak
yazılı ve sözlü kelimeler yerine veya “zihinler arasında kısayol” olarak tek
taraflı kullanılırdı. Bu durumda biz bir devlete bir kişi bayrağı ona yönelltiği bir
davranış olarak yakmasına eğer onun davranışı bayrağın temsil ettiği ulusal
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birlik ve yurttaşlığa yöneltilen bir tehlike olmadıkça izin vermek suretiyle
“ortodoks (düşüncenin) ne olduğunu belirlemesine” izin vermiş olurduk.
Bundan önce de, hükümetin, bir sembolün sadece kendisini ya da ilintilerini
kural altına alabileceğini kesinlikle kabul etmedik Gerçekten de Schacht v.
United States davasında, bir temsilde bir silâhlı kuvvetler mensubunu oynayan
aktörün, “eğer bu temsil silâhlı kuvvetleri gözden düşürmeyi hedeflemiyorsa”
silâhlı kuvvetler üniforması giyebileceğine izin veren bir federal düzenlemeyi
iptal etmiştik. Kararlaştırdığımız hüküm: “Amerikalıları Vietnam’daki savaşı
övmek konusunda serbest bırakıp da, buna karşı çıkan Schacht gibi kişileri, sırf
bundan ötürü hapse gönderebilen bir uygulama, Birinci Değişikliğe sahip olan
bir ülkede varlığını sürdüremez”.
Schacht davasındaki kararımızın temelini oluşturan prensibin, bu dava için
de uygulanamayacağını gösteren tatmin edici hiçbir sebep görememekteyiz.
Hükümetin bazı sembollerin yalnızca sınırlı bir mesaj kümesini ifade
edebileceğini kural altına alabileceğinin kabulü, ayırt edilebilir ve savunulabilir
sınırları olmayan bir alana girmek olacaktır. Bu teoriye göre hükümet sadece
devlet bayrağının yakılmasını mı yasaklayabilecektir? Başkanlık mührünün
kopyalarını da mı? Anayasa’nın da mı? Bu şıkları Birinci Değişiklik ışığında
değerlendirirken, bu özellikli korumadan/statüden yararlanmayı hak edecek
kadar özel olan sembolleri nasıl belirleyeceğiz? Bunu yapmaya çalışırken,
kişisel politik tercihlerimize danışmak zorunda kalacağız ve tam da Federal
Anayasa’nın bizi men ettiği şekilde, vatandaşları bu tercihlerimize uymaya
zorlayacağız.
Dahası, ne anayasamızda ne de onu yorumlayan davalarımızda, Amerikan
bayrağı için, ayrık bir kazaî kategorinin varlığına ilişkin, hiçbir emare
bulunmamaktadır. Gerçekten de, bizim şu anda yorumladığımız Anayasayı ve
Birinci Değişikliği çerçevelendiren kişilerin, Union Jack’e derin saygıları ile
tanınmış olmadıklarını öğrenmek, bizi şaşırtmamaktadır. Birinci Değişiklik,
ulusumuzu tümüyle ve belirgin olarak temsil eden, diğer pek çok kavramın da ırk temelli ayrımcılığın iğrenç ve yıkıcı olduğu gibi- fikirler pazarında
sorgulanamaz olacağını ve korunacağını garanti etmemektedir. Bu sebeple,
bayrak için, Birinci Değişiklikte korunan prensiplerle zıtlaşacak, bir istisna
tanımayı reddediyoruz.
İtirazımız, devletin amaçlarına değil, bunun gelebileceği anlamlaradır. Bu
ulusta bayrak için ayrılmış özel bir yerin olduğu inkâr edilemez, bizim de,
hükümetin “ulusal bayrağın ülkemiz için katıksız bir sembol olarak korunması”
için gayret göstermek konusunda, hukuksal bir yararı (hakkı) olduğu konusunda
tereddüdümüz yoktur. Biz, Johnson için düzenlenen sözlü savunmada iddia
edildiği gibi, bayrağın sergilenmesine ilişkin kurallar koymada “hiçbir devlet
yararı yoktur” şeklindeki önermeyi kabul etmiyoruz. Örneğin Kongre, bayrak ile
ilgili uygulamalarda, saygı ve nitelikle ilgili önyeyici düzenlemeler yapmıştır ve
biz de bu gibi tavsiyeleri içeren düzenlemelerin meşruluğu konusunda hiçbir
şüpheye sahip değiliz. Ancak, hükümetin bayrağa, münasip/lâyık, davranılması
konusunda düzenleme yapmasında hukuksal meşru bir yarar olduğunun kabulü,
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politik protesto amacıyla bayrak yakmasından dolayı, bir kişiyi
cezalandırabileceği anlamına gelmemektedir. “Burada, Ulusal Birliğin,
nihayetinde, görevlilerce ikna ve örnekleme ile sağlanması sorgulanmamaktadır.
Sorun, zor kullanma yolunun, cezaî yaptırımın, burada olduğu gibi,
Anayasamızda, ulusal birliği gerçekleştirmek için, meşru bir araç olarak
kullanılıp kullanılamayacağıdır.”
Bugünkü kararda, Johnson’a yapılan gibi, cezaî yaptırım uygulamayı
yasaklamanın, bayrağımızın sahibi olduğu özel yeri ve ilham ettiği duyguları
tehlikeye atmayacağını kanılarımızla destekledik. Yargıç Holmes’u görüşünü şu
şekilde ifade edebiliriz: Tanınmayan bir adamın herhangi bir hareketinin,
ulusumuzun bayrağına karşı yönelimlerini değiştirebileceğini, hiç kimsenin
savunacağını zannetmiyoruz (Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 628 (1919)
(Yargıç Holmes, karara muhalif)). Gerçekten, Texas’ın argümanlarından,
Amerikan bayrağının yakılmasının “barışın bozulmasını sonuçlayacak eylem
şekillerinden biri olabileceği” karşısında, bayrağa kötü davranmanın “anî
tepkilere” sebep olduğu bilgisi, bayrağın özel saygınlığının tehlikede
olmadığının teminatıdır, zira, öyle olsaydı hiç kimse bayrak yakıldığı için tepki
göstermezdi, ayaklanmazdı.
Bugünkü kararımızla, aslında, bayrağımızın toplumda kazandığı haklı yerin,
sarsılmayıp kuvvetleneceğini vurgulamak isteriz. Kararımız, özgürlüğün ve
onun bayrağımızca en iyi yansıtılan tüm içeriğinin ve Johnson’ın ki gibi de olsa,
eleştiriye karşı hoşgörü gücümüzün kaynağı ve belirtisi olduğuna olan kesin
inancımızın yeniden tasdik edilmesidir. Gerçekten, bayrağımızın, milli
marşımızda da ölümsüzleşen, en gurur verici emgelerinden biri, bayrağın zarar
görmediği Fort Mctlenry Limanındaki bombalama olayıdır.
Bayrağın özel rolünü korumanın yolu, bu konularda farklı hissedenleri
cezalandırmak değildir (olmamalıdır). Bu yol, onları yanlış fikirde olduklarına
ikna edebilmektir. “Cesaretli, kendine güvenen, halka dayalı hükümet
mekanizmaları yolu ile uygulamaya konan özgür ve korkusuz aklın gücüne
güven duyan insanlar için, ifade özgürlüğünden kaynaklanan açık ve mevcut
hiçbir tehlike yoktur. Bunun istisnası, korkulan kötülüğün gerçekleşmesinin,
kapsamlı bir tartışma yapılması fırsatı oluşmadan hemen meydana gelmesi
ihtimalidir. Yanlışlık ve sefaletlikleri tartışma yoluyla ortaya çıkarma ve
kötülüğü eğitim süreci ile önlemek için yeterli zaman varsa, uygulanacak çare,
kamu gücünü kullanarak sükuneti sağlamak değil, daha fazla konuşmaktır”
(Whitney v. California, 274 U.S. 357, 377 (1927) (Yargıç Brandeis, karara
muhalif)). Özellikle, üzerinde durulan, bayrağımızın kendisi olduğu zaman,
kişilerin bayrak yakana karşı cevabı, bayrağın bizatihi kendisinin ikna edici
gücünü kullanmakla olmalıdır. Bizler bir bayrağın yakılmasına, kişinin
kendisine ait olan başka bir bayrağı sallamasından daha uygun bir cevap, bir
bayrak yakıcının vermek istediği mesajı başarısız kılmak adına, o bayrağı
selâmlamaktan daha güzel bir yol, yanan bayrağın kalıntılarını gömmekten (bir
izleyenin olayda yaptığı gibi) daha güzel bir bayrak onurunu koruma usulü
olabileceğini tahayyül etmiyoruz. Biz bayrağa kötü muameleyi cezalandırmakla,
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onu kutsamış olmayız, sadece, bu kutsal amblemin temsil ettiği hürriyet
mesajını zayıflatmış oluruz.

V
Johnson ifadeye yönelik eylem yapmak yüzünden mahkûm olmuştu. Johnson’ın
eylemi, asayişin bozulmasını tehlike altına atmadığı için, devletin asayişin
bozulmasını önleme yararı cezayı haklılaştıramaz. Devletin bir ulusal birlik ve
vatandaşlık imgesi olarak, bayrağı koruma yararı (yükümlülüğü) da, Johnson’ın
siyasal ifadesinden dolayı cezalandırılmasını meşrulaştıramaz. Böylece, Texas
Ceza Temyiz Mahkemesinin hükmü onanmıştır.

Yargıç STEVENS’ın Karşı Oy Yazısı
Mahkeme bu davayı değerlendirirken, öncelikle şu soruyu ortaya atmaktadır:
Texas Eyaletinin, hatta Federal Hükümetin, Amerikan Bayrağına, halkın önünde
küçük düşürücü davranılmasını yasaklaması konusunda yetkisi var mıdır? Soru
barizdir. Benim fikrime göre de, diğer sembollerin kapsayıcısı hükmünde olan,
bayraklar, armalar ya da diğer politik ya da ticarî kimlikleri ifade eden özel
amblemler gibi imgeleri düzenleyen kurallar dizginleyici, kontol edici
olmamalıdır. Bayrak yakma da, Mahkemenin diğer konularda, Birinci
Değişikliği yorumlamak yoluyla türettiği, diğer sembollerle ifade/konuşma
hürriyeti türleri içinde değerlendirilebilseydi bile, somut davanın, bu yorumları
uygulanamaz kılan, soyut bazı yönleri vardır.
Bir ülkenin bayrağı “ulusluk ve ulusal bütünlük”ten daha fazlasının
sembolüdür. Bayrak, kendisini amblem olarak seçen toplumu karakterize eden
fikirler yanında, bu fikirlerin büyüyüp güçlenmesinde yataklık eden özel tarihini
de ifade eder. Çizgiler ve üç renk, “ulusluk ve ulusal bütünlüğü temsil ederler,
fakat, onların çok daha geniş anlamları da vardır. Bayrakların temsil ettiği
mesajlar, bayrak ortadan kalktıktan -swastika gibi- çok sonraları dahi, ulusun
bölünmez bütünlüğünün yararlı bir sembolü olarak uzun yıllar boyunca,
hayatiyetlerini sürdürürler.”
Burada sözkonusu olan Amerikan Bayrağıdır. Bu bayrak, sadece, 13 toy
koloniyi dünyanın en üstün güçlerinden biri hâline getiren, cesaret, azim ve
tabiatın hediyelerini de ifade etmemektedir. O, özgürlüğün, fırsat eşitliğinin,
dinsel hoşgörünün ve hakkımızda iyi niyet taşıyan tüm insanlara karşı iyi
niyetimizin de bir sembolüdür. Bu sembol, içimizde ya da dışımızda bizim
hayatiyetimizle ya da bütünlüğümüzle hiçbir ilgisi olmayan, muhaliflere karşı da
mesajlarını taşımaktadır.
Bir sembol olarak bayrağın değeri ölçülemez. Şu hâlde ben, bu değerin
gelecek için korunmasındaki yararın, meşru ve çok büyük olduğu hakkında
şüphe taşımıyorum. Mahkemenin kararında, ifade hürriyeti konusundaki
adanmışlığımızın, özgürlüğün en büyük garantörü olan Birleşik Devletler’in
dahi, onun biricik sembolüne kötü davranılmasını yasaklayamayacak kadar
büyük olduğuna vurgu yapılarak, bu değerlerin güçlendirileceği savı öne
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çıkmaktadır. Ancak ben tatmin olmuş değilim. Washington Anıtına, bülten
tahtası ya da grafiti yapabilme hakkı yaratılarak da, ifade özgürlüğü
genişletilebilir, ancak bu benim ödemek istemeyeceğim bir bedel olacaktır.
Bunun gibi benim görüşüm; bayrağa, kamuoyu önünde kötü muamelenin
onaylanması, onun değerini lekeleyecektir/hırpalayacaktır. Bu hem o
dalgalanırken aynı duyguları paylaşanlar, hem de onu yakarak, ifade ettiği
değerlere düşmanlık edenler açısından söz konusudur. Bu hırpalamanın ifade
özgürlüğü açısından müsamaha görmemesinin, kullanılabilir alternatif ifade
metodlarının bulunması yönüyle (örneğin bayrağın sözlü olarak kritize
edilmesi), hukuka uygun olduğu savunulabilir.
Bazı durumların bu dava ile ilişkili olmadığını vurgulamak yerinde olacaktır.
Bayrağa kötü muameleyi yasaklayan düzenlemeler; “politikada, milliyetçilikte,
dinde ya da diğer düşünsel meselelerde, neyin ortodoks düşünce olduğunun
devletçe düzenlenemeyeceği, vatandaşların içsel inanç ve duygularını sözle ya
da fiille itirafa zorlanamayacağı” kuralına aykırı olmayacaktır. Bu düzenleme
kimseyi herhangi bir sembol ya da fikre karşı saygı göstermeye zorlayıcı
değildir.
Bu düzenleme ayrıca, “hükümetin, korunan haberleşmeyi düzenlerken
önemli görevlerinden olan tarafsızlığı” ilkesini zedelemez. Davalının mesajının
içeriği hiçbir şekilde konu ile ilgili değildir. “Hakaret” kavramı, failin sunmayı
istediği mesajın somut içeriği ile kesinlikle ilgili değildir, daha çok, fiili
görenlerin ciddî bir üzüntü, kırılma duyacakları ile ilgilidir. Buna göre; bayrağı
halka açık yerde yakarak, bayrağa saygı/hürmet ile ilgili bir mesaj vermeyi
amaçlayan kişi dahi, eğer diğerlerinin -amaçlanan mesajı yanlış algılamadan
dolayı da olsa- ciddî tesir altında kalacağını öngörebiliyorsa, kötü muameleden
dolayı suçlu olacaktır. Hatta fail, orada bulunması mümkün tüm izleyicilerin bu
mesajın saygı ve hürmet amaçlı olduğunu anlayabileceklerini biliyorsa dahi,
eğer bu anlama, seyircilerden bazılarının yaşadığı kırılma, üzülme duygusunu
hafifletmiyor ya da gidermiyorsa, hakaretten sorumlu olacaktır. Dolayısıyla bu,
özel
“anayasal
korumaya
uygun
bir
sebep”in
varlığında
“konuşmacının`görüşlerinin suçu oluşturduğu” bir olay değildir Olayın hiçbir
şekilde “onaylanamaz fikirler” ile ilişkisi yoktur. Bu, benim görüşüme göre, çok
önemli bir ulusal hazinenin yok edilmesine yol açacak, onaylanamayacak bir
fiildir.
Mahkeme’nin, davalı “Birinci Değişiklikteki değerlerimizin özünde ifadesi
bulunan değerlerden, ifade (özgürlüğü) ilkesi kapsamında, bu ülkenin
politikalarına ilişkin hoşnutsuzluğunu ifade ettiğinden dolayı cezalandırılmıştır”
şeklindeki değerlendirmesi yanlıştır. Davalı, bu politikalardan hoşnutsuzluğunu
ifade etmek için seçtiği yöntemden dolayı cezalandırıldı. Bu kişi, hoşnutsuzluğa
dair mesajını, Lincoln Anıtını spreyle boyamak suretiyle ya da en azından,
projektörü ile film yansıtarak vermiş olsa idi, hükümetin, onun bu şekilde ifade
etme hürriyetini engellemeye yetkili olduğuna ilişkin hiçbir sorun
yaşanmayacaktı. Ulusal bir değerin kalitesinin muhafaza edilmesinde devletin
meşru yararı gereği ile yasaklama temellendirilebilecekti. Olayımızda, söz
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konusu edilen ulusal hazine soyut olsa da, onun eşsiz değeri göz önüne
alındığında, aynı meşru yarar Amerikan bayrağına hakaretin yasaklanmasına da
temel olmalıdır.
Özgürlük ve eşitlik duyguları, Patrick Henry, Susan B. Anthony ve Abraham
Lincoln gibi liderlerin, Nathan H. ve Booker T. Washington gibi öğretmenlerin,
Battan’da savaşan Filipin keşif birliğinin, Omaha sahillerinde uçurumu tırmanan
askerlerin, motivasyonunda karşı koyulamaz bir güç olmuşlardır. Eğer bu
fikirler savaşmaya değer idi iseler -ki tarihimiz böyle olduğunu göstermektedironların hepsinin gücünü tek başına temsil eden bayrağın kendisinin, lüzumsuz
hakaretlere karşı korunmaya değer olmayacağı görüşü doğru olmamalıdır.
Saygılarımla karşı oyumu bildiririm.

269

Zühtü Arslan

R.A.V. v. ST. PAUL
505 U.S. 377 (1992)*

Görüşülme Tarihi: 4 Aralık 1991
Karar Tarihi: 22 Haziran 1992

Özet
Zenci bir ailenin bahçesinde, sebepsiz yere haç yakması üzerine, davalı R.A.V,
insanlar arasında, ırk, renk, soy, din veya cinsiyete dayalı öfke, tedirginlik veya
pişmanlık duygusu uyandırdığı bilinen bir sembolün teşhirini yasaklayan St.Paul
Minnesota Eyaleti Önyargılı Tahrik Suçuna ilişkin Kanun’a göre yargılandı.
Duruşmayı yürüten mahkeme bu ithamı, bu suçları düzenleyen yargı kapsamını
çok geniş ve son derece konu bağımlı olması gerekçesiyle reddetti. Fakat Eyalet
Yüksek Mahkemesi bu kararı iade etti. Mahkeme, haddini aşan bu iddiayı, daha
önce bu mahkemenin verdiği kararlarda açıkça ifadesini bulan “kişilerde öfke,
tedirginlik veya pişmanlık uyandıran” davranışlar kapsamında değerlendirerek
reddetti. Mahkeme, kararını Birinci Değişikliği “sözlü saldırı” ile sınırlayan
New Hampshire Eyaleti’nin taraf olduğu Chaplinsky davasına dayandırdı.
Yüksek Mahkeme, toplumu, kamu güvenliği ve düzenine ön yargı sonucu
yapılan saldırılara karşı koruma gayesiyle, hükümetin zorlayıcı tedbirler
getirmesi amacına yönelik düzenlendiği gerekçesiyle, bu düzenlemenin son
derece konu bağımlı olmadığı sonucuna vardı.
Karar: Dava konusu kanun, Anayasanın Birinci Değişikliğine aykırıdır
ve geçersizdir. Karar bozulmuştur.

Yargıç SCALIA Mahkemenin Kararını Açıkladı
1990 yılının 21 Haziran günü gün doğumu saatlerinde davalı ve diğer birkaç
genç kırık sandalye ayaklarından kabaca bir haç yaptılar. Daha sonra, bu haçı
davalının oturduğu evin karşısında mukim zenci bir ailenin çitle çevrili
bahçesinde yaktılar. Bu eylem çok sayıda kanunun herhangi birisiyle
yargılanabilmesine rağmen, St. Paul Mahkemesinin davalıyı yargılamak için
*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Necat Kumral, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi.
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seçtiği kanunun koşullarından birisi St. Paul Önyargıya Dayalı Tahrik Suçu
olmuştur. Bu kanunda şöyle denmektedir:
“Her kim kamuya açık alanda veya özel mülkte bir sembol, nesne, bir
rümuz, özel bir işaret veya özel karakterli bir yazıyla birlikte veya ayrı olarak
herkesçe bilinen şekliyle kişilerde ırk, renk, inanç, din ve cinsiyet ayrımına
dayalı kızgınlık, öfke veya içerleme uyandıran yanan haç veya Nazi amblemi
yerleştirirse, kamu düzenini bozmaya yönelik bir suç işlemiş olur ve hafif
suçla cezalandırılır.”
Davalı St. Paul Kanunu’nun son derece konu bağımlı ve kapsam olarak çok
geniş ve dolayısıyla Birinci Değişiklik kapsamına göre geçersiz olması
sebebiyle bu suçlamayı kabul etmemiştir. Davayı yürüten Mahkeme bu talebi
dikkate almış, fakat Minnesota Yüksek Mahkemesi bu talebi geri çevirmiştir.
Mahkeme davalının son derece asılsız iddiasını reddetmiştir, zira, diğer birçok
Minnesota davalarında olduğu gibi, “başkalarında öfke, dehşet ve içerleme
uyandıran” şeklinde betimleyici ifade kanunun kapsamını “saldırgan ifadelerle”
sınırlayarak, “kişilere ızdırap veren veya anlık şiddet uyandıran eylemi”
yasaklayan bu kanunda ifadesini bulan tek şey, “Birinci Değişikliğin bu eylemi
koruma altına almadığıdır”. Mahkeme, “kamu güvenliği ve düzenine önyargı
tahrikli tehditlere karşı toplumu korumada hükümetin zorunlu olarak ortaya
koyduğu çıkarlarını elde etmede dar kapsamlı olarak düzenlenmiştir” görüşüyle
kararını vermiştir. Mahkemenin kararını görüşmek üzere bir müzekkere
düzenlendi.

I
St. Paul kanununu yorumlarken Minnesota Mahkemesinin verdiği talimata bağlı
kaldık. Dolayısıyla, Chaplinsky kararı çerçevesinde “saldırgan ifadeler”
(fighting words) içeren ifade şekillerine ilişkin
Minnesota Yüksek
Mahkemesinin bağlayıcı hükmünü kabul etmekteyiz. Davalı ve arkadaşları,
kanunu, “kapsam olarak çok geniş” olduğu gerekçesiyle geçersiz kılma yoluyla
değişikliğe gitmemiz için ısrarda bulunmuşlardır. Bu konuyu tekrar tartışmayı
gereksiz bulmaktayız. Kanunun izin verdiği her türlü ifadenin “saldırgan
ifadeler” doktrini altında yasaklanabilir olduğu düşüncesiyle, biz yine de bahsi
geçen kanunun yalnızca hitap ettiği konu açısından herhangi bir şekilde
açıklanmasına izin verilen bir ifadeyi yasaklayabileceği gerekçesiyle bizatihi
anayasal olmadığı sonucuna varmaktayız.
Birinci Değişiklik, genelde, açıklanan fikirlerin onaylanmaması sebebiyle,
hükümetin ifade özgürlüğünü veya ifadeyi açıklama girişimini bile
yasaklamasını önlemektedir, Kanaatlara dayanan konu bağımlı uygulamalar
geçersizdir. 1791 yılından günümüze kadar, yinede, toplumumuz diğer medenî
hür toplumlar gibi, ifadenin içeriğine birkaç alanda kısıtlamalar getirmiştir. Bu
alanlar “toplum düzeni ve ahlâkına olan sosyal ilgi tarafından açıkça daha da
fazla olarak ortaya konan, toplum yararının sağlandığı gerçeğe bir adım daha
yakın olan daha az öneme sahip sosyal değerlerdir.” Chaplinsky, supra, 572de.
Birinci Değişikliğin koruduğu “ifade özgürlüğü”nün bu geleneksel kısıtlamaları
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kabul etmeme özgürlüğünü kapsamadığını farkettik. Bkz., e.g., Roth v. United
States, 354 U.S. 476 (1957) (müstehcenlik); Beauharnais v. Illinois, 343 U.S.
250 (1952) (iftira); Chaplinsky v. New Hampshire, supra (“saldırı sözcükleri”).
1960’lı yıllardan bu yana verdiğimiz kararlar, iftiranın istisnai geleneksel
sınıflandırmasının kapsamını daraltmıştır. Ancak, dar kapsamlı sınıfsal yaklaşım
Birinci Değişikliğin hukuksal boyutunun önemli bir kısmı olarak kalmıştır.
Bunların “Anayasanın korumasında bulunan ifade kapsamında” olmayan
katagoriler olduğunu veya “Birinci Değişikliğin koruma alanının bunları da
kapsayacak şekilde genişletilmediğini” zaman zaman söylemekteyiz. Böylesi
açıklamalar kendi bağlamı içinde ele alınmalı ve yinede ara sıra müstehcenliği
“sadece sözlü olmayan” şekilde tanımlayan ve sıkça tekrarlanan kısa yazılı
ifadelerden sözcük anlamıyla daha gerçekçi değildir, bkz. Sunstein,
“Pornography and the First Amendment”, 1986 Duke L.J. 589, 615, n. 146.
Bütün bunların söylemeye çalıştığı şey, Birinci Değişiklik ile tutarlı olarak bu
ifade alanları, tamamıyla Anayasaya uygun ifade sınıfları olduklarından değil
de, yalnızca anayasal olarak yasaklanabilir içerikleri sebebiyle, yeniden
düzenlenebilirler, ve bu yüzden açıkça belli yasaklanabilir içerikleriyle ilişkisi
olmaksızın içerik ayrımının araçları hâline gelebileceklerdir. Böylece yazılı
olarak yapılan iftirayı yasaklayabilir, fakat içerik ayrımında daha da ileri
gitmeyerek yalnızca hükümete karşı yapılan yergi niteliğinde iftirayı
yasaklamayabilir. Son zamanlarda bu ayrımı New York çocuk pornosu
kanununu yeniden düzenleme esnasında “belli bir edebi temanın sansür
sorununun” olmadığını açıkça farkettiğimiz Ferber’de bir gerçek olarak
onayladık.
Bizim kararlarımız, böylesine yasaklanabilir ifadenin belli durumlarda
düzenlenmesine Birinci Değişikliğin her hangi bir engeli empoze etmediği
hükmünü tesis etmemektedir. Bu yüzden bunları hükümet “serbest bir şekilde”
düzenleyebilir. Bu, Eyalet meclisinin kentin idaresinin eleştirisini içeren veya
gerçekten kent yönetiminin icraatlarıyla ilgisi olmayan yasal müstehcen eserleri
yasaklayan bir kanunu çıkarıp, yürürlüğe koyabilir anlamına gelmektedir.
Birinci Değişikliğin korumasına basit ya hep ya hiç yaklaşımı, kamu
sağduyusuna ve aynı zamanda bizim hukuk anlayışımıza hiç uymamaktadır.
“Saldırgan ifadelerin” “küçük çapta” ifade içeriğine sahip olduğu veya içeriğinin
her yönden “değersiz ve anayasal korumayı hak etmediği” doğru değildir;
bazen bunların ifade kabiliyetleri oldukça yüksek olabilir. Bunların
“düşüncelerin ifadesinin hiçbir kısmını” oluşturmadığını değilde, yalnızca
“düşüncelerin açıklanmasının temel bölümünü” oluşturmadığını söylemekteyiz.
Bir konuşmanın başka bir özelliğine dayalı olarak değil de, belli bir anda bir
özelliğine dayalı olarak ifade edilmesinin yasaklanabilir olması (örneğin
müstehcenlik) oldukça yaygındır ve birçok bağlamda uygulama alanları
bulmuştur. Sözlü olmayan ifade eyleminin açıkladığı görüşler yüzünden değil
de, sonuç olarak gerektirdiği eylemler sebebiyle yasaklanabildiği uzun süredir
kararlarımızda yer bulmuştur. Bu yüzden dışarda yakılan ateşlerin aksine,
düzeni bozma veya kanunu ihlâl etme kastıyla bayrak yakma cezalandırılabilir,
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halbuki bayrağı aşağılama kastıyla yakarak kanunu ihlâl etme eylemi
cezalandırılmamaktadır. Benzer şekilde, yalnızca “düzenlenen konuşmanın
içeriğine bakmazsızın doğrulanması” koşuluyla makul olan “zaman, yer ve tarz”
kısıtlamalarını onaylamaktayız. Nasıl ki içerikte bulunmayan bir unsura dayalı
olarak (örneğin gürültü) bir ifadeyi yasaklama gücü aynı ifadeyi içeriğinde
bulunan bir unsur sebebiyle yasaklama gücünü gerektirmiyorsa, aynı şekilde
içerikte bulunan bir unsura dayalı olarak (müstehcenlik) yasaklama gücü, onu
diğer unsurlara dayalı olarak yasaklama gücünü kimseye vermez.
Bir başka deyişle, “saldırgan ifadeleri” Birinci Değişiklik kapsamından
çıkarma, Değişikliğin amaçlarına uygun olarak sözcüklerin koruma altında
olmayan özellikleri, sözel kabiliyetlerine rağmen, temelde “sözel olmayan”
iletişimin elemanıdır anlamına gelmektedir. Saldırgan ifadeler gürültülü ses
bandlarına benzetilebilirler, her birisi Yargıç Frankfurter’in farkına vardığı gibi,
bir tür “ifade uslûbu” dur. Her ikisi de bir görüşü nakledebilir, ancak hiçbirisi
kendi başına Birinci Değişikliğin korumasını talep edemez. Ses kayıtları ve
saldırgan ifadelerle ilgili olarak hükümet, açıklanan mesajlara düşmanlık veye
beğeniye dayalı kullanımı düzenleyemez. Karşılaştırınız. Frisby v. Schultz, 487
U.S. 474 (1988) (açık bir meydan okumaya karşı çitle çevrili meskun mahale
getirilen yasağı destekleyen), Carey v. Brown, 447 U.S. 455 (1980) (grev
gözcülüğünü muaf tutup mesken korumasına getirilen yasağı geçersiz kılan).
Gelişmeler bizleri anayasal olarak yasaklanabilir ifadenin yasaklanmasının
“kapsam dışı” olamayacağı gibi yeni bir Birinci Değişiklik prensibini ortaya
koymaya zorlamaktadır. Birinci Değişikliğin “bütüncü” yaklaşımıyla uygun
olarak, yasaklanabilir belli bir ifade grubu kapsamında ... hükümetin ya hep
yada hiç yaklaşımıyla bir ifadeyi yasaklamaması gerekmektedir”. Bu kolay
hedef, meydana gelen olayların ortaya çıkardığı şeydir. Görüşümüze göre,
Birinci Değişiklik
“kapsam dışı” kısıtlamasını değil “içerik ayrımı”
kısıtlamasını Eyaletin ifade yasağı yetkisine getirmektedir. Bu yasak “kapsam
dışı” kalacak olmasına rağmen, içeriğe dayalı bir ayrım gözetmeyeceğinden, her
hangi bir Eyaletin müstehcenliği (ve diğer yasaklanabilir ifedeleri) yalnızca
medyada ve belli pazarlarda yasaklamasında her hangi bir sorun yoktur. Örnek
olarak bkz. müstehcen telefon konuşmalarını yasaklayan karar Sable
Communications, 492 U.S.124 –126.
Birinc Değişikliğin de gerektirdiğini belirttiğimiz içerik ayrımına karşı
getirilen yasak bile, bütünü kapsar şekilde değildir. Tamamıyla korunan ifade
kapsamından daha çok yasaklanabilir ifade bağlamına farklı şekilde uymaktadır.
Genel yasaklamanın mantığı, nede olsa, içerik ayrımının “hükümetin piyasadan
belirli fikirler veya görüşler elde edebileceği hayali”ne dayanmaktadır.
Yasaklanabilir ifade sınıfının değişik durumlarında ortaya çıkan içerik ayrımı bu
tehditi doğurmaz..
İçerik ayrımının dayanağı, tamamiyle söz konusu ifade sınıfının
yasaklanabilir olma sebebinden oluştuğunda, hiçbir fikir veya görüşün önemli
bir tehlikesi yoktur. Böylesi bir sebep, Birinci Değişikliğin korumasından
çıkarılmasını deteklemek için yeterince nötr olduğuna hüküm verilmesinden
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sonra, kendi sınıfı içerisinde farklılığın temelini oluşturmak için yeterince
tarafsız kabul edilmektedir. Bir örnekle göstermek gerekirse: bir eyalet şehvet
teşhiri içerisinde açıkça en saldırgan, yani cinsel eylemin en şehvetli gösterisi
olan müstehcenliği yasaklamayı seçebilir. Ancak, örnek olarak, yalnızca
saldırgan politik mesajlar içeren müstehcenliği yasaklamayabilir. Ve Federal
Hükümet, sadece Başkana yöneltilen şiddet tehditlerini suç kapsamına alabilir,
zira şiddet tehditlerinin Birinci Değişiklik kapsamının dışında tutulmasının
sebepleri (şiddet tehditi korkusundan, korkunun sebep olduğu parçalanmalardan,
siddetin eyleme dönüşme korkusundan kişileri korumak) şiddet başkana
yöneldiğinde özel bir güç arzetmektedir. Ancak Federal Hükümet, iç
bölgelerdeki kentlere yardım konusunda politikasından bahseden Başkana karşı
bu tehditleri suç kapsamına almayabilir. Ve son bir örnek olarak (Yargıç
Stevens tarafından bahsedilen), bir Eyalet diğerlerinde değilde bir sanayi
kolunda reklam ücretlerini düzenlemeyi yeğleyebilir, çünkü sahtecilik riski,
(Birinci Değişikliğin korumasından tamamıyla mahrum olduğunu doğrulayan
ticarî ifadelerin özelliklerinden biri) o eyalette, bulunulan durum açısından, daha
büyüktür. Ancak bir eyalet, yalnızca kişileri daha alçaltıcı bir konumda bırakan
ticarî reklamları yasaklamayabilir.
Yasaklanabilir ifadenin tanımlanan alt grup kapsamına bile uygun farklı bir
uygulama için bir diğer geçerli dayanak, alt grup ifadenin özellikle “ikinci
derece etkileriyle” ilintili olarak meydana gelmesidir. Bu yüzden, düzenleme
“ifadenin içeriğine bakılmaksızın” haklılık kazanabilir. Örneğin, bir eyalet
küçük çapta olanlar hariç, bütün canlı müstehcen gösterimlere izin verebilir.
Dahası, sözcükler bazı koşullarda ifadenin kendisine değil de eyleme yöneltilen
kanunları ihlâl edebildiğinden (örneğin, hainliğe karşı olan bir kanun düşmana
savunma sırları ifşa edilerek ihlâl olunabilir), yasaklanabilir ifadenin belirli
kapsam-dayanaklı bir altgrubu ifadenin kendisinden ziyade eyleme yöneltilen
kanun kapsamı içerinde tesadüfen ortadan kaldırılabilir. …Bu suretle, cinsel
olarak aşağılayıcı “saldırgan ifadeler”, diğer sözcüklerin yanında, iş
istihdamında cinsel ayrıma karşı genel yasaklamayı ihlâl edebilir. Hükümet
açıklayıcı içeriğine dayalı olarak bir eylemi hedef almadığı durumlarda, ayrımcı
bir görüş veya felsefe ifade ettikleri sebebiyle, eylemler düzenlemelere
(sınırlamalara) karşı korunmuş değildirler.
Ayrımın bu dayanakları, kısıtlamaların tespitinin “‘tartışılabilir bir şekilde
egemen kişinin konuşan kişinin söylemeye niyet ettiği şeyi paylaşmasına
tartışılabilir bir şekilde bile bağlı olduğu hükmünü yalanlamaktadır.” Buna
benzer başka dayanaklar da olabilir. Aslında, kapsam ayrımının doğasında
fikirlerin resmî baskı altında olduğuna dair gerçekçi bir olasılık var olmadığı
müddetçe, böylesi bir tespiti geçerli kılmak için (tamamiyle yasaklanabilir ifade
söz konusu olduğu durumlarda) bir “nötr” dayanağı belirlemek bile gerekli
olabilir. (Eyaletin mavi gözlü aktrislerin rol aldığı müstehcen filmleri
yasaklamasının karşısına çıkabilecek Birinci Değişikliğin herhangi bir
menfaatinin olabileceğini düşünmüyoruz).
Bu kısıtlamanın korunması,
saldırgan ifadelerin yasaklanmasının düzenlenmesi, gürültülü konuşmanın
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düzenlenmesi gibi, bazı saldırgan ifadelere hitap edebilir ve bazı başka eşit
oranda saldırgan olaylara ise hitap etmeyebilir.

II
Bu prensipleri, St. Paul Kanunu’na uyguladığımızda, Minnesota Yüksek
Mahkemesi dar kapsamlı olarak yorumlamasa bile, kanunun bizatihi anayasal
olmadığı sonucuna varmaktayız. Kanunda başkalarında “öfke, şiddet ve
içerleme uyandıran” şeklinde yerini bulan ifade Minnesota Yüksek Mahkemesi
tarafından “saldırgan ifadeler” anlamına gelebilecek semboller ve göstergeler
şeklinde sınırlandırılmış olmasına rağmen, geride kalan nitelenmemiş tabirler
kanunun ırk, renk, itikat, din ve cinsiyete dayalı aşağılama veye şiddet
uyandıran “saldırgan ifadelere” uygulanabilir olduğunu belirtir. Ne kadar fasit
ve şiddetli olursa olsun, hakaret amiz sözler içeren ifaedeler belirli nahoş
konulara hitap etmedikçe kullanılmalarına izin verilebir. Örneğin, politik birlik,
sendika üyeliği veya eş cinselliğe dayalı düşmanlık belirtmek gibi başka
düşüncelerle bu “saldırgan ifadeleri” kullanmayı arzu edenler buna dahil
değildirler. Birinci Değişiklik, St. Paul Kanunu’nun nahoş konularda fikirlerini
açıklayan kişilere özel yasaklar getirmesine izin vermemektedir.
Dahası, kendi pratik uygulanabilirliği içerisinde Kanunun sadece kapsam
ayrımının ötesine geçerek gerçek görüş ayrılığına ulaşabileceği de söylenebilir.
Örneğin, tiksindirici ırksal hakaret sözleri içeren ifadeler her görüşten kişilere
yasaklanabilir. Ancak ırk, renk, itikat, din veya cinsiyet ayrımı uyandırmayan
“saldırgan ifadeler”, örneğin bir kişinin annesi hakkında yapılan bir iftira, ırk,
renk, vs., tolerans ve eşitlik taraftarı olan kişilerce kendi yaftalarında istenildiği
gibi kullanılabilir gözükürken, o kişilerin muhaliflerince kullanılamazlar. Bir
kişi, örneğin, “bütün anti-katolik bağnazlar piçtirler” diyen pankartını kaldırıp
gösterebilir, ancak aşağılama ve dine dayalı şiddet uyandıracağından dolayı,
aynı söz bütün katolikler için söylenemez. St. Paul, tartışmanın bir tarafını
Queensberry Markizinin kurallarına uymaya zorlamasına karşın, diğer tarafa
istediği şekilde mücadele etmesi için izin verme yetkisine sahip değildir.
Vurgulanması gereken şey, burada tartışılan (eğer Eşit Korunma Şartlarını
karşılarsa, görünürde geçerli olan) belli kişi veya gruplara yöneltilen saldırgan
ifadelerin değil, daha ziyade, (Minnesota Yüksek Mahkemesi’nin defalarca
vurguladığı gibi) önyargıya dayalı nefret ve, özellikle bu durumda olduğu gibi,
“ırksal üstünlüğe dayalı fikirler içeren” mesajların yasaklanmasıdır. Herkes
Minnesota Yüksek Mahkemesinin “hangi şekilde olursa olsun böylesi fikirlerle
karşı karşıya gelmek değişik toplumların sorumluluğu hatta mecburiyeti” olduğu
görüşüne bütün kalbiyle katılmalıdır, ancak karşı karşıya gelme biçimi yalnızca
ifadenin seçici bir şekilde kısıtlanması şeklinde olmamalıdır. St. Paul
Mahkemesinin kısaca belirttiğine göre, genel bir “saldırgan ifade” kanunu
kentin gereksinimlerini karşılayamaz çünkü sadece konu-bağımlı ölçüt böylesi
bir ifadenin belirttiği “grup nefreti” ne çoğunluk tarafından göz
yumulmayacağını azınlık gruplarına iletebilir. Birinci Değişikliğin görüşü,
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çoğunluğun tercihlerini, içeriğine dayalı olarak sessiz ifade etme dışında, başka
bir şekilde belirtmesidir.
Minnesota Yüksek Mahkemesi ve St. Paul Kanunun bir grubun nefretini
açıklamasına yönelik olduğunu kabul etmelerine rağmen, Yargıç Stevens bunun
kanunu temelde “yanlış tefsir” ettiğini ima etmektedir. Bunun belli bir ifadenin
içeriğine değil, diğer rahatsızlıklardan farklı belli rahatsızlıklara yönelik
olduğunu iddia etmektedir. Bu bir sözcük oyunudur. Bu kanunun ihlâliyle
meydana gelen öfke, korku, şerefsizlik duygusunu, vs. saldırgan ifadeler
tarafından sebep olunan öfke, korku ve şerefsizlikten farklı kılan şey farklı bir
mesajla iletilen farklı bir fikir tarafından sebep olunduğu gerçeğinden başka bir
şey değildir. Birinci Değişiklikten kolay bir şekilde kaçınılamaz. Irk, renk,
inanç, din veya cinsiyete dayalı olarak başkalarında öfke, şiddet veya içerleme
uyandıran simgelerin bunlardan birine dayalı olarak hasımlık mesajı ileten
semboller olduğu açıktır. St. Paul kısaca kanunun yalnızca “haç yakma, Nazi
amblemi veya buna benzer” ırk, din veya cinsiyet-bağımlı simgelere
uygulandığı sonucuna varmaktadır. Aslında, St. Paul çoçuk mahkemesinde “haç
yakmanın bir mesaj taşımadığını ve gerçekte bunun St. Paul’ün
hukuksallaştırmaya çalıştığı mesajın içeriği” olduğunu tartışmıştır.
St. Paul kanununda yansıtılan konu-bağımlı ayrım, ne daha önce tartıştığımız
Birinci Değişikliğe getirilen kısıtlamanın genel istisnalar kapsamında ne de
fikirlerin sansürünü tehdit eden içerik ayrımının daha genel istisnası içerisinde
ortaya çıkmaktadır. Bu kesinlikle söz konusu olan belli bir ifade sınıfının neden
yasaklanabilir olduğuna dair sebeplere dayalı kapsam ayrımının istisnası
dahilinde değildir. Daha önce açıklandığı gibi, saldırgan ifadelerin Birinci
Değişikliğin koruma kapsamından sınıfsal olarak çıkarılmasının sebebi,
içeriğinin her hangi bir fikri ifade ediyor olması değil, içeriğin konuşan kişinin
iletmek istediği fikri özellikle hoş görülmeyen (sosyal açıdan gerekli olmayan)
açıklama biçimini göstermesidir. St. Paul hiçbir zaman özellikle saldırgan ifade
biçimi seçmemiştir - tehdit eder biçimde fikirleri ileten (yalnızca iğrenç olan
değil) saldırgan ifadeleri yasaklamayı seçmemiştir. Daha ziyade, ırksal, cinsiyet,
veya dinî hoşgörüsüzlük mesajları ileten saldırgan ifadeler tarzını yasaklamıştır.
Bu çeşit bir seçim, kentin belirli fikirlerin ifadesini engelleme için aradığı
olasılığı yansıtmaktadır. Bu olasılık kendi başına kanunu varsayım olarak
geçersiz kılmak için yeterli olurdu, ancak bu davada St. Paul’ün yorumları ve
kabulleri olasılığı kesinliğe yükseltmektedir.
St. Paul bahsettiğimiz belirli ayrıcalıkların birisinde kanunun ortaya
çıktığını savunmaktadır. Bu ayrıcalık içerik ayrımının ifadenin “ikinci derece”
etkilerine hedeflenmesine yol açmaktadır. St. Paul’e göre, kanunun zanlının
ifade hakkı üzerinde etki yapmaması için niyet edilmesinden çok “tarihsel
olarak ayrım uygulanmış bir gruba mesup olmaları sebebiyle zarar görme riski
taşıyan kişi veya kişilerin mağduriyetlerine karşı korunma amacı güdülmüştür.”
Bir kanunun yalnızca düzenlemeden ziyade yasaklama getirdiğini ve belirli bir
ifade grubunun yalnızca ikinci derecede etkilerine hedeflendirmek üzere dikkate
alindığını farz etme bile, St. Paul Kanununun ikinci derecede etkilerine

276

İfade Özgürlüğü

yönlendirilmediğini açıkça göstermektedir. Boos v. Barry, 485 U.S. 312 (1988)
davasında belirttiğimiz gibi, “Muhatap kişilerin ifadeye olan tepkileri ‘ikinci
derecede etki’ tipinde değildirler." “İfadenin izleyenler üzerindeki duygusal
etkisi ‘ikinci drecede etki’ grubu içerinde değildir.” ( Yargıç Brennan’ın
görüşü.).
Kanunun, fikirlerin resmî baskı altında olduğu şüphesinin ötesinde olduğu
görüşüne izin veren her türlü olasılığın genel ayrıcalığı içinde olmadığı tartışma
götürmez. St. Paul kanununun bu davada ifade ettiği şey, tam bir onay olmasa
da, bu şüphe için birçok dayanak ortaya koyduğudur .
Sonuç olarak, St. Paul, söz konusu kanunun korunan ideolojik içeriğine karşı
hasımlığa dayalı ifadeyi düzenlese bile, eyaletin vazgeçilmez menfaatlarini
sağlamak üzere dar kapsamlı olarak düzenlendiğinden, bu ayrımın yine de
doğrulandığı Minnesota Yüksek Mahkemesinin vardığı kararı savunmaktadır.
Kesin bir şekilde belirttikleri şey, kanunun tarihsel olarak ayrıma maruz kalmış
grup üyelerinin istedikleri yerde barış içinde yaşama haklarını da içeren temel
insan haklarına sahip olmaları hususunda emin olmalarını sağladığıdır. Bu
menfaatlerin zorunlu olduğu ve kanunun bunları yükselttiği konusunda her
hangi bir şüphemiz yoktur. Ancak, görünürde konu-bağımlı kanunun ortaya
koyduğu “sansür tehdidi”, belirtilen [zorunlu] menfaatin “gerektiği yerde temin
edilmesi için o aracın kullanılmasını gerektirmektedir.” Konu-bağımlı olmayan
yeterli sayıdaki seçeneklerin varlığı, böylesi bir kanunun savunulmasını “hatırı
sayılır biçimde” azaltmaktadır. Bunu yaparken “söz konusu tasdiğin gerçekte
kanunun amacının ve etkisinin doğru tanımı olduğu” konusunda hükümetin
protestoları üzerinde hatırı sayılır şüpheler oluşturmaktadır. Bu yüzden davada
ortaya çıkan sorun, St. Paul’ün zorunlu menfaatlerini elde etmek için kapsam
ayrımının makul derecede gerekli olup olmadığıdır ve açıkçası değildir.
Örneğin, belirtilen konularla sınırlı kalmayan bir kanun kesinlikle aynı yararlı
etkiyi sağlardı. Aslında, sınırlı kapsamla sağlanılan farklı bir menfaat, kent
meclisinin belli önyargılara karşı oluşan özel hasımlığının bir göstergesidir. Bu
ise tam olarak Birinci Değişikliğin yasakladığı şeydir. St. Paul’ün politikacıları
bu hasımlığı açıklama yetkisine sahiptirler, ancak (bilgisizce olsa da) aynı
görüşte olmayan konuşmacılara özel kısıtlamalar getirme yoluyla değil.
Bir kişinin ön bahçesinde haç yakma eyleminin bir cürüm olduğuna dair
inancımızda her hangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Ancak Birinci Değişikliği
ateşe atmaksızın böylesi bir davranışı önlemek için St. Paul emrine amade
yeterli araçlara sahiptir.
Minnesota Yüksek Mahkemesinin kararı bozulmuş ve dava tekrar
görüşülmek üzere iade edilmiştir.
Böyle karar verildi.
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508 U.S. 476 (1993)*

Görüşülme Tarihi: 21 Nisan 1993 Karar Tarihi: 11 Haziran 1993

Özet
Wisconsin yasası çerçevesinde, davalı Mitchell’e ağır müessir fiili için verilmiş olan
ceza artırıldı, çünkü davalı, mağduru ırkından dolayı kasıtlı olarak seçmiştir. Eyalet
Temyiz Mahkemesi, davalının yasanın anayasaya uygunluğu konusunda yaptığı
itirazı reddetti, fakat Eyalet Yüksek Mahkemesi bu kararı iptal etti. R.A.V. v. St.
Paul’e dayanarak, Mahkeme, yasanın yasama meclisinin saldırgan düşünce olarak
gördüğü eylemi cezalandırarak Birinci Değişikliği ihlâl ettiği sonucuna vardı ve
Eyaletin yasanın sadece kastî mağdur seçimi davranışını cezalandırdığı yönündeki
iddiasını reddetti. Yine Mahkeme, yasanın anayasaya aykırı bir şekilde çok genel
olduğuna, çünkü sanığın daha önce yaptığı bir konuşmanın delil olarak
kullanımının, ceza artırımına tâbi suçlardan dolayı kovuşturmaya tâbi
tutulabileceklerinden korkanlar üzerinde korkutucu etki doğuracağına karar verdi.
Son olarak, Mahkeme, çok eskiden beri anayasaya uygun görülen ayırımcılık karşıtı
yasaları, söz konusu devlet yasası sübjektif zihinsel süreci cezalandırırken, onlar
objektif ayırımcılık davranışlarını yasakladığı gerekçesiyle ayrı tutmuştur.
Karar bozuldu ve iade edildi.

Baş Yargıç REHNQUIST Mahkemenin Görüşünü Açıkladı.
Davalı Todd Mitchell’e ağır müessir fiili için verilmiş olan ceza artırıldı, çünkü
davalı, mağduru ırkından dolayı kasıtlı olarak seçmiştir. Bu davada ortaya
konan mesele, bu ceza artırımının Birinci ve Ondördüncü Değişiklikler
tarafından yasaklanıp yasaklanmadığıdır. Biz yasaklanmadığı görüşüne sahibiz.
7 Ekim 1989 günü akşamında, içlerinde Mitchell’in de bulunduğu bir grup
genç siyahî erkek çocuğu Wisconsin Kenosha’da bir konut sitesinde bir araya
geldiler. Grubun bazı üyeleri, “Mississippi Burning” (Mississippi Yanıyor)
filmindeki bir beyaz adamın dua etmekte olan genç bir siyahî erkek çocuğu
dövdüğü sahneyi kendi aralarında tartıştılar. Grup dışarı çıktı ve Mitchell onlara
sordu: “Hepiniz bazı beyaz insanlara karşı harekete geçmek için
*

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Nasuh Uslu, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi.

279

Zühtü Arslan

heyecanlandığınızı hissediyor musunuz?” Bundan kısa bir süre sonra, genç bir
beyaz erkek çocuğu onların durdukları caddenin karşı tarafından onlara doğru
yaklaştı. Erkek çocuk yürüyerek yanlarından geçerken Mitchell şöyle dedi:
“Hepiniz birini becermek istemiyor musunuz? İşte bir beyaz çocuk geliyor,
haydi yakalayın onu.” Mitchell üçe kadar saydı ve erkek çocuğun bulunduğu
tarafa işaret etti. Gruptakiler çocuğa doğru koştular, onu şiddetli şekilde
dövdüler ve onun tenis ayakkabılarını çaldılar. Çocuk şuurunu kaybetti ve dört
gün boyunca komada kaldı.
Kenosha County’nin Gezici Mahkemesinde Mitchell, ağır müessir fiilden
(darpten) suçlu bulundu. Bu suç, normalde maksimum iki yıl hapis cezası
gerektirmektedir. Fakat, jüri Mitchell’in mağduru olan erkek çocuğu ırkından
dolayı kastî olarak seçtiği sonucuna vardığı için, Mitchell’in suçunun
maksimum cezası yedi yıla çıkarıldı. Söz konusu hüküm, davalının, “kendisine
karşı suçun... işlendiği kişiyi, onun ırkı, dini, rengi, sakatlığı, cinsiyeti, millî
kökeni ya da ataları... sebebiyle kastî olarak seçtiği” durumlarda maksimum
cezayı artırmaktadır. Gezici Mahkeme, Mitchell’i ağır darp fiilinden dolayı dört
yıl hapse mahkûm etti.
Mitchell, mahkûmiyet sonrasında cezadan kurtulabilmek için Gezici
Mahkemede girişimde bulundu, fakat başarılı olamadı. Ardından Mitchell,
Wisconsin’in Birinci Değişiklik hükümlere dayandırılan ceza artırımı
hükmünün, anayasaya uygunluğuna itiraz ederek mahkûmiyeti ve cezasını
temyize götürdü. Wisconsin Temyiz Mahkemesi Mitchell’in itirazını reddetti,
fakat Wisconsin Yüksek Mahkemesi bu kararı iptal etti. Yüksek Mahkeme,
yasanın “yasama meclisinin saldırgan düşünce olarak saydığı eylemi
cezalandırarak Birinci Değişikliği ihlâl ettiği” sonucuna vardı. Mahkeme,
Eyaletin “yasanın sadece bir mağdurun kastî olarak seçilmesi ‘davranışını’
cezalandırdığı” iddiasını reddetti. Mahkemeye göre, “yasa, davalının seçiminin
“sebebiyle” boyutunu, davalının mağdurunu seçmesindeki sebebi, seçimin
arkasındaki dürtüyü” cezalandırmaktadır. Ve R.A.V. v. St. Paul (505 U.S. 377)
çerçevesinde, “Wisconsin yasama meclisi, paylaşmadığı bağnaz düşünceyi suç
hâline dönüştüremez.”.
Yüksek Mahkeme, aynı zamanda ceza artırımı yasasının Anayasaya aykırı
bir şekilde çok genel olduğu görüşünü ortaya koydu. Mahkeme, bir sanığın
mağdurun koruma altına alınmış statüsü sebebiyle onu kastî olarak seçtiğini
ispatlayabilmek için, Eyaletin, sanığın söz konusu suçu işlemeden önce dile
getirdiği ırkçı yakıştırmalar gibi onun daha önce yaptığı konuşmaları kanıt
olarak sunmak zorunda kalacağı sonucunu çıkardı. Mahkeme, bu şekilde
koruma altına alınmış konuşmanın delil olarak kullanılmasının, ceza artırımına
tâbi suçlardan dolayı kovuşturmaya tâbi tutulabileceklerinden korkanlar
üzerinde “korkutucu” etki doğuracağı görüşüne vardı. Son olarak Mahkeme, çok
eskiden beri Anayasaya uygun görülen ayırımcılık karşıtı yasaları, söz konusu
devlet yasası “sübjektif zihinsel süreci” cezalandırırken, onlar “objektif
ayırımcılık davranışlarını” yasakladığı gerekçesiyle ayrı tutmuştur.
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Ortaya konan meselenin önemi sebebiyle ve yine Wisconsin’in ceza artırımı
hükmü gibi yasaların anayasaya uygunluğu konusunda eyalet yüksek
mahkemeleri arasında bir çatışmanın mevcudiyeti sebebiyle müzekkere
yayınladık. Biz iptal ediyoruz.
Mitchell, bizim, Wisconsin Yüksek Mahkemesinin yasanın davranışı değil,
bağnaz düşünceyi cezalandırdığı hükmüyle bağlı olduğumuzu iddia etmektedir.
Bir eyalet mahkemesinin, bir eyalet yasası oluşturmasının, bizi bağladığına
şüphe yoktur. Örneğin Terminiello davasında, Illinois mahkemeleri, kanunsuz
davranışı yasaklayan bir şehir yönetmeliğindeki “asayişin bozulması”
kavramını, “halkı kızdırmak için tahrik etmek... ya da bir karışıklık yaratma”
eylemlerini içerecek şekilde tanımlamışlardır. Biz bu anlamı bizim üzerimizde
bağlayıcı olarak gördük. Fakat, burada, dar anlamıyla ele alındığında Wisconsin
Yüksek Mahkemesi, Wisconsin yasasına, belli bir yasa sözcüğünün ya da
deyiminin anlamını tanımlama şeklinde bir yorum getirme yoluna gitmemiştir.
Bunun yerine Mahkeme, yasanın “pratikteki etkisini”, sadece Birinci Değişiklik
amaçları çerçevesinde algılamıştır. (“Yasanın sadece kastî seçme ‘davranışına’
kelime olarak atıfta bulunması, mahkemenin yasanın amacını ve pratikteki
sonucunu – güdünün ya da düşüncenin cezalandırılmasını – görmezlikten
geleceği anlamına gelmemektedir”). Bu görüş bizim üzerimizde bağlayıcı
değildir.
Bir kere, yasanın anlamıyla ilgili belirsizlikler çözüme
kavuşturulduktan sonra, biz yasanın yürürlükteki etkisiyle ilgili kendi kararımızı
oluşturabiliriz.
Eyalet, yasanın Wisconsin Yüksek Mahkemesinin söylediği gibi bağnaz
düşünceyi değil, sadece davranışı cezalandırdığını iddia etmektedir. Bu
argüman, kelime anlamında doğrudur, fakat Mitchell’in Birinci Değişiklik
itirazını geçersiz kılmamaktadır. Kesin olarak belirtmek gerekirse, bizim
içtihatlarımız, “görünüşte sınırsız derecede davranış çeşidinin, birey bir fikir
ifade etme niyeti taşıyan bir davranış içine girdiği durumlarda “konuşma” olarak
yaftalanabileceği görüşünü” reddetmektedir. United States v. O’Brien, 391 U.S.
367, 376 (1968) Bu yüzden, fizikî bir saldırı, hayal gücünün her tür
zorlanmasıyla Birinci Değişiklik tarafından korunan ifade nitelikli bir davranış
olarak gösterilemez. Bkz. Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609, 628
(1984) (“İletişimsel etkilerinden ayrı olarak özel zararlar doğuran şiddet ya da
diğer potansiyel olarak ifade nitelikli olan faaliyet türleri... anayasal koruma
altına alınamaz”); NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 916
(1982) (“Birinci Değişiklik şiddeti korumaz”).
Fakat Wisconsin yasasına göre, aynı suç nitelikli davranışın, mağdurun ırkı
ya da diğer koruma altına alınmış statüsünden dolayı seçildiği durumda, böyle
bir güdünün mevcut olmadığı durumdakinden daha ağır şekilde
cezalandırılabileceği gerçeği varlığını devam ettirmektedir. Bu yüzden, yasa,
suç nitelikli davranışı cezalandırsa da, davranış ayırımcı bir bakış açısının
etkisiyle gerçekleştirildiğinde, aynı davranışın başka bir sebep ya da hiçbir
sebep olmaksızın gerçekleştirildiği durumdakine göre maksimum cezayı
artırmaktadır. Cezanın artırılmasının tek sebebi, sanığın mağduru seçmesinde
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etkili alan ayırımcı güdü olduğu için, Mitchell yasanın suç işleyenlerin bağnaz
inançlarını cezalandırarak Birinci Değişikliği ihlâl ettiğini iddia etmektedir
(Wisconsin Yüksek Mahkemesi de aynı görüşe sahiptir).
Fakat sanığın soyut inançlarının, çoğu insana ne kadar iğrenç gelirse gelsin,
ceza veren bir yargıç tarafından dikkate alınamayacağı eşit derecede doğru olan
bir husustur. Dawson kararında, (Dawson v. Delaware, 503 U.S. 159 (1992))
Eyalet, bir idam cezası duruşmasında sanığın ırk üstünlüğünü savunan bir beyaz
hapishane çetesinin üyesi olmasını bir delil olarak sunmuştur. “Kanıt [sanığın]
soyut inançlarından başka hiçbir şey ispatlamadığı” için, delilin kabul
edilmesinin, sanığın Birinci Değişiklik haklarını ihlâl ettiği sonucuna vardık.
Ancak bu şekilde görüş belirtirken, “sadece bir kişinin inançları ve inançlarla
alakalı duyguları Birinci Değişiklik tarafından korunuyor diye, söz konusu
inançlarla ve benzeri çağrışımlarla ilgili kanıtların kabul edilmesi konusunda,
Anayasanın kendiliğinden herhangi bir engel çıkarma yoluna gitmediğini”
vurguladık. Bu yüzden, Barclay v. Florida, 463 U.S. 939 (1983) davası
kararında (çoğunluk görüşü), ceza veren hâkimin, sanığın mağduruna yönelik
sahip olduğu ırkçı kötü niyeti dikkate almasına izin verdik. O davadaki delil,
sanığın Siyahî Kurtuluş Ordusu (Black Liberation Army) üyeliğini ve bir “ırk
savaşı” provoke etme arzusunu, suçlu bulunduğu, bir beyaz adamın öldürülmesi
eylemiyle alakalı olduğunu göstermekteydi. “Öldürme eylemindeki ırksal nefret
unsurları bazı ağırlaştırıcı faktörlerle alakalı olduğu” için, dava yargıcının,
sanığı ölüm cezasına mahkûm ederken bu kanıtı izin verilebilir bir şekilde
dikkate aldığı görüşüne vardık.
Mitchell, Dawson ile Barclay davaları kararlarının, ceza artırımı hükümleri
içermedikleri için bu davayla alakalı olmadıklarını öne sürmektedir. Fakat
Barclay davası kararında, biz, ceza veren mahkemenin, sanığın şüphesiz ceza
“artırımlarının” en şiddetlisi olan ölüm cezasına çarptırılıp çarptırılmayacağına
karar verirken, sanığın ırkçı kötü niyetini göz önünde bulundurmasının, izin
verilebilir bir davranış olduğu görüşünü ortaya koyduk. Ve Wisconsin yasama
meclisinin, genel bir konu olarak, önyargıların motive ettiği suçlara,
verilebilecek cezalar içinde daha ağır olan maksimum cezalar verilmesini
kararlaştırması gerçeği, buradaki sonucu değiştirmez. Suçların cezalarını
belirleme konusundaki temel sorumluluk yasama meclisine aittir.
Mitchell, Wisconsin’in ceza artırımı yasasının, sanığın ayırımcı
motivasyonunu ya da sebebini davranış olarak cezalandırdığı için geçersiz
olduğunu iddia etmektedir. Fakat motivasyonlar, daha önce anayasal itirazlara
karşı desteklediğimiz, federal ve eyalet düzeyindeki ayırımcılık karşıtı yasalar
çerçevesinde oynadığı rolü, Wisconsin yasası çerçevesinde de oynamaktadır.
Bakınız Roberts v. United States Jaycees, supra, 628’de; Hishon v. King &
Spalding, 467 U.S. 69, 78 (1984); Runyon v. McCrary, 427 U.S. 160, 176
(1976). Örneğin 1964 tarihli Sivil Haklar Kanunu’nun Yedinci Başlığı, bir
işverenin, bir işçisine karşı “böyle bir bireyin ırkı, rengi, dini, cinsiyeti ya da
millî kökeni sebebiyle” ayırımcılık yapmasını hukuk dışı görmektedir. Hishon
kararında, Yedinci Başlığın işverenlerin Birinci Değişiklik haklarını çiğnediği
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argümanını reddettik. Ve daha yakın bir tarihte R.A.V. v. St. Paul, biz Yedinci
Başlığı, davranışın içeriğinin tarafsız şekilde düzenlenmesinin izin verilmiş bir
örneği olarak gösterdik.
R.A.V. davası kararımızdaki hiçbir şey, burada bizi farklı bir sonuç
çıkarmaya zorlamamaktadır. O dava, “ ‘ırk, renk, din ya da cinsiyet’ temelinde
küçük düşürücü ya da şiddeti provoke edici ‘kavga sözcüklerinin’” kullanımını
yasaklayan bir belediye düzenlemesine karşı, Birinci Değişiklik çerçevesinde
yapılan bir itirazı ele almaktaydı. Düzenleme, sadece “ ‘ön yargılılığın motive
ettiği’ nefreti ... içerici” nitelikte olanlar gibi, belediye tarafından özellikle kötü
görülen “kavga sözcükleri” kategorisini yasakladığı için, onun içerik temelinde
ayırımcılığa karşı olan kuralı ihlâl ettiği sonucuna vardık. Fakat, R.A.V.
davasında bertaraf edilen düzenleme açık bir şekilde ifadeye yöneltilmişken (
“konuşma” ya da “mesajlar” gibi), bu davadaki yasa Birinci Değişiklik tarafından
korunma altına alınmamış davranışı hedef almıştır.
Bunun da ötesinde, Wisconsin yasası, önyargılılığın motive ettiği davranışı,
bu davranışın daha ciddî bireysel ve toplumsal zararlara yol açacağı
düşünüldüğü için, ceza artırımı konuları içinde saymıştır. Örneğin, Eyalete ve
onun hukukuna göre, önyargılılığın motive ettiği suçların, misilleme niteliğinde
suçları provoke etmesi, mağdurlarında ayrı duygusal zararlara yol açması ve
toplumsal huzursuzluk doğurması olasılığı daha yüksektir...Eyaletin bu
algılanan zararları tazmin etme arzusu, suçu işleyenlerin inançlarına ya da
önyargılarına sadece katılmamanın ötesinde, ceza artırımı hükmünü koyması
konusunda yeterli bir açıklama getirmektedir. Blackstone’nun çok önceden
söylediği gibi, “değişik nitelikteki suçlar arasında kamu güvenliğini ve
mutluluğunu en fazla tahrip edici nitelikte olanların, en şiddetli şekilde
cezalandırılması makul bir uygulamadır.” (W. Blackstone, Commentaries 16.)
Son olarak geriye, Mitchell’in, Wisconsin yasasının, ifade özgürlüğü
üzerindeki “korkutucu etkisinden” dolayı, Anayasaya aykırı bir şekilde çok
genel olduğu yönündeki argümanının ele alınması kalmıştır. Mitchell, sanığın
daha önceki konuşmalarının ya da benzer açıklamalarının oluşturduğu delillerin,
sanığın, mağdurunu onun korunmuş statüsü çerçevesinde kastî olarak seçtiğini
ispatlamak amacıyla kullanılabileceği için “çok genel nitelikte” olduğunu iddia
etmektedir (Wisconsin Yüksek Mahkemesi de bu görüşe katılmıştır). Argümana
göre, sonuç olarak, yasa, ifade özgürlüğünü, gelecekte yasanın öngördüğü bir
suç işlemeleri durumunda, cezalarının artırılması olasılığından kaygı duyanlarla
ilgili böyle konularda kabul edilemez biçimde baskı (korku) altında tutmaktadır.
Biz bu görüşte hiçbir geçerlilik görmüyoruz.
Burada düşünülen korkutmanın türü, geleneksel “çok genel nitelikli”
durumlarda düşünülenlerden çok daha zayıf ve gerçekleşme olasılığı daha
düşüktür. Daha sonra yasanın kapsamına giren bir suç işlediğinde, görüşlerinin,
mağdurunu onun koruma altına alınmış statüsü çerçevesinde seçtiğini
ispatlamak ve böylece onu ceza artırımına muhatap kılmak için, kendisine karşı
açılan davada delil olarak sunulacağı korkusuyla, hoşa gitmeyen bağnaz
görüşlerini baskı altında tutan bir Wisconsin vatandaşı vizyonu oluşturmalıyız.
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Akla uygunluğun alanı içinde kalabilmek için, yasanın kapsamına giren, motorlu
bir aracın dikkatsiz bir şekilde çalıştırılması gibi önemsiz nitelikli hafif, bu tür
suçların ırksal güdülerle işlendiği durumları tasavvur etmek, imkansız olmasa
bile, zor olduğu için, kesin olarak bir tarafa bırakmalıyız. Bu durumda biz, bir
vatandaşın, bağnaz inançlarını, bu tür inançların delillerinin, bir kişiye ya da
mülke karşı daha ciddî bir suç işlemesi durumunda, kendine karşı açılan davada
sunulacağı korkusuyla baskı altında tutması durumuyla karşı karşıya
kalmaktayız. Bu, Mitchell’in aşırı genellik iddiasını destekleme konusunda
oldukça spekülatif bir hipotez olarak kalmaktadır.
Bunun da ötesinde, Birinci Değişiklik, bir suçun unsurlarını oluşturmak ya
da onun arkasındaki güdüyü veyahut da onun amacını ispatlamak için
konuşmanın delil olarak kullanılmasını men etmemektedir. Bir sanığın daha
önceki deklarasyonlarının ya da açıklamalarının oluşturduğu deliller, alakalı
olma, güvenilirlik ve benzeri konuları ele alan delil kurallarına tâbi ceza
davalarında yaygın şekilde kabul edilmektedir. Neredeyse yarım yüzyıl önce,
Haupt v. United States, 330 U.S. 631 (1947) davasında, Mitchell tarafından bu
davada ortaya konan iddiaya benzer bir iddiayı reddetmiştik. Haupt, Anayasa
(Madde III, 3) tarafından tanımlandığı gibi, daha çok motivasyon ispatına
dayanabilecek olan vatan hainliği suçundan yargılanmıştı. Dava konusu edilen
davranışların, “anne babaya özgü kaygıdan” çok “düşmana sadakatten”
kaynaklandığını ispatlayabilmek için, Hükümet, suçlamadan çok daha önce
gerçekleştirilmiş olan konuşmaları delil olarak sunmuştu. Bu delillerden
bazıları, Haupt’un Almanya ve Hitler’e olan sempatisini ve Birleşik Devletlere
karşı olan düşmanlığını gösteren açıklamalardan oluşmaktaydı. Biz, Haupt’un,
delilin uygunsuz şekilde kabul edildiği iddiasını reddettik. Bu tür konuşmaları,
sadece kendi hükümetimizle düşülen hukukî ve izin verilmiş görüş farklılıklarının
ya da doğum yeri olan yere karşı duyulan oldukça normal takdir hislerinin ifadesi
olmadığı konusunda emin olabilmek için dikkatli bir şekilde incelerken, biz “bu
açıklamaların... amaç ve düşmana bağlılık konusunda açık bir şekilde delil olarak
kabul edilebilir olduğu görüşünü ortaya koyduk.” Aynı zamanda bkz. Price
Waterhouse v. Hopkins, 490 U.S. 228, 251 -252 (1989) (çoğunluğun görüşü)
(Yedinci Başlık ayırımcılığı iddiasını değerlendirirken, sanığın konuşmasının,
delil olarak kullanılmasına izin vermektedir); Street v. New York, 394 U.S. 576,
594 (1969).
Yukarıda açıklanan sebeplerle Mitchell’in Birinci Değişiklik haklarının, ona
ceza verilirken Wisconsin ceza artırımı hükmünün uygulanması neticesinde ihlâl
edilmediği görüşündeyiz. Wisconsin Yüksek Mahkemesinin kararı, bu yüzden
bozuldu ve dava bu görüşe aykırı düşmeyen muamelelere tâbi tutulmak üzere
iade edildi.
Bu şekilde hükmedildi.
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44 LIQUORMART V. RHODE ISLAND
517 U.S. 484 (1996)*

Görüşülme Tarihi: 1 Kasım 1995 Karar Tarihi: 13 Mayıs 1996

Özet
Rhode Island sakinlerinin sürekli müşterisi olduğu lisanslı bir perakende alkollü içki
satıcısı ile lisanslı bir Massachusetts alkollü içki perakende satıcısı olan dilekçe
sahipleri, perakende alkollü içki satış fiyatlarının satış yeri dışında reklamının
yapılmasını yasaklayan Rhode Island yasalarının, Birinci Değişikliği ihlâl ettiği
yolunda bir karar verilmesi isteğiyle bu başvuruyu yapmışlardır. Bölge Mahkemesi,
yasağın, Eyaletin alkolden sakındırma konusunda ortaya konan çıkarına doğrudan
faydası olmadığı ve bu çıkara hizmet etme konusunda gerektiğinden daha kapsamlı
olduğu gerekçesiyle Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varırken, ticari ifade
hürriyeti üzerine kısıtlama getirme çabası içinde olan tarafın, bunu haklılaştırma
yükümlülüğü altında olduğunu ve Yirmi Birinci Değişikliğin bu yükümlülüğü
değiştirmediğini ya da azaltmadığını öne sürdü. Temyiz Mahkemesi de kararı iptal
ederken, başka şeyler yanında, Eyaletin rekabetsel ortamda fiyat reklamı yapmanın
sonuçta satışları artıracağı yönündeki görüşünün “doğasında fayda olduğu”
sonucuna vardı ve Yirmi Birinci Değişikliğin reklam yasağına ek bir geçerlilik
kanıtı sağladığı görüşüne katıldığını ifade etti.
Karar bozuldu.

Yargıç STEVENS Mahkemenin kararını ilân etmiş ve Kısım I, II, VII,
ve VIII ile ilgili olarak Mahkemenin görüşünü açıklamıştır. Bu görüşün
Kısım III ve V’ine Yargıç KENNEDY, Yargıç SOUTER ile Yargıç
GINSBURG katılmaktadır. Kısım VI’ya Yargıç KENNEDY, Yargıç
THOMAS ile Yargıç GINSBURG katılmaktadır. Kısım IV’e de Yargıç
KENNEDY ile Yargıç GINSBURG katılmaktadır.
Geçen dönem biz, bir bira şirketinin arpa bazlı alkollü içkilerin içeriği
konusunda kamuya doğru bilgi sağlama hakkını ortadan kaldıran bir federal
*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Nasuh Uslu, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi.
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yasanın Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varmıştık. Şu anda da biz, alkollü
içkilerin perakende satış fiyatları konusunda kamuya doğru bilgi sağlayan
reklamlara karşı yasayla getirilen Rhode Island’taki yasağın da geçersiz olduğu
görüşünü taşıyoruz. Bizim görüşlerimiz, böyle bir reklam yasağının, Birinci
Değişiklik tarafından koruma altına alınmış ifade hürriyetinin ortadan
kaldırılması anlamına geldiği ve Yirmi Birinci Değişiklik tarafından anayasal bir
kontrole karşı korunmadığı hükümlerine dayanmaktadır.

I
1956 yılında Rhode Island Yasama Meclisi alkollü içkilerin perakende satış
fiyatlarının reklamının yapılmasına karşı iki ayrı yasak getirdi. Birinci yasak,
Eyalet dışındaki üreticiler, toptan satıcılar ve nakliyeciler yanında Rhode
Island’ta ruhsat almış satıcılara uygulanmaktadır. Bu yasa, Eyalet içinde satışa
sunulmuş alkollü herhangi bir içkinin fiyatının “ne şekilde olursa olsun
reklamının yapılmasını” yasaklamaktadır; tek istisna, ruhsatı olan binanın içinde
malların yanına konulmuş ve caddeden görülemeyen etiketler ya da işaretler için
getirilmiştir. İkinci yasa, Rhode Island’ın haber medyasına uygulanmaktadır.
Yasa, “herhangi bir alkollü içkinin fiyatına atıfta bulunan” – hatta diğer
Eyaletlerdeki satışlara göndermede bulunan – herhangi bir reklamın ilân
edilmesine ve yayınlanmasına karşı kesin bir yasak içermektedir.
1985 yılında karara bağlanan iki davada Rhode Island Yüksek Mahkemesi,
bu iki yasanın Anayasaya uygunluğunu inceledi. S&S Liquor Mart, Inc. v.
Pastore, davasında Connecticut Eyaleti sınırındaki Rhode Island’a bağlı
Westerly kasabasında ikamet etmekte olan bir alkollü içki perakende satıcısı,
Connecticut’taki bir gazetede fiyatlarının reklamını yapması durumunda
ruhsatının iptal edileceği kendisine bildirilince, birinci yasanın uygulanmasının
durdurulması için girişimde bulundu. Bir Yargıcın aksi yöndeki görüşüne karşı
mahkeme yasanın yanında yer aldı.
Mahkeme, yasanın, “alkolden
sakındırmanın desteklenmesi” yönünde temel bir eyalet çıkarına hizmet ettiği
sonucuna vardı. Davacı yasanın söz konusu çıkara hizmet ettiğini ispatlamakta
başarısız olduğu için, Mahkeme, davacının Birinci Değişikliğin ihlâl edildiğini
tespit etme yükümlülüğünü yüklenmediği sonucuna vardı. Karşı görüşte olan
yargıcın, mahkemenin, yükümlülüğü yanlış taraf üzerine yüklediği görüşüne
cevap olarak, çoğunluk Yirmi Birinci Değişikliğin yasaya “ek bir geçerlilik
kanıtı” sağladığı argümanını ileri sürdü. O davada söz konusu kanıtın
geçersizliği ispat edilememiş olsa da Eyalet Yüksek Mahkemesi, gelecekteki bir
davada bu tutanağın, “bu reklam yasaklarının alkolden sakındırma amaçlarına
hizmet etmediği önermesini destekleyebileceğini” düşündü.
Rhode Island Liquor Stores Assn. v. Evening Call Pub. Co. davasında,
davacının şirketi, Rhode Island’a bağlı Woonsocket’teki yerel gazetenin
yayıncısını, Massachusetts’e bağlı Millville’de eyalet sınırı boyunca satılan
alkollü içkilerin perakende satış fiyatlarını açıklayan reklamları kabul etmekten
men etmek için girişimde bulundu. Kararı destekleyici yönde tavır alırken,
Eyalet Yüksek Mahkemesi, Pastore davasındaki görüşüne bağlı kaldı ve
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yasanın, ne alkolden sakındırmanın teşvik edilmesi yönündeki devlet çıkarına
“doğrudan hizmet ettiği” ne de bu Mahkemenin Central Hudson Gas & Elec.
Corp. v. Public Serv. Comm’n of N. Y., 447 U.S. 557, 563 (1980) davasında
aldığı kararın öngördüğü şekilde “söz konusu çıkara hizmet etmede
gerektiğinden daha kapsamlı olduğu” görüşünü reddetti. Mahkeme, Eyaletin
“alkolden sakındırma amacına” ulaşılması yolunda başka “muhtemelen daha
etkili araçların” olabileceğini dikkate aldı, fakat “Rhode Island Eyaletinin,
fiyatların reklamının yapılmasının, genel olarak alkollü içkilerin satışında artışa
sebep olacağına inanmasının makul olduğu” sonucuna vardı.

II
Dilekçe sahipleri olan 44 Liquormart, Inc. (44 Liquormart) ile Peoples Super
Liquor Stores, Inc. (Peoples) alkollü içkilerin ruhsatlı perakende satıcılarıdır.
Dilekçe sahibi 44 Liquormart, Rhode Island’ta bir dükkan işletmektedir ve diğer
dilekçe sahibi Peoples, Massachusetts’te müşterileri Rhode Island sakinleri olan
birkaç mağaza işletmektedir.
İnsanlar bu tür reklamın izin verildiği
Massachusetts’te alkol fiyatı reklamlarını yaygın şekilde kullanmaktadırlar,
fakat Rhode Island gazeteleri ile diğer medya kuruluşları bu tür reklamları kabul
etmeyi reddetmektedirler.
44 Liquormart’in 1991 yılında bir Rhode Island gazetesine verdiği reklamla
ilgili olarak rakip firmalardan gelen şikayetler uygulama işlemlerini ortaya
çıkardı, bu da bu davanın açılmasına sebep oldu. Reklam herhangi bir alkollü
içkinin fiyatını açıklamamaktaydı. Gerçekten, reklam, “Eyalet yasasının alkollü
içki fiyatlarının reklamının yapılmasını yasakladığını” ifade ediyordu. Ancak
reklam, yer fıstıklarının, patates cipslerinin ve Schweppes karıştırıcılarının
sunulduğu düşük fiyatların, değişik ambalajlanmış alkollü içki markalarına
işaret ettiğini belirtiyordu ve votka ile rom şişelerinin yanında büyük harflerle
yazılmış “WOW” kelimesini içermekteydi. Alkollü içki satış fiyatlarına ima
yoluyla atıfta bulunulmasının fiyat reklamına getirilmiş olan yasayla getirilmiş
yasağı ihlâl ettiği sonucuna varan Rhode Island Liquor Control Administrator
(Alkollü içki Control Yöneticisi) 400 dolarlık ceza kesti.
44 Liquormart, cezayı ödedikten sonra, Peoples ile birlikte, söz konusu iki
yasanın ve yöneticinin düzenlemeleri uygulamasının, Birinci Değişiklik ile diğer
federal yasa hükümlerini ihlâl ettiğinin tesbiti amacıyla bu başvuruyu
gerçekleştirdi. Rhode Island Liquor Stores Association’in (Alkollü İçki
Dükkanları Birliğinin) davalı olarak davaya müdahale etmesine izin verildi ve
zamanı geldiğinde Rhode Island Eyaleti temel davalı olarak yöneticinin yerine
geçti. Taraflar, fiyat reklamı yasağının çok sert bir şekilde uygulandığını,
Rhode Island’ın, “ruhsatlı binaların dışındaki fiyat reklamlarını hariç tutarak
bütün alkollü içki reklamlarına” izin verdiğini ve dilekçe sahiplerinin önerilen
reklamlarının illegal bir faaliyet oluşturmadığı ve muhtemelen hatalı ya da
yanlış yöne sevk edici olmadığını ifade ettiler. Ancak taraflar, yasağın, Rhode
Island’ta alkolden sakındırmanın teşvik edilmesi olgusu üzerindeki etkisi
konusunda aynı düşünceleri paylaşmamaktaydılar. Bu sorunla ilgili olarak
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Bölge Mahkemesi, birbiriyle çatışan uzman görüşü dinledi ve bazı çalışmaları
gözden geçirdi.
Ulaştığı sonuçlar çerçevesinde, Bölge Yargıcı, ilk olarak reklamın alkollü
içki tüketimi seviyesi üzerindeki etkisini araştıran araştırmacılar arasında göze
çarpan bir görüş ayrılığı olduğuna işaret etti.
Yargıç, Federal Trade
Commission (Federal Ticaret Komisyonu) tarafından 1985 yılında
gerçekleştirilen ve alkol reklamının alkol kullanımını ciddî şekilde etkilediği
yönünde bir kanıt bulamayan araştırmaya atıfta bulundu. Başka bir araştırma ise
Rhode Island’ın kişi başına alkollü içki tüketimi konusunda Eyaletler arasında
yüze 30’luk üst dilim içinde yer aldığını ve buradaki alkol tüketiminin fiyat
reklamına izin veren başka Eyaletlerde daha düşük olduğunu ifade etmekteydi.
Her iki taraf adına konuşan uzman görüşlerini özetledikten sonra Yargıç,
“Rhode Island’ın bina dışında alkollü içki fiyatı reklamını yasaklamasının,
Rhode Island’taki alkol tüketimi seviyeleri üzerinde ciddî bir etkisinin
olmadığının bir gerçek olduğu” sonucuna vardı.
Yargıç, bir hukuk konusu olarak fiyat reklamı yasağının, Anayasaya aykırı
olduğu, çünkü Eyaletin alkol tüketiminin azaltılması konusundaki çıkarına
“doğrudan hizmet” etmediği ve “söz konusu çıkara hizmet etme konusunda
gereğinden daha kapsamlı olduğu” sonucuna vardı. Yargıç, ticari ifade hürriyeti
üzerine kısıtlama getirme çabası içinde olan tarafın, bunu haklılaştırma
yükümlülüğü altında olduğunu ve Yirmi Birinci Değişikliğin bu yükümlülüğü
değiştirmediğini ya da azaltmadığını öne sürdü. Eyalet yasama meclisi
açısından “fiyat reklamı yasağı ile tüketimin azalması arasında bir ilişki
olduğunu varsaymanın” makul bir davranış olabileceğini kabul ederken, yargıç,
ifade özgürlüğünü kısıtlamayı haklı göstermek için birden fazla rasyonel sebebe
ihtiyaç olduğu ve Eyaletin, kendisinin politika hedefleri ile tercih edilmiş
araçları arasında makul bir “uygunluk” bulunduğunu ispatlamada başarısız
olduğu görüşünü dile getirdi.
Temyiz Mahkemesi kararı iptal etti. Eyaletin rekabetsel ortamda fiyat
reklamı yapmanın fiyatları düşüreceği ve düşük fiyatların daha fazla satışa sebep
olacağı görüşünün “doğasında fayda olduğu” sonucuna vardı. Bunun da ötesinde
Mahkeme, Rhode Island Yüksek Mahkemesinin,Yirmi Birinci Değişikliğin söz
konusu yasalara ek bir geçerlilik kanıtı sağladığı görüşüne katıldığını ifade etti.
Alternatif olarak Mahkeme, kararın iptalinin, Mahkemenin Queensgate
Investment Co. v. Liquor Control Comm’n of Ohio, 459 U.S. 807 (1982)
davasında aldığı acil karar çerçevesinde zorunlu hâle geldiği sonucuna vardı. O
davada, Mahkeme, Ohio Yüksek Mahkemesinin aldığı, içecek olarak satılan
alkollü içkilerin fiyatlarının binalar dışında reklamının yapılmasına karşı
getirilen yasağı destekleyen kararına karşı gerçekleştirilen temyiz başvurusunu
reddetmişti.
Queensgate davası, kendisinden sonra gerçekleştirilen, benzer reklam
yasaklarının geçerliliğini ele alan davalarda rehber olarak kabul edilmiş ve
ayırıcı vasıflarıyla ön plana çıkmış bir davadır. Biz şu anda iddia edilen Yirmi
Birinci Değişikliğin konuyla alakasının yanında Birinci Değişiklik konusunun
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öneminin, Queensgate temyiz hükmünü reddettiğimiz zamanda yapılan
analizden çok daha dikkatli bir analizi hak ettiğine ikna olmuş durumdayız. Bu
yüzden biz davanın bir üst mahkemede incelenmesi için müzekkere
düzenlenmesini kararlaştırdık.

III
Reklam yapma tarih boyunca bizim kültürümüzün bir parçası olagelmiştir.
Hatta sömürge döneminde bile, piyasayla ilgili hayati nitelikteki bilgiler için
halk “ticari ifade hürriyetine” güvenmiştir. İlk dönemlerdeki gazeteler malların
ve hizmetlerin reklamlarını ilk sayfalarında vermişler ve kasaba tellalları halka
açık meydanlarda fiyatları ilân etmişlerdir. Bkz. J. Wood, The Story of
Advertising 21, 45-69, 85 (1958); J. Smith, Printers and Press Freedom 49
(1988). Gerçekten devletin kuruluşundan önceki dönemde ticari mesajlar halkın
hayatında o kadar merkezi bir rol oynuyordu ki, Benjamin Franklin ilk basın
özgürlüğünü destekleyen yazılarını, kendisinin Barbados’a yolculuk reklamını
basma kararını savunmak için kaleme almıştır. Franklin, “An Apology for
Printers”, 10 Haziran 1731, Two Writings of Benjamin Franklin kitabında
yeniden yer aldı. 172 (1907).
Ticari mesajların çok eski dönemlerden beri oynadığı role uygun olarak
hukuk, reklamların tüketicilere malların ve hizmetlerin sunuluşuyla ilgili doğru
bilgi sağlamasını garanti altına almak için geliştirilmiştir. İlk dönemlerde örf ve
adet hukuku ve daha sonra yasalar, hileli ve yanıltıcı reklamı yasaklayarak ticari
piyasalarda doğru bilgi elde edilmesiyle ilgili tüketicilerin çıkarlarına hizmet
etmiştir. Ancak bu Mahkemenin, Birinci Değişikliğin yasal ürünler ve hizmetler
hakkında gerçek ve yanıltıcı olmayan ticari mesajların yayılmasını koruduğu
sonucuna varması 1970’li yılların sonuna kadar gerçekleşmemiştir. Bkz. genel
olarak Kozinski & Banner, “The Anti-History and Pre-History of Commercial
Speech”, 71 Texas L. Rev. 747 (1993).
Bigelow v. Virginia, davasında biz, ticari ifade hürriyetinin Birinci
Değişikliğin korumasını hak etmediğini ya da fikirler piyasasında değerinin
olmadığını düşünmenin bir hata olduğunu belirtmiştik. Bir sonraki dönemde,
Virginia Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.,
davasında biz, Bigelow davasındaki görüşlerimizi genişlettik ve Eyaletin
reçeteyle satılan ilaçların fiyatlarının reklamı üzerine getirdiği sınırsız nitelikteki
yasağın Birinci Değişikliği ihlâl ettiği sonucuna vardık.
Virginia Pharmacy Bd. davası, potansiyel olarak yanıltıcı reklam
düzenlemesini destekleyen aynı çıkarın, yani kamunun doğru ticari bilgi alma
konusundaki çıkarının da Birinci Değişikliğin doğru ve yanıltıcı olmayan ticari
mesajların yayılmasını anayasal koruma altına aldığı yorumunu desteklediği
sonucunu yansıtmaktadır. Biz şu şekilde açıkladık:
“Reklam, bazen ne kadar tatsız ve kapsamlı görünürse görünsün, kimin
ürettiği ve hangi ürünü, hangi sebeplerle, hangi fiyata sattığı konusundaki
bilginin yayılmasını içermektedir. Biz büyük oranda serbest teşebbüs
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ekonomisine sahip olduğumuz sürece, kaynaklarımızın büyük ölçüde
dağılımı çok sayıdaki özel ekonomik kararlar yoluyla gerçekleştirilecektir.
Bu kararların bir bütün olarak ele alındığında makul kararlar olması ve
başkalarına iyi derecede iletilmesi kamunun çıkarını ilgilendiren bir konudur.
Bu amaç çerçevesinde ticari bilginin serbest akışı, vazgeçilemez bir
olgudur.”
Ortaya koyduğumuz görüş, ayrıca Eyaletin, halkın doğru, yanıltıcı olmayan
ticari bilgiyi akıllıca kullanamayacağı yönündeki pederane (korumacı)
yaklaşımının, bu bilginin gizli tutulmasını haklılaştırmayacağını ortaya
koymuştur:
“Elbette bu yüksek oranda pederane (korumacı) nitelik taşıyan bu
yaklaşıma alternatif bulunmaktadır. Bu alternatif, bu bilginin kendi başına
zararlı olmadığı, halkın yalnızca yeterli oranda bilgilendirilmeleri
durumunda çıkarları açısından en iyi olanı algılayabilecekleri ve bu amacı
gerçekleştirme yolunda en iyi yolun, iletişim kanallarını kapatmak değil,
açmak olduğudur. Eğer bu kanallar gerçek anlamda açıksa, hiçbir şey,
‘profesyonel’ eczacıyı, kendisinin daha üstün olduğunu iddia ettiği ürününü
piyasaya sunmaktan ve ürününü düşük maliyetli, bol miktardaki reçete
ilaçlarını satan perakende satıcılarının ürünleriyle mukayese etmekten
alıkoyamaz. Fakat bu alternatif yaklaşımlar arasında tercih yapmak, bizim
ya da Virginia Genel Meclisinin işi değildir. İşte Birinci Değişikliğin tam
olarak bize sağladığı şey, bilgiyi gizli tutmanın tehlikeleri ile serbest bir
şekilde sunulması durumunda kötüye kullanılmasının ortaya çıkaracağı
tehlikeleri arasında yapılması beklenen tercihtir.”
Bu ilkeler temelinde, daha önceki dava kararlarımız, gerçek, yanıltıcı
olmayan ticari ifade şekilleri üzerine getirilen, geniş bir tabana yayılmış ve her
biri tüketici korumasıyla alakası olmayan amaçlara hizmet eden bazı yasakları
yeknesak bir şekilde reddetmiştir. Gerçekten, bu dava kararlarından bir tanesi,
Virginia Pharmacy Bd. davasında kullanılan mentalite ile Yargıç Brandeis’in
Whitney v. California davasında mutabık kalırken benimsediği mentalite
arasında benzerlik kurmuştur. O davada Yargıç Brandeis, siyasî ifade
hürriyetine getirilen bir yasağa karşı itirazını açıklarken, “uygulanacak çare,
zorla sessizlik sağlamak değil, daha fazla konuşmaya izin vermektir. Sadece
acil bir durum, baskıyı haklılaştırabilir” diye yazmıştır. Whitney, 274 U.S.,
377’de; aynı zamanda bakınız Carey v. Population Services Int’l, 431 U.S. 678,
701 (1977) (Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 447 (1969) davasında ortaya
konan, siyasî ifade hürriyetini baskı altında tutma konusundaki testi
uygulamakta).
Aynı zamanda, bizim daha önceki dava kararlarımız, Eyaletin, bazı ticari
reklam türlerini koruma altına alınmış diğer ifade türlerinden daha serbest bir
şekilde düzenleyebileceği gerçeğini teslim etmiştir. Spesifik olarak biz,
Eyaletin, ticari mesajların, “yanıltıcı olmayı engellemek üzere, gerekli olan
şekilde olmasını ya da gerekli ek bilgi, ikazlar ve feragatler içermesini” zorunlu
kılabileceğini açıkladık. Ve yine Eyaletin, tüketiciler üzerinde “aşırı etki”
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oluşturma potansiyeline sahip bazı saldırgan nitelikli satış uygulamalarını
kısıtlayabileceğini belirttik.
Virginia Pharmacy Bd. kararı, Eyaletin, bu düzenlemeleri, ticari mesajlar ile
diğer koruma altına alınmış ifade türleri arasında mevcut olan belli “sağduyu
çerçevesindeki farklılıklara” kısmen uygulama yetkisine atıfta bulunmuştur.
Bizim görüş açıklamamız, ticari ifade hürriyetinin daha “objektif olmasının”,
Eyaletin, hatalı ticari reklamları doğru olanlardan ayırması konusunda daha
fazla özgürlük kullanmasını haklılaştırdığını ve ticari ifade hürriyetinin, kazanç
motivasyonu tarafından teşvik edilmesiyle daha “dayanıklı olmasının”, onun
düzenlenmesi üzerinde ortaya çıkacak olumsuz etkiyi muhtemelen azalttığını
belirtmiştir.
Daha sonraki dava kararlarımız da Eyaletin ticari işlemleri düzenleme
yetkisinin, bu işlemlerle “kaçınılmaz bir şekilde ilişkisi olan” ticari ifade
şekillerini düzenleme yetkisini haklılaştırdığını açıklamıştır. Bir yorumcunun
açıkladığı gibi: “Bir bütün hâlinde ticari ifade özgürlüğü doktrini, her şeyin
ötesinde, mallar ve hizmetler hakkında konuşma ve işitme hakkı ile hükümetin
malların ve hizmetlerin satışını düzenleme hakkı arasında sağlanmış bir uyumu
temsil etmektedir.” L. Tribe, American Constitutional Law 12-15, s. 903 (ikinci
baskı 1988). Bununla beraber, Linmark davasında açıklandığı gibi, ticari ifade
hürriyeti kısıtlamalarının, “mal sunanların fiyatlarını mal sunulanlara iletmesiyle
birlikte olayın ticari boyutundan” çok “iletilen bilginin esasını” ilgilendirmesi
durumunda Eyalet daha az düzenleyici otoriteye sahiptir. Bkz. Linmark 431
U.S., 96’da ; Carey v. Population Services Int’l, 431 U.S. 678, 701 , n. 28
(1977).
Central Hudson Gas & Elec. Corp. v. Public Serv. Comm’n of N. Y., 447
U.S. 557 (1980) davasında biz, geliştirmekte olduğumuz ticari ifade hürriyetiyle
ilgili hukuk stokumuzu dikkate aldık. O davada biz, elektronik aletlerle
gerçekleştirilen promosyon niteliğindeki bütün reklamları “tamamen”
yasaklayan bir düzenlemeyi ele aldık. O kararımız, ticari ifadenin değişik
özelliklerini dikkate almış, fakat tüketicileri ticari zararlardan korumayan
sınırsız nitelikli reklam yasaklamaları çerçevesinde ortaya çıkan ciddî Birinci
Değişiklik kaygılarına da işaret etmiştir.
Mahkemenin beş Üyesi, enerji tasarrufu konusundaki Eyaletin çıkarının
temel nitelikli olduğu ve “elektrik reklamı ile talebi arasında yakın bir bağ”
olduğu gerçeğini teslim etti. Bununla beraber bu üyeler, Komisyon, daha da
sınırlandırılmış bir ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemenin, Eyaletin çıkarına
yeterli derecede hizmet etmeyeceğini gösteremediği için düzenlemenin geçersiz
olduğu sonucuna vardılar.
Söz konusu sonuca ulaşırken çoğunluk, ticari ifadenin özel doğası, onunla
ilgili düzenlemenin daha gevşek bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirse de,
“ifadeyle ilgili olmayan bir politika takip etmek için ticari ifade hürriyetini
tamamen baskı altına alan düzenlemelerden” bazı özel kaygıların ortaya
çıktığını açıklamıştır. Bu şartlar altında, “ifade hürriyeti üzerine konan bir yasak,
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temelinde yatan hükümet politikasını kamu oyundan gizleyebilir.” Sonuç olarak,
Mahkeme, bu tür sınırsız nitelikli yasakların gözden geçirilmesinde “özel önem
gösterilmesi” gerektiği sonucuna ulaştı ve “son yıllarda Mahkemenin, ifade
şeklinin kendisi, yanıltıcı olduğu ya da yasal olmayan bir faaliyetle ilişkisi
bulunduğu için bir şekilde hatalı olmadığı sürece, ticari ifade hürriyeti üzerine
konan bu tür sınırsız nitelikli bir yasağı onaylamadığına” önemle işaret etti.

IV
Davayı ele almamızın da gösterdiği gibi, Rhode Island, bütün ticari ifade
hürriyetini ele alan düzenlemelerin benzer bir anayasal incelemeye tâbi olduğu,
çünkü bu düzenlemelerin benzer ifade kategorisini ele aldığı sonucuna ulaşırken
hatalı davranmıştır. Mesajların ticari işlemleri ele aldığı yönündeki çıplak
gerçek, onları baskı altına alan kararlara uygulanması gereken anayasal
incelemeyi tek başına zorunlu kılmaz.
Bir eyalet, tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı ya da saldırgan nitelikli satışlardan
korumak için ticari mesajları düzenlemeye kalktığında ya da faydalı tüketici
bilgisinin ifşa edilmesini zorunlu kıldığında, yaptığı düzenlemenin amacı, ticari
ifade hürriyeti için getirilen anayasal korumanın sebepleriyle uyum içerisindedir
ve bu yüzden çok sıkı olmayan bir incelemenin yapılmasını haklılaştırmaktadır.
Bununla beraber, bir eyalet, âdil bir pazarlık sürecinin korunmasıyla ilgili
olmayan sebeplerden dolayı doğru, yanıltıcı olmayan ticari mesajların
yayılmasını tamamen yasaklama yoluna gittiğinde, Birinci Değişikliğin genel
olarak gerektirdiği dikkatli bir incelemeden vazgeçilmesi için çok daha az sebep
var demektir.
Sağlam nitelikli sebepler, ikinci tür ticari ifade düzenlemesinin daha dikkatli
bir incelemeye tâbi tutulmasını haklılaştırmaktadır. En açık bir şekilde, tam
ifade yasakları, ifadenin zamanı, yeri ya da tarzı konusundaki içerikle alakalı
olmayan kısıtlamalardan farklı olarak, özellikle tehlikelidir, çünkü hepsi belli
bilgiyi yaymanın alternatif yollarını tıkamaktadırlar.
Bizim ticari ifade hürriyetiyle ilgili dava kararlarımız, belli mesajları baskı
altına almak için özel olarak seçen hükümet girişimlerinin ortaya çıkardığı
tehlikelere dikkat çekmiştir. Örneğin, Linmark davasında biz, “For Sale”
(satılık) ilânlarına getirilen yasağın “içerik temelli” olduğu ve “tatminkar
nitelikli” alternatif iletişim kanallarını açık bırakmadığı sonucuna vardık.
Bundan başka geçen dönem biz, belli bir hukukî davet şekline karşı getirilen 30
günlük yasağı, büyük ölçüde, Florida avukatları için çok sayıda iletişim kanalını
açık bıraktığı gerekçesiyle destekleyici karar aldık.
Doğru, yanıltıcı olmayan ticari ifadeler üzerine konulan tam yasaklarla
beraber ortaya çıkan özel tehlikeler, ticari ve ticari olmayan ifade çeşitleri
arasındaki “sağduyu çerçevesindeki farklılıklara” başvurulmadan açıklanamaz.
Doğruyu baskı altına alan düzenlemeler, doğruluğu kanıtlanabilir bilgiyi objektif
bir şekilde hedef aldıkları için daha az rahatsız edici değildir, ve aynı zamanda
onlar, dayanıklı (güçlü) mesajları hedef aldıkları için daha az etkili de değildir.
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Sonuç olarak, doğru, yanıltıcı olmayan ticari ifade şekillerinin ne “daha fazla
objektif olması” ne de “daha dayanıklı olması”, onların tam olarak baskı altına
alınmasının, daha dikkatli bir şekilde incelenmesini haklılaştırmaktadır.
“Ticari ifade türünün ticari olmayan ifade türünden niçin daha fazla hükümet
düzenlemesine tâbi tutulabileceği konusunda tipik gerekçeyi” sağlayan şey,
Eyaletin tüketicileri “ticari zararlardan” koruma konusundaki çıkarıdır. Ancak
doğru, yanıltıcı olmayan ticari mesajları hedef alan yasaklamalar, tüketicileri bu
tür zararlardan nadiren korumaktadır. Bunun yerine bu tür yasaklar, sadece,
ifade hürriyetini düzenlemeksizin uygulanabilecek olan “temelinde yatan
hükümet politikasını” gizlemeye hizmet etmektedirler. Bu şekilde, bu ticari
ifade yasakları, tüketicinin tercihini engellemekle kalmamakta, fakat aynı
zamanda merkezi nitelikteki kamu politikası konularının tartışılmasına engel
olmaktadır.
Doğru, yanıltıcı olmayan ifade hürriyeti üzerine konan yasaklar, nadiren
tüketicileri aldatmadan ya da dolandırmadan korumayı hedefledikleri için,
genellikle tek başına halkın gerçeğe “irrasyonel bir şekilde” tepki göstereceği
yolundaki yakışıksız varsayıma dayanmaktadırlar. Birinci Değişiklik bizi,
hükümetin kendi iyilikleri olarak algıladığı şey konusunda halkı habersiz
bırakan düzenlemeler konusunda özellikle şüpheci olmaya yöneltmektedir. Bu
öğreti, tüketicileri kendi seçtikleri ürünler konusunda doğru bilgiden mahrum
bırakan devlet girişimleri için de geçerlidir:
“Sosyal ve kültürel hayatımızın diğer alanları gibi, ticaret piyasası,
fikirlerin ve bilginin gelişip serpildiği bir forum vazifesi görmektedir.
Fikirlerin ve bilginin bazısı hayati öneme sahiptir, bazısı ise daha az
değerlidir.
Fakat genel kural, hükümetin değil, konuşmacıların ve
dinleyicilerin sunulan bilginin değerini takdir etmeleridir. Bu yüzden, ticari
bir işlem olmaktan başka bir anlamı olmayan bir iletişim bile Birinci
Değişikliğin korumasını hak etmektedir.” Bakınız Virginia State Bd. of
Pharmacy, supra, 762’de.” Edenfield v. Fane, 507 U.S. 761, 767 (1993).

V
Bu davada, Rhode Island’ın fiyat reklamı yasağının, hukuka uygun bir ürün
konusunda doğru, yanıltıcı olmayan ifade hürriyetine karşı sınırsız bir yasak
oluşturduğuna şüphe yoktur. Yasağın, tüketici korumasıyla ilgili olmayan bir
amaca hizmet ettiğine de şüphe yoktur. Buna uygun olarak biz, bu tür ifade
hürriyeti yasaklarının, nadiren anayasal incelemeden kurtulabildiğini göz
önünde bulundurarak, fiyat yasağını “özel bir önem vererek” incelemeliyiz.
Bununla beraber Eyalet, fiyat reklamı yasağının korunması gerektiğini,
çünkü alkolden sakındırmanın teşvik edilmesi konusundaki Eyalet çıkarına
doğrudan hizmet ettiğini ve olması gerekenden daha kapsamlı olmadığını
savunmaktadır. Rhode Island’ın alkolden sakındırmakla neyi kastettiği
konusunda karışıklık bulunsa da, biz, Eyaletin alkol tüketiminin azaltılması
konusunda çıkar öne sürdüğünü varsaymaktayız.
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Eyaletin çıkarına hizmet etme konusunda yasağın etkinliğini
değerlendirirken biz, bir ticari ifade düzenlemesinin, “hükümetin amacı için
sadece etkisiz ya da az bir destek sağlaması durumunda devam ettirilemeyeceği”
görüşüne sahibiz. Bu sebeple, Eyalet, yaptığı düzenlemenin sadece çıkarına
hizmet ettiğini gösterme değil, fakat aynı zamanda bunu “belli bir maddi
derecede” yapma yükümlülüğüne sahiptir. Eyaletin böyle bir gösterimde
bulunma ihtiyacı, tercih ettiği anlamların etkili doğası – doğru, yanıltıcı olmayın
bilginin tamamen baskı altına alınması – dikkate alındığında gerçekten çok
büyüktür. Bu çerçevede, biz, Eyaletin, fiyat reklamı yasağının alkol tüketimini
önemli oranda azaltacağını gösterip göstermediği konusunda karar vermek
durumundayız.
Fiyat reklamına getirilen bir yasağın, rakipler arasında böyle bir reklam
yapmaktan uzak durma şeklinde hileli bir anlaşma gerçekleştirilmesi durumunda
olduğu gibi, rekabeti azaltma ve fiyatları, tamamen serbest bir piyasada oluşacak
olandan daha yüksek seviyede tutma eğilimi içinde olacağı yönündeki sonuca
biz katılabiliriz. Konuyla ilgili kanıt olmamasına rağmen, ne zaman daha
yüksek, rekabet sonucu oluşmayan fiyat düzeyleri piyasaya hâkim olursa, o
zaman talebin ve dolayısıyla tüketimin bütün piyasada bir derece daha düşük
olacağı yönündeki Eyaletin görüşüne biz katılabiliriz. Ancak tespit edilmiş
gerçek bulgular olmaksızın ya da gerçekten hiçbir şekilde destekleyici delil
bulunmaksızın, fiyat reklamı yasağının, alkolden sakındırmanın teşvik edilmesi
konusundaki Eyaletin çıkarına önemli oranda hizmet edeceği iddiasına
katılamayız.
Tutanaklar, fiyat reklamı yasağının, mutedil düzeyde içki içenlerin tüketim
kalıpları üzerinde belli bir etkisinin olabileceğini ortaya koysa da, Eyalet,
kendisinin ifade hürriyeti yasağının, piyasa çapında tüketimi önemli oranda
azaltacağını gösteren bir delil sunmamıştır. Gerçekten, Bölge Mahkemesinin bu
konuyla ilgili dikkate alınan ve tezat oluşturmayan bulguları, bunun tersine
işaret etmektedir. Bunun da ötesinde deliller, yolsuz içkicinin muhtemelen
marjinal bir fiyat artışıyla alışkanlığından vazgeçirilemeyeceğini ve gerçek
anlamda bir alkoliğin sadece diğer ihtiyaç maddelerinin tüketimini azaltacağını
göstermektedir.
Ayrıca Bölge Mahkemesinin belirttiği gibi, Eyalet, hangi fiyat düzeyinin
alkol tüketiminde ciddî bir azalmaya sebep olacağını belirtmediği gibi, yasak
olmaksızın fiyatların azaltacağına inandığı miktarı da belirlememiştir. Bu
sebeple, yasak ile alkol tüketimi arasındaki herhangi bir bağlantıyı gösteren
Eyaletin kendi göstergeleri tamamen tesadüfi nitelikte olacaktır.
Belli olduğu gibi, yasağın ortadan kaldırılmasının, alkol tüketimini ciddî
oranda artıracağı yolunda ulaşılacak herhangi bir sonuç, ticari ifade hürriyeti
üzerine konulan bir kısıtlamanın, Eyaletin ifade edilen çıkarına doğrudan hizmet
ettiğini göstermenin kabul edilemez bir şekli olan bir çeşit “spekülasyonda ya da
varsayımda” bulunmamızı gerektirecektir. Eyaletin pederane (korumacı)
amaçlar çerçevesinde doğru ticari bilgiyi hedeflediği bir durumda böyle bir
spekülasyon şüphesiz yeterli olmayacaktır.
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Eyalet, aynı zamanda getirdiği kısıtlamanın gereğinden kapsamlı olmaması
yönündeki zorunluluğu da yerine getirmemektedir. Çok açık bir şekilde
ortadadır ki, ifade hürriyeti üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmeyecek
alternatif düzenleme şekillerinin, Eyaletin alkolden sakındırmayı teşvik etme
amacına ulaşılmasını sağlaması daha olasıdır. Eyaletin kendi uzmanının da
kabul ettiği gibi, yüksek fiyat düzeyleri, doğrudan düzenleme ya da daha fazla
vergilendirme yoluyla korunabilir. Reçeteyle satılan ilaçların durumunda
olduğu gibi kişi başına tüketimler sınırlandırılabilir. Hatta aşırı ya da mutedil
içki kullanma problemleri üzerinde yoğunlaştırılmış eğitim kampanyaları da bu
konuda daha etkili olabilir.
Sonuç olarak, ticari ifade hürriyetiyle ilgili davalarda genel olarak uygulanan
standartlardan daha düşük standartlar çerçevesinde bile, Eyalet, kendisinin ifade
hürriyetini ortadan kaldırması ile alkolden sakındırma amacı arasında “makul bir
uygunluk” kuramamıştır. Board of Trustees, State Univ. of N. Y. v. Fox, 492
U.S. 469, 480 (1989); aynı zamanda bakınız Rubin v. Coors Brewing Co., 514
U.S., ___ (slip op., 15’te) (alkol reklamı üzerine konulmuş federal bir yasakta
yer alan eksikliklerin, “Birinci Değişikliğin ticari ifade hürriyetiyle ilgili
sağladığı korumalar açısından, daha zorlayıcı olan alternatiflerin var olmasıyla
daha da belirginlik kazandığını” açıklamaktadır); Linmark, 431 U.S., 97’de
(Eyaletin, çıkarlarına hizmet etmesi için, mali güdüler ile konuşma
kısıtlamalarından çok karşı konuşma kısıtlamaları kullandığını belirtmektedir).
Buradan, fiyat reklamı yasağının, Central Hudson davası kararının, doğru,
yanıltıcı olmayan ifadenin tam anlamıyla baskı altına alınması konusunda uygun
olduğu sonucuna vardığı sıkı bir anayasal incelemeden kaçamayacağı sonucu
zorunlu olarak çıkmaktadır.

VI
Eyalet, fiyat reklamı yasağının alkolden sakındırmayı en iyi şekilde teşvik
edeceği kararını verirken, sadece “yasama çerçevesinde hüküm verme” yetkisini
kullandığını iddia ederek karşılık vermiştir. Posadas de Puerto Rico Associates
v. Tourism Co. of P. R., 478 U.S. 328 (1986), ile United States v. Edge
Broadcasting Co., 509 U.S. ___ (1993) davalarında da ortaya konan, Central
Hudson davasındaki analize dayanarak, Rhode Island, ilk olarak, fiyat reklamı
yasağının etkinliğiyle ilgili uzman görüşleri “her iki yöne de işaret ettiği” için,
Temyiz Mahkemesinin doğru bir şekilde yasağın yasama organı tarafından
benimsenmiş “makul bir tercih” oluşturduğu soncuna vardığını öne sürmektedir.
Bundan sonra Eyalet, önceki emsalin, yasama organın tercihine saygı
göstermeye bizi zorladığını, çünkü Eyaletin tercih etmesi durumunda alkollü
içeceklerin satışını bütünüyle yasaklayabileceğini iddia etmektedir. Son olarak,
Eyalet, bu saygı göstermenin uygun bir davranış olduğunu, çünkü alkollü
içeceklerin “kötü” ürünler olarak isimlendirildiğini ileri sürmektedir. Bu
görüşlerin her birini sırasıyla ele alacağız.
Eyaletin birinci argümanı söz konusu edilen ifade özgürlüğü yasağını
haklılaştırmamaktadır. Bizim ticari ifade hürriyeti ile ilgili içtihatlarımız,
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yasama organının yetkisinin uygulanmasıyla ilgili bir alan bırakmaktadır. Ancak
Rhode Island, Edge ile Posadas davalarının, kendisinin bir fiyat reklamı yasağı
koyma kararının sağladığı, saygı göstermenin derecesini tesis ettiği sonucuna
varırken hatalı davranmıştır.
Edge davasında biz, sadece piyangoyu yasal hâle getirmiş eyaletlerde
bulunan yayıncılara piyango ilânı yayınlama izni veren federal bir yasaya onay
verdik. Yasa, yayıncının bulunduğu bölgede illegal olarak görülen bir faaliyet
hakkında reklam yapılmasını düzenlemek için oluşturulmuştu. Burada, bu
durumun tersine olarak, ticari ifade özgürlüğüne getirilen yasak, tamamen
hukukî bir davranış hakkındaki bilgiyi hedef almıştır.
Posadas davası kararı daha doğrudan ilgilidir. O davada, beş üyeden oluşan
bir çoğunluk, Central Hudson ölçütü çerçevesinde, eğitici konuşmalar
yapmaktan çok, eyalet içinde gazino reklamını baskı altına alarak kumar
oynanmasını azaltmayı tercih etmenin, “yasama organına kalmış” bir şey olduğu
sonucuna varmıştır. Rhode Island, bu mantığın, kendisinin, vergileri yükseltme
ya da alkolden sakındırmayı teşvik etmenin ifade özgürlüğünü daha az
kısıtlayıcı yollarına başvurma yerine, fiyat reklamını yasaklama yoluna gitme
kararının anayasaya uygunluğunu gösterdiğini iddia etmiştir.
Posadas davasındaki mantık, Eyaletin argümanını desteklememektedir, fakat
iyice düşününce biz Posadas davası kararının hatalı bir şekilde Birinci
Değişiklik analizi gerçekleştirdiğine ikna olmuş bulunmaktayız. Gazino reklam
yasağı, doğru, yanıltıcı olmayan mesajın, toplumun üyeleri tarafından elde
edilmesi durumunda onların kumar oynama olasılıklarının artacağı korkusuyla,
onlara ulaşmasını engellemek için tasarlanmıştı. Sonuç olarak, reklam yasağı,
daha doğrudan, ifade dışındaki düzenlemelerin kendilerine çekeceği toplumun
dikkatli incelemesinden, Eyaletin kumar karşıtı politikasının korunmasına
hizmet etmiştir.
Bizim bu tür ticari ifade özgürlüğü düzenlemesine eskiden beri devam eden
karşıtlığımız dikkate alındığında, Posadas davası kararı, daha az ifade
özgürlüğünü kısıtlayıcı politikaya karşı baskı altına almayı tercih etmenin,
“yasama organına kalmış” bir iş olduğu sonucuna varırken açık bir şekilde hatalı
davranmıştır. Posadas davasında çoğunluğun bu konuyla ilgili olarak ulaştığı
sonuç, ifade dışı ilgili alternatiflerin bulunduğu durumlarda, doğru, yanıltıcı
olmayan reklamlar hakkında getirilen geniş tabanlı düzenlemeleri ortadan
kaldıran daha önceki kararların oluşturduğu kırılmış çizgisiyle uyuşturulamaz.
Posadas davasında 4e karşı 5 oyla alınan karar, bizim daha önceki
teamülümüzden keskin bir ayrılışı temsil ettiği için ve bu karar, bu Mahkemenin
son sözü söyleme hakkına sahip, nihaî hakem olduğu anayasal bir sorunu
ilgilendirdiği için, kararın oldukça riayetkar yaklaşımına etkili olma imkanı
tanımayı reddediyoruz. Bunun yerine, daha önceki görüşlerimize bağlı kalarak,
bir eyalet yasama organının, Posadas davası kararının çoğunluğunun müsamaha
göstermede istekli olduğu şekilde, pederane (korumacı) amaçlar çerçevesinde
doğru, yanıltıcı olmayan bilgiyi baskı altına almada geniş yetkiye sahip olmadığı
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sonucuna vardık. Virginia Pharmacy Bd., davasında açıkladığımız gibi, “İşte
Birinci Değişikliğin tam olarak bize sağladığı şey, bilgiyi gizli tutmanın
tehlikeleri ile serbest bir şekilde sunulması durumunda kötüye kullanılmasının
ortaya çıkaracağı tehlikeleri arasında yapılması beklenen tercihtir”.
Biz aynı zamanda Eyaletin, tamamen, Posadas davasında çoğunluğun
görüşünün sonlarına doğru tasdik edilmiş, “daha fazla olan daha azı içerir”
mantığına dayandırılmış olan ikinci görüşünü de kabul edemeyiz. O davada
çoğunluk, “gazinoda kumar oynamasını tamamen yasaklama konusundaki daha
fazla gücün, gazino kumarı reklamının yapılmasını yasaklama konusundaki daha
az gücü zorunlu olarak içerdiğini” ifade etmişti. Yine çoğunluk, “[gazinoda
kumar oynanmasını] toptan yasaklayabileceği için, daha az zorlayıcı nitelikte bir
tercih olan, davranışa izin vermesi, fakat reklam üzerine getirdiği kısıtlamalar
yoluyla talebi azaltmasının, hükümetin gerçekleştirebileceği bir eylem olduğunu
öne sürmüştür. Çoğunluk, “yasama organına ürünü ya da faaliyeti tamamen
yasaklama yetkisi veren, fakat yasama organına, artan talepten kazançlı çıkacak
olanlar adına reklam yapılması yoluyla ürün ya da faaliyetle ilgili olarak talebin
uyarılmasını yasaklama yetkisi tanımayan anayasal doktrin oldukça tuhaf bir
doktrin olacaktır” sonucuna ulaştı. Bu açıklamalar temelinde, Eyalet, kendisinin
tartışma götürmeyen alkollü içecekleri yasaklama yetkisinin, onları satışa sunan
reklamları kısıtlama yetkisini içermesi gerektiğini iddia etmektedir.
Rubin v. Coors Brewing Co. davasında, Amerika Birleşik Devletleri, arpa
bazlı içkilerin alkol içeriklerinin ürünün etiketinde gösterilmesine karşı getirilen
yasaya dayalı bir yasağı desteklerken, görüşlerinin temeli olarak benzer bir
argüman ortaya koymuştur. Posadas davası görüşündeki ifadenin, ancak
çoğunluk Puerto Rica düzenlemesinin “Central Hudson testinden başarıyla
geçtiği” sonucunu ortaya koyduktan sonra oluşturulduğuna işaret ederek, biz bu
argümanı reddettik. Daha ileri boyuttaki incelemeler, “daha büyük olan daha az
olanı içerir” argümanının, hem mantık hem de iyi ortaya konmuş doktrinle
uyuşmadığı yolundaki, ilâve ve daha önemli bir sebepten dolayı da reddedilmesi
gerektiğine bizi ikna etmektedir.
Biz, daha fazla gücün daha az olanı içerdiği önermesine itiraz etmesek de, bu
kıyasın, nasıl Eyaletin ticari faaliyeti düzenleme gücünün, doğru, yanıltıcı
olmayan ticari ifade şeklini yasaklama gücünden “daha büyük olduğu”
sonucunu ortaya çıkardığını anlamakta güçlük çekmekteyiz. Posadas davasında
ortaya konan görüşe aykırı olarak, biz, ifade hürriyetini yasaklamanın, bazen
davranışı yasaklamadan daha zorlayıcı olabileceğinin çok açık olduğunu
düşünmekteyiz. Oldukça değerli bir atasözünün bize öğrettiği gibi, insanları
nasıl balık tutulacağını başkalarına öğretmekten alıkoyma, balığın satılmasını
engellemekten daha zarar verici olabilir. Benzer şekilde, bisiklet sürme
derslerini yasaklayan yerel bir yönetmelik, şehir sınırları içinde bisiklet
sürülmesini yasaklayan bir yönetmelikten daha fazla özgürlüğü kısıtlayabilir.
Kısaca, biz, kelimelerin özgürlükler konusunda davranışlardan daha az hayati
olduğu ya da mantığın, bir şekilde bir faaliyeti yasaklama gücünün, onunla ilgili

297

Zühtü Arslan

ifade hürriyetini baskı altına alma gücünden “daha büyük” olduğunu ispatladığı
düşüncelerini reddediyoruz.
Posadas mukayesesi, bir Birinci Değişiklik doktrini olarak da daha az
savunulabilir niteliktedir. Birinci Değişikliğin metni, Anayasanın, ifade
hürriyetini düzenleme girişimlerinin, davranışı düzenleme girişimlerinden daha
tehlikeli olduğunu kabul ettiğini açık bir şekilde belirtmektedir. Bu kabul,
bilginin serbest akışının demokratik bir toplumda oynadığı temel rolle uyum
içindedir. Sonuç olarak, Birinci Değişiklik, hükümetin, davranışı baskı altına
alabildiği kolaylıkta ifadeyi baskı altına alamayacağını ve ifade hürriyeti
kısıtlamalarının, hükümetin kendi amaçlarına ulaşmak için kullanabileceği basit
başka araçlar olarak görülemeyeceğini öngörmektedir.
Bu temel Birinci Değişiklik ilkeleri açık bir şekilde ticari ifade hürriyeti için
de geçerlidir; gerçekten, Posadas davasındaki çoğunluk, Central Hudson testini
kullanarak ima yollu bunu kabul etmişlerdir. Bu sebeple, ticari ifade
hürriyetinin, hükümetin serbest bir şekilde düzenleyebileceği ürünleri ve
hizmetleri ilgilendirmesi bir cevap oluşturmamaktadır.
Bizim Virginia
Pharmacy Bd. davasından itibaren aldığımız kararlar, Eyaletin malların satışını
düzenlemesinin, bu mallarla ilgili doğru bilgiyi düzenlemesinden tür olarak
farklılık gösterdiğini açıklığa kavuşturmuştur. Bizim dava kararlarımızın sürekli
olarak dikkat çektiği bu iki hükümet davranışı arasındaki farklılığın, Eyaletin,
ticari ifade hürriyetini yasaklayabileceği, çünkü onun bu ifadenin öngördüğü
davranışı anayasal olarak yasaklayabileceği yönündeki kesin nitelikli görüşle
temelde bağdaştırılması mümkün değildir.
Eyaletin perakende alkollü içki satıcılarına ruhsat vermeyi tercih etmiş
olması, bu analizi değiştirmez. Hükümet bir kişiye ya da halka belli bir fayda
temin etme yükümlülüğü altında değilse de, buradan faydanın sağlanmasının, bir
anayasal haktan vazgeçilmesi çerçevesinde şarta bağlanabileceği sonucu
çıkmaz. Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593 (1972) davasında Mahkeme, son
çeyrek yüzyıl içinde bu ilkeyi uygulayan belli kararlara dayanarak, hükümetin,
“kişinin anayasal olarak korunmuş çıkarlarını – özellikle de onun ifade
özgürlüğüyle ilgili çıkarını – ihlâl edecek şekilde, bir kişiye fayda temin
etmeme” yoluna gidemeyeceğini açıklamıştır. Doğru, yanıltıcı olmayan ticari
ifade hürriyeti üzerindeki yasakları çürüten kararlarımızın beyan ettiği gibi, bu
öğreti, devletin ticari ifade hürriyetini düzenleme girişimleri için de geçerlidir.
Bu sebeple, Rhode Island’ın alkolden sakındırmaya hizmet edenler hariç
bütün aleni alkollü içki reklamlarını yasaklayamayacağı çok açık olduğu gibi,
biz, onun alkollü içki satışını tamamen yasaklama yetkisinin, ürünün fiyatıyla
ilgili doğru, yanıltıcı olmayan bilgi içeren bütün reklamları sansür etme yetkisini
içermediğinin de aynı derecede açık olduğunu düşünmekteyiz.
Şimdi
göründüğü kadarıyla bütün Mahkeme üyelerinin kabul ettiği gibi, Rhode
Island’ın dayandığı, Posadas davası görüşündeki ifadeler, bundan böyle ikna
edici nitelikte değildir.
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Son olarak biz, Eyaletin, Posadas ile Edge davaları çerçevesinde fiyat reklam
yasağının desteklenmesi gerektiği, çünkü bu yasağın “kötü” bir faaliyetle ilgisi
olan ticari ifade hürriyetini hedef aldığı görüşünü de ikna edici bulmamaktayız.
Temyize başvuranlar, bizim ticari ifade hürriyeti doktrinimize “kötü” faaliyet
istisnası getirilmesi isteklerini, kumar oynamayı “kötü” bir faaliyet olarak
nitelendiren Edge davasında kullanılan dile dayandırmaktadırlar. Bizim geçen
dönem aldığımız, alkolle ilgili reklam kısıtlamasını çürüten kararımız, davalı
kişilerin şu anda ortaya koydukları görüşü etkili bir şekilde reddetmiştir.
Bundan başka, Birinci Değişiklik tarafından sağlanan korumaya getirilecek
herhangi bir “kötü faaliyet” istisnasının kapsamını tanımlamak, imkansız olmasa
bile oldukça zordur. Kamu sağlığına ya da kamu manevi değerlerine bir şekilde
tehdit oluşturan hemen hemen bütün ürünler, eyaletin yasama organı tarafından
makul bir şekilde “kötü faaliyetle” alakalı olgular olarak nitelendirilebilir.
Ancak bu tür nitelendirme, açık piyasa ortamında hukuka uygun şekilde satın
alınabilecek alkollü içkiler, piyango biletleri ya da oyun kartları için
yapıldığında anormal olmaktadır. Bu tür bir istisnanın yapılması, eyalet yasama
organlarına, seçtikleri belli hukuka uygun faaliyetlere “kötü” etiketini
yapıştırarak sansürü haklılaştırmalarına imkan tanımak ya da federal
mahkemeleri kötüyle ilgili bir teamül hukuku oluşturmaya zorlamak gibi pek
hoş olmayan sonuçlar da ortaya çıkarabilecektir. Bu sebeplerden dolayı, söz
konusu edilen ticari faaliyete karşı getirilmiş yasakla birlikte sunulan bir “kötü”
etiketi, faaliyetle ilgili ticari ifade hürriyetinin düzenlenmesi için ilkeli bir
haklılaştırma oluşturmamaktadır.

VII
1919’dan 1933 yılına kadar, Anayasaya getirilen On Sekizinci Değişiklik,
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve onun topraklarında “sarhoşluk veren alkollü
içkilerin üretimini, satışını ya da nakliyesini” tamamen yasaklamıştı. Yirmi
Birinci Değişikliğin 1. Bölümü bu yasağı iptal etti ve 2. Bölümü alkollü içkilerin
ticaretini ya da kullanımını yasaklama yetkisini bazı Eyaletlere devretti.
Ticaretin bu alanı üzerinde söz konusu olan Eyaletin düzenleme yetkisi, bu
sebeple “Ticaret Maddesi tarafından sınırlamalarından” büyük oranda
kurtarılmıştır.
Açıkça belli olduğu gibi, Yirmi Birinci Değişikliğin metni, Değişikliğin,
normalde Federal Hükümete tanınmış olan ticaret üzerindeki yetkiyi Eyalete
verirken, diğer anayasal hükümler üzerinde hiçbir sınırlama getirmediği
görüşünü desteklemektedir. Bununla beraber, Rhode Island, bu davada Yirmi
Birinci Değişikliğin, Birinci Değişiklik analizini Eyaletin lehine meylettirdiğini
savunmaktadır ki, Temyiz Mahkemesi de bu görüşe katılmaktadır.
Temyiz Mahkemesi bu sonuca ulaşırken bizim California v. LaRue, 409 U.S.
109 (1972) davasında aldığımız karara dayanmıştır.
LaRue davasında,
Mahkemenin beş Üyesi, Birinci Değişikliğin, California’nın, alkollü içkiler
satması için ruhsat verilen binalarda kabaca seksüel nitelikli olan belli
gösterilere getirdiği yasağı geçersiz kılmadığı sonucunu desteklerken, Yirmi
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Birinci Değişikliğe dayanmıştır. Spesifik olarak, bu dava kararında ortaya
konan görüş, Yirmi Birinci Değişikliğin, yasağın geçerliliği lehine ek bir delil
gerektirdiğini ifade etmiştir. LaRue davasında Mahkemenin yaptığı analizin,
Yirmi Birinci Değişikliğe dayandırılmaması durumunda da tam olarak aynı
sonucu ortaya çıkaracağına şu anda biz ikna olmuş bulunmaktayız.
Tamamen Yirmi Birinci Değişiklikten ayrı olarak, Eyalet uygun olmayan
yerlerde alkollü içkilerin satışını yasaklama konusunda yeterli yetkiye sahiptir.
Bundan başka, daha sonraki dava kararlarında Mahkeme, Eyaletin doğasında
barındırdığı polis yetkilerinin, alkollü içkilerin işin içinde olup olmamasına
bakmaksızın, LaRue davası görüşünde tanımlanan “içki alemi eğlencelerini”
kısıtlama konusunda yeterli yetki sağladığını da kabul etmiştir. Yakınlarda işaret
ettiğimiz gibi: “LaRue davası, alkol konusunda ifade hürriyetini
içermemektedir, fakat onun yerine alkol satılan yerlerde çıplak dans
yapılmasının düzenlenmesini ilgilendirmektedir.” Rubin v. Coors Brewing Co.
LaRue davasında ulaşılan sonuçları sorgulamaya tâbi tutmaksızın, biz, Yirmi
Birinci Değişikliğe dayanmayı ilgilendirdiği ölçüde davanın argümanını
reddetmekteyiz. LaRue davasından 10 yıldan fazla bir zaman sonra aldığımız
bir kararda açıkladığımız gibi, Yirmi Birinci Değişiklik, şu an yürürlükte
olmayan Ticaret Maddesinin, Eyaletin kendi sınırları içinde sarhoşluk veren
içkilerin dağıtılması ya da kullanımı konusundaki düzenleyici yetkisi üzerindeki
etkisini sınırlandırsa da, “Değişiklik, Eyalete Anayasanın diğer hükümleri
çerçevesindeki yükümlülüklerini göz ardı etme izni vermemektedir.” Bu genel
sonuç, bizim, Yirmi Birinci Değişikliğin, Üstünlük Maddesinin gücünü hiçbir
şekilde azaltmadığı yönündeki spesifik bulgularımızı yansıtmaktadır. Birinci
Değişikliğin niçin bu listeye dahil edilmemesi gerektiği konusunda herhangi bir
sebep görmüyoruz. Buna uygun olarak, şu anda biz, Yirmi Birinci Değişikliğin,
Birinci Değişiklikte yer alan ifade hürriyetinden mahrum bırakan yasalara karşı
anayasal bir yasak getirmediği görüşüne sahibiz. Bu sebeple Yirmi Birinci
Değişiklik Rhode Island’ın alkollü içki fiyatı reklamı üzerine getirdiği yasağı
kurtaramaz.

VIII
Rhode Island, fiyat yasağı üzerine koyduğu kesin yasağı haklılaştırma
yükümlülüğünü yerine getirmediği için, biz, Rhode Island Liquor Control
Administration’ın (Alkollü İçki Kontrol Yönetiminin) 32. Düzenlemesiyle
birlikte, Rhode Islan Gen. Laws (Genel Yasaları) 3-8-7 ile 3-8-8.1.
maddelerinin, On Dördüncü Değişikliğin ‘gerekli yasal süreç” hükmü tarafından
Eyaletlere uygulanabilir kılınan, Birinci Değişikliği ihlâl ederek ifade hürriyetini
ortadan kaldırdığı sonucuna vardık. Bu sebeple Temyiz Mahkemesinin kararı
bozulmuştur.
Bu şekilde hükmedilmiştir.

Yargıç SCALIA’nın kısmen mutabık (ayrı) görüşü.
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Bana kendisini destekleyebilme konusunda bir politika sezgisi olmaktan ileri
gitmezmiş gibi gözüken Central Hudson testiyle ilgili olarak Yargıç
THOMAS’ın duyduğu rahatsızlığı paylaşıyorum.
Yine ben, Yargıç
STEVENS’ın erkekleri ve kadınları kendileri için iyi olmayabilen gerçekleri
işitmekten alıkoyan pederane (korumacı) hükümet politikalarından nefret
etmesini de paylaşmaktayım. Diğer taraftan, bizim, Anayasanın o tür
davranışları zaten yasakladığına inanmamız için elimizde yeterli sebep
olmadıkça, Eyalet görevlilerini, pederane (korumacı) olarak nitelendirdiğimiz
yasaları yapmaktan alıkoymamız da pederane (korumacı) bir davranış
oluşturacaktır. Anayasanın yasakladığı şeyle ilgili olarak, Birinci Değişikliğin
“ifade özgürlüğünü” koruması kadar sınırları belli olmayan bir metinle alakalı
olarak ve belli siyasî fikirlerin baskı altına alınması suçunun söz konusu
olmadığı bir durumla ilgili olarak, kendime Amerikan halkının çok eskilerden
beri kabul görmüş uygulamalarını rehber olarak alacağım.
Anlaşılabilir bir şekilde her iki taraf Central Hudson davası kararını kabul
ettiği için, tarafların bu davadaki açıklamaları ve argümanları bu konuda
aydınlatıcı değildir. American Advertising Federation (Amerikan Reklam
Federasyonu) adına mahkeme müşavirinin yaptığı açıklama, Birinci
Değişikliğin kabul edildiği dönemde benimsenmiş değişik görüş açıklamalarını
ele almıştır; bunlar, ticari ifade özgürlüğüyle ilgili sağladığı korumayla uyum
içindedir, fakat kesinlikle olumlu değildir. Birinci Değişikliğin kabul edildiği
dönemde yaygın olan yasama organı uygulamalarının daha alakalı olduğunu
düşünüyorum, çünkü hemen hemen bütün Eyaletler, anlamları muhtemelen
içinden çıkarıldıkları Federal Anayasa hükümlerinden farklı olmayacak, ifade
özgürlüğü konusunda kendi garantilerine sahiptiler. Belki daha alakalı olan,
Birinci Değişikliğin kabul edildiği dönemde ortaya konmuş eyalet yasama
organlarının uygulamalarıdır, çünkü söz konusu kabul etmenin, ifade özgürlüğü
ile ilgili mevcut ulusal konsensüsün alt üst edileceği anlamına gelmiş olduğu
kuvvetle muhtemeldir. Gerçekten, ülke çapındaki herhangi bir uygulamanın,
Birinci Değişikliğin hakiki anlayışına zıt olarak geliştirilmesi ihtimali oldukça
düşüktü – aynı sebepten dolayı, Birinci Değişiklikten sonra ve bu Mahkemenin
kendi alanına dahil olmasından önce, eyaletin reklam konusunu düzenlemesiyle
ilgili oluşmuş olan her tür ulusal konsensüsün burada alakalı olduğunu
düşünüyorum. Taraflar ve onların temsilcileri bu konularda herhangi bir delil
sunmamışlardır.
Central Hudson davasının kararının yanlış olduğunu ilân etmek için – ya da
en azından neyin onun yerine geçmesi gerektiğini söylemek için – önümüzde
araçlar bulunduğuna inanmadığım için, Yargıç THOMAS hariç bütün
yargıçların, karşı çıkılan düzenlemeyi yasakladığı konusunda hem fikir olduğu,
bizim mevcut hukukumuz çerçevesinde bu davayı çözüme kavuşturmak
zorundayım. Yeni bir hukuk geliştirme ya da eski hukuku güçlendirmeye istekli
değilim ve bu çerçevede sadece Mahkemenin kararıyla mutabık bulunmaktayım.
Ancak Yargıç STEVENS’ın Yirmi Birinci Değişikliği bu davaya uygulayış
şeklinin doğru olduğuna inanıyorum ve bu çerçevede Yargıç STEVENS’ın
görüşünün I, II, VII, ve VIII. Kısımlarına katılıyorum.
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Yargıç THOMAS’ın, I, II, VI, ve VII. Kısımlarla mutabık ve dava
kararıyla mutabık (ayrı) görüşü.
Hükümeti ortaya konan çıkarının, bir ürünün ya da hizmetin hukukî
kullanıcılarını, piyasadaki tercihlerini manipüle etmek için bilgisiz bırakmak
olduğu bu gibi davalarda, Central Hudson davasında benimsenen dengeleyici
test, benim görüşüme göre uygulanmamalıdır. Daha çok böyle bir “çıkar”,
haddi zatında meşru değildir ve “ticari nitelikli olmayan” ifade özgürlüğünün
düzenlenmesini meşrulaştırdığından daha fazla “ticari nitelikli” ifade
özgürlüğünün düzenlenmesini meşrulaştıramaz.

I
Virginia State Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.
davasında bu Mahkeme, ifadenin, Birinci Değişiklik tarafından korunan “ticari
bir işlemden başka bir şey” ortaya koymadığı görüşünü ileri sürmüş ve reçeteli
ilaçlarla ilgili olarak getirilen fiyat reklamı yasağını ortadan kaldırmıştı.
Mahkeme, “belli bir tüketicinin ticari bilginin serbest akışı konusunda gösterdiği
ilginin”, onun “günün en önemli siyasî tartışmasına” gösterdiği ilgi kadar güçlü
olduğunu ya da ondan daha güçlü olduğunu ve bizim serbest teşebbüs
sistemimizde “kaynakların uygun bir şekilde dağılımının”, tüketici kararlarının
“akıllıca ve iyi bilgilendirilmiş” olmasını gerektirdiğini iddia etmiştir.
Mahkeme, aynı zamanda tüketicileri serbest piyasa sisteminin işleyişi hakkında
bilgilendirmedikleri sürece, onların “sistemin nasıl düzenlenmesi ya da
değiştirilmesi gerektiği konusunda zekice görüşler” oluşturamayacaklarını
açıklamıştır. Tüketicilerin, bir tarafta yüksek fiyatlı, fakat “istikrarlı bir eczacımüşteri ilişkisinden ortaya çıkan” yüksek kalitede reçete takip servislerinin eşlik
ettiği yüksek kaliteli eczacılık ürünleri ile diğer tarafta daha ucuz, fakat bu tür
hizmetlerin eşlik ettiği düşük kaliteli eczacılık ürünleri arasında tercih
yapabilmeleri durumunda sorumsuzca tercihlerde bulunacakları yönündeki
Eyaletin görüşünü Mahkeme şiddetle reddetmiştir:
“Devletlerin vatandaşlarını koruyucu şekilde hareket etmesi, büyük
oranda onların bilgisiz bırakılmalarının avantajlarına dayandırılmaktadır.
Reklam yasağı, profesyonel standartları şu ya da bu şekilde doğrudan
etkilememektedir. Onları, sadece halkın ilaç fiyat bilgisinin serbest akışına
göstereceği düşünülen tepkileri yoluyla etkilemektedir.”
Reklamların iddialarının doğruluğunun, siyasî nitelikli ya da başka tür
iddiaların doğruluğundan daha kolay bir şekilde tespit edilebildiği ve “ticari
nitelikli” ifadenin onun kazanç motivasyonu tarafından daha güçlü hâle
getirildiği gerekçeleriyle, Mahkeme, hatalı ya da yanıltıcı reklamın koruma
altına alınmadığı yolunda fikir yürütmüştür. Mahkeme, aynı zamanda illegal bir
işlem öngören reklamlar için koruma elde etme peşinde olmadığını açıklığa
kavuşturmuştur.
Virginia Pharmacy Bd. davasından sonra birbiri ardından gelen davalarda,
Mahkeme ve Mahkemenin Üyeleri, piyasa ekonomisinde ticari tercihlerle ilgili
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bilginin serbest bir şekilde yayılmasının önemini; Birinci Değişikliğin
korumacılığa karşı dayandığı noktaları; doğru “ticari” bilginin baskı altına
alınması yoluyla tüketici tercihlerini ya da kamu oyunu manipüle etmesinin
uygunsuzluğunu; “ticari nitelikli” ifadeyi, demokratik karar verme için gerekli
olan ifade hürriyetinden ayırmanın neredeyse imkansızlığını ve hükümetin
açıkça yapabilmek için siyasî destek elde etmesinin mümkün olmadığı
konularda gizli bir şekilde eylemde bulunmasına izin vermenin tehlikelerini
vurgulamaya devam etmişlerdir.
Mahkeme, bazı zamanlar, Virginia Pharmacy Bd. davası sonrasındaki bazı
davalarda açık gerekçe ortaya konmadan belirtildiği gibi, ticari ifade
özgürlüğünün, “Birinci Değişiklik değerleri çerçevesinde ikincil bir konumda
olduğu” gerekçesiyle, “ticari” ifade özgürlüğünün, değişik sebeplerden herhangi
birisi çerçevesinde, değişik şekillerde sansürlenebileceği görüşünü taşır
görünmüştür. “Ticari” ifade özgürlüğünün, “ticari olmayan” ifade
özgürlüğünden “daha düşük değere” sahip olduğunu iddia edebilmek için
herhangi bir felsefi ya da tarihi dayanak görememekteyim. Gerçekten, bazı
tarihi materyaller bunun tam zıddını ortaya koymaktadır... Mahkemenin,
“ticari” ifade özgürlüğünü diğer ifade özgürlüklerinden farklı muameleye tâbi
tutma yolunda ortaya koyduğu istisnai açıklamaların ise hukukî tüketicileri,
piyasada normal şartlarda seçecekleri tercihlerde bulunmalarını engellemek için,
bilgiyi onlardan uzak tutma amacıyla “ticari” ifade özgürlüğünü kısıtlamayı
haklılaştırdığına da inanmaktayım.

II
Dengeleyici Central Hudson testinin uygulanması yönündeki temel görüşe
katılmıyorum, çünkü bu davada olduğu gibi, en azından ortaya konan çıkara,
mesajın alıcısı olacak kişilerin bilgiden mahrum bırakılması yoluyla
ulaşılabileceği durumlarda, böyle bir testin “ticari” ifade hürriyeti kısıtlamasına
uygulanması gerektiğine inanmıyorum. Central Hudson’un boyutlarından biri
olan, devlet çıkarının geliştirilmesinin, bu şartlarda uygulanması bana göre çok
az anlam ifade etmektedir. Yargıç STEVENS’ın yaptığı gibi, Eyaleti, fiyat
reklamı yasağının alkol tüketimini önemli oranda azalttığını gösterememe
konusunda hatalı bulma, Eyaletin, tüketicileri habersiz bırakmada ve böylece
tüketimlerini azaltmada daha başarılı olması durumunda, yasağın
desteklenebileceğini ima eder görünmektedir. Bu durum, Virginia Pharmacy Bd.
davası kararının, “ticari” ifade hürriyetinin asliye mahkemesinde korunması
yönünde ortaya koyduğu mantıkla ters düşmektedir.
Hem Yargıç STEVENS hem de Yargıç O’CONNOR, Central Hudson
davasının dört boyutunu, bizim bazı başka kararlarımızda yaptığımızdan daha
sıkı ve kesin bir yoruma tâbi tutar görünmektedir; bu tavır, pratik bir konu
olarak, benim sahip olduğum pozisyona oldukça uzak bulunmaktadır. Eyalet,
düşük fiyatlı alkol hakkındaki bilgiyi tüketicilerden saklamanın, tüketiciler
açısından toplam alkol fiyatını yükselteceğini (para ücreti yanında düşük fiyatlı
alkolü aramanın maliyetleri de eklenerek tanımlanmıştır, böylece alkol
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tüketimini azaltacağını iddia etmiştir. Dördüncü boyutu uygularken, hem
Yargıç STEVENS hem de Yargıç O’CONNOR, Eyalet, minimum fiyat
uygulaması ya da vergiler koyarak düşük fiyatlı alkol tüketimini tamamen
yasaklayabileceği için, düşük fiyatlı alkollü içkilerle ilgili reklamları
yasaklayamayacağını öne sürmüştür. Yargıç O’CONNOR’ın (ve daha düşük
düzeyde Yargıç STEVENS’ın) görüşünün anlamı, bunun, Central Hudson’ın
dördüncü boyutunun diğer bir örnek olay temelinde rutin bir uygulanması olarak
ortaya çıksa da, Mahkemenin bulguları, gelecekteki davalarda sürekli olarak
uygulanması durumunda gerçekten oldukça geniş içerikli olacaktır. Bu görüşler,
doğrudan bir düzenlemenin (hukukî faaliyetle ilgili ifade özgürlüğü üzerinde
hiçbir kısıtlama içermeyen bir düzenleme gibi), hukukî kullanıcıların talebinin
azaltılmasının eşit derecede etkili bir metodu olduğu her durumda, mahkemeleri
ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları ortadan kaldırmaya yöneltebilecektir.
Fakat bir ürünü doğrudan yasaklama (ya da onu karneye bağlamak, onu
vergilendirmek, fiyatını kontrol etmek veyahut satışını belli şekilde kısıtlamak),
sadece söz konusu malla ilgili reklam yapılmasının kısıtlanmasında olduğu gibi,
her zaman, en azından, neredeyse tüketimin sakındırılması kadar etkili
olabilecek gibi gözükmektedir; böylece bu amaçla getirilen neredeyse tüm
kısıtlamalar, Central Hudson testinin dördüncü boyutunu başarısız kılabilecektir.
Doğrudan düzenlemenin, bir anlamda, genel olarak davranışı daha kısıtlayıcı
olduğu durumda bile, bu böyle olacaktır. Bu durumda, örneğin, minimum
fiyatların ya da vergilerin benimsenmesi, mevcut hukukî sistem çerçevesinde
ucuz alkollü içkiyle karşılaşacak olanlar ya da onu arayacak olanlar daha fazla
ödemek zorunda kalacaklardır.
Benzer şekilde, alkollü içki satışını
sakındırmaya çalışan bir Eyalet, halk dükkanlarının alkollü içki reklamı
yapmasını yasaklama yerine bu dükkanların içki satışını yasaklamak zorunda
kalacaktır; gececi alkollü içki satıcılarının reklam yapmasını yasaklamak yerine
gece yarısından sonra alkollü içki satışını yasaklamak zorunda kalacaktır; ve
saire.
Yargıç STEVENS ile Yargıç O’CONNOR’ın görüşlerine göre, dördüncü
boyutun uygulanmasından ortaya çıkan sonuç, hükümetin, olası tüketicileri
bilgisiz bırakma ve böylece talebi azaltma amacıyla, ticari işlemlerle ilgili
reklamları kısıtlayamayacağıdır – ya da hükümetin, en azından, kendi sınırları
içindeki aynı tür işlemleri yasadışı ilân etmesi ya da aksi takdirde sınırlaması
hariç olması çerçevesinde ticari işlemlerle ilgili reklamları kısıtlayamayacağıdır.
Bu sonucu memnuniyetle karşılıyorum, fakat bütün ya da çoğu reklam
kısıtlamalarının ortadan kaldırılması gerektiği sonucuna ulaşabilmek için,
Central Hudson’un dördüncü boyutunu “uygulamak” yerine, vatandaşların
hukukî tercihlerini, onları bilgisiz bırakarak engellemeye yönelik bütün
girişimlerin izin verilemez nitelikte olduğu yönündeki, Virginia Pharmacy Bd.
davasında benimsenen ve Yargıç Blackmun’ın Central Hudson davasında
muvafakat verdiği doktrine sarılmayı tercih ediyorum.

III
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Mahkeme, Central Hudson davasında Virginia Pharmacy Bd. davası kararından
ani bir dönüş yapmış olsa da, tüketicilerin tercihlerini onları bilgisiz bırakarak
manipüle etmenin, bilgisiz bırakmanın, “ticari” ifade özgürlüğünü baskı altında
tutarak sağlanması durumunda, aynı bilgisiz bırakmanın, “ticari olmayan” ifade
özgürlüğünü baskı altında tutma yoluyla sağlanmasından niçin daha meşru
olduğunu açıklamamıştır. Bu Mahkeme de dahil olmak üzere mahkemeler,
Central Hudson “testinin”, genel bir mesele olarak, herhangi bir tekbiçimliliğe
uygulanmasının çok zor olduğu sonucuna varmışlardır. Bu, kesin kurallarla
birlikte, örnek olaylar temelinde gerçekleştirilen dengeleyici “testin” belirleyici
olmayan doğasından ve sonuçta ortaya çıkabilecek olan bireysel adlî tercihlerin
testin uygulanmasını belirlemesi olasılığından doğabilir. Bundan başka, o
davanın gerçeklerine ve bu davadaki gerçeklere uygulanmış olduğu şekilde,
Central Hudson davasının ikinci boyutu, yargıçların, vatandaşların kendilerine
bilgi sunulması konusunda güvenilemeyecekleri durumları tanımlamalarını
gerektirmekte ve yine yargıçları, kendilerinin, bir ürünün tüketiminin,
sakındırılması gerekecek derecede zararlı olduğunu düşünüp düşünmedikleri
konusunda bir sonuca ulaşmaya davet etmektedir. Benim görüşüme göre,
Central Hudson testi, mahkemelerin, bilginin değerinin bilgisizliğin değeriyle
karşı karşıya gelmesi durumunda ortaya çıkan orantısızlıkları ele almalarını – ve
bilgilendirilmiş yetişkinlerin kendi çıkarları konusunda en iyi kararı
verebilecekleri ve veremeyecekleri şeklindeki birbiriyle çelişen dayanak
noktalarını uygulamalarını gerektirmektedir. Devletin ortaya konan çıkarının bu
davada söz konusu olan çıkar niteliğinde olduğu durumlarda, benim açımdan
hiçbir anlam ifade etmeyen bir testi uygulamak yerine, ben, Virginia Pharmacy
Bd. davası kararının bulgularını ve ortaya koyduğu mantığı ele almayı tercih
ediyorum. O karar çerçevesinde bu kısıtlamalar ortadan kalkmaktadır.

Kendisine Baş Yargıç SOUTER ile Yargıç BREYER’ın katıldığı
Yargıç O’CONNOR’ın, kararla mutabık (ayrı) görüşü
Rhode Island, satış yeri dışında alkollü içeceklerin perakende satış fiyatlarının
reklamının yapılmasını yasaklamıştır. Eyaletin bu yasakla ilgili olarak öne
sürdüğü tek haklılaştırma görüşü, yasağın, alkollü içkilerin maliyetini artırarak
alkolden sakındırmayı teşvik ettiğidir. Rhode Island’ın fiyat yasağı reklamının
geçersiz olduğu konusunda Mahkemenin görüşüne katılıyorum. Ancak ben,
oluşturmuş olduğumuz Central Hudson testini, bu ticari ifade özgürlüğü
düzenlemesinin Birinci Değişiklik incelemesinden başarıyla çıkıp
çıkmayacağını belirlemede kullanarak bu davayı bir karara bağlayacağım.
Teste göre, biz ilk önce ele aldığımız ifadenin, hukuka uygun bir faaliyeti
ilgilendirip ilgilendirmediğini ve yanıltıcı olup olmadığını ve de ortaya konan
hükümet çıkarının temel nitelikli olup olmadığını belirlemekteyiz. Eğer her iki
şart sağlanmışsa, düzenlemenin “ortaya konan hükümet çıkarına hizmet edip
etmediği ve hizmet ettiği çıkar çerçevesinde gereğinden kapsamlı olup
olmadığını” belirlemek durumundayız.
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Bu düzenlemenin, kendileriyle Devletin çıkarına hizmet ettiği düşünülen
araçlar dikkate alındığında, ulaştığımız sonuç açıktır: Rhode Island’ın yaptığı
düzenleme, Birinci Değişiklik incelemesinden başarısızlıkla çıkmaktadır.
Her iki taraf, Central Hudson testinin ilk iki boyutunun yerine getirildiği
konusunda hemfikirdir. Rhode Island’ın düzenlemesinin, hükümetin çıkarına
doğrudan hizmet etme gerekliliğini yerine getirdiğini düşünsek bile, bu
düzenleme son boyut çerçevesinde de başarısız olmaktadır; o boyut da ortaya
koyduğu yasağın, Devletin çıkarına hizmet etmede gereğinden daha kapsamlı
olduğudur.
Açıkladığımız gibi, bir ifade hürriyeti kısıtlamasının son boyut çerçevesinde
geçerli olabilmesi için, yasama organının amacı ile metodu arasında bir
uygunluk olmalıdır; “bu, tam olması gerekmeyen, fakat makul olması şart olan;
en iyi tek eğilimi temsil etmesi gerekmeyen, fakat kapsamının hizmet edilen
çıkarla orantılı olması gereken bir uygunluktur.” Eyalet, amacına ulaşmak için
en az kısıtlayıcı araçları kullanmak zorunda değildir ve araçlarla amaçlar
arasındaki uygunluk, “dar bir şekilde biçimlendirilmelidir.” Düzenlenmesi
düşünülen zararı ele alabilmek için, ifade üzerine getirilen kısıtlamanın kapsamı,
mükemmel bir şekilde olmasa da, makul bir şekilde düzenlenmelidir. Eyaletin
yaptığı düzenleme, “yasak tarafından ortaya konan ifade üzerindeki yükle
bağlantılı maliyetleri ve faydaları dikkatli bir şekilde” ele almalıdır. İfade edilen
amaca ulaşma yolunda daha az yük getiren alternatiflerin varlığı, yasama
organının amaçları ile o amaçlara ulaşmak için seçilmiş amaçlar arasındaki
uygunluğun, Birinci Değişiklik incelemesinden başarıyla çıkabilmek için çok
gevşek olabileceğini ortaya koymaktadır. Eğer alternatif kanallar, kısıtlanmış
ifadenin iletişimine izin veriyorsa, düzenlemenin makul olduğunun düşünülmesi
olasılığı yüksektir.
Rhode Island, fiyat reklamı üzerine getirdiği yasakla ilgili olarak yalnız ve
yalnızca bir haklılaştırma görüşü ortaya koymaktadır. Rhode Island, tüketimi
düşük tutmanın bir yolu olarak alkol fiyatlarının yüksek tutulmak istendiğini
söylemektedir. Satıcıların fiyatları müşterilere bildirmesini engelleyerek,
düzenleme, fiyatları aşağı çekme rekabetini engellemekte ve tüketicilerin en
uygun alkol fiyatını bulabilmek için daha fazla zaman harcamalarını
gerektirmektedir. Rhode Island, alkol elde etmenin maliyetinin daha yüksek
olmasının daha az tüketime yol açacağını iddia etmektedir.
Rhode Island’ın kullandığı metot ile bu spesifik amacı arasındaki uygunluk
makul düzeyde değildir. Eğer amaç, genel olarak tüketimden sakındırmak için
sadece fiyatları yükseltmek ise, düzenleme, bu amaca ulaşılması için ifade
hürriyeti üzerine çok büyük ve gereksiz bir yasak getirmektedir. Eyalet, bu
ortaya konan amaca, satıcıların tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan bilgi
sağlamasına zarar vermeksizin, daha doğrudan bir şekilde ulaşılmasını
sağlayacak başka metotları elinde bulundurmaktadır. Gerçekten, Rhode
Island’ın kendi uzmanı, “fiyat reklamını yasaklayarak alkol tüketimini azaltma
amacına, alkollü içkilerle ilgili minimum fiyat düzeyleri belirleyerek ve/veya
satış vergilerini artırarak ulaşılabileceğini” kabul etmiştir. Örneğin, bir verginin
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konması, normalde çok zor değildir ve ifade hürriyetini kısıtlamaksızın fiyatlar
üzerinde daha kesin ve daha doğrudan etkiler doğuracaktır. Temel görüş, kişi
başına tüketimi sınırlandırma ya da alkol tüketimin tehlikeleriyle ilgili bir eğitim
kampanyası gerçekleştirme gibi daha başka alternatifler ortaya koymaktadır.
Bazısı, Rhode Island’ın ortaya konan amacına, karşılaştırmalı olarak küçük bir
ek maliyetle, çok daha etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak olan, bu tür
alternatiflerin mevcut olması, amaçlar ile araçlar arasındaki uygunluğun dar bir
şekilde biçimlendirildiğini göstermektedir.
Bu düzenleme, satış noktası
dışındaki her yerde fiyat bilgisinin ilân edilmesinden alkol satıcılarını
alıkoymaktadır. Satıcıların ürünlerini ilân etmesini mümkün kılacak hiçbir
kanal bulunmamaktadır.
Davalılar, bizim, Central Hudson testini uygulayarak, Puerto Rico
sakinlerine yönelik olarak gazino kumarı reklamı yapılmasını yasaklayan, fakat
turistlere yönelik aynı tür reklama izin veren Puerto Rico yasasının anayasaya
uygunluğunu tespit ettiğimiz, Posadas davasına işaret etmektedirler.
O davada Mahkeme, yasama organının, düzenlemenin etkili olacağına dair
inancının makul olduğunu kabul etmiş ve kısıtlama, turistlere yönelik reklamı
değil, sadece Puerto Rico sakinlerine yönelik gazino kumarı reklamını etkilediği
için, söz konusu kısıtlamanın, Puerto Rico’nun çıkarlarına hizmet etmek için,
dar bir şekilde biçimlendirildiği sonucuna ulaşmıştır. Mahkeme, Puerto
Rico’nun, gerçekleştirdiği ifade hürriyeti kısıtlamasının etkinliği ve makullüğü
yönündeki görüşünü şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde kabul etmiştir.
Davalılar, Rhode Island’ın yasasının geçerliliğini desteklemek için aynı akıl
yürütmeyi burada da yapmamızı istemektedirler.
Posadas davası kararının, Puerto Rico’nun, kendi düzenlemelerinin devletin
çıkarına hizmet ettiği ve bu çıkara hizmet etme konusunda gereğinden daha
kapsamlı olmadığı yönündeki iddiasını, daha fazla araştırmaya tâbi tutmaksızın
makul kabul ettiği doğrudur. Ancak Posadas davasından beri bu Mahkeme,
Eyaletin, ifade hürriyeti kısıtlamasının Birinci Değişiklik incelemesini tatmin
ettiği iddiasını kabul etmeden önce, Eyaletin ortaya konan amacını ve bu amaca
hizmet etmek için konan ifade hürriyeti kısıtlamasını, daha ayrıntılı bir şekilde
incelemiştir.
Rhode Island’ın düzenlemesi, Central Hudson davasında ortaya konan daha
gevşek standartlar çerçevesinde bile başarısız olduğu için, bu davadaki hiçbir
şey, ticari ifade hürriyeti düzenlemesinin değerlendirilmesiyle ilgili yeni bir
analiz benimsenmesini gerektirmemektedir. Temel görüş, “ticari ifade hürriyeti
davalarında genel olarak uygulanan daha gevşek standartlar çerçevesinde bile,
Eyaletin, kendisinin ifade hürriyetini kısıtlaması ile alkolden sakındırma amacı
arasında makul bir uygunluk oluşturmadığını” kabul etmiştir. Daha ileri gitmek
zorunda olmadığımız için, Central Hudson davasından beri kullandığımız testin
ortadan kaldırılıp kaldırılmaması gerektiği sorusunu burada ele almayacağım.
Davalılar, ek bir faktörün, yani Yirmi Birinci Değişikliğin, Birinci Değişiklik
analizini Rhode Island’ın lehine meylettirdiğini iddia etmektedirler.
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Yirmi Birinci Değişiklik, On Sekizinci Değişiklik tarafından sarhoşluk veren
alkollü içkilerin üretimi, satışı ya da taşınması üzerine getirilmiş olan yasağı
iptal etmiştir. Yirmi Birinci Değişikliğin İkinci Kısmı, Eyaletlere alkollü
içkilerin ticareti ya da kullanımını yasaklama izni vermek için, Ticaret
Maddesinin normal işleyişine bir istisna getirmiştir.
Rhode Island’ın yasasını incelerken, Temyiz Mahkemesi, hatalı bir şekilde,
Yirmi Birinci Değişikliğin, “eyaletin düzenlemesinin geçerliliği lehine ek bir
kanıt” sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Yirmi Birinci Değişiklik, aksi takdirde
geçersiz olan ifade hürriyeti üzerindeki bir kısıtlamayı geçerli kılamaz.
Değişikliğin metnindeki hiçbir şey ve tarihteki hiçbir şey, Birinci
Değişikliğin uygulanmasını değiştirmek üzere kullanılmasını haklılaştıramaz.
“Bizim daha önceki dava kararlarımız, Yirmi Birinci Değişikliğin, Eyalete,
Anayasanın diğer hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerini göz ardı etme
imkanı tanımadığını açıkça ortaya koymuştur.” Yirmi Birinci Değişiklik, Birinci
Değişiklik haklarını almaz ya da aksi takdirde Birinci Değişiklik gerekliliklerini
tatmin edemeyecek olan bir düzenlemeye ek geçerlilik kanıtı sağlamaz. “Yirmi
Birinci Değişikliğin alkollü içki düzenlemeleri alanında mevcut Amerika
Birleşik Devletleri Anayasasının diğer bütün hükümlerinin yerini alacağını ifade
etmez.” LaRue kararı, şüphesiz bu görüşü destekleyici nitelikte değildir.
Temyiz Mahkemesinin LaRue kararına dayanması, yanlış olmuştur.
Rhode Island’ın alkol fiyatı reklamı üzerine getirdiği yasak, alkol fiyatlarını
yüksek ve tüketimini düşük tutmanın bir aracı olarak, Birinci Değişiklik
incelemesinden başarıyla çıkamaz. Yirmi Birinci Değişiklik, normalde geçersiz
olan bu düzenlemeyi geçerli hâle getiremez. Mahkemenin düzenlemenin
geçersiz olduğu yönündeki görüşüne katılırken, konuyu daha dar tabanda ele
almayı uygun bulmaktayım. Bu yüzden, kararla mutabıkım.
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RENO v. AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION
521 U.S. 844 (1997)*

Görüşülme Tarihi: 19 Mart 1997 Karar Tarihi: 26 Haziran 1997

Özet
1996 Haberleşme Düzenleme Kanunu’nun [Communications Decency Act, bundan
sonra orijinalinde olduğu gibi CDA olarak kısaltılacaktır] iki hükmü küçükleri,
milyonlarca insanın bir “siber uzay”dan diğeriyle haberleşmesine ve dünya
çevresinden büyük miktarda bilgi akışına imkan veren, birbiriyle bağlantılı
bilgisayarların uluslararası bir ağı olan İnternet üzerindeki zararlı yayınlardan
korumaya çalışmaktadır. Amerikan Ceza Kanunu’nun bir maddesi, 18 yaşının
altındaki herhangi alıcıya “müstehcen veya ahlâksız” mesajların “bilerek” iletilmesi
ile ilgili suçları cezalandırmaktadır. Aynı maddenin d bendi (Bölüm 223(d)) “çağdaş
toplum standartlarında açıkça saldırganlık olarak algılanan, cinsel veya müstehcen
faaliyetlerin veya organların resmedilmesi veya tanımlanması bağlamında” 18
yaşının altındaki bir kişiye herhangi bir mesajın “bilerek” gönderilmesini ya da
görüntülenmesini yasaklamaktadır. Reşit olmayanların yasaklı haberleşmelere
girişini engellemek amacıyla, “iyi niyetli, ... etkin, ... faaliyetler”i esas alan
destekleyici savunmalar §223(e)(5)(A) hükmüyle getirilmiştir. §223(e) (5)(B)
hükmüyle doğrulanmış bir kredi kartı veya yetişkin tanımlama numarası gibi yaş
onayını esas alacak şartlarla bazı girişlere sınırlama getirilmiştir. Birçok davacı
§§223(a)(1) ve 223 (d)’nin anayasallığı üzerindeki şüphelerle dava açtı. Konu
üzerine verilen pek çok karardan sonra üç Yargıçli Bölge Mahkemesi, her iki
şüpheli hükmün uygulamasına karşı ihtiyati tedbir kararı verdi. Mahkemenin kararı
Hükümeti “ahlâksız” haberleşmelerle ilgili olduğu ölçüde §223(a)(1)(B)’nin
yasaklamalarının uygulanmasından men etmekte, fakat Hükümetin, burada
yasaklanan müstehcenlik ve çocuk pornografisi faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma
*

Çeviren: Yrd. Doç.Dr. Kemal Başlar, Anayasa Mahkemesi Raportörü.
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yapma ve bunlar aleyhine dava açma hakkına izin vermektedir. §223(d)’nin
uygulanmasına karşı olan ihtiyati tedbir kararı müstehcenlik veya çocuk
pornografisine özel bir atıfta bulunmadığından sınırlandırılmamıştır. Hükümet,
Yasanın özel denetim hükümleri gereğince bu Mahkemeye başvurarak kararı temyiz
etti. Hükümet gerekçe olarak CDA’ın;sınırlarının çok geniş olduğundan Birinci
Değişikliği ve müphem (belirsiz) olması sebebiyle Beşinci Değişikliği ihlâl ettiğine
dair Bölge Mahkemesi’nin (District Court) hatalı karar verdiğini ileri sürmektedir.
Hüküm: CDA’ın “ahlâksız iletim” ve “açıkça saldırgan görüntüleme” hükümleri,
Birinci Değişiklikle korunan “ifade özgürlüğünü” kısıtlamaktadır.
Karar onaylandı.

Yargıç STEVENS, Mahkeme’nin Kararını Açıkladı.
Davanın konusu reşit olmayanları, internet üzerindeki “ahlâksız” ve “açıkça
saldırgan” haberleşmelerden korumak amacıyla çıkarılan kanunun iki hükmünün
anayasallığıdır. Kongre’nin, çocukları muzır yayınlardan koruma amacının
meşruluğu ve önemine rağmen Kanunun, Birinci Değişiklik ile korunan
“konuşma özgürlüğü”nü kısıtladığına dair üç Bölge Mahkemesi Yargıcının
verdiği karara katılıyoruz.
Bölge Mahkemesi taraflarca hazırlanan detaylandırılmış bir kayıt üzerine
kurulu olayın ayrıntılı bulgularını değerlendirdi. Bulgular internetin özellik ve
boyutlarını, bu araçta cinsel olarak açık malzemenin kullanılabilirliğini ve
internet kullanıcılarının yaş onayı ile karşı karşıya kaldıkları problemleri tarif
etmektedir. Bu bulgular yasal sorunlar için dayanak sağladığından, burada
tartışma götürmeyecek olayların özeti ile başlıyoruz.

İnternet
İnternet, birbiriyle bağlantılı bilgisayarların uluslararası bir ağıdır. Bu,
“ARPANET” adı verilen askeri bir programın, 1969’lardan itibaren büyüyüp
gelişmiş halidir. Program; ağın bazı kısımları bir savaşta hasar görse bile kalan
kanallarla savunma amaçlı araştırmaların iletiminde ordu, savunma
müteahhitleri ve üniversitelerin bilgisayarlarının çalışmasına imkan vermek
amacıyla hazırlanmıştı. Artık yaşamayan ARPANET, pek çok sivil ağın gelişimi
için bir örnek teşkil etti. Sonuçta ağlar birbirlerine bağlanarak milyonlarca
insanın birbiriyle haberleşmesi ve dünyanın dört bir tarafından büyük miktarda
bilgi aktarımı mümkün hâle geldi. İnternet, “insanlığın dünya çapındaki
haberleşmesinin tek ve tamamen yeni bir aracıdır.”
İnternet “olağanüstü bir büyüme” tecrübesi yaşadı. Bilgi depolayan ve canlı
haberleşme sağlayan “host” (evsahipliği yapan) bilgisayarların sayısı 1981
yılında yaklaşık 300 iken, 1996’daki dönemde 9.400.000’e ulaşmıştı. Bu
hostların yaklaşık %60’ı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyordu.
Deneme döneminde yaklaşık 40 milyon insan internet kullandı. 1999’da bu
rakamın 200 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

310

İfade Özgürlüğü

Bireyler genellikle kendi servis sağlayıcılarıyla veya bir host abonesinin
kimliğiyle, pek çok farklı kaynaktan internet girişi yapabilmektedirler. Pek çok
kolej ve üniversite kendi öğrencileri ve fakülteleri için giriş sağlar. Pek çok
şirket kendi çalışanlarının ofis ağına girişine imkan verir. Bazı toplum örgütleri
ve yerel kütüphaneler, ücretsiz internet imkanı sunarlar. Sayıları giderek artan
“internet cafe”lerde saatlik düşük ücretlerle internet kullanılabilmektedir.
America Online, CompuServe, Microsoft Network ve Prodigy gibi bazı büyük
milli “online servisleri” de kendilerine ait büyük ağlardan giriş imkanı sunarlar
ve çok daha büyük internet kaynaklarına da bağlantı sağlarlar. Deneme
döneminde ticari online servislerinin bireysel abone sayısı 12 milyona ulaşmıştı.
Herhangi bir internet kullanıcısı, çok zengin haberleşme ve bilgi elde etme
metotlarına sahiptir. Bu metotlar sürekli olarak değişmekte ve tam olarak
kategorize etmek zorlaşmaktadır. Fakat daha yeni oluşturulduğu şekliyle bu
konuyla ilgili olanlar; elektronik posta (“e-posta”), otomatik postalama liste
servisleri (“mail exploder”lar bazen “liste servisleri” ne başvururlar.), “haber
grupları”, “sohbet odaları” ve “World Wide Web”dir. Bu metotların tümü metin
iletmede kullanılabilir, pek çoğu da ses, resim ve hareketli video görüntülerini
iletebilir. Birlikte ele alındığında bu araçlar, coğrafi özel bir alanda bulunmayan
fakat dünyanın herhangi bir yerinden internete giren herhangi biri için, “siber
uzay” olarak tanımlanan bir ortamda tek bir araç oluştururlar.
E-posta, bireylere ait genellikle mektup veya not türünden elektronik bir
mesajı, diğer bireylere ya da adres gruplarına gönderme imkanı sağlar. Mesaj
genellikle elektronik olarak depolanır; bazen kullanıcının “posta kutusu”nu
kontrol etmesini bekler ve kendisini ona hatırlatır. “Mail exploder”, e-posta
grubunun bir türüdür. Aboneler mesajlarını müşterek bir e-posta adresine
gönderebilirler, daha sonra bu mesaj grubun diğer abonelerine iletilir. Haber
grupları, düzenli katılımcılardan oluşan gruplara hizmet verirler. Fakat bu
postalar diğerlerince de okunabilir. Belirli bir konu üzerinde tüm boyutlarıyla
bilgi ve görüş değişimine yardım eden servislerden oluşan, binlerce grup vardır.
Wagner’in müziğinden Balkan politikalarına, AIDS’in ortaya çıkmasından,
Şikago Boğaları’na kadar her şey burada mevcuttur. Her gün yaklaşık 100.000
mesaj gönderilmektedir. Çoğu haber grubunda mesajlar, belirli aralıklarla ve
otomatik olarak gönderilmektedir. Gönderilen bir mesajın daha sonra
okunabilmesinden başka, iki ya da daha fazla kişi daha hızlı haberleşmek isterse
bir sohbet odasına girip canlı olarak görüşebilirler. Başka bir deyişle birinin
yazdığı mesaj, çok kısa bir süre sonra diğerinin ekranında görülebilir. Bölge
Mahkemesi şunu fark etti: Herhangi bir zamanda “onbinlerce kullanıcı pek çok
konu üzerine yaptığı konuşmalarla birbirleriyle haberleşmektedirler”. “Buradan
hareketle internetin içeriğinin insan düşüncesi kadar farklı olduğunu söylemek
abartılı olmayacaktır”.
İnternet üzerindeki haberleşmelerin en bilinen kategorisi: “World Wide
Web”dir. Kullanıcılarına, uzakta bulunan bilgisayarlarda depolanmış bilgiyi
arama ve elde etme, hatta bazı durumlarda belirli sitelerle geri haberleşme
imkanı sağlar. Daha kesin terimlerle Web, tüm dünya üzerinde farklı
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bilgisayarlarda depolanmış büyük miktardaki dokümanı ihtiva eder. Bu
dokümanların bazıları basit bilgileri içeren dosyalardır. Bununla beraber Web
“sayfaları” olarak bilinen bazı ayrıntılı dokümanlar da yaygındır. Her birinin,
daha çok bir telefon numarasını andıran kendi adresi vardır. Web sayfaları
genellikle bilgi ihtiva ederler, bazen de sayfanın (veya “site”nin) hazırlayıcısı ile
haberleşme imkanı sağlarlar. Bunlar genellikle sitenin hazırlayıcısı veya diğer
ilgili sitelerce konulmuş, diğer belgelerin “link”lerini de bulundururlar. Linkler
genellikle mavi ve altı çizili metinler, bazen de görüntülerdir.
Web’te dolaşmak göreceli olarak kolaydır. Bir kullanıcı, ister bilinen bir
sitenin adresini doğrudan yazar, isterse ilgili olduğu konu üzerindeki sitelere
ulaşmak için ticari bir “arama motoru”na bir veya birkaç anahtar kelime
yazabilir. Özel bir Web sayfası “sörf”le araştırılmış bir bilgiyi içerebilir veya
internet üzerinde herhangi bir yerde bulunan diğer dokümanların mevcut olduğu
linkler de burada olabilir. Kullanıcılar genellikle verilen bir Web sayfasını
açarlar ya da sayfa ikonları veya linklerin birisini fare ile tıklayarak diğerine
taşırlar. Pek çok Web sitesine ücretsiz giriş imkanı mevcuttur. Fakat bazılarına,
ticari bir sağlayıcıdan ücret ödenerek alınan hakla ulaşılabilir. Bu yüzden Web,
okuyucuların bakış açılarına göre, milyonlarca okunabilir doküman ve
endekslenmiş yayının bulunduğu geniş bir kütüphane ve mal ve hizmetlerin
sergilendiği bir salon olarak da düşünülebilir.
Yayıncıların bakış açılarına göre, dünyanın dört bir tarafından milyonlarca
okuyucu, inceleyici, araştırmacı ve müşterinin geldiği ve onların seslerinin
işitildiği geniş bir platformdur. Bir bilgisayarla İnternete bağlı herhangi bir kişi
ya da kuruluş bilgi “yayımlayabilir”. Yayıncıların içerisinde hükümet
kuruluşları, eğitim kurumları, ticari gruplar, avukatlar ve bireyler mevcuttur.
Yayıncılar onların malzemelerini, isterlerse tüm internet kullanıcılarının
hizmetine açarlar veya sadece para ödeyen bazı ayrıcalıklı gruplar gibi, seçilmiş
grupların ulaşabilmesine imkan verirler. “Ne tek bir organizasyon Web’deki
herhangi bir üyesini kontrol altına alabilir, ne de bireysel Web siteleri veya
hizmetlerinin herhangi bir merkezlenmiş noktası Web’ten engellenebilir.”

Cinsel Olarak Açık Materyal
İnternet üzerindeki cinsel olarak açık materyaller “en hafif tahrik edici
olanlardan, en ağırlarına kadar uzanan” metin, görüntü ve sohbetlerden oluşur.
Bu dosyalar cinsel olarak açık olmayanlarla aynı tarzda oluşturulur,
isimlendirilir, postalanırlar ve bir arama sırasında bilerek ya da bilmeyerek
ulaşılabilirler. “Bir sağlayıcı internet üzerindeki içeriği bir kez postaladığında,
herhangi birinin bu içeriğe girişine engel olamayacaktır”. Bu yüzden, meselâ;
“California Fotoğraf Müzesi, yeni gösterilerinin Baltimore ve New
York’da gerçekleşeceğini haber vermek için, Edward Weston ve Robert
Mapplethorpe’nin çıplak fotoğraflarını kendi Web sitesine koyarken bu
görüntüler sadece Los Angeles, Baltimore ve New York’da değil, Cincinnati,
Mobile veya Pekin’de, internet kullanıcılarının yaşadığı her yerde
görülebilecektir. Benzer şekilde Critical Path’in kendi Web sitesine koyduğu
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daha güvenli seks eğitimleri, ki bunlar küçüklerin anlayabilmesi için sokak
diliyle yazılmıştır, sadece Philadelphia değil Prova ve Prag’da da
kullanılabilecektir.”
Yabancı ülke kökenli bazı internet haberleşmelerinde de açık cinsellik vardır.
Bazı belgelere geniş ölçüde ulaşılabilirken, kullanıcılar çok nadiren bu
dokümanlara rasgele ulaşmaktadırlar. “Bir dokümanın kendisinden önce,
genellikle dokümanın başlığı ya da dokümanın tanımı görülmektedir. Kullanıcı,
pek çok durumlarda dokümana ulaşmak için gerekli aşamaları geçmeden önce,
sitenin içeriği hakkında detaylı bilgiyi alacaktır.” Bu yüzden kullanıcının
tesadüfen cinsel içeriği olan bir siteye girme ihtimali çok zayıftır. Radyo ve TV
ile gerçekleşen haberleşme böyle değildir. “İnternet üzerinden bir bilginin alımı,
kasıtlı bir şekilde bir dizi onaylı aşamayı gerektirir ve sadece bir numarayı
çevirmekten daha öte bir şeydir. Bir çocuğun bir bilgiye ulaşabilmesi için
okuma yeteneği olmalı ve bazı zorlukları başarması gereklidir. Bu yüzden
interneti yalnız kullanamayacaktır.”
İnternet girişli ev bilgisayarlarını ailelerin kontrol edebilmesi için, bazı
sistemler geliştirilmiştir. Bir sistem, hem yetişkin malzemesi içermediği
belirlenen onaylanmış kaynak listelerine yapılan bilgisayar girişini sınırlayabilir,
hem de bilinen uygunsuz siteleri engelleyebilir. Ya da hoş özellikler taşımadığı
bilinebilen mesajları engellemeye teşebbüs edebilir. “Aileye ait kontrol edici
bilgisayar programlarının kullanımıyla, açıkça müstehcen kelimeler ya da cinsel
olarak açık olduğu bilinen siteler perdelenebilirken, cinsel olarak açık görüntüler
perdelenememektedir.” Bununla beraber, “Ailelerin oldukça etkin bir metotla
çocuklarını cinsel olarak müstehcen sitelere ulaşmaktan koruyabileceği ve
ailelerin uygunsuz olduğuna inandığı diğer malzemeleri önleyecek bir yöntem
yakında kullanılabilir olacaktır.”

Yaş Doğrulaması
Yaş doğrulaması problemi, internetin değişik kullanımlarına göre farklılık
gösterir. Bölge Mahkemesi “e-posta, mail exploder, haber grupları ya da sohbet
odalarına giren bir kullanıcının kimliği ya da yaşını belirlemek için etkin bir
yol” olmadığını kategorik olarak belirlemiştir. Hükümet de alıcıların ve
katılımcıların yaşını kontrol etmek için, inandırıcı bir yöntemin var olduğuna
dair bir kanıt sunmamıştır. Bundan başka; haber gruplarına ve potansiyel olarak
“ahlâksızlık” ve “açıkça saldırganlık” konularının konuşulduğu, sanat ve
politika tartışmalarının yapıldığı sohbet odalarına reşit olmayanların girişinin
engellenmesi teknolojik olarak mümkün olsa bile, “bu içeriğin çoğunluğu
ahlâksız olmasa bile kalan kısmına girişin” engellenmesi mümkün
olmayabilecektir.
Bir Web sitesi operatörünün var ettiği teknoloji sayesinde, istenen bilgiye,
bir kredi kartı numarası ya da bir yetişkin şifresinin onayı ile ulaşılabilir. Kredi
kartı onayı sadece fiziki olarak mümkündür. Bununla birlikte, hem kullanılan
kartın ticari kayıtlarının bağlantısı ile, hem de onaylama acentasına ödeme
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yapılarak bu gerçekleştirilebilir. Yaş doğrulaması için vekil kullanılarak kredi
kartı kullanımı, ticari olmayan pek çok Web sitesinin kapanmasına sebep olup
maliyetleri zorlayacaktır. Bu yüzden deneme dönemi boyunca kredi kartı onayı,
“internet içeriği sağlayıcılarının gerçek numarasına etkin bir şekilde
yapılamamıştır”. Bundan başka, bu şartın kullanımı “kredi kartı olmayan
yetişkinleri de tamamen engelleyecek ve engellenmiş malzemeye ulaşmak
istediğinde bunlardan mahrum kalacaktır.”
Kullanıcılarının ulaşmak için ücret ödediği ticari pornografik siteler de, yaş
doğrulaması metodu gibi, kullanıcılarına şifreler verirler. Kayıt, bu
teknolojilerin güvenilirliği ile ilgili herhangi bir kanıt içermez. Şifreler, ahlâksız
malzemelerin ticari sağlayıcıları için etkin olsa bile Bölge Mahkemesi şu kararı
verdi: Yetişkin şifresi şartı, ticari olmayan siteleri ağır sorumluluklar altına
sokabilecektir. Çünkü, kullanıcıların bu sitelere girme isteğini kıracak, ayrıca
şifreleme sistemlerinin yapım ve tamir maliyeti “boylarını aşacak”tır.
Özetle Bölge Mahkemesi şu karara vardı:
“Kredi kartı veya yetişkin şifre onayı gerçekleştirilse bile hükümet, şifre
veya kredi kartı kullananların gerçekten 18 yaşından büyük olduklarını
garanti eden sistemlerle ilgili bir kanıt sunmamıştır. Kredi kartı ve yetişkin
şifresi onaylı sistemlerin zorladığı ağır sorumluluk, internet içeriği
sağlayıcılarının gerçek numarasını etkili bir şekilde imkansız kılmaktadır.”
1996 Haberleşme Kanunu, az rastlanan derecede önemli yasal bir
düzenlemedir. Yasanın temel maksadı, düzenlemeyi indirgemek ve “yeni
telekomünikasyon teknolojilerinin hızlı gelişimini” cesaretlendirmektir.
Maddenin ana bileşenlerinin internetle yapabileceği bir şey yoktur. Yerel telefon
servis pazarı, çok kanallı video pazarı ve hava tahminleri ile ilgili pazardaki
rekabeti desteklemek amacıyla hazırlanmıştı. Kanun yedi başlığı içerir.
Bunlardan altısı; kapsamlı komite oturumlarının sonucu ve Senato Komiteleri ile
Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanmış Raporlardaki tartışma konularıdır.
Bunların aksine “1996 Haberleşme Uyum Kanunu” olarak bilinen V. Başlık
hem bir karara varılmış dinlemelerden sonra yönetici komitesinin yaptığı
ilâveler, hem de yasama üzerinde
katılımcı tartışmalarında sunulan
düzenlemelerden oluşan hükümleri içerir. Senatoya sunulan bir değişiklik, bu
duruma karşı çıkan iki yasal hükmün kaynağıydı. Bunlar resmi olmayan şekilde:
“ahlâksız iletim” ve “açıkça saldırgan görüntü” hükümleriydi.
İlki, 47 U.S.C.A §223(a) (1997 eki) müstehcen ve ahlâksız mesajların 18
yaşının altındaki herhangi bir alıcıya bilerek iletilmesini yasaklar.
Bahsedilen kısımda şunlar vardır.
“(a) Her kim olursa olsun -(1) Eyaletler arasında veya yabancı haberleşmelerde ...”
..........
“(B) haberleşme araçları vasıtasıyla bilerek ...
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(i) Yapmak, oluşturmak veya dağıtmak ve
(ii)Çağrının yapıldığı bir haberleşme alıcısının 18 yaşının altında
olduğunu bilerek; müstehcen veya ahlâksız bir yorum, istek, teklif, öneri,
görüntü veya diğer bir haberleşmenin iletimini başlatmak;
(2) Paragraf (1) deki niyetlerle, yasaklanan bir faaliyet için kendi
kontrolünü kullanarak, herhangi bir telekomünikasyon faaliyetini bilerek
yapanlar, Başlık 18’e göre para cezasına çarptırılır veya iki yıldan fazla
hapse mahkûm edilirler veya ikisi birden uygulanır”
İkinci hüküm §223(d), 18 yaşın altındaki birine ulaştırılması mümkün olan
bir yolla, açıkça saldırgan mesajları bilerek göndermeyi ya da görüntülemeyi
yasaklar. Bu hüküm şöyledir:
“(d) Her kim olursa olsun...
(1) Eyaletler arasında veya yabancı haberleşmelerde...
(A) 18 yaşın altındaki belirli kişi ya da kişilere göndermek amacıyla
interaktif bilgisayar servisi kullanılarak veya
(B) Çağrının yapıldığı bir haberleşme veya başlatılmış bir haberleşmeyi
yapanlar olup olmadığına bakılmaksızın, çağdaş toplum standartlarında
ölçüldüğü şekliyle açıkça saldırganlık taşıyan cinsel veya hayvani
faaliyetlerin veya organlarının resmedilmesi ve tanımlanması bağlamında
herhangi yorum, istek, teklif, öneri, görüntü veya diğer haberleşmeyi, 18
yaşın altındaki birinin ulaşabileceği bir yolla görüntülemek amacıyla
interaktif bilgisayar kullananlar veya;
(2) Bu faaliyetler için kullanılabilecek niyetlerle, Paragraf (1) de
yasaklanan bir faaliyet için kendi kontrolünü kullanarak, herhangi
telekomünikasyon faaliyetini bilerek yapanlar,
Başlık 18’e göre para cezasına çarptırılırlar veya iki yıldan fazla hapse
mahkûm edilirler veya her iki cezaya çarptırılırlar.”
Bu yasakların genişliğine, iki doğrulayıcı savunma ile yeterlilik kazandırılır.
İlki, yasaklanmış haberleşmelere reşit olmayanların ulaşmasını engellemek
amacıyla “iyi niyetli, makul, etkin ve uygun faaliyetler” başlığını taşır,
§223(e)(5)(A). Diğeri, onaylanmış kredi kartı veya yetişkin tanımlama numarası
veya şifresi gibi, kesinlikle belirlenmiş yaş onayı isteyen kapalı malzemeye
girişi engelleyen kısımdır, §223(e)(5)(B).
8 Şubat 1996’da, Başkan’ın kanunu imzalamasından hemen sonra 20 davacı,
Birleşik Devletler Genel Savcılığı’na ve Adalet Bakanlığı’na karşı §§223(a)(1)
ve §223(d)’nin anayasallığının şüpheliği konusunda dava açtı. Bir hafta sonra
“ahlâksız” teriminin suç davası için temel teşkil etmesi açısından, çok belirsiz
olduğu sonucuna varıldı. Bölge Yargıcı Buckwalker, ahlâksız haberleşmelere
uygulanabildiği derecede §223(a)(1)(B)(ii)’nin icrasına karşı geçici bir sınırlama
kararı koydu. İkinci dava 27 ilâve davacıyla açıldı. İki dava birleştirildi ve üç
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yargıç Yasanın §561’inci paragrafı gereğince toplandı. Delillerin
görüşülmesinden sonra mahkeme, her iki şüpheli hükmün uygulanmasına karşı
öntedbir koydu. Üç Yargıcın her biri ayrık karar yazmakla birlikte, karar oy
birliğiyle alındı.
Mahkeme Başkanı Sloviter, Hükümet’in “Haberleşme Düzenleme
Kanunu’nun kapsadığı veya kısmen kapsadığı çok zengin çevirimiçi bilgiyi
düzenleme isteğinin gücünden şüphe etti. Fakat, bu bilginin bir kısmına göre
ilginin “zorlayıcı” olduğunu kabul etti. Bununla beraber şu sonuca vardı: Kanun
“gerekli olandan daha geniş bir alana uzanmaktadır ve bu yüzden yetişkinlerin
ifadesini dondurmaktadır ve “açıkça rahatsız edici” ve “ahlâksız” terimleri
“doğası itibariyle belirsizdir”. Yargıç Sloviter Hükümet’in, maddenin boyutunu
sadece ticari pornografiye uygulanarak daraltılabilmesi teklifini de reddetti.
Yargıç Buckwalker şu yargıya vardı: §223(a)(1)(B)’deki “ahlâksız” kelimesi
ve §223(d)(1)’deki “açıkça rahatsız edici” ve “bağlamında” terimleri o kadar
belirsizdir ki, her iki bölümün uygulanması “basit doğruluk” (simple fairness)
ilkesini ve Birinci ve Beşinci Değişiklikler’in özel korumalarını ihlâl etmektedir
Yargıç, “müstehcenlikten farklı olarak ahlâksızlık teriminin; ciddî edebi,
sanatsal, siyasal ve bilimsel değer taşıyan çalışmaları dışarıda bırakacak şekilde
tanımlanmadığına” işaretle, Hükümetin şüpheli hükümler sadece “pornografik
malzemelere” uygulanabilir şeklindeki iddiasını yasal dayanaktan yoksun buldu.
Bundan başka, Hükümetin materyalin açıkça rahatsız edici olup olmadığına
“bağlamında” karar verilmelidir şeklindeki iddiası da bizatihi belirsizdi, çünkü
ilgili bağlam “diğer şeyler yanında, bir bütün olarak iletişimin tabiatına, mesajın
gönderilme zamanına, kullanılan araca, konuşanın kimliğine, mesajın gerekli
uyarılarla donatılıp donatılmadığına göndermede” bulunabilir. Yargıç, internetin
kendine özgü yapısının, yasanın belirsizliğini artırdığına inanıyordu.
Delillerle ortaya konan “internet haberleşmesinin özel nitelikleri” konusunda
Yargıç Dalzell’in yaptığı inceleme, onu internet üzerinde korunan konuşmaların
içeriğini düzenleme konusunda Birinci Değişikliğin Kongre’ye izin vermediğine
ikna etti. Yargıcın görüşü, “ticari pornografiyle uğraşanlar göreli olarak pek
etkilenmezken”, sözkonusu Kanunun önemli ölçüde korunan ifadeyi, özellikle
de ticari olmayan ifadeyi, kısıtlayacağına yönelik inancının dayanaklarını
ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Yargıç, kitle haberleşmesini düzenleme analizleri
için, “orta özellikte” olan bir yaklaşım gerekmektedir şeklinde yorumda bulundu
ve şu yargıya vardı: “şu ana kadar geliştirilmiş, kitle konuşmalarının en
katılımcı şekli olan internet”... “hükümet müdahalelerinden en fazla korunma”
hakkına sahiptir.
Bölge Mahkemesinin kararı, “ahlâksız” haberleşmelerle ilgili olduğu
derecede, §223(a)(1)(B)’deki yasakların zorla uygulanmasından hükümeti
alıkoydu. Fakat bu karar, yasa tarafından yasaklanan müstehcenlik ve çocuk
pornosu faaliyetlerini araştırma ve dava etme yönünden Hükümet’in sahip
olduğu hakkı muhafaza etmektedir. §223(d)(1) ve (2)’nin uygulanmamasına
yönelik Mahkeme emri, herhangi bir istisna içermez, çünkü bu hükümler
müstehcenlik ve çocuk pornografisine ayrı bir atıfta bulunmamaktadır.
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Hükümet, Kanun’un özel yeniden inceleme hükümleri altında temyize gitti
ve biz burada muhtemel yargılama yetkisine dikkatleri çevirdik. Temyiz
başvurusunda Hükümet CDA’ın çok geniş olduğu için Birinci Değişikliği, çok
belirsiz olduğu için de Beşinci Değişikliği ihlâl ettiği yönünde verdiği kararla
Bölge Mahkemesi’nin hata yaptığını ileri sürmüştür. Biz burada Birinci
Değişikliğin sınırlarının genişliğiyle ilgili olan CDA’ın belirsizliğini tartışırken,
Beşinci Değişiklik konusunu ele almadan, kararın onanması gerektiği sonucuna
ulaştık. Analizimize Hükümet’in görüşünü dayandırdığı temel içtihatları
inceleyerek başlıyoruz. CDA’ın geniş sınırlarını betimledikten sonra,
Hükümet’in spesifik argümanlarını değerlendireceğiz.
Kararın bozulmasını isterken Hükümet, CDA’ın daha önceki dört karardan
üçüne göre açıkça anayasal olduğunu savunmaktadır: (1) Ginsberg v. NewYork,
390 U.S. 629 (1968); (2) FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978) ve
(3) Renton v. Playtime Theaters, Inc., 475 U.S. 41 (1986). Ne varki, bu davalara
yakından bir bakış, CDA’ın anayasallığı ile ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak
yerine artırmaktadır.
Ginsberg kararında, yetişkinlerce müstehcen sayılmasa bile, 17 yaşından
küçükler için müstehcen sayılabilecek bir malzemenin bunlara satışını
yasaklayan bir New York yasasının anayasallığını kabul ettik. Savunmanın “bir
vatandaşın seksle ilgili bir materyali okuma veya görmesi için sağlanan anayasal
ifade özgürlüğü alanının kişinin yetişkin olup olmadığına dayandırılmayacağı”
şeklindeki mütalâasını reddettik. Bu görüşü reddederken, biz sadece, gençliğinin
iyi olmasında Eyalet’lerin sahip oldukları bağımsız yarara dayanmadık, aynı
zamanda, “anne-babaların evlerinde çocuklarını yetiştirme konusunda sahip
oldukları otoritenin toplum yapımızda temel teşkil ettiği” şeklindeki ısrarla
tanıdığımız bir ilkeye de dayandık. Dört önemli açıdan Ginsberg kararında
lehine karar verilen yasa, CDA’dan daha dardı. Birincisi, Ginsberg kararında
şunu belirttik: “reşit olmayanlara satışa karşı olan yasak, bu dergileri çocukları
için satın almayı isteyen aileleri engellememektedir.” Bunun tam tersine, CDA’a
göre, haberleşme esnasında ne ailelerin rızası ne de onların katılımı bu kanunun
uygulanmasını engelleyebilecektir. İkincisi, New York kanunu sadece ticari
işlemlere uygulanmıştır, halbuki CDA bu tür bir sınırlama içermez. Üçüncüsü,
New York kanununda “reşit olmayanlar için hiçbir sosyal önem taşımama” şartı
ile reşit olmayanlar için zararlı olan malzemenin tanımını sınırlamıştır. CDA,
§223(a)(1) de kullanıldığı şekliyle “ahlâksız” teriminin herhangi bir tanımını
bize sağlayamaz. Daha da önemlisi, §223(d) kapsamına giren “açıkça rahatsız
edici” malzemenin ciddî edebi, sanatsal, siyasal veya bilimsel değerlerden
yoksun olması şartını da ihmal eder. Dördüncüsü, New York kanunu 17 yaşın
altındakileri reşit olmayan olarak tanımlarken, CDA bir yıl daha ilâve ederek, 18
yaşın altındakilere bunu uygular.
Pacifica kararında, “idari yaptırımlara konu olabilecek” canlı bir yayına
önceden gönderilmiş “Kirli Sözler” başlıklı 12 dakikalık monolog kaydın
yayınını esas alarak, Federal Haberleşme Komisyonu’nun sözlü emrinin lehine
karar verdik. Komisyon; hayvani ya da cinsel faaliyetlere ya da organlara atıf
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yapan belirli kelimelerin tekraren kullanılmasını ve bunun “çocukların yayınları
dinlediği bir öğleden sonra gerçekleşmesini açıkça rahatsız edici” buldu ve
yayınlanan monologun ahlâksız olduğuna karar verdi. Duruşmada iddialara
cevap veren taraf, öğleden sonra yayının açıkça rahatsız edici olduğu bulgusunu
tartışmadı; bununla birlikte, bunun çekici, arzulu bir içeriği olmadığından
dolayı, ilgili kanunların anlamı içerisinde “ahlâksız” olmadığını savundu.
Davalının yasal iddialarının reddedilmesinden sonra biz, iki anayasallık iddiası
ile karşı karşıya kaldık: (1) ahlâksız konuşmayı yasaklayıcı otorite olan
komisyonun yetkisini tanımlayışı o kadar geniştir ki, dava konusu olan yayın
korunmasa bile, Komisyonun emri bir kenara bırakılmalıdır. (2) Kayıt
müstehcen olmadığı için, Birinci Değişiklik, onun radyoda yayınlanma hakkının
herhangi şekilde kısıtlanmasını yasaklamıştır.
Yargıç Powell ve Blackmun’ın paylaşmadığı görüşünün bir kısmında,
çoğunluk Birinci Değişikliğin konuşma içeriğine bağlı olarak Hükümet
düzenlemelerinin tümünü yasaklamadığını vurguladı. Buna göre, müstehcen
olmayan bayağı ve rahatsız edici bir diyalogun anayasal olarak korunması,
yayının içeriğine bağlıydı. “Haberleşmenin tüm şekillerinin” varsayıldığına
güvenerekten, yayın en sınırlı Birinci Değişiklik korumasını kazanmıştı.
Mahkemeye göre, çocukların yayınlara ulaşma kolaylığı, ahlâksız yayınlara özel
davranılması gerekliliğini haklılaştırdı.
Ginsberg kararında söz konusu New York Yasasında olduğu gibi,
Pacifica’da onanan idari emir ile CDA arasında önemli farklar vardır. Birincisi,
onlarca yıldır radyo istasyonlarını düzenleyen bir kuruluş tarafından çıkarılan
Pacifica’daki idari emir, geleneksek programın içeriğinden oldukça dramatik bir
sapmayı temsil eden belirli bir yayını yayınlamaya izin verilip
verilemeyeceğinden ziyade, ne zaman izin verilebileceğini belirlemek amacına
yöneliktir. Oysa CDA’ın geniş kategorik yasaklamaları özel bir zamanla sınırlı
olmayıp, İnternet’in kendine özgü niteliklerini tanıyan bir kuruluş tarafından
yapılan herhangi bir değerlendirmeye bağlı değildir. İkincisi, CDA’dan farklı
olarak Komisyon’un açıklayıcı emri cezalandırıcı değildir. Biz toplum töresine
aykırı yayının “ceza soruşturması gerektirip gerektirmeyeceği” konusunda karar
vermeyi açıkça reddettik. Son olarak, uyarıların dinleyiciyi programın
beklenmeyen içeriğinden yeterli bir şekilde koruyamaması sebebiyle
Komisyon’un düzenlemesi, bir tarih sorunu olarak büyük oranda “en sınırlı
Birinci Değişiklik korumasını elde etmiş olan” bir ortama uygulanmıştır.
Dinleyiciyi, beklenmeyen program içeriğinden yeterli şekilde korumayan ikazlar
geniş ölçüde burada yer almıştı. Bununla birlikte, İnternetin buna benzer bir
tarihi yoktur. Bundan başka Bölge Mahkemesi, belli bir materyale ulaşmak için
bir dizi doğrulayıcı aşama gerekmesi sebebiyle, kazara törelere aykırı
malzemeyle karşılaşma riskinin uzak bir ihtimal olduğuna karar vermiştir.
Renton kararında, yetişkin sinemalarını yerleşim yerleri dışında bırakan bir
düzenlemeyi onayladık. Düzenleme, salonlarda gösterilen filmlerin içeriğini
değil, bu salonların teşvik ettiği suç ve taşınmazlara zarar verme gibi “ikincil
etkileri” amaçlamıştı: “Bu düzenlemenin önlemeye çalıştığı, ‘rahatsız edici’
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konuşmanın yayılması değil, ikincil etkilerdir” Hükümet’e göre CDA
anayasaldır, çünkü internet üzerindeki “siber bölge”nin bir türünü teşkil eder.
Fakat CDA, siber alanın tümüne geniş ölçüde uygulanabilir. CDA’ın amacı,
konuşmanın herhangi bir “ikincil” etkisinden ziyade, çocukları “toplum töresine
aykırı” ve “açıkça rahatsız edici” konuşmanın ana etkilerinden korumaktır.
Böylece CDA, konuşma üzerinde içerik esaslı kategorik bir sınırlamadır ve
“zaman, yer ve yöntem düzenlemesinin bir formu olarak analiz edilemez.”
O hâlde, bu emsaller bizim CDA’ı onaylamamızı kesinlikle gerektirmezler
ve hükümlerinin en katı şekilde incelenmesiyle tamamen uyumludurlar.
Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad davasında, “...her bir ifade
yönteminin kendi problemlerini doğurabileceğini” gözlemledik. Bu sebeple,
bazı davalarımız, diğer konuşmacılara uygulanmayan, medya yayınlarına
yönelik düzenlemelerin haklı sebeplerini kabul etmiştir. Bu davalarda mahkeme,
yayın araçları konusunda geniş çaplı hükümet düzenlemelerinin tarihine,
kullanılabilir frekansların azlığına, ve onun “istilacı” tabiatına dayanmıştır.
Bu faktörler siber alanda mevcut değildir. CDA’ın kabulünden ne önce ne de
sonra, internetin geniş demokratik forumları, yayın endüstrisine tâbi olan
hükümet denetleme ve düzenlemelerine konu olmuşlardır. Bundan başka
internet, radyo ve televizyon gibi “istilacı” değildir. Bölge Mahkemesi kesin
olarak şu kararı verdi: “İnternet üzerindeki haberleşmeler, bireylerin evini
“istila” etmezler veya istemeyen birinin ekranında görülmezler. Kullanıcılar
nadiren konuyla sadece “kazara” karşılaşırlar.” Mahkeme, “hemen hemen tüm
cinsel olarak açık görüntülerden önce içerik olarak ikazların geldiğini” tespit
etmiş ve kullanıcının kazara cinsel olarak açık bir görüntü ile karşılaşabileceği
ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade eden tanıklığı zikretmiştir.
Biz Sable davasında Pacifica’yı tam bu temel üzerine seçtik. Sable
davasında, cinsellik içerikli önceden kaydedilmiş (“dial a porn” diye bilinen)
telefon mesajlarını sunma işiyle uğraşan bir şirket; toplum töresine aykırı ve
eyaletler arası müstehcen ticari telefon mesajları konusunda genel yasak getiren
Haberleşme Kanunu’ndaki değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu iddia
etmiştir. Kanunun müstehcen mesajlara uygulanması hâlinde Anayasaya uygun
olduğuna ancak, ahlâksız/edepsiz mesajlara uygulanması durumunda geçersiz
olduğuna karar vermiştik. Edepsiz ticari telefon mesajlarını tamamen
yasaklamayı ve suç saymayı haklı çıkarma konusunda Hükümet, çocukların bu
mesajlara ulaşımını engellemek için yasağın gerekli olduğunu ileri sürerek
Pacifica’ya dayanmıştır. Yetişkin standartlarında müstehcen olmayan edepsiz
mesajlardan çocukları korumayı da içine alan “çocukların fiziki ve psikolojik
olarak mutluluğunu korumada zorlayıcı menfaat olduğu” konusunda Hükümetle
hemfikirdik. Ancak, Pacifica’daki “empatik olarak dar olan kararı” tam bir
yasak gerektirmemesi ve iletişimde farklı bir araç gerektirmesi sebepleriyle
ayırdık. “Telefonla aramada, dinleyicinin haberleşmeyi gerçekleştirebilmek için
doğrulayıcı aşamaları başarmasının gerekli olduğu”nu açıkladık. “Telefon
görüşmesi yapmak radyo düğmesini çevirmek ve sürpriz bir edepsiz mesaj
almak gibi değildir”.
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Son olarak, Kongrenin yayınlar üzerine ilk kez sınırlamalar koyduğu
dönemin şartlarının aksine, bugün İnternet, “az bulunur” bir ifade aracı olarak
değerlendirilemez. Tüm haberleşme çeşitleri için nisbi olarak sınırsız, düşük
masraflı bir kapasite sağlar. Bu dinamik, çok yönlü iletişim türü, sadece
geleneksel baskı ve haber servislerini değil, aynı zamanda sesli, görüntülü, resim
ve interaktif gerçek zamanlı diyalogları da içine almaktadır. Chat odalarını
kullanan telefon sahibi herkes, nutuk atılabilecek herhangi bir yerden daha
uzağa giden bir sesle nutuk atabilir. Web sayfaları, mail exploder ve haber
grupları yoluyla aynı kişi bir bröşür yazarı olabilir. Bölge Mahkemesinin tespit
ettiği gibi, “İnternetteki içerik insan düşüncesi kadar çeşitlidir.” Bahse konu
içtihatlarımızın, bu medyaya uygulanması gereken Birinci Değişiklik denetimini
sınırlamadığı yönünde Bölge Mahkemesinin ulaştığı sonuçlara katılmaktayız.
CDA’ın belirsizliğinden dolayı Beşinci Değişikliği ihlâl edip etmediği bir
yana, kapsama alanına ilişkin pek çok muğlaklık onu Birinci Değişikliğin
amaçları bakımından problemli kılmaktadır. Örneğin CDA’ın iki bölümünden
her biri farklı bir biçimi kullanmaktadır. Birincisi “edepsiz” (indecent)
kelimesini kullanırken, ikincisi “organların cinsel ve salgılama faaliyetlerini
çağdaş toplum standartlarında açıkça rahatsız edici ifadelerle tanımlayan veya
resmeden” materyalden söz etmektedir. Her iki terimin tanımlarının
bulunmaması göz önüne alındığında dildeki bu farklılık; bu iki terimin birbiri ile
nasıl ilişkili olduğu ve ne anlama geldikleri hakkında konuşmacılar arasında
belirsizliğe yol açacaktır. Bir konuşmacı kendinden emin olarak; doğum
kontrolü uygulamaları, homoseksüellik, Pacifica görüşümüzün ekinde ortaya
atılan Birinci Değişiklik konularında veya hapishanelerdeki tecavüzün sonuçları
konusunda ciddî bir tartışmanın CDA’ya aykırı olmayacağını varsayabilir mi?
Bu belirsizlik, CDA’nın potansiyel muzır malzemelerden çocukları korumak
için Kongrenin amacına dikkatli bir biçimde uyarlanmış olması olasılığını
zayıflatmaktadır.
CDA’ın belirsizliği, iki sebepten dolayı özel bir kaygı konusudur. Birincisi,
CDA, içerik esaslı bir konuşma düzenlemesidir. Böyle bir düzenlemenin
belirsizliği, serbest ifade konusunda açık etkileri sebebiyle özel Birinci
Değişiklik kaygılarını artırmaktadır. İkincisi, CDA, bir cezaî kanundur. Ceza
sebebiyle mahkûmiyetinin utancına ve aşağılanmasına ek olarak, CDA kanunu
ihlâl edenleri her bir ihlâl eylem için iki yıla kadar hapis cezası ile birlikte başka
cezalarla da tehdit etmektedir. Ceza yaptırımlarının katılığı; konuşanların,
tartışmaya açık kanun dışı sözler, fikirler ve görüntülerle bile iletişim
kurmalarından daha çok sessiz kalmalarına sebep olabilecektir. Pratik bir sorun
olarak artan bu vazgeçirici etki, kapalı düzenlemelerin “ayırt edici risk
zorlaması” ile ikiye katlanmakta, ve önemli Birinci Değişiklik kaygılarını ortaya
çıkarmaktadır.
Hükümet; Kanunun, Miller v. California kararında bu mahkemenin koyduğu
müstehcenlik standardından daha belirsiz olmadığını iddia etmektedir. Ancak bu
böyle değildir. Miller’da bu mahkeme, cinsel olarak açık eylemlerin resimlerini
içeren bröşürleri bu malzemeleri istemeyen bireylere postalayan bir ticari şirkete
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karşı verilen mahkûmiyeti denetlemiştir. Müstehcenlik tanımını belirlemek için
bir süre uğraştıktan sonra, Miller davasında bugüne kadar geçerli olan bir
müstehcenlik testi ortaya koyduk. Bu testin unsurları şunlardır:
“(a) Çağdaş toplum standartları uygulandığında ve söz konusu şey bir
bütün olarak ele alındığında ortalama bir kişinin bu şeyin şehvet
uyandırdığına karar verip vermeyeceği; (b) Söz konuşu şeyin uygulanabilir
eyalet hukuku tarafından özel olarak tanımlanan cinsel davranışı açıkça
rahatsız edici olarak tanımlayıp tanımlamadığı veya resmedip etmediği; (c)
Bir bütün olarak ele alındığında söz konusu şeyin ciddî biçimde edebi,
sanatsal, siyasal ve bilimsel değeri bulunup bulunmadığı.”
Hükümete göre, CDA anayasaya aykırı şekilde müphem olamaz, çünkü
CDA’ın “açıkça rahatsız edici” standardı (ve biz iddia doğrultusunda onun
eşanlamlısının “edepsiz” standardı olduğunu kabul ediyoruz) üç saç ayaklı
Miller Testi’nin parçalarından birisidir.
Hükümetin iddiası aslında yanlıştır. Miller Testi’nin ikinci ayağı – anlam
bakımından birbirine benzeyen bir standart - CDA’ın ihmal ettiği kritik bir şartı
içerir: Kanun dışı olan malzeme “uygulanabilir eyalet kanununda özellikle
tanımlanmıştır.” Bu şart; CDA’da kullanıldığı gibi, “açıkça rahatsız edici” açık
uçlu terimindeki belirsizlik karakterini azaltır. Bunun dışında, CDA; (1)
salgılama eylemlerini ve (2) doğasında cinsellik ve salgılama olan organları”
içerirken, Miller’in tanımı “cinsel davranışlar”la sınırlıdır.
Hükümetin gerekçesi de hatalıdır. Üç sınırlamayı içeren bir tanımlamanın
belirsiz olmayacağı, bu sınırlamalardan birinin tek başına belirsiz olmayacağı
anlamına gelmez. Miller’in ilâve iki saç ayaklarından biri; --(1) bir bütün olarak
alındığında, materyal, “şehvetli” isteği gösterir. (2) bunun “ciddî edebi, sanatsal,
siyasal ve bilimsel değer eksikliği” vardır--müstehcenlik tanımının belirsiz bir
şekilde yayılmasını kritik bir şekilde sınırlar. İkinci şart özellikle önemlidir.
Çünkü; bu ikinci şart “açıkça rahatsız edici” ve “şehvetli istek” kriterinden farklı
olarak, çağdaş toplum standartlarıyla yargılanamaz. CDA’da bulunmayan bu
“sosyal değer” şartı; bir hukuk sorunu olarak temyiz mahkemelerinin sosyal
olarak kötülüğü azaltan değerde ulusal bir zemin kurmak suretiyle tanım
konusunda bazı sınırlamalar ve düzenlemeler yapmasını sağlamaktadır.
Mahkemelerin CDA standartlarına bu tür yasal sınırlamalar getirebileceği
yolundaki Hükümetin iddiası; toplum standartlarına göre materyalin “açıkça
rahatsız edici” olup olmadığını tespit etmek için jürilerin bulunması sebebiyle
Miller’in kendi gerekçesi tarafından çürütülmektedir.
Böylece, Miller ve önceki diğer davaların tersine, CDA yasanın kapsamını
da aşacak şekilde, ifadeye yönelik daha büyük bir sansür tehdidi sunmaktadır.
Yasa kapsamının müphem çerçevesi göz önüne alındığında, CDA, mesajları
anayasal koruma altında olan bazı konuşmacıları tartışmasız susturacaktır. Bu
tehlike, yasanın çok geniş olmaması gerektiğinde ısrar etmek için ayrı bir sebep
oluşturmaktadır.
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Birinci Değişikliğin ifadenin içeriğini düzenleyen bir yasadan beklediği
belirlilik/kesinlik niteliğinden CDA’ın yoksun olduğu konusunda ikna olduk.
Reşit olmayanların potansiyel olarak muzır olan konuşmalara ulaşmasını
önlemek için CDA, yetişkinlerin anayasal hak olarak alabilecekleri ve
başkalarına iletebilecekleri önemli miktardaki ifadeyi yasaklamaktadır. Eğer
daha az sınırlayıcı alternatifler yasanın meşru olarak çıkarılma amacına
ulaşmada etkili olabilecekse, yetişkin lerin ifade özgürlüğüne getirilen bu yük
kabul edilemez.
Yetişkinlerin serbest konuşma hakkını değerlendirmede biz şunu son derece
açık hâle getirdik: “edepsiz (hâkim ahlâkî telâkkilere aykırı) olan, ancak
müstehcen olmayan cinsel ifade Birinci Değişiklikle korunmuştur.” Bkz. Carey
v. Population Services İnt’l 431 U.S. 678, 701 (1977) (“Müstehcenlikle ilgisi
olmayan yerlerde tutarlı bir şekilde şunu ele aldık: Korunan ifadenin bazıları
için yakışıksız olması onun yasaklanmasını haklı çıkarmamaktadır.”) Gerçekten
de Pacifica kararında Mahkeme şu tesbitte bulundu: “Toplumun ifadeyi
yakışıksız bulması onu yasaklamak için yeterli bir sebep oluşturmamaktadır.”
Çocukları muzır materyalden koruma konusunda Hükümet’in gözettiği
yararı birçok kez haklı bulduğumuz doğrudur. Fakat bu yarar, yetişkinlere
yönelik konuşmanın gereksiz bir biçimde geniş olarak yasaklamasını haklı
çıkarmamaktadır. Açıkladığımız gibi Hükümet, “yetişkin nüfusunu, sadece
çocuklara uygun olacak biçime indirgeyemez.”
Hükümet CDA’ın yetişkinlerin haberleşmesini azaltmadığını iddia ederken,
herhangi bir iletinin alıcısından birinin çocuk olduğu bilindiği zaman, bu iletiyi
yasaklamanın erişkinlerin birbiri ile iletişimini engellemeyeceği konusundaki
yanlış olgusal çıkarıma dayanmaktadır. Bölge Mahkemesinin bulguları bu
çıkarımın dayanaksız olduğunu ortaya koymaktadır.
Çoğu iletiler için potansiyel dinleyicilerin büyüklüğü göz önüne alındığında
ve uygulanabilir yaş belirlemesi işleminin bulunmaması durumunda, gönderici
bir veya birden fazla çocuğun iletiyi görmesinin muhtemel olduğunu bilmekle
suçlanacaktır. Örneğin, 100 kişilik bir sohbet grubundan bir veya birden fazla
kişinin çocuk olacağı ve bu sebeple de gruba edepsiz bir mesaj göndermenin suç
olacağı bilgisi, kesinlikle erişkinler arasındaki iletişime sıkıntı verecektir.
CDA’nın kapsamının genişliği, tamamıyla emsali görülmemiş biçimdedir.
Ginsberg ve Pacifica kararlarında onanan düzenlemelerin tersine, CDA’nın
kapsamı ticari ifadelerle veya ticaretle uğraşan kişilerle sınırlı değildir. CDA’nın
açık uçlu yasaklamaları, çocukların hazır bulunduğu bir ortamda kendi
bilgisayarlarında toplum töresine aykırı mesajları gönderen veya gösteren kar
amacı gütmeyen tüzel veya gerçek kişilerin tamamını kapsamaktadır. Genel ve
tanımı bulunmayan “toplum töresine aykırı” (edepsiz) ve “açıkça rahatsız edici”
terimleri, önemli eğitimsel değerler veya diğer değerlerle ilgili pornografik
olmayan pek çok materyali kapsamaktadır. Bundan başka, İnternet’e
uygulandığı şekliyle “toplum standartları” ölçütü; ulus çapında dinleyicilerin
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ulaşabileceği herhangi bir iletişimin, bu mesaj tarafından rahatsız edilmesi
muhtemel toplum standartları tarafından karar verileceği anlamına gelmektedir...
İçeriğe dayanan ifade konusundaki bu geniş kısıtlama, niçin daha az
kısıtlayıcı bir hükmün CDA kadar etkili olamayacağını açıklamak için
Hükümete özellikle ağır bir yük yüklemektedir. Hükümet bu açıklamayı
yapmamıştır. Bu Mahkemedeki argümanlar; sanatsal ve eğitimsel değere sahip
olanlar için istisnalar oluşturarak, ebeveynin seçimi için biraz tolerans
sağlayarak ve İnternetin bazı bölümlerini – örneğin ticari siteler gibi diğerlerinden farklı düzenleyerek – sohbet odaları gibi - “toplum töresine aykırı”
materyalin ebeveynin evlerine gelen materyalin ebeveyn tarafından kontrol
edilmesini kolaylaştıracak şekilde “etiketlenmesini” gerektiren bazı olası
alternatiflere gönderme yapmıştır. Özellikle Kongre tarafından detaylandırılmış
bulguların veya hatta CDA’ın özel problemlerine yönelik oturumların
bulunmaması karşısında , CDA’ın dar olarak şekillendirilmediği konusunda ikna
olduk...
Hükümet’e göre, §§223(a) ve (d)’deki “bilme” zorunluluğu, özellikle
§223(d)’de bulunan “belirli çocuk” öğesi ile birleştiğinde, CDA’ı fazla geniş
olmaktan kurtarır. Her iki bölümün de sadece 18 yaşından küçük olduğu bilinen
kişilere ahlâksız mesajların gönderilmesini yasaklaması sebebiyle, Hükümet bu
hükmün, göndericilerin “yetişkinlere materyal göndermekten sakınmalarını
gerektirmediğini, sadece bu tür materyalleri 18 yaşından küçük olduğunu
bildikleri kişilere göndermekten sakınmaları gerektirdiğini” iddia etmektedir. Bu
iddia, sohbet odaları, haber grupları, mail exploderlar ve Web’i de içeren çoğu
Internet alanının herkese açık olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir. Bu sebeple,
bilginin/bilmenin zorunlu olmasının bir biçimde yetişkinlerin iletişimini
koruyacağı biçimindeki Hükümetin iddiası dayanaksızdır. §223(d)’deki “belirli
şahıs” şartının en kuvvetli yorumu bile, yasayı kurtaramaz. Bu haliyle yasa,
edepsiz ifade karşıtı herhangi bir kişiye çok geniş sansür gücü verebilir. Bu tür
bir şahıs, basitçe internete bağlanır, ve potansiyel bağlanıcıları 17 yaşındaki
oğlunun – “18 yaşın altında.. bir belirli şahıs olarak”- da hatta olacağı
konusunda bilgilendirebilir.
Biz, Bölge Mahkemesi’nin CDA’nın korunan konuşmalar üzerine kabul
edilemeyecek ağır sorumluluklar yüklediği ve savunmaların açıkça geçersiz
anayasal olmayan hükmü koruyacak olan “dar yorumlama”nın bir çeşidini
oluşturmadığı şeklindeki kararlarına katılıyoruz. Sable kararında orada yer alan
gündemdeki ifade sınırlaması sorununun “pire için yorgan yakmak” anlamına
geldiğine işaret etmiştik. Özgür konuşma üzerinde kara bulutlar gezdiren CDA,
internet topluluğunun büyük bir kısmının üstüne ateşle gitmektedir.
Bu dava, Mahkemenin dava konusu bir yasayı dar yorumladığı diğer
davalara benzemez. Bu dar yorumlayışın sebebi, yasa metninin veya yasama
organının amacına ilişkin diğer kaynakların bu Mahkemenin takip edebileceği
belirgin bir hat çizmesidir. Meselâ Brockett, 472 U.S., 504 -505 (Sadece
“şehvet” kelimesinin gerçekten ve etkin bir şekilde kanundan çıkartılmasını
kapsayacak şekilde müstehcenlik kanunu geçersiz kılındı).. Dahası bizim United
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States v. Treasury Employees, 513 U.S. 454, 479 (1995), davasındaki kararımız
mevcut olaya da uygulanabilir. Bu davada, “Kongrenin nerede yeni bir çizgi ya
da çizgiler çekilmesi gerektiği konusunda tutarsız işaretler gönderdiği bir
durumda, fazlasıyla geniş bir yasa tarafından düzenlenen ifade kategorileri
arasında bir ya da daha fazla çizgi çekmeyi” reddettik. Zira, çizgiyi
belirlememiz “yasamaya ilişkin alanın oldukça ciddî bir şekilde istilasını
gerektirirecekti.” Bu Mahkeme “anayasal gerekliliklere uyması için ...bir
kanunu yeniden yazmayacaktır”.
Bölge Mahkemesi’nde olmadığı hâlde, bu Mahkeme’de Hükümet şu
iddialarda bulunur: -çocukları korumaya dair olan ilgisine ilâveten- internetin
artan gelişimindeki “eşit olarak önemli” ilgisi, CDA’ın anayasallığının kabulü
için bağımsız bir esas sağlar. Hükümet açıkça şu varsayımı yapar : İnternet
üzerindeki “ahlâksız” ve “açıkça rahatsız edici” malzemenin düzenlenmemiş
kullanabilirliği, çocuklara veya kendilerine muzır olan malzemenin korunmasız
kalması riski yüzünden, sayısız vatandaşı bu aracın dışına çıkartmaktadır.
Biz bu argümanı tekil olarak ikna edici bulmadık. Fikirlerin bu yeni
pazaryerlerinin genişlemesi, bu iddianın olgusal temelini yalanlamaktadır.
Kayıtlar, internetin yaygınlaşmasının bir fenomen olarak devam ettiğini
göstermektedir. Anayasal geleneğin bir konusu olarak, aksine kanıtların
yokluğunda biz şunu varsayıyoruz: Konuşma içeriğinin Hükümet tarafından
düzenlemesi, fikirlerin serbest alış verişini cesaretlendirme yerine, buna
müdahale edilmesi anlamına gelmektedir. Demokratik bir toplumda, ifade
özgürlüğünü teşvikteki yarar, sansürün teorik fakat ispatlanmamış bütün
faydalarına ağır basmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı, Bölge Mahkemesi’nin kararı onaylandı.

Yargıç O’Connor’ın, Baş Yargıç’ın katıldığı, kısmen mutabık
kısmen karşı oy yazısı.
Neden 1996 tarihli CDA’ı, Kongre’nin internet üzerinde “yetişkin bölgeler”
oluşturma çabası olarak gördüğümü açıklamak amacıyla ayrı görüş yazıyorum.
İçtihatlarımız gösterdi ki, böyle bölgelerin oluşturulması anayasal açıdan uygun
olabilir. Amacının uygunluğuna rağmen CDA’ın bazı bölümleri, anayasal
değildir, çünkü bunlar anayasal zorunluluklardan geçen bir “bölgeleme hukuku”
oluşturmaya yönelik olarak önceki kararlarımızın geliştirdiği modelden
sapmaktadır.
“Yetişkin bölgeleri” oluşturma, kesinlikle yeni bir düşünce değildir.
Eyaletler, yetişkinlerin sıkça uğradığı bazı yerlere, reşit olmayanların girmesini
uzun süre engellemiştir. Eyaletler, “reşit olmayanlar için muzır” olduğu
varsayılan ifadelere, onların ulaşmasını da engelledi. Mahkeme, daha önce bazı
bölgeleme kanunlarını, eğer bunlar yetişkin ve reşit olmayanların Birinci
Değişiklik haklarına saygılı iseler, onayladı. Başka bir deyişle, eğer (i)
materyallere yetişkinlerin ulaşmasını haksız yere yasaklamamışsa, ve (ii)
küçükler yasaklı materyali okumak veya incelemek için Birinci Değişiklik
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hakkına sahip değilseler, bir bölgeleme kanunu geçerlidir. 1997’deki mevcut
şekliyle internete uygulandığı gibi, yasanın “görüntüleme” hükmü ile “ahlâksız
iletim” ve “özel şahıs” hükümlerinin bazı uygulamaları; bazı durumlarda
malzemeye yetişkinlerin erişimini kısıtlayarak, bu sınırlama ilkelerinin
birincisine aykırıdırlar. Mahkemeden farklı olarak, ben yasanın sadece bu
durumdaki hükümlerini geçersiz kabul ederdim..
Davalarımız bize açıkça gösterdi ki, sadece yetişkinlerin düzenlenmiş
konuşmayı elde edebileceği durumlarda bir “bölgeleme” kanunu geçerlidir. Eğer
yetişkinler bunu yapamıyorlarsa, kanun çocukları, onların elde etme hakkı
olmadığı konuşmalardan uzak tutmanın daha fazlasını yaparak yetişkinlerin
anayasal olarak korunan ifadelere erişme hakkını ihlâl eder ve etkili bir şekilde
“yetişkin nüfusu... , sadece çocuklar için uygun olanı okumaya indirger.” Butler
v. Michigan, 352 U.S. 380, 383 (1957). Birinci Değişiklik, bu müdahaleyi tolere
etmez...
Ginsberg davasında Mahkeme şu yargıya vardı: New York Kanunu, anayasal
olarak yeterli bir yetişkin bölgesi oluşturdu, çünkü bizatihi yasa yalnızca reşit
olmayanların erişimini engelledi. Mahkeme, bir yetişkin bölgesi
oluşturulduğunda yetişkinlerin erişimine izin verileceğini ve küçüklerin de
düzenlenmiş ifadeye erişiminin engelleneceğini sorgulamadı, dolayısıyla böyle
olması gerektiğini varsaydı. Bugünün öncesinde bu varsayımı sorgulamak için
herhangi bir sebep yoktu, zira Mahkeme bundan önce sadece fiziki dünyada
işleyen kanunları düşündü. Bu fiziki dünya “yetişkin bölgelerini” oluşturmayı
mümkün kılan iki özelliğe sahiptir: coğrafya (mekan) ve kimlik. Bkz., Lessig,
“Reading the Constitution in Cyberspace”, 45 Emory L. J. 869, 886 (1996).
Reşit olmayan biri, bu eğlenceyi sağlayan bir yere girebilmesi durumunda
ancak, bir yetişkin dans şovunu görebilir. Bunu yapmaya teşebbüs ettiğinde,
kimliğini (veya sonuç olarak yaşını) tamamen gizleyemeyecektir. Bu yüzden,
coğrafya ve kimliğin ikiz özellikleri, kuruluşun sahibinin yetişkinlere izin verip,
çocukları bu yere girmekten alıkoymasını sağlar.
Elektronik dünya ise temelden farklıdır. Çünkü elektronik yolların iç
bağlantısından başka bir şey değildir. Sibermekan, konuşmacıların ve
dinleyicilerin kimliklerini saklamalarına izin verir. Sibermekan, kuşkusuz
coğrafyanın bazı şekillerini yansıtır. Meselâ sohbet odaları ve Web siteleri
internet üzerindeki sabitleşmiş “yerleşimler” arasında bulunurlar. Ancak,
kullanıcılar, kimlikleri veya yaşları hakkında herhangi bir açıklama yapmadan
internet üzerindeki mesajları iletip alabildiklerinden, bazı mesajlara erişme
noktasında kimlikleri dolayısıyla kişileri dışlamak mevcut şartlarda mümkün
değildir.
Sibermekan, bir diğer temel yolla, fiziki dünyadan farklılaşır: Sibermekan,
şekillen(diril)me kapasitesine sahiptir. Bu yüzden, sibermekanda engeller
yapmak ve bunları kimliği perdelemek için kullanmak mümkündür. Böylelikle
siber uzay, fizik dünyaya benzer hâle gelir ve sonuçta bölgeleme kanunlarına
daha uyumlu olur. Sibermekanın dönüşümü, halihazırda gerçekleşmektedir.
İnternet konuşmacıları (internet üzerinden materyal gönderen kullanıcılar)
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“gateway” teknolojisini kullanarak, sibermekanın kendisini bölgelemeye
başladılar. Bu teknoloji, sibermekanın bazı bölgelerine girebilmesinden önce,
internet kullanıcılarının kendileri hakkındaki bilgiyi girmesini –belki bir yetişkin
tanımlama numarası veya bir kredi kartı numarası- gerektirir. Bu, bir gece
kulübüne girmeden önce, bir sahtekarın bir şahsın ehliyetini kontrol etmesi gibi
bir şeydir. Bilgiye ulaşan internet kullanıcıları, sibermekanı kendiliğinden
bölgelemeye teşebbüs etmedi, fakat sibermekandaki bilgiye ulaşmak için kendi
gücünü sınırlamayı denedi. Bölgelemeyi esas alan bu kullanıcı, yazılım
perdelemesi (Cyber Patrol veya Surf Watch gibi) kullanarak veya perdeleme
kapasitesi olan browser’larla başarılı olabilir. Arama yerleri ve metin şifrelerinin
her ikisi de “yetişkin” siteleriyle ilgilidir ve eğer kullanıcı isterse, bu sitelere
girişi engeller. İnternet İçerik Seçme Platformu (the Platform for Internet
Content Selection (PICS) ) projesi, kendi konuşma içeriklerini ölçmek için, tüm
perdeleme programlarının tanıdığı şifreleri kullanan internet konuşmacılarının
teşvik edilmesiyle, bölgeleme esaslı kullanıcının faaliyetlerini kolaylaştırmak
için hazırlandı.
(.......)
Her ne kadar interneti bölgelemeye dair beklentiler umut verici olarak
görünse de, CDA’ın anayasallığını İnternetin bugünkü hâline uygulandığı
şekliyle değerlendirmek gerektiği noktasında Mahkemeye katılıyorum.
Sibermekanın mevcut durumu dikkate alındığında, “görüntüleme” hükmünün
anayasallık testini geçemiyeceği konusunda Mahkemeyle hemfikirim.
“Gateway” (Kapı giriş yeri) teknolojisi sibermekanda tamamen kullanılabilir
hâle gelinceye kadar, ki 1997’de bu mümkün değildir, bir konuşmacının
görüntülediği konuşmanın sadece yetişkinlere ulaşacağına dair bir güvence
verilemez, çünkü, konuşmayı bir “yetişkin bölgesi”ne sınırlamak mümkün
değildir. Bu yüzden, konuşmacı için CDA’ndaki bir sorumluluktan kaçmanın
tek yolu, ahlâksız ifadenin kullanımından tamamen sakınmaktır. Fakat bu
zorlanmış sessizlik, tüm niyet ve amaçlarla, bu konuşmayı yapmak ve elde
etmek isteyen yetişkinlerin Birinci Değişiklik hakkına tecavüz eder, “[internet
üzerindeki] yetişkin nüfusunu, sadece çocuklara uygun olanları okumaya
indirger”. Sonuç olarak “görüntüleme” hükmü, dikkatli incelemeler karşısında
ayakta kalamaz.
Uygulamalarının tümünde anayasaya aykırı olmadıklarından, “ahlâksız
iletim” ve “belirli şahıs” hükümleri daha yakın bir mesele sunarlar. Yukarıda
tartışıldığı gibi “ahlâksız iletim” hükmü, göndericinin 18 yaşın altında olduğunu
bildiği birisine, ahlâksız mesajı bilerek iletmesini suç hâline getirir. “Belirli
şahıs” hükmü, göndericinin, ahlâksız mesajını almasını niyetlendiği kişinin reşit
olmayan biri olduğunu bilmesini açıkça gerektirmezken, bu hüküm de aynı
davranışı yasaklı hâle getirir. Temyize başvuran, Mahkemeyi söz konusu hükmü
bilme şartını empoze ettiği şeklinde yorumlamaya zorlamaktadır ki ben de aynı
şeyi yapardım.
Böyle yorumlandığında, bir yetişkin ve bir veya daha fazla reşit olmayanla
ilgili bir konuşmaya uygulanış şekliyle her iki hüküm de anayasaldır. Meselâ,
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yetişkin biri, reşit olmayan birisine bilerek e-posta gönderdiğinde veya bir
yetişkinle bir reşit olmayan birbiriyle veya aynı sohbet odasındaki diğer reşit
olmayanlarla söyleştiğindeki durumlar. Bu bağlamda, bu hükümler, bizim
Ginsberg’de onayladığımız kanundan farklı değildir. Yetişkinin reşit
olmayanlara söyleyebileceklerini kısıtlamak, onun diğer yetişkinlerle olan
haberleşme yeteneklerini hiçbir şekilde kısıtlamaz. O, bir sohbet odasındaki
diğer yetişkinlere ahlâksızca konuşmaktan alıkonulamaz, (çünkü konuşmaya
katılan diğer yetişkinler mevcut değildir) ve o, ahlâksız e-postaları diğer
yetişkinlere göndermede özgürdür. Konuyla ilgili evren sadece bir yetişkini
içerir ve bu evrendeki yetişkin, ahlâksız konuşmayı kullanmaktan kaçınma ve
bunun sonucu olarak bir “yetişkin” bölgesindeki odanın içinde bu konuşmanın
tamamını saklama gücüne sahiptir.
Ne var ki, Ginsberg davasıyla olan benzerlik, konuşmaya birden fazla
yetişkin dahil olduğunda ortadan kalkmaktadır. Reşit olmayan biri yetişkinlerin
meşgul ettiği bir sohbet odasına girerse, CDA, odadaki yetişkinlerden ahlâksız
konuşmayı durdurmalarını ister. Bunu yapmazlarsa, edepsiz bir mesajı
içlerinden biri bir küçük olan belirli kişilere ilettikleri için gruba ahlâksız
beyanda bulunmaktan “ahlâksız iletim” ve “belirli şahıs” hükümlerine göre
suçlanabileceklerdir. CDA, bu yüzden, bir kitapçıya mağazasına bir çocuk
girdiğinde herhangi bir kişiye pornografik dergi satmayı yasaklayan bir kanuna
benzer. Hatta böylesi bir kanunun, reşit olmayanları kitapçıdan tamamen
dışlamanın makul bir alternatifi olarak, fiziki dünyada anayasal olabileceği
varsayılabilir. Reşit olmayanları, sibermekandaki sohbet odalarından dışlamanın
herhangi bir yolunun yokluğu, bu odalardaki ahlâksız konuşmalarla meşgul
yetişkinlerin haklarını kısıtlar. “Ahlâksız iletim” ve “belirli kişi” hükümleri bu
hatayı paylaşır.
Fakat bu iki hüküm, tüm durumlarda yetişkinlerin konuşmalarına tecavüz
etmez. Ve aşağıda tartışıldığı gibi; reşit olmayanların okuma ve araştırma
hakkına sahip oldukları konuşmaların büyük bir kısmına onların erişimini
kısıtlasa bile, hükümlerin aşırı geniş olduğunu düşünmüyorum. Buna göre CDA,
anayasal olarak bazı durumlara uygulanabilecektir. Normalde bu durum, yasanın
bizatihi anayasal olmadığı iddiasının Mahkeme’ce reddini gerektirirdi. Ancak,
temyize başvuranlar, iddialarını Birinci Değişikliğe dayandırmaktadırlar. Bu
iddiaya göre CDA bizatihi geçersizdir, çünkü o “esasen çok geniştir” – yani, o
“oldukça geniş bir alana uzanmakta ve anayasal olarak korunan önemli oranda
ifadeyi yasaklamaktadır.” Kaç tane yetişkinin haberleşmenin dinleyicisi
olduğuna bakılmaksızın, yetişkinlerle reşit olmayanlar arasındaki tüm
haberleşmeleri kapsaması dolayısıyla bu hükümlerin aşırı geniş olduğu
konusunda Mahkeme ile aynı görüşteyim.
Bu sonuç yine de konuyu sona erdirmez. Burada olduğu gibi, “kanuna itiraz
eden taraflar, aşırı geniş kanunun cezalandırmayı amaçladığı korunan
konuşmaya katılmak isteyenlerdir...kanun çok geniş alana yayıldığı oranda vakit
geçirilmeden geçersiz kılınmalıdır.” Kongrenin, bir yetişkin ve bir ya da daha
fazla reşit olmayan arasındaki bazı haberleşmeleri yasaklama niyeti konusunda
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soru işareti yoktur... Şu konu da kesindir ki, eğer Kongre daha geniş bir
versiyonunun anayasaya aykırı bulunacağını bilseydi, bu hükümlerin daha dar
bir versiyonunu kanunlaştırırdı... Ben bu yüzden, “ahlâksız iletim” ve “belirli
şahıs” hükümlerinin, iletişimi başlatan tarafın tüm alıcıların küçükler olduğunu
bildiği İnternet iletişimlerine uygulanması bağlamında, anayasal olduğunu
düşünüyorum.
CDA’ın reşit olmayanların Birinci Değişiklik haklarına büyük ölçüde
müdahale etmesi ve bu yüzden geçerli bölgeleme kanunlarının ikinci özelliğine
aykırı olması, daha yakın bir sorunu ortaya koyar. Ginsberg davasında
onayladığımız kanun, “küçüklere zararlı” dergilerin onlara satışını
yasaklamaktaydı. Bu kanuna göre bir dergi, sadece reşit olmayanlar için
müstehcense, “küçüklere zararlı” idi. Müstehcen ifadelerin Birinci Değişiklik
tarafından korunmadığını, New York’un küçükler için müstehcenliğin ne
olduğunu tanımlamada serbest olduğunu belirterek Mahkeme, dava konusu
kanunun “anayasal olarak küçüklere tanınan ifade özgürlüğü alanını işgal”
etmediği sonucuna ulaşmıştı. Bu sebeple New York küçüklerin Birinci
Değişiklik haklarını ihlâl etmemişti...
Bana göre reşit olmayanlar hakkında anayasal olarak korunan fakat CDA ile
yasaklanan konuşma dünyası çok küçük bir değere sahiptir. Temyize gidenler,
bu evren içine düşen konuşma örneklerini sunamamaktadırlar ve “kanunun açık
meşru yayılımına göre” bu evrenin büyüklüğünün sebebini açıklamaya teşebbüs
etmemektedirler. CDA’ın bazı “değerlere” sahip materyalleri reşit olmayanların
elde edebilme hakkını reddetmesi büyük ölçüde konunun dışındadır. Hapishane
tecavüzü veya çıplak sanatlar üzerine yapılan tartışmalar, yetişkinler için bazı
yetiştirici eğitim değerlerine sahip olabileceğinden, reşit olmayanlar için bu
değerlerin gerekliliği söz konusu değildir. Ginsberg kararına göre, çocuklar
yalnızca “çocuklar için yetiştirici sosyal önem”i haiz açıkça rahatsız edici
materyalleri elde etmek için Birinci Değişiklik haklarına sahiptirler. “Bir
yetişkinden bir reşit olmayana giden e-postaların pek çoğu, aile üyeleri
arasındaki konuşmalardır” kaydını destekleyecek herhangi bir kanıt da yoktur.
Bu konuşmaların düzenlemeden muaf olmasının yasal desteği için de kanıt
sunulmamıştır. Şu hâlde, kanaatimce, CDA reşit olmayanların büyük bir
kısmının anayasayla korunan konuşmaları konusunda bir yük getirmemektedir.
Bu yüzden, bir bölgeleme kanunu olarak CDA’ın anayasallığı, onun,
yetişkinlerin Birinci Değişiklik haklarına büyük ölçüde müdahale etmesine
bağlıdır. Çünkü “ahlâksız iletim” ve “belirli şahıs” hükümleri; “görüntüleme”
hükmü ve birden fazla yetişkinle ilgili haberleşmelere uygulandığı şekliyle,
yetişkinlerin haklarına tecavüz etmektedir. Ben sadece bu boyutuyla, CDA’ı
geçersiz sayardım. “Ahlâksız iletim” ve “belirli şahıs” hükümleri; bir yetişkin ve
bir ya da daha fazla reşit olmayan arasındaki haberleşmelerde, ahlâksız
konuşmaların kullanımını yasakladığı ölçüde, onaylanabilir ve onaylanmalıdır.
Mahkeme, zıt bir yargıya vardı, ve ben bu yargıya saygılarımla muhalifim.
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Özet
Kaliforniya’da kişilerin genel seçimlere aday olarak girebilmelerinin bir yolu, meşru
bir siyasî partinin önseçmini kazanmalarıdır. Kaliforniya, eyaletin parti önseçim
sistemini, kapalı önseçim sisteminden (ki burada partinin adaylarına sadece o siyasî
partinin üyeleri oy verebilir) herkese açık önseçim sistemine (ki burada her bir
seçmenin oy pusulasında parti üyeliğine bakmaksızın her türlü aday listelenir ve
seçmene bu adaylar arasından istediğini özgürce seçme fırsatı verilir) değiştirdi. En
çok oyu alan her partinin adayı, o partinin genel seçimlerde yarışacak olan adayı
olur. Davacı partilerden her biri de, (partilerine) üye olmayanların partilerinin
önseçiminde oy kullanmalarını yasaklar. Bu partiler, davalı eyalet yetkilisine karşı
mahkemede dava açtılar. Dava gerekçesi, diğer hususların yanında, herkese açık
önseçim sisteminin Birinci Değişiklikten kaynaklanan örgütlenme özgürlüğünü ihlâl
ettiğiydi. Açık Önseçim Yanlısı Davalı Kaliforniyalılar devreye girdi. Bölge
Mahkemesi, açık önseçimin davacıların örgütlenme haklarına getirdiği yükün çok
fazla olmadığını ve bunun hayati devlet çıkarları bakımından haklı olduğunu kabul
etti. Dokuzuncu Daire bu kararı onayladı.
Kaliforniya’nın herkese açık önseçim uygulaması, bir siyasî partinin Birinci
Değişiklikten kaynaklanan örgütlenme özgürlüğünü ihlâl etmektedir.
Karar bozuldu.

Yargıç SCALIA Mahkemenin Kararını Açıkladı.
Bu dava, Kaliforniya Eyaletinin bir siyasî partinin genel seçimlere girecek
adayını belirlemek için “herkese açık” önseçim olarak bilinen bir yöntem
kullanmasının Birleşik Devletler Anayasası Birinci Değişiklik’e uygun olup
olmadığı sorununu ortaya koymaktadır.

I
Kaliforniya kanunlarına göre, kamu kurumlarına girmek isteyen bir adayın, çoğu
federe ve federal devletin seçimle gelinen makamları için yapılan genel seçime
katılabilmesinin iki yolu vardır: Ya meşru bir siyasî partinin önseçimlerini
kazanarak aday gösterilmek yoluyla ya da (devlet çapındaki bir seçimde)
eyaletin seçmenlerinin yüzde birinin imzasını veya (diğer seçimlerde) seçim
bölgesinde oy kullanan nüfusun yüzde üçünün imzasını almak suretiyle
bağımsız olarak girebilir.
Kaliforniya Eyaleti 1996’ya kadar meşru partilerin adaylarının belirlenmesi
için “kapalı” önseçim olarak bilinen yöntemi uyguladı. Bu yöntemde, yalnızca
siyasî partinin üyeleri - yani oy kullanmak için kayıt yaptırarak partiye
bağlılıklarını ilân etmiş olanlar- partinin adayına oy kullanabilirler. Kalifornia
vatandaşları 1996’da kendi girişimleri ile yeni bir kanunu (Önerge 198) kabul
ettiler. Büyük ölçüde partilerdeki “sertlik yanlılarını” “zayıflatacak” ve “ılımlı
problem-çözücülerin” önünü açacak bir tedbir olması amacıyla çıkarılan bu
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kanun Kaliforniya’nın parti önseçimini kapalı önseçimden herkese açık
önseçim’e dönüştürdü. Yeni sisteme göre, “herhangi bir siyasî partiye bağlı
olmayanlar dahil, oy kullanmaya ehil olan bütün bireyler, siyasî bağlantısına
bakılmaksızın her hangi bir aday için…oy kullanma hakkına sahip olacaklardır.”
Kapalı önseçim sistemine göre, her seçmen, kendi partisinin adaylarıyla sınırlı
bir oy pusulası kullanırken; Önerge 198’e göre her seçmenin önseçim pusulası,
parti üyeliklerine bakılmaksızın tüm adayları listede gösterir ve böylece
seçmene bunlar arasından özgürce tercih yapabilmesini sağlar. Bununla birlikte,
oyların en çoğunu kazanan her parti adayı “izleyen genel seçimlerde ilgili
partinin adayıdır” kuralı, devam etmektedir.
Bu davadaki başvurucular dört siyasî partidir: Kaliforniya Demokratik
Partisi, Kaliforniya Cumhuriyetçi Partisi, Kaliforniya Özgürlükçü Partisi, ve
Barış ve Özgürlük Partisi. Bunların her biri de, partinin üyesi olmayan kişilerin
parti önseçimlerinde oy kullanmalarını yasaklamaktadırlar. Davalılar, Birleşik
Devletlerin Doğu Kaliforniya Bölgesine ait Bölge Mahkemesinde Kaliforniya
Eyalet Yönetimine karşı dava açtılar. Davacılar, diğer hususların yanında,
Kaliforniya’daki herkese açık önseçim yönteminin Birinci Değişiklik’teki
örgütlenme haklarını ihlâl ettiğini ileri sürdüler ve önleyici yargısal tedbir talep
ettiler. Kendileri de davalı konumunda olan Açık Önseçimler İsteyen
Kaliforniyalılar grubu da, davaya müdahil oldu. Bölge Mahkemesi, yeni yasanın
her parti önseçiminde partiye üye olmayan çok sayıda seçmenin dahil olmasına
yol açacağını kabul etti. Bu durumun, bir partinin kendi üyelerinin
seçeceklerinden farklı bir adayın seçilmesi sonucunu getireceğini, ya da en
azından aynı adayın kendisini farklı konumlarda gösterebileceğini de kabul etti.
Bununla birlikte, Bölge Mahkemesi, davacıların örgütlenme hakkı konusundaki
engelin çok büyük olmadığını ve devletin çıkarları açısından bakıldığında
“seçim sürecinin demokratik özelliğini ve seçilmiş görevlilerin temsil
kapasitesini artırması” sebebiyle yeni sistemin haklı olduğunu kabul etti.
Dokuzuncu Fedaral Bölge Mahkemesi, Bölge Mahkemesinin görüşünü kendi
görüşü gibi kabul ederek onayladı. Davanın bir üst mahkemeye havale edilmesi
için müzekkere çıkarttık.

II
Davalılar, herkese açık önseçim konusundaki savunmasını, önseçimlerin
vatandaşların kamu görevlilerinin seçiminde hayati bir rol oynadığı iddiasına
dayandırdı. Önseçimlerin en nihayetinde özel değil kamu faaliyetleri olduğunu
ve bu sebeple eyaletlerin, bu faaliyetlerin kamu çıkarlarını sağlayacak şekilde
gerçekleşmesinde bir role sahip olabileceğini, olması gerektiğini iddia ettiler.
Sonuç olarak, Önerge 198’in bir Eyaletin kendi seçim sistemini düzenlemek
amacını güden girişimin oldukça sıradan ve basit bir örneği olduğunu ileri
sürdüler.
Biz, Eyaletlerin, önseçimler dahil tüm seçim sürecinin yapılandırılması ve
denetlenmesinde önemli bir role sahip olması gerektiğini elbette kabul ediyoruz.
Örneğin, bir Eyaletin, partilerden parti içi rekabetin demokratik bir usulle
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gerçekleşmesini sağlamak amacıyla adaylarını tespit ederken önseçim formatını
kullanması isteğini, “çok bariz bir görüş” olarak dikkate aldık. Aynı şekilde, bir
Eyalet, partilerden, genel seçim pusulasının gayri ciddî adaylarla
doldurulmasının önlenmesi için, adayların pusulaya konmasından önce “yeterli
destek çoğunluğunun” oluştuğunu göstermelerini isteyebilir. Son olarak, bir
Eyalet, bir partinin kayıtlı üyelerinin, bu partinin önseçim sonucunu etkilemek
amacıyla bir başka partiye resmen geçiş yapmaları sürecini önlemek için,
adayların bir önseçimden belirli bir süre önce ilgili partiye kayıtlı olmaları
gerektiğini şart koşabilir.
Fakat biz, siyasî partilerin adaylarını seçme süreçlerinin Eyaletlerin özgürce
düzenleyebilecekleri bir kamusal faaliyet olduğu görüşünü kabul etmedik.
Aksine, Devletlerin, partililerin içişleriyle ilgili düzenleme yaparken Anayasanın
koyduğu sınırlara uygun hareket etmesi gerektiğini sürekli olarak belirttik. Bu
sebeple, davalının, Smith v. Allwright, 321 U.S. 649 (1944), ve Terry v. Adams,
345 U.S. 461 (1953) davalarına dayanması yanlıştır. Çünkü, Allwright
örneğinde, Texas Demokratik Partisi’nin önseçime katılımı sadece beyazlarla
sınırlı tutmasına ilişkin kuralını geçersiz saydık; Terry örneğinde ise, “kendi
kendini yöneten gönüllüler kulübü” olan Alakargakuşu Demokratik Derneği
tarafından belirlenen aynı kuralı geçersiz kabul ettik. Bu örnek davalar şu
sonuçları ortaya koymaktadır: Bir Eyalet, siyasî partilere özel rol veren bir
seçim süreci belirlediği zaman, bu Eyalet “Siyahların aleyhine ayırımcılığı
onaylamış, kabul etmiş ve uygulamış” olur, bu partiler (ya da, Alakargakuşu
Demokratik Derneği örneğinde olduğu gibi partilerin ayrılmaz “parçası” olan
örgütler) bu süreci işletmiş olurlar- ki böylece partilerin ayırımcı faaliyetleri
Onbeşinci Değişikliğe göre devlet faaliyeti olarak kabul edilir. Davalılar, siyasî
parti faaliyetlerinin kamu faaliyetleri olduğu tezini kabul etmezler.
Halka dayalı temsili demokrasilerde, vatandaşların, kendi siyasî görüşlerini
savunan adaylarla, seçmenlerden destek bulabilmek için, bir araya gelebilmeleri
fırsatının olmaması düşünülemez. Ulusal siyasî partilerin kuruluşu,
Cumhuriyetin kuruluşuyla hemen hemen eş zamanlıdır. Bu gelenekle uyumlu
bir şekilde, Mahkeme, Birinci Değişikliğin “ortak siyasî inançların geliştirilmesi
yönünde bir araya gelme özgürlüğünü” korumasını kabul etti. Ki bu, “derneği
oluşturan insanların tanınması ve derneği sadece bu insanlara sınırlandırma
özgürlüğünü elbette getirir.” Yani, örgüte alma hakkının bir sonucu, örgüte
almama hakkıdır. “Eğer dernekler, kararlarını, derneğin varlığını sağlayan
menfaatleri ve hedefleri paylaşan insanlarla sınırlandıramıyorlarsa, dernekleşme
özgürlüğü hiçbir garanti sağlamazdı.”
Siyasî derneklerin bireyleri dışlama özgürlüğünün, kendi adaylarını
belirleme sürecinden daha önemli olduğu başka bir alan yoktur. Bu süreç,
genellikle partinin gündeminin en önemli kamusal siyasî konularındaki
duruşunu belirler. Hatta bu duruşlar önceden belirlenmiş olsa bile, aday,
seçmenleri partinin görüşüne doğru yönlendirmek için partinin elçisi gibi
davranmak durumundadır. Bkz. Timmons v. Twin Cities Area New Party, 520
U.S. 351, 372 (1997) (“Fakat bir partinin aday tercihi, bu partinin temsil ettiği
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şeyi seçmenlere iletebileceği ve böylece seçmenlerin ilgisini ve desteğini
çekebileceği en etkili yoldur”). Bazı siyasî partiler (örneğin Başkan Theodore
Roosevelt’in Bull Moose Partisi, La Follette’nın Progressives’i (1924), Henry
Wallace’ın Progressives’i (1948), ve George Wallace’ın Amerikan Bağımsız
Parti’si (1968)), adaylarından neredeyse ayrı tutulamaz (ve onların hayatıyla
sınırlı) durumdadırlar.
Açıkçası, içtihatlarımız, bir siyasî partinin “partinin ideolojisini ve
tercihlerini en iyi temsil edecek bir destekçiyi/seçmeni seçme” süreci
bakımından Birinci Değişikliğin özel bir yer ve koruma içerdiğini
onaylamaktadır. Parti adayının seçilme zamanın “ortak prensiplere bağlılığın
somut bir uygulamaya ve böylece toplumsal siyasal güce dönüşebileceği önemli
bir dönüm noktası” olduğunu belirttik." Tashjian, 479 U. S., 216 (Yargıç
SCALIA, karşı oy) (“Cumhuriyetçi Parti üyelerinin kendi adayını seçme
yetkisi....hiç şüphesiz örgütlenme özgürlüğünü gösterir); Timmons, 520 U. S., at
359 (“[Y]eni Partinin örnek bir temsilcisini seçme hakkı Yeni Parti’ye aittir,
başka hiçbir kimseye değil” (Yargıç STEVENS, karşı oy) (“tanınmış bir siyasî
partinin üyelerinin kamu hizmetleri için kendi adaylarını seçmesi, hiç
tartışılmayacak anayasal haklarıdır”).
Wisconsin Eyaleti, La Follette’de başkanlık için herkese açık bir tercih
önseçimi uyguladı. Seçmenler her ne kadar Demokratik Partinin Ulusal
Konvansiyonunun delegelerini doğrudan seçmediyseler de (zira onlar daha
sonra parti üyeleri konvansiyonunda seçildiler), Wisconsin yasaları, seçilen
delegelerin ön seçim sonuçlarına uygun bir şekilde oy kullanmalarını şart koştu.
Bu sebeple, parti üyesi olmayanların parti adayının seçiminde oy kullanmalarını
sağlamak Demokratik Partinin kurallarına aykırıydı. Bizim görüşümüze göre,
devletin herkese açık önseçimleri destekleme yönündeki çıkarları ne kadar
kuvvetli olursa olsun, bu çıkarlar “Ulusal Partinin üyelerinin örgütlenme
özgürlüğüne yapılan böylesi ciddî bir müdahaleyi” haklı çıkarmaz.
Kaliforniya’nın herkese açık önseçim sistemi, bu davalarda ortaya konan
prensipleri ihlâl etmektedir. Önerge 198, siyasî partileri, partiyle bağlantı
kurmayı reddedenlerle ve daha da kötüsü bir rakiple açıktan bağlantı kuranlarla
bağlı kalmaya (adaylarının ve konumlarının onlar tarafından belirlenmesine)
zorlar. Bu yönüyle kapalı önseçim modelinden nitelik farkı vardır. Bu sistemde,
bir seçmenin parti bağlantısını önseçim gününde değiştirmesi ve böylece bir
anlamda “geçiş yapması ” oldukça kolay hâle getirildiği zaman bile, en azından
resmen partinin üyesi olması gerekir; ve bunu yaptığı anda, o partinin
adaylarının seçiminde oy vermekle sınırlı tutulur.
Bu davadaki deliller gösteriyor ki, Kaliforniya herkese açık önseçim
sisteminde bir partinin adayının rakip bir partinin üyeleri tarafından belirlenmesi
durumu çok uzak bir ihtimal değildir. Bu, gerçekten açık ve mevcut bir
tehlikedir. Örneğin, 1997’de Kaliforniya seçmenleri üzerine yapılan bir ankette
Cumhuriyetçilerin yüzde 37’si, 1998’de yapılacak Demokratların valilik
önseçimlerinde oy kullanmayı planladıklarını söylediler; ve Demokratların
yüzde 20’si, 1998’de yapılacak olan Cumhuriyetçilerin Birleşik Devletler
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Senato önseçiminde oy kullanmayı planladıklarını söylediler. Bu rakamlar,
herkese açık önseçimlerin olduğu diğer Eyaletlerdeki çalışmaların sonuçları ile
karşılaştırılabilir. Örneğin bir uzman, Washington’da bir partiden diğerine geçiş
yapan seçmenlerin sayısının yüzde 25’e kadar yükselebileceğini ortaya
koymuştur, bir diğeri de tüm Washington seçmenlerinin sadece yüzde 25 ile
33ünün kendilerini pusuladaki bir partinin adaylarıyla sınırlandırdıklarını
saptamıştır. Parti üyesi olmayanlar tarafından oy kullanılmasının etkisi,
Özgürlükçü (Libertarian) Parti ve Barış ve Özgürlük Partisi gibi küçük partiler
üzerinde çok daha büyüktür. İlk önseçimlerde bu partiler, Kaliforniya’nın
Önerge 198 uygulamalarına uygun şekilde hareket ettiler. Bazı seçimlerde parti
adayları için kullanılan toplam oylar, kayıtlı parti üyelerinin toplam sayısının iki
katından daha fazla idi. (California Secretary of State, Statement of Vote,
Primary Election,
June
2,
1998,
http://primary98.ss.ca.gov/Final/
Official_Results.htm; California Secretary of State, Report of Registration, May
1998, http://www.ss.ca.gov/elections/elections_u.htm.)
Kayıtlar, katılmayı tercih etmedikleri partilerin adaylarının seçimine yardım
eden seçmenlerin önemli bir kesiminin, genellikle partinin sadık üyelerinden
farklı siyasî görüşlere sahip oldukları yönündeki
bilinen iddiayı da
desteklemektedir. 1997’de Kaliforniya seçmenleri ile yapılan anket, parti üyeleri
ile bir başka partiden “geçiş yapan” önseçim seçmenlerinin siyasî tercihlerinin
önemli ölçüde farklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir uzman, bu duruma
“[Önerge 198’e göre] partilerin bazı durumlarda resmi yetkiyi çoğunluk ve hatta
parti üyelerinin çoğunluğu tarafından bile tercih edilmeyen bir adaya vermek
zorunda kalması kaçınılmazdır” şeklinde açıklık getirmiştir.
Dokuzuncu Bölge (Circuit) Mahkemesi, Önerge 198’in davacıların
örgütlenme haklarına getirdiği yükün çok büyük olmadığı sonucuna varırken,
kötü niyetli geçiş yapanların oylarının ya da baskın yapma durumunun düşük
olduğu ve “iyi niyetli” geçiş yapan seçmenlerin sayıları yüksek olsa bile
bunların ancak az sayıdaki yarışta belirleyici olabilecekleri görüşüne dayandı.
Fakat, parti adayının parti üyesi olmayanlar tarafından seçildiği tek bir seçim,
partiyi batırmak için yeterli olabilir. Eğer 1860 başkanlık seçimlerinde, yenice
gelişen Cumhuriyetçi Partinin muhalifleri Abraham Lincoln yerine kölelik
yanlısı bir adayın adaylığına yol açabilmiş olsalardı, onu destekleyen parti içi
gruplardan oluşan koalisyon muhtemelen dağılırdı ve böylece partinin hayatiyeti
tehlikeye girerdi ve Whiglerin (Amerikan bağımsızlık savaşı taraftarları)
dağılması sonucu ortaya çıkan boşluğu doldurma çabalarını boşa çıkarırdı.
Genel olarak bkz., 1 Political Parties & Elections in the United States: An
Encyclopedia 398-408, 587 (L. Maisel ed. 1991). Fakat, istenmeyen ve belki de
etik olmayan bir adayın riskini göze almak, normalde partinin çökmesine yol
açmaz, fakat ciddî olarak değişmesine sebep olur. “[P]artilerin liderlerinin
kimliklerini düzenlemek, partinin mesajını şekillendirebilir ve partilerin bu
mesajı geliştirmenin en iyi araçlarını bulma konusundaki kararlarını
etkileyebilir” dedik.
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Önerge’98’in zararlı etkileri adayın kimliğinin değiştirilmesiyle sınırlı
değildir elbette. Parti üyelerinin çoğunluğunun tercih ettiği bir kişi galip geldiği
zaman bile, bu ancak oldukça farklı tutumlar takınarak gerçekleşecektir ve eğer
seçilirse tekrar aday gösterilmeyi sağlamak için farklı tutumlar almaya devam
edecektir. Davalıların kendi uzmanlarının da belirttiği gibi, “[A]çık önseçimin
yapıldığı devletlerden seçilen Kongre Üyelerinin siyasî tutumları…hem genel
olarak hem de diğer partiye nispeten daha ılımlıdır ve böylece ideolojik
spektrumun merkezindeki seçmen kitlesinin tercihlerini daha çok yansıtır.” Bu
olgunun delilini toplamaya gerek yoktur, çünkü Önerge 198’in ana amacı zaten
“ılımlı” tutumları olan adayları ön plana çıkarmaktır. Bu düzenleme, görüşleri
partinin ana görüşünden daha “merkezde” olan kişileri ön plana çıkarmak için
adayları - ve yeniden aday seçilmeyi uman makam sahiplerini- teşvik eder.
Uygulamada, Önerge 198, genel seçimi tüm süreç içinde bir adım daha erkene
alma sonucunu doğurdu ki bu partilerin kendi liderlerini seçme “temel
fonksiyonunu” gerçekleştirme yeteneklerini yitirmelerine mal oldu.
Biz Temyiz Mahkemesinin, Önerge 198’in getirdiği yükün, başvurucuların
önseçimde kendilerinin tercih ettiği adayı onaylamakta ve mali olarak
desteklemekte özgür oldukları sebebiyle, az olduğu şeklindeki görüşünü de
kabul edemeyiz. Parti liderliğinin bir üyeyi onaylama gücü, parti üyelerinin
kendi adayını tercih etme gücüyle kesinlikle ikame edilemez. Parti liderliği
onaylamalarının her zaman etkili olmadığını daha önce belirledik. Örneğin,
1982 New York valilik önseçiminde Demokratik Parti liderliğinin tercihi olan
Edward Koch, Mario Cuomo’ya yenilmişti. Ayrıca, bir çalışma, liderliğin
onayladığı adayın kazanmış olduğu durumda bile, oylamanın etkisinin dikkate
alınmayacak kadar zayıf olduğunu ortaya koydu. New York’taki seçim kapalı
önseçimdi; bu sebeple, seçmenlerinin çoğunun hem parti liderliğine hatta hem
de partinin kendisine bağlı olmadığı herkese açık önseçimlerde, liderlik
onaylamasının daha az etkili olacağını söylemek mümkündür. Parti liderliğinin
bir adayı onaylama gücü, parti liderliğiyle anlaşamayan ve fakat partinin
tercihinin dışarıdan gelen insanlarca belirlenmesini istemeyen parti organlarına
ve kurumlarına hiçbir şekilde yardımcı olmaz.
Biz, Önerge 198’in istikrarlı iç parti yönetiminin işletilmesi, yasamada parti
disiplininin sürdürülmesi ve kampanyalar düzenlenmesi gibi diğer geleneksel
parti davranışında bulunmaktan partileri alıkoymadığı için getirdiği yükün fazla
olmadığı görüşü karşısında da ikna olmadık. Bu iddianın doğruluğu, en azından
ilk iki faaliyet bakımından oldukça şüphelidir. Partinin adaylarının kendi
adaylıklarının parti üyelerinden daha çok genel seçmenlere bağlı olması
durumunda partinin iç prosedürleriyle aynı şekilde ilgilenecekleri ve parti
disiplinine aynı derecede saygı duyacakları görüşü bize oldukça ihtimal dışı
görünüyor. Davalıların kendileri de, herkese açık önseçim sisteminin parti
memurlarına daha az bağlı olan ve temsili gücü daha fazla olan ‘problem
çözücülerinin’ seçimine yol açacaktır” şeklindeki görüşleri ileri sürdüklerinde
aynı şeyi söylemektedirler.” Sonuç olarak, Önerge 198’in bu faaliyetler
üzerindeki etkisi yinede ayrı bir noktadır. Birinci Değişikliğin koruduğu bir
faaliyete yönelik anayasal sınırlamaları, Değişikliğin koruduğu başka bir
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faaliyeti etkilememesinden dolayı, görmezlikten gelmeyi kararlı bir şekilde
reddettik. Bir partinin kendi adaylarını seçmesinin yerine geçebilecek hiçbir şey
yoktur.
Özetle, Önerge 198, davacıları, “bir siyasî partinin temel fonksiyonu” olan
kendi aday seçim sürecini, partiyle tamamen ilgisiz olan kişilere açtırarak
zayıflatmaya zorlamaktadır. Böylesi zoraki örgütlenme- partinin mesajının
değişmesi sonucunu– mevcut davada bilinçli olarak- doğurmaktadır. Bir siyasî
partinin örgütlenme özgürlüğüne bundan daha ağır bir yük düşünemiyoruz. Bu
sebeple, Önerge 198, devletin hayati çıkarına hizmet edecek şekilde dikkatlice
yeniden düzenlenmedikçe, anayasal değildir. Bkz. Timmons, 520 U. S., at 358.
(“[partilerin] haklarına ağır yükler empoze eden düzenlemeler, dikkatlice
düzletilmeli ve devletin bir hayati çıkarını geliştirmelidir.”) Şimdi bu sorunu
inceleyeceğiz.

III
Davalılar, hayati olduğunu iddia ettikleri yedi devlet çıkarı sundular. Bunlardan
ikisi (seçmeni daha iyi temsil eden görevlilerin işbaşına gelmesi ve adaylık
tartışmasını parti endişeleri alanının sınırları dışına taşımak), kendi
mekanizmaları ve araçları kullanılsaydı partilerin seçeceklerinden farklı adayları
ve aday konumlarını üretmek için uydurulmuş dolambaçlı yöntemlerdir.
Doğrusu, davalılar bunu kabul etmektedirler. Örneğin, davalılar “temsil
edebilirlilik” yönündeki hassasiyetlerini desteklemek için şu gerçeğe işaret
ediyorlar: “Herkese açık önseçimlerde seçilen görevliler, ılımlı politik görüşlere
sadece parti üyelerince seçilmiş olanlardan daha yakın dururlar.” Ve davalılar,
tartışmayı artırma yönündeki arzularını açıklarken şu iddiayı ileri sürerler:
Herkese açık bir önseçim sistemi, partileri uzun ömürlü pozisyonları tekrar
gözden geçirmeye zorlar çünkü bu “adayları(nı) daha geniş bir seçmen kitlesine
yönelmeye zorlar.” Bu sebeple, bu varsayılan çıkarların her ikisi de, siyasî
örgütlenme özgürlüğünün açık bir reddinden başka bir şey değildir: [Çünkü]
adayları ve bu adayların işgal edecekleri konumlar, çoğunluğun arzusuna uygun
olmayacağından dolayı, partiler kendi adaylarını seçmekte özgür olmamalıdır.
Bu tür bir “çıkarın” kabul edilmezliğini daha önce belirtmiştik. Hurley v.
Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Inc., 515 U. S. 557
(1995) davasında Güney Boston Müttefik Savaş Malulleri Konseyi, üyeleri gay,
lezbiyen ve homoseksüel kişilerden oluştuğu açıkça bilinen bir örgütün (GLIB),
Konseyin her yıl düzenlenen St.Patrik Günü geçit törenine katılmasını
reddetmişti. GLIB, örgüt üyelerinin cinsel özellikleri sebebiyle bu törene
katılmalarına izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu ileri sürerek,
Massachusett Kamusal Alanın Kullanımı Yasası çerçevesinde Konsey’e karşı
dava açtı. Biz de, geçit törenlerinin ifadeye dönük çabalar olduğunu dikkate
alarak, GLIB’in Massachusett yasasının Konsey’in kendi mesajının içeriğini
seçme hakkını geçersiz kıldığı iddiasını reddettik. Yasanın bu tür durumlara
uygulanmasının şunu açığa çıkardığını kabul ettik: Yasanın “amacı,
konuşmacıların ifadelerinin içeriğini, yasadan yararlananların kendi mesajlarını
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değiştirmeyi ne kadar değiştirirlerse o kadar değiştirmelerini istemiş(ti)...Daha
ileri ve meşru bir amacın olmadığı durumda, bu amaç ‘konuşmacının kendi
iradesinin müsade ettiği ile sınırlıdır’ genel kuralı ne diyorsa ona tam olarak
uymaktır.”
Davalıların iddia ettikleri üçüncü hayati çıkar şudur: Herkese açık önseçim,
hak mahrumu olan kişilerin oy kullanabilme hakkından yararlanmalarını
sağlamanın tek yoludur. Davalılar “hak mahrumu olmak” kavramını, oy
kullanamayanlar şeklinde değil, fakat sadece “garantili” bölgelerdeki azınlık
partinin üyeleri ve bağımsızlar olarak anlamlandırırlar. Davalılara göre, bu
kişilerin hak mahrumu olmalarının sebebi, kapalı önseçim sistemi altında, son
kararın verildiği seçime yani partinin önseçimine katılamamış olmalarıdır.
Onların “belirleyici” bir oy hakkına sahip olmalarını sağlamanın tek yolu,
partiyi önseçimleri onlara da açmaya zorlamaktır. Bu durum ayrıca, bizim
çoktan reddettiğimiz yüksek devlet çıkarı olayının tekrar formüle edilmesinden
başka bir şey değilmiş gibi görünüyor. Yani, parti üyesi olmayanların “hak
mahrumu” olarak partinin adaylık seçimine katılma konusundaki kuvvetli
arzusunun, eğer bu arzu gerçekleştirilmezse, bir başka yönden tekrar ortaya
konması. Halbuki biz şunu belirtmiştik: “üye olmayan bir kişinin partinin
işlerine katılma arzusu, partinin kendi üyelik kriterlerini belirlemek gibi karşı ve
meşru hakkının karşısında bir anlam ifade etmez.” Seçmenlerin katılma arzusu,
sadece Devlet destekliyor diye daha güçlü olmaz. Ayrıca, bir garantili bölgedeki
parti üyesi olmayanların zorluklarını da “hak mahrumu” olarak tanımlamak
doğru olsaydı bile, bu problemi çözmek için Önerge 198’e ihtiyaç yoktur.
Kendisini hak mahrumu olarak gören bir seçmenin sadece bir partiye katılması
yeterli olacaktır. Bu onu zor bir tercihle karşı karşıya bırakabilir, fakat bu, onun
örgütlenme özgürlüğüne devlet-baskısıyla olan bir sınırlama değildir. Halbuki,
parti üyelerini böyle bir seçmenin seçeceği adayları kabul etmeye zorlamak,
parti üyelerinin tercihleri üzerinde devlet-baskısıyla yapılan bir sınırlamadır.
Davalıların geriye kalan diğer dört hayati devlet çıkarı (yani adaletin
geliştirilmesi, seçmenlere daha büyük tercih sunulması, seçmen katılımının
artırılması, ve mahremiyetin korunması), diğerlerinde olduğu gibi, otomatikman
mesnetsiz değildir. Fakat, ne de, bu davanın şartları altında, hayatidirler. Bu
karara, eşitlik ve özel hayat vb.nin çok önemli değerler olup olmadığını sorarak
soyut olarak varılamaz, fakat bunun yerine konuyla ilgili yasanın belirttiği
hakkaniyet ve özel yaşam gibi boyutların çok önemli olup olmadığı
sorgulanarak yapılır. Ve bu dört hayati çıkarların dördü için de, öyle olmadığını
tespit ettik.
Önerge 198’in belirttiği hakkaniyet boyutu, muhtemelen, “garantili”
bölgelerde partiye kayıtlı olmayan üyelerin partinin adayının belirlenmesine
katılmalarına izin verilmemesinden dolayı varsayılan haksızlığa dayanmaktadır.
Eğer bu gerçekten âdil değilse (anayasal zorunlulukların gerektirdiği durumlar
dışında, çok itibar edilen çoğunluk yönetir şeklindeki demokrasi prensibinin
basit bir sonucu olarak kabul edilmiyorsa), bize göre partiye bağlı olmayan
üyelerin partiyi kontrolü altına almalarına müsaade etmekten daha az adaletsiz
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görünüyor. Seçmenlere daha büyük tercih sunmak açısından bakınca, bu
sistemin net etkisi (ve tabiî ki açıklanmış amacı), çok daha “merkezde” olan
adayları ortaya çıkararak tercih alanını daraltmaktır. Bu durum, çoğunluğun
tercih ettiği tercihler kümesini genişletmek şeklinde pekala tanımlanabilir, fakat
gerçekten meşru bir çıkar bile olsa bunu hayati devlet çıkarı olarak kabul etmek
güçtür. Seçmen katılımını artırmanın amacı, sadece aynı konudaki (çoğunluk
tarafından benimsenen daha fazla alternatif daha fazla seçmen yaratacaktır
şeklindeki) görüşün bir başka versiyonudur, ve aynı eksiklikle maluldür.
Mahremiyetin korunması konusuna gelince: Burada söz konusu olan spesifik
mahremiyet, sağlık kayıtlarının ya da kişisel mali durumların gizliliği değil,
fakat bir kimsenin parti bağlantısının gizliliğidir. Seçmenlerin parti
bağlılıklarının kamuya bilgi olarak verilmeyeceği ve kapalı önseçimin
yönetiminde kullanılacak bir sistem geliştirilemediyse bile (muhtemelen de
olmayacak), Devletin her bir durum için bu bilginin gizliliğini sağlama çıkarının
bir “hayati” çıkar olarak kabul edilmesinin uygun olduğunu sanmıyoruz. Eğer
böyle bir bilgi genel olarak çok kutsal ve mahrem olsaydı, federal kanunlar, bazı
dairlere atanmak için parti bağlantısının açıklanmasını bir şart olarak istemezdi.
([Federal İletişim Komisyonuna] aynı siyasî partiden üye olabilecek komisyon
üyelerinin maksimum sayısı, Komisyonun tüm üyelerinin çoğunluğuna tekabül
eden komisyon üyelerinin en az sayısına eşit bir sayı olacaktır”); (Kamu Yayın
Şirketi’nin Yönetim Kurulu üyelerinin beşten fazlası aynı partiden olamaz.)
(Eşit İstihdam Fırsatları Komisyonunun üç üyesinden fazlası aynı partiden
olamaz).
Son olarak, bu devlet çıkarlarının hepsi de hayati olsalar bile, Önerge 198
bunları daha da ileri götürmek amacıyla dikkatlice hazırlanmış bir araç değildir.
Davalılar, partidışı herkese açık önseçime müracaat ederek, bu çıkarların
hepsini koruyabilir. Genel olarak belirtirsek, böyle bir sistemde Devlet, bir
adayın (kurulu partilerin ve bağımsız adayların) önseçim pusulasında bir yere
sahip olabilmesi için bazı şartlar belirleyebilir. Daha sonra, her seçmen parti
bağlılıklarına bakılmaksızın her hangi bir aday için oy kullanabilir ve en çok
oyu alan iki (ya da Devlet ne kadar belirlemişse o kadar) aday, genel seçimlere
giderler. Bu sistem, partilerin herkese açık önseçim özelliklerinin, anayasada
gösterilen çok önemli bir tanesi hariç, hepsine sahiptir: Önseçim seçmenleri, bir
partinin adayını seçemezler. Bir Devlet, bir siyasî partinin Birinci Değişiklik
tarafından korunan örgütlenme hakkını ciddî olarak ihlâl etmeden, partidışı
herkese açık önseçim sisteminde, daha çok tercih, daha çok katılım, daha çok
“gizlilik”, ve “hakkaniyet” duygusu temin edebilir.

***
Davalıların meşru devlet çıkarları ve davacıların Birinci Değişiklik hakları
esasta birbiriyle uyumsuz değildir. Kaliforniya Devleti, bu davada siyasî
partileri kendi inançlarını paylaşmayanlarla ilişki kurmaya zorlayarak böylesi
bir uyumsuzluğu yarattı. Ve bunu, parti üyelerinin kendi kolektif seslerini
çıkarabildikleri ve kendi temsilcilerini seçtikleri
“önemli kavşak”ta
gerçekleştirdi. Önerge 198’in davalıların siyasî örgütlenme haklarına getirdiği
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yük (kısıtlama) hem çok ağır hem de gereksizdir. Dokuzuncu Bölge Federal
Temyiz Mahkemesi’nin kararı bozuldu.
Bu şekilde hükmedildi.

Yargıç STEVEN’ın, Yargıç GINSBUR’ün I.Bölümüne katıldığı,
karşı oy yazısı
Bugün Mahkeme, Devletin yürüttüğü seçimlerde seçmen katılımını genişletme
yetkisine getirdiği sınırlama bakımından Anayasanın Birinci Değişiklik
maddesini yorumlamaktadır. Mahkemenin görüşü yenidir ve bana göre açıkça
yanlıştır. Kaliforniya’nın Önerge 198’e göre herkese açık önseçimi kabul
etmesinin Birinci Değişiklik’i ihlâl etmediğine ve bu yüzden onun devlet
görevlileri
için yapılan önseçimlerde kullanılmasının geçerli olduğuna
inanıyorum. Fakat, Önerge 198’in Birleşik Devletler Senatörleri ve
Temsilcilerinin seçimlerine uygulanması, Birleşik Devletler Anayasası’nın
Seçimler Maddesi çerçevesinde daha büyük sorunlar ortaya çıkarır. İlk önce
Mahkemenin Birinci Değişiklik konusundaki kararına katılmayışımı
açıklayacağım; daha sonra da Seçimler Maddesi konusu üzerinde yorum
yapacağım.

I
Bir devletin kendi görevlilerinin nasıl seçileceğini belirleme yetkisi egemenliğin
vazgeçilmez bir unsurudur. Bu dava, Kaliforniya Devletinin devlet tarafından
finansmanı sağlanan ve yürütülen bir seçimde kimlerin oy kullanabileceğine
karar verme yetkisi ile ilgilidir. Birleşik Devletler Anayasası, Devletin seçimlere
katılımı sınırlama yetkisine bazı kayıtlar getirmektedir. Fakat, anayasanın
Devletlerin herhangi bir devlette yapılan bir devlet memurluğu seçimine
katılmak için ilâve vatandaşlar görevlendirme yetkisine herhangi bir sınırlama
koyduğunu daha önce ne kararlaştırdık ne de tavsiye ettik. Görüşüme göre,
federalizm ilkeleri, bir Devletin (eyaletin) seçmenlerinin Önerge 198’i
onaylamak konusunda yaptıkları siyasî tercihe saygı duymamızı emreder.
Önerge 198’in kurumsallaştırdığı herkese açık önseçim sistemi,
“vatandaşların kendi siyasî görüşlerini savunan adaylarını seçmenler önünde
desteklemek amacıyla bir araya gelme imkan ve fırsatını” engellemez.
Mahkemenin aksi yöndeki sonucu şu varsayıma dayanır: “Bir siyasî partinin
kendini ifade etmek amacıyla örgütlenme özgürlüğü, “örgüte almama hakkını”
da içerir. Bu ise, dolayısıyla, partiye kayıtlı olmayan seçmenleri bir önseçimde o
partinin adayının seçimine katılmaktan dışlama hakkını içerir. Fakat, Mahkeme
bu sonuca varırken çok kritik iki ayrımı birbirine karıştırmaktadır: (1) bir
yandan özel bir örgütün kendini ve mesajını belirleme hakkı ile diğer yandan
Devletin kamu görevlerini yerine getiren vatandaşların ve örgütlerin
sorumluluklarını belirleme hakkı arasındaki ayrım; ve (2) siyasî sürece katılımı
kısıtlayan kanunlar ile bu katılımı teşvik eden kanunlar arasındaki ayrım.
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Bir siyasî parti, kendi yönetim birimlerinin örgütlenmesi ve kompozisyonunu
belirlerken, hangi adayları kabul edeceğine karar verirken ve bu kabulleri
kamuya bildirip bildirmeyeceğine ve nasıl bildireceğine karar verirken, Birinci
Değişikliğin koruduğu özel ifadenin bir boyutu olan örgütlenme faaliyetine
benzer bir faaliyet yürütür. Bir siyasî parti, eğer üyelerinin çoğu isterse,
beyazların üstünlüğünü savunan ve Kafkasyalı olmayanların seçimine karşı
çıkan bir program kabul edebilir. Hatta, fonlarını ve propaganda söylemlerini ve
faaliyetlerini, sadece kendi ırkçı görüşlerine yakın olan adayları desteklemek
için kullanmaya karar verebilir. Bundan başka, eğer bir devlet siyasî partilerin
adaylarını konvansiyon veya parti toplantısı yoluyla seçmeye izin verdiyse, bir
ırkçı parti de sadece parti çizgisine bağlılık duyan adayları seçme özgürlüğüne
sahip olabilir.
Ancak, Dokuzuncu Bölge Temyiz Mahkemesince benimsenen görüşünde
Bölge Yargıcı Levi, haklı olarak, siyasî partilerin örgütlenme özgürlüklerinin, ne
mutlak ne de tam anlamıyla özel olan örgütlerin sahip olduğu haklar kadar
kapsamlı olduğuna dikkat çekmiştir. Her ne kadar Mahkeme tarafından hiçbir
zaman karara varılmamış bir nokta olsa da, “bir Eyaletin partilerden adaylarını
seçmek için önseçim formatını kullanmalarını isteyebilmesinin” aşikar olduğunu
düşünüyorum. Eyaletin bir partinin örgütlenme özgürlüğüne bu önemli
sınırlamayı koyabilmesinin sebebi, hem genel seçimin hem de önseçimin devlet
faaliyetlerinin vazgeçilmez yönlerinden olmasındandır. Tam da önseçimin bir
devlet faaliyeti olması sebebiyle, bir örgüt (kendini ister siyasî parti olarak
isterse sadece “Alakarga kuşu” örgütü olarak isimlendirsin), Kafkasyalı
olmayanların, parti adaylarının seçimine katılma hakkını engelleyemez. Terry
v. Adams, 345 U. S. 461 (1953); Smith v. Allwright, 321 U. S. 649, 663–664
(1944). Mahkemenin, bu davaların “parti işleri Birinci Değişikliğin
korumasından bağımsız ve [tamamıyla] kamu işleridir önermesini
desteklemediği” şeklindeki ifadesi oldukça haklıdır. Fakat, bu davalar
önseçimler, pek çok “parti işlerinden” farklı olarak devlet faaliyetidir, iddiasını
desteklemektedir. Birinci Değişikliğin bir siyasî partinin “parti içi süreçlerine”
yönelik sağladığı koruma, üye olmayanları devlet-denetimli ve devlet-finanslı
bir önseçimde oy kullanmaktan dışlama hakkını içermez.
Öyleyse, Mahkemenin dayanak yaptığı malum “örgüte almama hakkı”, bir
devlet seçimindeki katılıma kesinlikle uygulanamaz. Diğer herhangi bir örgüt
gibi bir siyasî parti de, partinin kendi işleriyle ilgili durumlarda üye
olmayanların partinin karar alma sürecine katılımını reddedebilir. Kaliforniya
herkese açık önseçim sistemi bu prensibi ihlâl etmiyor. Fakat seçim,
konvansiyondan veya parti toplantısından farklı olarak bir kamu faaliyetidir. Her
ne kadar Birinci Değişikliğin koruma kapsamını bir partinin kendi
önseçimlerinde bağımsız adayları katılmaya davet etme hakkını kapsayacak
şekilde genişlettiğimiz doğruysa da, ne Tashjian davası ne de bir başkası,
“örgüte almama hakkı”nın Devletin bir genel seçim sürecindeki önseçimleri oy
kullanmaya ehil tüm seçmenlere açma yetkisine sınırlama getirdiğini
kararlaştırmış veya tavsiye etmiştir. Görüşüme göre, seçimlerde katılımı
kısıtlayan devlet kurallarının yakından incelenmesi gerekirken, Birinci
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Değişiklik Devletin kendi idaresinde yapılan ve finanse ettiği seçimlere
seçmenlerin katılımlarını genişletmek için harekete geçmesini yasaklamaz. Eğer
bir Devlet demokratik katılımı sınırlamaz, fakat bireylerin demokratik sürece
katılma fırsatlarını artırmak için girişimde bulunursa, Birinci Değişikliğe aykırı
değil, fakat tam tersine uygun ve destekleyici bir iş yapıyor demektir.
Adaylarının devlet denetimli önseçimlerle belirlenmesini reddetmelerine izin
vererek bir partinin örgütlenme haklarını koruyan bir anayasal kuralı, her ne
kadar onaylamasam da en azından anlayışla karşılarım. Anlamlı bir “örgüte
almama hakkı” (eğer seçmenler evreninin sınırlandırması bakımından böyle bir
hak var ise) bir partinin, üye olmayanların dışlanabileceği bir konvansiyon ya da
parti toplantısında kendi adaylarını tercih etme konusundaki kararlılığına izin
vermeli. Bununla birlikte, pratikte herkes, sadece uygun zamanda uygun
oylamaya katılmayı talep etmek suretiyle ya da (en azından) bir seçimden önce
devletin belirlediği uygun zaman süresi içinde kayıt yaptırmak suretiyle bir
siyasî partiye “katılabilir”; ne geçmişteki oy kullanma kayıtları, ne de ırk, din,
cins, partinin hoşlanmadığı yeni bir üyenin “katılımını” reddetmesi için bir
sebep teşkil edemez. Anayasaca varsayılan “almama” hakkı ile yeni
katılımcıların üyelik başvurularının devletin belirlediği zamanlama anlamına
gelen bir kural arasında açık bir uyuşmazlık vardır.
Mahkemenin, bir Devletin önseçimleri yürütme yetkisini sınırlamak için bir
siyasî partinin “örgüte almama hakkını” bir gerekçe olarak kullanması,
kaçınılmaz olarak onu şu iki yoldan birini seçmeye götürecek: Ya değişik
önseçim sistemleri arasında ilkesiz ayrımlar yapmasını gerektirecek ya da oy
verme uygulamalarının baştan sona tüm Ülkede radikal bir şekilde
değiştirilmesini gerektirecek. Cumhuriyetçilerin valilik önseçiminde oy
kullanmak isteyen
kayıtlı bir Demokratın ya da bağımsızın, sadece
Cumhuriyetçi pusulayı talep ederek oy kullandığını farzedersek, Cumhuriyetçi
Partinin anayasadan kaynaklanan “almama” hakkı oldukça anlamsız hâle gelir.
Bu küçük meselenin ince ayrımları eyalet yasa koyucuları için faydalıdır, fakat
anayasal yargılama sürecini yıpratır. Ya da, Yargıç SCALIA’nın Tashjian
davasındaki karşı görüşünde belirttiği gibi:
“Cumhuriyetçi’lere kaydolmayı inatla reddetmesine rağmen, [kapalıolmayan] bir Cumhuriyetçi önseçiminde oy kullanan bir seçmen, Partiyle
sorulara Cumhuriyetçi Parti anketçisinin sorduğu soruları cevaplayan
bağımsız ya da kayıtlı Demokrattan daha anlamlı bir “örgütsel bağlantı”
kurmuş olmaz. Eğer örgütlenme özgürlüğü kavramı bu tür sıradan
bağlantılara teşmil edilirse, sorun çözme faydası ortadan kalkar.”
Belirtmek gerekir ki, bu davada davacı olan siyasî partilerin her birinin
tüzüğü de aynı şekilde, parti önseçimlerine katılımı, sadece partinin kayıtlı
üyeleriyle sınırlı tutmaktadır. Mahkemenin mantığına göre şöyle bir sonuç
çıkarmak gerekir: Bu tüzükler çerçevesinde kapalı parti önseçimleri dışında
herhangi başka bir önseçim yapmak, partilerin “örgütü oluşturacak insanları
belirleme özgürlüğünü” kaçınılmaz olarak sınırlandıracaktır.
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Bölge Mahkemesinin hesaplarına göre, şu anda üç Eyalette herkese açık
önseçimler mevcutken, ilâve 21 Eyalette açık önseçimler ve 8 Eyalette
bağımsızların katılabileceği yarı-açık önseçimler vardır. Bu Mahkemenin 3
Eyaletin önseçim programlarını geçersiz sayma ve diğer 29’nun programlarını
partilerin isteği üzerine anayasal açıdan ciddî endişeler gösterme isteği, Bölge
Mahkemesinin doğru bir şekilde belirttiği gibi, “Eyaletlerin karmaşık ve değişen
seçim sistemlerine yapılan olağanüstü bir müdahaledir…ki bu pek çok Eyaletin
faydalı gördüğü ve belirsiz bir gelecekte yeniden önem kazanabilecek olan bir
aday seçim metodunu Amerikan siyasî siteminden kaldırır.”
Görüşüme göre, Birinci Değişiklik, potansiyel olarak özel derneklerin,
devletin yaptığı ve finanse ettiği seçimlerin organizasyon şeklini dikte etme
yetkisinin verildiğini belirtmez. Demokrasinin işleyişini sağlayan ve bu
davadaki tarafların ileri sürdükleri farklı görüşler (yani parti özerkliği ve
disiplini ile kamu görevlilerinin seçimi sürecinde tüm seçmenlerin sürekli dahil
edilmesi) arasında tercih yapmak, bu Mahkemenin anayasal görevi değildir.
Her ne kadar “örgüte almama hakkı”, Eyaletin politika tercihini gözden
geçirmesini gerçekten gerektirmişse de, onun söz konusu birbirine rakip
çıkarları değerlendirmesi ciddî bir hata olmuştur. Örneğin, Mahkemenin herkese
açık önseçimin partilerin kendi standart temsilcilerini seçmekteki örgütsel
haklarına büyük zorluk getirir şeklindeki çıkarsaması, Alaska ve Washington’da
yapılan herkese açık önseçim deneyimince desteklenmemektedir. Bunun
yanında, bu çıkarsama önemli ölçüde Mahkemenin şu iddiasına dayanıyor:
“Bölge Mahkemesinin önüne gelen delil”, bir partinin adayının rakip bir partinin
destekçileri tarafından belirlenebilmesi gibi “açık ve mevcut bir tehlike”yi
ortaya çıkarmıştır. Bu abartılı söylem, Mahkemenin temyiz makamı rolünden
kaynaklanan liberal görüşüne dayanmaktadır, kayıtlara ve Bölge Mahkemesinin
somut bulgularına değil. Mahkemedeki yargılama ve uzman tanıkların
raporlarının alınmasını takiben Bölge Mahkemesi şu sonuca vardı: “[bir
muhalefet partisinin üyelerinin] herkese açık önseçimde belirleyici bir etken
olacağına dair fazla bir kanıt yoktur. Davacılar ve savunma tarafından uzman
olarak isimlendirilen siyaset bilimciler arasında bu konuda hemen hemen tam
bir görüş birliği vardır.” Mahkeme, bu bulguyu, eldeki kayıtların bağımsız bir
incelemesini yaparak test etme hakkına sahipken, zikrettiği delil (Haziran 1998
önseçimlerinin sonuçları dahil, ki aslında bu kayıtlar arasında olmadığı için
dikkate alınmaması gerekir), Bölge Mahkemesinin somut bulgusunun açıkça
hatalı olduğunu göstermekten uzaktır.
Mahkemenin, iyi-niyetli olarak karşı tarafta oy kullanılmasının, partinin
örgütlenme çıkarlarını etkileyeceği noktasındaki endişesine gelince, Bölge
Mahkemesi şu sonuca vardı: Washington’daki herkese açık önseçim deneyimi
ve diğer deliller, “önemli miktarda karşı tarafa geçerek oyların kullanıldığı bazı
seçimlerin olacağını göstermektedir…Fakat karşı tarafta kullanılan oylar,
seçimlerin sonucunu nadiren değiştirecektir ve tipik bir yarışta bunların miktarı
açık önseçimlerde olandan çok daha yüksek seviyede olmayacaktır. Görüşüme
göre, sadece basit bir kayıt-öncesi şartının olduğu açık önseçim ya da nominal
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olarak kapalı önseçimden farklı olarak, herkese açık bir önseçimdeki karşıya
geçerek kullanılan oyların muhtemel nispi sayısı ve etkisi hakkındaki ampirik
olarak tartışmalı bir varsayım, kabul edilebilir bir Birinci Değişiklik ayırımını
desteklemek için fazlasıyla zayıftır. Bkz. Tashjian, 479 U. S., 219’de (Devletin
bağımsızların iyi-niyetli karşı tarafta oy kullanmalarını engellemek için
önseçimi kapalı yapma çıkarını reddediyor. Çünkü bağımsızların kapalı önseçim
sisteminde bile, parti üyesi olarak kayıt yaptırarak karşı tarafa geçebilecekleri
biliniyor.)
Diğer yandan, Kaliforniya’nın “seçilmiş görevlilerin temsil gücünü artırarak,
seçmenlere daha fazla tercihler göstererek, ve [seçim sürecine] katılımı ve
seçmenlerin sandık başına gitmesini artırarak” demokratik yönetimi geliştirme
hedefini, aynen Bölge Mahkemesi’nin yaptığı gibi, “önemli, gerçekten hayati”
olarak kabul ediyorum. Mahkemenin Devletin seçmen katılımını artırma
hedefini basitçe reddetmesi, özellikle üzücüdür. Seçmen katılımının dramatik bir
şekilde sürekli düştüğü bir dönemde, Devlet hükümet görevlisi olarak hizmet
edecekleri seçme sürecine tüm seçmenleri dahil ederek demokratik süreci daha
güçlü hâle getirmek amacıyla reformlar denemekte özgür olmalıdır. Aday olma
sürecini herkese açmak ve seçmenleri ilgilerini çeken tüm seçimlere katılmaya
teşvik etmek, bu amaca varmak için kullanılacak bariz bir yoldur. (Bölge
Mahkemesine sunulan çalışma, herkese açık önseçimin yapıldığı devletlerde
açık ya da kapalı önseçimin yapıldığı devletlerden daha fazla sayıda seçmenin
sandığa gittiğini gösterdiğine vurgu yapıyor). Önseçim sürecine katılmaya
çalışan bir partinin üye olmayanlarının Birinci Değişiklik’ten kaynaklanan
örgütlenme çıkarlarına ve bu üye olmayanların kendi tercihlerine uygun adaya
oy verme temel haklarına ve neredeyse yüzde 60 Kaliforniyalı seçmenlerin
herkese açık önseçim tercihine de kısmen destek verebilirim. Görüşüme göre,
Devletin, kendisinin yürüttüğü bir önseçimde kimin oy kullanacağına karar
verirken, bu çıkarlar kombinasyonuna göre karar verme hakkı şüphesiz vardır.
Birinci Değişikliğin (Eyaletin) bu kararını engellediğini düşünmek gerçekten
ilginçtir.

II
Birleşik Devletler Anayasasının Seçim Maddesi (I. Madde, §4, cl. 1), “Senatör
ve Temsilciler Seçimlerinin yapılmasının Zamanı, Yeri ve Yönteminin, her
Eyaletin Yasama organı tarafından belirleneceğini” yazar. Eyalet yasama
organına bu geniş anayasal yetkinin verilmesi, “devlet görevleri için yapılan
seçim sürecinde sahip olduğu denetimle uyumludur.” I. Bölümde gösterilen
sebeplerden dolayı, bu yetkilerin doğru bir şekilde uygulandığına ve herkese
açık önseçim sisteminin Kaliforniya Yasama organı tarafından kabul
edilmesinin Birinci Değişikliği ihlâl etmediğine inanıyorum. Bununla birlikte,
özellikle herkese açık önseçim sistemi, toplumsal inisiyatif ile kabul edildi. Her
ne kadar bu ayırım devlet memurlukları için yapılan seçimler bakımından uygun
değilse de, Birleşik Devletler Senatörleri ve Temsilcileri’nin seçiminde
uygulandığı sürece, yasamanın kabul etmediği bir eyalet seçim sisteminin
anayasal olup olmadığı açık değildir.
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Kaliforniya Anayasası, eyaletteki seçmenlerin kanun teklifinde bulunmasına,
kanunları kabul etmesine ve reddetmesine müsaade eder. Eğer bu tür
“inisiyatifle gelen kanunlar” çoğunluk tarafından kabul edilirse, genellikle
hemen uygulamaya konur ve seçmenlerin onayı olmadıkça Kaliforniya Yasama
organı tarafından değiştirilemez ya da yürürlükten kaldırılamaz (Madde 2, §10).
Devlet önseçim sistemini kapalı sistemden şu anda söz konusu olan herkese açık
sisteme değiştiren Kaliforniya Seçim Kanunundaki değişiklikler, seçmenlerin
Mart 1996’da kabul ettikleri (inisiyatif kanun olan) Önerge 198’in bir sonucu
idi.
Seçim Maddesinin metni, devlet seçimlerinin yapılma usulü ile ilgili
toplumsal tercihlerin bağımsız yasama faaliyetiyle gözden geçirilemeyeceği bir
inisiyatif sisteminin, Maddenin eyalet “Yasama organ(ların)a” verdiği gücün
kullanılması için geçerli bir yöntem olmadığını belirtmektedir. Bu tür bir
gerekçenin Kaliforniya’da uygulanamayacağı ileri sürülebilir, çünkü Kaliforniya
Anayasası, “bu Eyaletin yasama gücünün Kaliforniya Yasama organına ait
olduğunu...fakat halkın, inisiyatifte bulunma ve referandum gücünün
kendilerinde olduğunu” da ayrıca belirtir. (Madde 4, §1) Devlet
terminolojisindeki değişiklikler, Federal Anayasanın anlamını her zaman
etkilemez. Ayrıca, Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi, Seçim Maddesinin
“Yasamaya” özel olarak atıfta bulunmasının “Eyaletin genel yasama gücünü”
kapsayacak kadar geniş olmadığını kıyaslama yoluyla kararlaştırdı. Bu görüşe
göre, Kaliforniya’nın seçmen-onaylı inisiyatifleri (girişimleri) yasama gücünün
kullanılması olarak sınıflandırması, bu girişimleri, Seçim Maddesi’nin manası
bakımından düşünüldüğünde Kaliforniya Yasama organının faaliyeti olarak
kabul etmez. Bu sebeple, Kaliforniya’da Birleşik Devletlerin Senatörlerinin ve
Temsilcilerinin seçimi için kullanılan herkese açık önseçim sisteminin geçersiz
olmadığı ileri sürülebilir. Bu nokta hem partiler tarafından gündeme
getirilmediği hem mahkemeler tarafından tartışılmadığı için, bu konudaki
kararımı saklı tutuyorum. Bununla birlikte, bu noktanın önemli olması sebebiyle
daha fazla dikkat gösterilmesi gerektirdiğine inanıyorum.

***
Bu görüşün I. Bölümünde ve aynı zamanda Bölge Mahkemesinin mükemmel
kararında daha kapsamlı olarak belirtilen gerekçeleri sebebiyle, karara
saygılarımla muhalifim.
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BARTNICKI v. VOPPER
532 U.S. 514 (2001)*

Görüşülme Tarihi: 5 Aralık 2000 Karar Tarihi : 21 Mayıs 2001

Özet
Pennsylvania Lisesi öğretmenlerini temsil eden bir sendikayla yerel okul komisyonu
arasındaki ihtilaflı toplu sözleşme müzakereleri sırasında, kimliği belirsiz bir kişi
baş sendika müzakerecisi ile sendika başkanı (bundan sonra dilekçe sahipleri olarak
anılacak) arasındaki cep telefonu konuşmasını gizlice araya girip kaydetti. Taraflar
genel olarak öğretmenlerin lehine bağlayıcı olmayan bir uzlaşma teklifini kabul
ettikten sonra, bir radyo yorumcusu olan davalı Vopper, kamu olaylarıyla ilgili talk
show’unda, bölgeyle ilgili yeni haberlerle bağlantılı olarak bu gizlice kaydedilen
konuşmanın kasetini yayınladı. Dilekçe sahipleri, diğer şeylerin yanı sıra,
sendikanın taleplerine muhalefet eden yerel kurumun başkanı olan davalı
Yocum’un, bilinmeyen biri tarafından gizlice araya girilip kaydedilen
konuşmalarının kasetini ele geçirdiğini ve bilerek bunu üçüncü şahıslara ve medya
temsilcilerine ifşa ettiğini, onların da bilmelerine rağmen veya meşru olmayan
biçimde gizlice kaydedildiğini bilmeleri için sebepleri olmasına rağmen, defaaten
konuşmayı yayınlamalarını kanıt göstererek federal ve eyalet gizli telefon dinleme
yasaları uyarınca tazminat davası açtılar. Bölge Mahkemesi, elektronik iletişimde bir
*

Çeviren: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Nohutçu, Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim
Üyesi.
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kişinin meşru olmayan biçimde gizlice dinlemeyle elde edilmiş bilgiyi bilmesi ya da
bilmesi için deliller olması durumunda, kişi bu dinlemeye karışmasa bile, içeriğini
bilerek ifşa etmesiyle kişinin federal Yasa’yı ihlâl edeceğine; davalıların, ifşalarının
yasayı ihlâl etse bile özgür ifadeyi donduracak veya kısıtlayacak karine yokluğunda,
yasaların içerik olarak tarafsızca genel uygulanabilirliğini öne sürerek, Anayasa’nın
Birinci Değişiklik Maddesi uyarınca korundukları yolundaki savunmalarının reddine
karar verdi. Üçüncü Bölge Federal Temyiz Mahkemesi bir ara kararla temyizi kabul
etti ve Birleşik Devletler Hükümeti, Federal Yasa’sının anayasallığını korumak için
davaya müdahil oldu. Mahkeme, ara tetkike başvurarak, bu davadaki özel çıkarı
korumak için gerektiğinden çok daha fazla ifade özgürlüğünü kısıtladığı için yasayı
geçersiz buldu.
Karar: Anayasa’nın Birinci Değişiklik maddesi bu davada davalılarca yapılan
ifşaları korumaktadır.
Onaylandı.

Yargıç Stevens Mahkeme’nin Kararını Açıkladı.
Bu dava Anayasanın Birinci Değişiklik Maddesinin, eğer koruyorsa, yasal
olmayan biçimde müdahale edilen bir iletişimin içeriğinin ifşası ve ifadesini ne
düzeye kadar koruduğuyla ilgili önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Federal
yasanın bu tür ifşaları 1934’den beri yasakladığı gerçeğine rağmen, ilk kez
böyle bir konuyla karşılaşıyoruz.
Önümüzdeki bu dava, kamusal bir konuyla ilgili cep telefonu konuşmasının
yasal olmayan biçimde kaydedilen içeriğinin kasten tekraren ifşasını
içermektedir. İfşada bulunan kişiler, bu gizli araya girmeye katılmamışlardır
ancak müdahalenin yasal olmadığını bilmektedirler ya da en azından bilmeleri
için sebep vardır. Bu çerçevede bu dava, bir taraftan kamusal konularla ilgili
bilgilerin tam ve özgürce açıklanmasını düzenleyen yüksek kamu düzeni
menfaatiyle, diğer taraftan kişisel mahremiyetin, ya da somut olarak ifade
gizliliğini içeren kişisel menfaatin çatışmasını içermektedir. Anayasa’nın Birinci
Değişiklik maddesini yapanlar bilimsel ilerlemelerin yol açacağı iletişimi, araya
girip kayıtları, ya da bu tür eylemlerin doğuracağı çatışmaları kuşkusuz tahmin
edememişlerdir. Dolayısıyla, gerek Bölge yargıçlarının, gerekse bu mahkemenin
üyelerinin Birinci Değişikliğin bu konuya uygulanışıyla ilgili vardıkları farklı
sonuçlar şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte, buradaki menfaatleri
düşünüldüğünde, bu davadaki davalıların yaptığı ifşaların Birinci Değişiklik
tarafından korunduğuna kesinlikle kanaat getirdik.

I
1992 yılı boyunca ve 1993 yılının büyük kısmında, Wyoming Valley West
Lisesi’ndeki öğretmenleri temsil eden sendika olan Pennsylvania Eyaleti Eğitim
Kuruluşu okul yönetimiyle toplu sözleşme müzakerelerinde bulundu. O sırada
yerel sendikanın başkanı olan davacı (dilekçe sahibi) Kane, müzakerelerin
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“ihtilaflı” olduğunu ve “yoğun medya ilgisine” maruz kaldığını ifade etti. Mayıs
1993’te, sendikanın “baş müzakerecisi” olan davacı Bartnicki, arabasındaki cep
telefonuyla Kane’i aradı ve müzakerelerin durumuyla ilgili uzun bir konuşma
yaptı. Kimliği bilinmeyen bir kişi bu konuşmayı gizlice araya girerek kaydetti.
Kane ve Bartnicki konuşmalarında önerilen grev zamanını, müzakereler
üzerine kamusal yorumun yarattığı zorlukları ve okul yönetiminin
uzlaşmazcılığına verilecek köklü yanıtın gerekliliğini tartıştılar. Konuşmanın bir
noktasında Kane şöyle dedi: “Eğer onlar yüzde üçe yükselmezlerse, onların,
onların evine gideriz... Evlerinin önündeki verandalarını dağıtırız, bu adamlara
bir şeyler yaparız (DURAKLAMA). Gerçekten, o evet gerçekten ve hakikaten
çünkü bu, biliyorsun, kötü haber. (DEŞİFRE EDİLEMEDİ).”
1993 sonbaharının başlarında, taraflar genel olarak öğretmenlerin lehine olan
bağlayıcı olmayan bir uzlaşı teklifini kabul ettiler. Geçmişte sendikayı eleştirmiş
bir radyo yorumcusu olan davalı Vopper, kendi kamusal işlerle ilgili talk
show’unda bölgeyle ilgili haberlerle bağlantılı olarak gizlice araya girilerek
kaydedilen bu konuşmanın kasetini yayınladı. Başka bir radyo istasyonu kaseti
ve yerel gazeteler de içeriğini yayınladılar. Vopper ve medyanın diğer
temsilcilerinin aleyhine dava açtıktan sonra Bartnicki ve Kane Vopper’in kaseti,
müzakereler süresince sendikanın taleplerine muhalefet eden yerel vergi
ödeyenler kuruluşunun başkanı olan Jack Yocum’dan elde ettiğini öğrendiler.
Davalı olarak davaya dahil edilen Yocum, kaydından kısa bir süre sonra kaseti
elektronik posta kutusunda bulduğunu ve Bartnicki ve Kane’in seslerini
tanıdığını ifade etti. Yocum kaseti okul yönetiminin bazı üyelerine dinlettikten
sonra Vopper’a teslim etti.

II
Davalılar, tashih edilmiş şikayetlerinde, telefon konuşmalarının bilinmeyen bir
kişi tarafından elektronik bir aygıtla gizlice araya girilerek kaydedildiğini,
Yocum’un bu konuşma kasetini ele geçirdiğini ve bilerek Vopper, diğer kişiler
ve medya temsilcilerine verdiğini iddia ettiler. Sonra, Vopper ve medya üyeleri
konuşmanın içeriğini tekraren yayınladılar. Tashih edilmiş şikayetname,
davalıların her birinin bu özel telefon görüşmesinin yasal olmayan araya girip
dinleme yöntemleriyle kaydedildiğini “bildiklerini ya da bilmeleri için sebepler
olduğunu” iddia etti. Davalılar, Federal ve Pennsylvania yasal düzenlemelerine
dayanarak fiziksel hasarların, yasal hasarların, cezaî hasarların ve avukat ücret
ve maliyetlerinin tazminini talep ettiler.
Taraflar keşiflerini bitirdikten sonra, özet jürisiz yargılama için karşılıklı
taleplerini tescil ettiler. Davalılar, (a) dinlemeyle ilgili yapacakları hiçbir şey
olmadığından, ve (b) her durumda, konuşmanın istekleri dışında araya girip
dinlendiğinden eylemlerinin hukuk dışı olmayacağından dolayı yasayı ihlâl
etmediklerini ileri sürdüler. Dahası, davalılar, dinlenilen konuşmayı ifşa etmekle
yasayı ihlâl etseler bile, bu tür ifşaların Birinci Değişiklikte korunduğunu
savundular. Bölge Mahkemesi birinci savunmalarını reddetti, çünkü yalın yasal
ifadeye göre, kişi, yasal olmayan dinlemeyle “elde edilmiş bilgiyi bildiği ya da
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bilmesi için sebep olduğu” durumda bir elektronik iletişimin içeriğini bilerek
ifşa ettiğinde Federal yasayı ihlâl eder. Buna göre, yasal olmayan dinlemeye
yalnız fiziksel olarak bizzat katılmış olanlar yasayı ihlâl etmezler. İkinci
savunmayla alakalı olarak, Bölge Mahkemesi davacıların söz konusu
dinlemenin kasıtlı olduğunu kanıtlamaları gerektiğini kabul etti, ancak
dinlenilen konuşmanın metninin niyetle ilgili somut delilin gerçek konuyu öne
çıkardığı sonucuna vardı. Bu gerçekle ilgili konu, aynı zamanda Bölge
Mahkemesi’nin davacıların taleplerinin reddine esas oluşturdu. Sonuçta, Bölge
Mahkemesi davalıların Birinci Maddeyle ilgili savunmalarını reddetti, çünkü
yasalar “ön kısıtlama ya da özgür ifadeyi donduran deliller” olmadıkça genel
uygulanma bakımından tarafsız-içeriktedirler.
Sonra, Bölge Mahkemesi ara temyiz için bir talep imkanı verdi. Mahkeme,
yasanın kontrol soruları olarak şunları kesinleştirdi: “(1) Davalıların bir elemanı
olmayan kimliği belirsiz bir şahsın yasal olmayan biçimde gizlice dinleyip
kaydettiği kasetin, Davalının (Vopper’in) kamusal sorunlara değindiği radyo
programında habere değer görülüp yayınlanmasının (gizlice dinleme yasasının)
medya davalılarına yüklediği sorumluluğun Birinci Değişikliği ihlâl edip
etmediği; ve (2) Davalı Jack Yocum’un gizlice dinlenip kaydedilen kaseti
medya davalılarına vermesinin az önce değinilen (gizlice dinleme) yasasının ona
yüklediği sorumluluğun Birinci Değişikliği ihlâl edip etmediği”. Temyiz
Mahkemesi temyizi kabul etti ve aynı zamanda bir davacı olan Birleşik
Devletler hükümeti, federal yasanın anayasallığını müdafaa etmek için davaya
müdahil oldu.
Mahkemenin üç üyesi de, federal ve Pennsylvania telle gizli dinleme
yasalarının “tarafsız içerikte” ve dolayısıyla “ara tetkike” tâbi oldukları
konusunda davacılar ve Hükümet ile hemfikir oldu. Standart uygulamayla
çoğunluk, söz konusu özel menfaati korumak için gereğinden daha fazla ifade
özgürlüğünü önemli ölçüde sınırladığından ötürü yasaların hükümsüz olduğu
sonucuna vardı. Mahkeme, davalılar için jürisiz kararı oluşturmak için
talimatlarla davayı erteledi. Muhalif olarak Yargıç Pollak, yasal olmayan
dinlemelere teşviki önlemek ve bu tür dinlemelerin daha yaygınlaşmasıyla
doğacak zarara engel olmak için ifşalara karşı yasaklamanın gerekli olduğu
yolunda görüşünü beyan etti. Böyle yaparak Columbia Bölgesi Temyiz
Mahkemesi’nin benzer bir durumda verdiği çoğunluk kararına katıldı. Sorunu
çözmek için müzekkere talebini kabul ettik.

III
Berger v. New York, 388 U. S. 41, 45-49 (1967), kararında işaret ettiğimiz gibi,
normal ya da telefon konuşmalarının gelişmiş (ve çok da gelişmemiş) gizlice
dinlenme yöntemleri, başta güvenlik güçlerince olmak üzere on yıllardan beri
uygulana gelmiştir. Biz Berger’de, polisin telefonları gizlice dinleme yetkisini
genişçe içeren New York yasasının Anayasayı ihlâl ettiği kararını verdik. Büyük
ölçüde bu karara ve Katz v. United States, 389 U. S. 347 (1967)’deki kararımıza
karşılık olarak, telefon kabini dışına dinleme ve kayıt aygıtlarının eklenmesi bir
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araştırmaya yol açtı ve “Kongre, belirli koşullarda elektronik kontrollerle ele
geçirilen kanıtlara izin veren ve diğer durumlarda bunu yasaklayan geniş
kapsamlı bir yasa taslağını görüştü. S. Rep. No. 1097, 90th Cong., 2d Sess., 66
(1968)." Gelbard v. United States, 408 U. S. 41, 78 (1972) (Rehnquist, J.,
muhalefet şerhi). Tüm bu çabaların son aşaması, Çok Maddeli Suç Önleme
yasasının III. Kısmı ve Elektronik Kontrol ve Telle Gizlice Dinleme başlıklı
1968 yılındaki Güvenli Caddeler Yasası, olmuştur.
Yasanın belirtilen amaçlarından biri de “telefon ve olağan iletişimin
mahremiyetini etkili biçimde korumaktı.” Hukukî uygulama amaçlı elektronik
kontrolü düzenleyip gerekli yetkileri belirtmenin yanı sıra Yasanın III. Kısmı
özel davranışları da düzenledi. Bu düzenlemelerin bir bölümü, beş suç saydığı
davranış için 10,000 dolardan fazla olmamak üzere para cezası, beş yıldan çok
olmamak üzere hapis cezası, veya her ikisini birden, düzenledi. Altbölüm (a)
“isteyerek normal ya da telefonla iletişimi gizlice dinleyen” kişiye uygulanır;
altbölüm (b) normal konuşmaları gizlice dinlemek için tasarlanan aygıtları
bilerek kullanana uygulanır; altbölüm (d) yasal olmayan yolla normal ya da
telefonla iletişimin gizlice dinlenmesiyle ele geçirilen içeriğin kullanılmasına
uygulanır; ve altbölüm (e) hukukun uygulanabilmesi amacıyla yasal kılınmış
gizlice dinlemenin içeriklerinin yetkili olmayanlarca ifşasını yasaklar. Altbölüm
(c), bu davadaki konuyla en doğrudan ilgili yasanın orijinal biçimi, “bu
altbölümü ihlâl ederek normal ya da telefonla iletişimin gizlice dinlenmesiyle
elde edilen bilgi olduğunu bildiği ya da bilmesi için sebep olduğu hâlde, bu
normal ya da telefon konuşmalarının içeriğini başka bir kişiye isteyerek ifşa
eden ya da ifşa etmeye çabalayan” kişiye uygulanır. Normal konuşmaların Yasa
tarafından korunduğu yerler “iletişimin gizlice dinlemeye konu olmadığı
beklentisinde
olduğu
kişi
tarafından,
böyle
bir
beklentinin
gerekçelendirilebileceği durumlarda, ifşasıdır.”
1968’de yasalaştığı şekliyle Yasa’nın III. Kısmı radyo yayınlarının
denetimine uygulanmamaktaydı. Fakat, 1986 yılındaki Elektronik İletişimlerin
Özelliği Yasası’nda, Kongre normal ve telefonla iletişimde olduğu gibi
“elektronik” gizlice dinlemeyi de yasaklayarak III. Kısmın kapsamını genişletti.
Bu tashihteki mantıkla, kablosuz telefon iletişimine uygulanan 1994 tashihi gibi,
III Kısım şimdi hem kablosuz hem de cep telefonuyla olan konuşmaların gizlice
dinlenmesine uygulanıyor. Bu tür aktarımların gizlice dinlenmesine daha az
cezaî müeyyideler uygulansa da, “yüz yüze”, “telefonla” veya “elektronik”
iletişimde aynı çözümler bulunmaktadır.

IV
Önümüzdeki anayasal sorun, bu davadaki somut gerçeklere uygulanabilen
yasaların geçerliliğiyle ilgilenmektedir. Davanın usulüne ait durumdan ötürü bu
gerçeklerle ilgili birtakım önemli varsayımlarda bulunmak uygun olacaktır.
Gizlice dinleme eylemenin kasti, dolayısıyla hukuk dışı, ve en azından,
davalıların bu hukuk dışılığı “bilmelerine sebepleri” olduğu doğrultusundaki
davacıların başvurusunu kabul etmekteyiz. Dolayısıyla bu gizlice dinlenmiş
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konuşmanın içeriğinin Yocum tarafından okul yönetimine ve medya
temsilcilerine ifşası ve daha sonra medya davalılarının da bunu halka ifşaları
federal ve eyalet yasalarını ihlâl etmektedir. Bundan dolayı, Federal yasa
düzenlemelerine göre, Pennsylvania’daki benzerinde de olduğu gibi, davacılar,
davalıların her birinden zararlarının tazminini isteme hakkına sahiptir. Tek
sorun, benzeri durumlara bu gibi yasaların uygulanmasının Anayasanın Birinci
Değişikliğini ihlâl edip etmeyeceğidir.
Bu soruyu yanıtlarken, davalıların başvurusunu ortaya çıkan pek çok
durumdan ayırmaya yarayan üç delile dayanarak kabul ediyoruz. Öncelikle,
davalılar bu yasa dışı dinlemede bir rol oynamamışlardır. Tersine, gizli
dinlemeyi gerçekleştikten sonra öğrenmişler ve aslında gizli dinlemeyi yapan
kişi ya da kişilerin kimliğini öğrenememişlerdir. İkinci olarak, bir başkası
tarafından hukuk dışı olarak dinlenerek alınan bilgi bile olsa, davalıların bu
bilgiye ulaşmaları hukukî çerçevede olmuştur. Cf. Florida Star v. B. J. F.,
491 U. S. 524, 536 (1989) (“Hatta Anayasa Eyalete bilginin alınmasını
engelleme iznini varsayarak Florida bu adımı atmamıştır”). Üçüncü olarak,
konuşmanın ana teması kamuyu ilgilendiren bir konuydu. Eğer iş
müzakereleriyle ilgili beyanlar, örneğin toplu sözleşme sırasında kamuya açık
alanda yapılsaydı haber değerleri olurdu. Bu durum, ikisi yalnız konuşurken
Bartnicki aynı ifadeleri Kane’e söyleyip üçüncü bir şahıs gayri ihtiyari kulak
misafiri olsaydı yine doğru olurdu.

V
Pennsylvania’daki benzerinde olduğu gibi, içeriği tarafsız yasanın genel
uygulanabilirliği gerçeğinde davacılarla aynı fikirdeyiz. “Belirli bir yasanın
içerik taşıdığı ya da içeriğinin tarafsız olup olmadığına karar vermek her zaman
kolay bir iş değildir... Genel kural olarak, ifade edilen görüş ve düşüncelerin
içerik taşıması temelinde yasalar, kendi üsluplarınca uygun konuşmaları uygun
olmayanlardan ayırmaktadırlar.” Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512
U. S. 622, 642-643 (1994). Bir düzenlemenin içerik yüklü olup olmadığının
belirlenmesinde, bu düzenlemenin arkasındaki amaca bakıyoruz; örneğin
“hükümetin etkileyici eylemleri düzenlemesi, ‘düzenlenmiş ifadelerin içeriğine
atıfta bulunmadan gerekçelendikçe’ içerik olarak yansızdır.” Ward v. Rock
Against Racism, 491 U. S. 781, 791 (1989).
Bu davada, bu konudaki yasanın temel hedefi “telefonla (elektronik) ve yüz
yüze iletişimin gizliliğini korumaktır.” Yasa, gizlice dinlenen konuşmaların
içeriği ya da bu konuşmaların içeriğinin atıfla gerekçelendirilmesine dayanarak
bir ayrım yapmamaktadır. Tersine, söz konusu konuşmalar, yasal olmayan
biçimde gizlice alındıkları için temalarına göre değil ediniliş kaynaklarına göre
sınıflandırılmaktadır.
Öte yandan, ifşalar aleyhindeki açık yasaklama, özgür ifadeyi düzenleme
olarak nitelendirilebilir. §2511(1)(d)’deki yasal olmayan gizli dinlemenin
içeriğinin “kullanılmasına” karşı yasaklama dışında, alt başlık (c) bir davranışın
düzenlenmesi değildir. Kaydedilmiş bir kasetin teslimi bir davranış olarak kabul
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edilebilmekle beraber, böyle bir teslimin, bir ilân ya da broşür tesliminde olduğu
gibi, alıcıya kaydedilmiş ifadelerin metnini sağlama amacı da düşünüldüğünde,
bu Birinci Değişikliğin koruduğu bir çeşit “ifade” olmaktadır. Çoğunluğun
aşağıda ortaya koyduğu gibi “(e)ğer bilgiyi “yayınlama” ve “ifşa etme”
eylemleri konuşmayı (ifadeyi) oluşturmuyorsa, kesin davranışdan farklı olarak
neyin bu kategoriye girdiğini tahmin etmek zorlaşmaktadır.”

VI
Genel bir husus olarak, “güvenilir bilginin yayınlanmasını devlet icraatının
cezalandırması nadiren anayasal standartları tatmin edebilir.” Smith v. Daily
Mail Publishing Co., 443 U. S. 97, 102 (1979). Daha somut olarak, bu mahkeme
defalarca karar verdi ki “eğer bir gazete kamusal önemi olan bir konuda hukukî
yollar çerçevesinde güvenilir bir bilgi elde etmişse, kamu düzenine ... ihtiyaç
duyulmadıkça, devlet görevlileri o bilginin yayınlanmasını anayasal olarak
cezalandıramazlar.” Id., at 103; ayrıca bakınız: Florida Star v. B. J. F., 491
U. S. 524 (1989); Landmark Communications, Inc. v. Virginia, 435 U. S. 829
(1978).
Bununla uyumlu olarak, New York Times Co. v. United States, 403 U. S. 713
(1971), davasında Mahkeme, üçüncü şahıstan çalınan dokümanlardan elde
edilen ve büyük kamusal ilgi toplayan bilgiyi yayınlayan gazeteyi haklı buldu.
Bu şekilde bu karar, basına önceden konan kısıtlamaların karşısındaki temel
kanunla, açıklandığında Devlet’in güvenliğini ciddî olarak zedeleyecek
bilgilerin gizliliğini koruyan menfaat arasındaki uzlaşmazlığı çözdü. Bu
uzlaşmazlığı çözümlerken, bu Mahkemenin üyelerinin hepsi çalınan
dokümanların içeriğinin niteliğine ve kamuya açıklanmasının sonuçlarına
yoğunlaştılar. Gazetenin çalınan dokümanlardan elde ederek yayınladığı bilgiyi
yayınlama kastı Yargıç Harlan’ın muhalefet şerhinde tartışmasız belirtilmesine
rağmen, ne çoğunluk ne de muhalefet edenler bu gerçeğe yer vermediler.
Ancak New York Times v. United States davasının ortaya çıkardığı fakat
çözmediği soru “bir bilginin herhangi bir kaynak ya da gazetece hukuk dışı
yollarla edinildiği durumlarda, devletin bunu sağlayan yayını ve hukuk dışı
kazanımı cezalandırıp cezalandıramayacağıydı.” Buradaki soru, ancak, açık-uçlu
sorunun daha dar bir biçimi. Basitçe ortaya koyarsak, buradaki konu şu: “hukuk
dışı yolla elde edilen bir kaynaktan hukukî olarak bir bilgiyi elde eden
yayıncının bu bilgiden dolayı cezalandırıldığı zaman devlet, bu hata zincirine
dayanarak, bu bilgiyi yayınlayan yayını cezalandırabilir mi?”.
Burada sunulan konuları daha geniş yorumlamaya olan reddimiz, bu
Mahkeme’nin, güvenilir bir yayının Anayasa’nın Birinci Değişiklik maddesi ile
uyumlu olarak cezalanıp cezalanamayacağı doğrultusundaki çözüm kategorisine
olan mükerrer reddiyle uyum içindedir. Daha doğrusu, “(b)izim davalarımız
özenle kesin sonuçlara ulaşmaktan kaçınmıştır, doğal olarak, gelecek bizim aklı
selimimizin öngöremeyeceği senaryolar getirebilir... Biz, özel kişisel haklar
düşüncesiyle Anayasanın Birinci Değişikliği arasındaki çatışmada var olan
menfaatlerin, bu davanın uygun çerçevesinden daha geniş olmayanları silen
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sınırlı ilkelere dayandığına inanmaya devam ediyoruz.” Dolayısıyla, bu
davadaki gerçekler ışığında §2511(1)(c) tarafından kullanılabilen menfaatlerin
ifade üzerindeki sınırlamaları gerekçelendirebileceğini düşünüyoruz.
Hükümet, yasa tarafından amaçlanan iki menfaat belirtiyor: birincisi, özel
konuşmaları gizlice dinleyen tarafların caydırılmasındaki menfaat; ve ikincisi,
konuşmaları yasal olmayan biçimde dinlenmiş kişilerin uğradığı zararın
azalmasındaki menfaat. Biz, bu menfaatlerin, §2511(1)(a)’yi ihlâl ederek elde
edilen bilgiyi kaydedenin kendi lehine kullanmasına karşı §2511(1)(d)’deki
yasaklamayı yeterince gerekçelendirdiğini, ancak, bu yasal olmayan kazanıma
karışmamış kişinin kamusal menfaat içeren bilgiyi yasal olarak elde edip
ifşasının cezalandırılmasının bu amaçlara hizmet etme aracı olarak
görülemeyeceğini kabul ediyoruz.
Yasal olmayan bir davranışı caydırmanın normal yöntemi o davranışa
karışmış kişiye uygun bir ceza vermektir. Eğer halihazır §2511(1)(a)’daki
cezalar yeterince caydırmayı sağlayamıyorsa, büyük olasılıkla bu cezalar daha
sertleştirilmelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, kanuna uyarak elde
edilen bilginin ifşası, kanuna uymayan bir üçüncü tarafın davranışını caydırmak
amacıyla kısıtlanabilir. Bir tarafın ifadesinin yasal olarak kısıtlanmasının diğer
tarafın cezaî davranışının caydırıcılığındaki menfaatle gerekçelendirilebileceği
yolundaki nadir durumların varlığına karşın, bu benzeri bir durum değildir.
Yalnız sınırlı sayıda istisnayla, mahkemeye başvurulan davalarda tanımlanan
§2511(1)(a)’daki ihlâller, mali kazanım ya da iç çekişmeler sonucu meydana
gelmiştir. Aslında tüm bu davalarda, konuşmayı gizlice kaydeden kişi ya da
kişilerin kimliği bilinmiyordu. Ayrıca davacılar, tarayıcı antenleri ve diğer araya
girme araçlarının uygunsuz kullanımında bulunan kişilerin kimliklerinin
belirlenmesindeki zorluğun sonucunda Kongre’nin bu ifşalara karşı yasaklama
getirdiği ve bu ifşaları yasaklamanın yasal olmayan dinlemelerin sayısını
azalttığı doğrultusunda hiçbir kanıt aktaramamışlardır.
Bu dava, ortak bir tarayıcı antenin herhangi bir ekonomik ya da kamusal
ödül beklentisi olmaksızın geçeceği bilginin cezaî bir soruşturmayı tehlikeye
sokacağı nadir durumlardan biri olabileceğine rağmen, yine de kesinlikle bir
istisnadır. Dahası, davalılara uygulanacak cezaların kimliği belli olmayan bu
gizlice kayıt yapan kişiyi bunu yapmaya devamdan alıkoyacağını düşünmenin
hiçbir temeli yoktur. Benzeri az bulunan bu tür durumlar, toplum karşıtı
davranışları caydırmanın geleneksel yollarını takviye temek için “yüksek bir
kamu düzenine ihtiyaç olduğu”nu göstermede yetersiz kalıyor. İfade üzerindeki
bu yeni yükümlülüğün gerekçelendirilmesi “ciddî zararlarla ilgili salt
spekülasyondan daha kuvvetli olmalıdır”. United States v. Treasury Employees,
513 U. S. 454, 475 (1995). Buna göre, hükümetin kamusal bilginin masum
biçimde ifşasında §2511(1)(c)’nin uygulanması için önerdiği gerekçelendirme
açıkça yetersizdir.
Hükümetin ikinci gerekçesi, bununla birlikte, oldukça kuvvetli. İletişimin
mahremiyeti önemli bir menfaattir ve Anayasa III. Madde’nin sınırlamaları bu
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menfaati korumayı hedeflemektedir. Bu yüzden “özel kişiler arasındaki bilgi ve
düşüncelerin değişiminin açıklığını teşvik etme…” söz konusudur. Bundan
başka, özel konuşmaların kamusal ifşasının özel konuşmayı kısıtlayıcı bir etkisi
olabilir.
“Demokratik bir toplumda, vatandaşların yaratıcı ve yapıcı düşünüp hareket
etmeleri için iletişimin özel/gizli olması esastır. Bir yabancı tarafından
konuşmaların kontrol edildiği şüphe veya korkusu, gerçekte böyle bir eylem
olmasa bile, yapıcı düşüncelerin ve eleştirel fikirlerin ortaya çıkmasında ciddî
kısıtlayıcı etkiler oluşturabilir.” President's Commission on Law Enforcement
and Administration of Justice, The Challenge of Crime in a Free Society 202
(1967).
Buna göre, anayasal işlemin her iki tarafında da düşünülmesi gereken önemli
menfaatlerin varlığı görülmektedir. Bu dengeyi dikkate alarak, mahremiyete
olan müdahalelerin diğerlerinden daha saldırgan, ve özel bir konuşmanın
içeriğinin ifşasının bunun gizlice kaydına göre daha ciddî bir mahremiyete
müdahale olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak, yasaklama ilk yerde vuku bulan
gizli dinlemeyi önlemede önemli bir rol oynamasa bile, yasal olmayan biçimde
kaydedilmiş mesajın içeriğine yasal yollarla ulaşmış kişilerin ifşasını
yasaklamanın bağımsız ve geçerli bir gerekçesi vardır.
Bu menfaatin §2511(c)’nin ticari sırlara, dedikodulara ya da tam özel
çıkarlara sahip diğer bilgilerin ifşasındaki uygulanmasının yeterince sağlam bir
gerekçesini oluşturup oluşturmadığına karar vermeye gerek duymuyoruz. Cf.
Time, Inc. v. Hill, 385 U. S. 374, 387-388 (1967) (kamusal işlerle ilgili olmayan
özel konuların dürüstçe yayınlanmasının anayasaca yasaklandığı hususunu saklı
tutarak). Diğer bir deyişle, davanın sonucu §2511(1)(c)’nin Anayasa’nın Birinci
Değişikliğini ihlâl etmeden yasanın ihlâlinde uygulanmasına dönmüyor. Bu
hükmün bu davada uygulanması, ne var ki, Birinci Değişikliğin temel
amaçlarını kapsıyor, çünkü kamusal nitelikli doğru bir bilginin yayınlanmasına
cezaî müeyyide öngörüyor.
Bu davada, kamusal önemi olan hususların yayınlanmasındaki menfaatler
dengelendiğinde özel kaygılara yer veriyor. Warren ve Brandeis’in bilinen
hukukî makalelerinde belirttikleri gibi: “Özel hayatın gizliliği hakkı, kamusal
veya genel menfaatler söz konusu olduğunda bunların yayınlanmasını
engelleyemez.” “The Right to Privacy”, 4 Harv. L. Rev. 193, 214 (1890).
Kamusal işlere katılıma yüklenmiş maliyetlerden biri, kişinin mahremiyetinin
kaybıdır.
“Değişik düzeylerde kişinin başkalarına maruz kalması uygar bir toplumda
hayatın kaçınılmazlarındandır. Bu maruz kalma riski, ifade ve basın
özgürlüklerinin önde gelen değerler olduğu bir toplumda yaşamın temel
olaylarından biridir. ‘Tartışabilme özgürlüğü, eğer bu toplumun tarihsel
işlevlerinden birisini oluşturuyorsa, dönemin zorunluluklarıyla uğraşmada
bilginin toplumun bireylerine uygun ortamı sağladığı durumların hepsini
kapsamalıdır.’”
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New York Times Co. v. Sullivan kararında bizim görüşümüz, “kamusal
konularla ilgili ifade özgürlüğünün Birinci Değişiklik tarafından güvenceye
alındığı genel savının” ortaya koyduğu kararların çoğunu gözden geçirmiştir.
Ayrıca bkz. Roth v. United States, 354 U. S. 476, 484 (1957); Bridges v.
California, 314 U. S. 252, 270 (1941); Stromberg v. California, 283 U. S. 359,
369 (1931). Bu davaların hepsi, bizim “kamusal konularla ilgili tartışmaların
kısıtsız, sağlam ve herkese açık olması ilkesine derin ulusal bağlılığımıza”
dayanmaktadır. Bu anlatımın baskın öneme sahip bizim görüşümüzü
destekleyen yönü, ne gerçek hata, ne alçaltıcı içerik, ne de bu ikisinin bir
birleşimi, resmi eylem eleştirisinden Birinci Değişikliğin sağladığı korumayı
kaldırmaya yeterli olmamaktadır.
Bir yabancının yasal olmayan bir eyleminin Birinci Değişikliğin kamusal
konuyla ilgili ifadeleri korumasını kaldırmaya yeterli olmayacağı
doğrultusundaki paralel akıl yürütmenin yeterince açık olduğunu düşünüyoruz.
Wyoming Valley West High School’daki öğretmenlerin uygun maaş düzeyleri
üzerindeki pazarlık, tartışmasız bir kamusal konudur ve davalılar bu konuyla
ilgili tartışmaya açıkça katılmışlardır. Bu dava, Yargıç Brandeis'in Whitney v.
California davasındaki klâsik görüşünden esinlenen Komünist retorikten çok
daha sıradan, ancak anayasal korumaya daha az muhtaç değildir.
Karar onaylandı.
Bu şekilde hükme bağlandı.
Baş Yargıç Relinquist’in, Yargıç Scalia ve Yargıç Thomas’ın da
katıldığı, karşı oy yazısı.
Teknoloji günümüzde, geniş bir elektronik ağ sistemi sayesinde milyonlarca
önemli ve gizli konuşmaya imkan veriyor. Ancak bu gelişmeler önemli
mahremiyet konuları doğuruyor. Bizler kişisel ve mesleki elektronik
postalarımıza, tıbbi ve mali kayıtlarımıza, telsiz ve cep telefonu
konuşmalarımıza ulaşabilecekleri bilemediğimizden dolayı huzursuzluk
duymaktayız. Özel hayatımızın mahremiyetinin kötü biçimde ihlâlini önlemek
amacıyla, Birleşik Devletler, Columbia Bölgesi, ve 40 Eyalet elektronik
iletişimin ifşasını ve gizlice müdahaleyle bilinmesini yasaklayan yasalar koydu.
Mahkeme, yasal olmayan biçimde müdahale edilen konuşmaları yasaklayan
yasaların, “kamusal ilgi” taşıdıkları sürece, ki bu Mahkemenin bile
tanımlayamadığı çok belirsiz bir kavram, Anayasa’nın Birinci Değişiklik
maddesini ihlâl ettikleri görüşünü savundu. Ancak Mahkeme’nin kararı Birinci
Değişikliğin amaçlarını genişletmek yerine kısıtlamaktadır: her gün elektronik
teknolojiyle iletişim üzerine dayalı milyonlarca Amerikalının konuşmasını
sınırlamaktadır.
Otuz yıl önce, 1968’deki Çok Maddeli Suç Kontrolü ve Güvenli Caddeler
Yasası’nın III. Maddesinde Kongre şunu kabul etmişti:
“(g)eçen yüzyıldaki baş döndürücü bilimsel ve teknolojik gelişmeler
bugün elektronik kontrol tekniklerinin geniş kullanımını ve suiistimalini
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mümkün kılmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, iletişimin mahremiyeti
bu kontrol tekniklerince ciddî olarak tehlikeye girmiştir… Kısaca kimsenin
evine çekilip yalnız kalma imkanı artık kalmamıştır. Kişinin kişisel, ailevi,
dini, siyasî ve ticari kaygılarla konuştuğu her bir kelimesi görünmeyen bir
dinleyici tarafından gizlice kaydedilebilir ve dinleyicinin lehine, konuşanın
aleyhine olarak kullanılabilir.”
Bu mahremiyet kaygısı, kişisel konuşmaların açık ve sınırlanmamış olması,
bilinçli ifşalar ve gizli kontrol yöntemleriyle dinlenme korkusuyla
baskılanmaması istekleriyle ayrılmaz biçimde bağlanmıştır:
“Demokratik bir toplumda, vatandaşların yaratıcı ve yapıcı düşünüp
hareket etmeleri için iletişimin özel olması esastır. Bir yabancı tarafından
konuşmaların kontrol edildiği şüphe veya korkusu, gerçekte böyle bir eylem
olmasa bile, yapıcı düşünceleri ve eleştirel fikirlerin ortaya çıkmasında ciddî
kısıtlayıcı etkiler oluşturabilir.”
President's Commission on Law
Enforcement and Administration of Justice, The Challenge of Crime in a
Free Society 202 (1967).
Bu önemli özel hayatın mahremiyeti ve konuşma haklarını etkin kılabilmek
için Kongre ve Eyaletlerin büyük çoğunluğu, gizlice müdahaleyle kaydetmeyi
ve elektronik iletişimin içeriğini bilerek ifşa etmeyi yasakladı. Bkz., e.g., 18
U. S. C. §2511(1)(c) (“bir kişinin bilginin normal, elektronik ya da telsizle
iletişimde gizlice araya girilerek kaydedildiğini bildiği ya da bilmesi için
sebepler olduğunda, başka bir kişiye bu telsiz, normal ya da elektronik iletişimin
içeriğini kasten ifşa etmesi ya da ifşaya niyet etmesi” durumuna sınırlar
koyarak).
Mahkeme doğru biçimde bunların “kamu düzeninin” tanınmış çıkarlarına
hizmet eden “genel uygulamaya sahip içeriği yansız kanunlar” olduğunu ortaya
koydu: “kişisel mahremiyetteki ve özgür ifadenin korunmasındaki… menfaat.”
Bununla birlikte bu, çeşitli görüş ve düşüncelerin sansürüne hükümetin izinli
kılındığı sıkı inceleme yasalarına konu olmaktadır. Gerek emsalinde gerekse
gerekçesinde olsun, Mahkeme’nin kesin inceleme için sözsüz uygulamasına
yetersiz destek oldu.
İçeriği yansız bir düzenleme ancak şöyle desteklenebilir:
“Eğer hükümetin menfaati özgür ifadenin sınırlanmasıyla ilgili değilse;
ve eğer Birinci Değişiklik özgürlüklerinde öne sürülen bu durumun
kısıtlanması bu menfaatin artması esasından daha büyük değilse, o zaman
hükümetin menfaatini önemli ölçüde artırabilir.” Turner Broadcasting
System, Inc. v. FCC, 512 U. S. 622, 662 (1994).
“Burada, Kongre ve Pennsylvania Yasama Organı düzenlenmiş olan
konuşma özgürlüğünün içeriğine atıfta bulunmadan hareket ettiler.” Renton v.
Playtime Theatres, Inc., 475 U. S. 41, 48 (1986). Bu yasaların “popüler olmayan
bilgi ve düşünceleri kısıtlama ya da kamusal tartışmayı bloke etmeye” ya da
“beyan edilen görüş ve düşünceler temelinde tercih edilen ve edilmeyen
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ifadeleri ayırmaya” çalıştıklarına dair bir yönelim bulunmamaktadır. İfşaya karşı
düzenleme kişilerin bakış açıları ya da konuşmalarının ana konusuna değil,
yalnızca yapılan konuşmanın biçimine dayanmaktadır. Eğer aynı bilgi yasal
olarak sağlanırsa zarara uğramadan yayınlanabilir. Cf. Seattle Times Co. v.
Rhinehart, 467 U. S. 20, 34 (1984) (keşif sırasında kısmen edinilmiş bilgiye
koruyucu düzenin ara araştırmasının desteklenmesiyle, çünkü “bilgi yargısal
aşamalardan bağımsız yollarla edinildiği sürece taraflardan biri bu bilgiyi
dağıtabilir”). Sıkı bir araştırmayı teşvik eden kaygılar olmadığı için, ifade
üzerindeki bu tür içeriği yansız kısıtlamalar ancak orta düzey araştırmaya
gereksinim gösterirler.
Mahkemenin gazete olaylarındaki Daily Mail örneğine dayanarak
benzerlerinden kaçınma girişimi ikna edici değildir. Bu tür davalarda, basını
bazı kesin ve güvenilir bilgileri yayınlamaktan men eden yasaların -bir tecavüz
kurbanının ismi, Florida Star v. B. J. F., 491 U. S. 524 (1989); Cox
Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U. S. 469 (1975), idari tahkikat ve yargılama
komisyonundan önceki gizli bilgiler, Landmark Communications, Inc. v.
Virginia, 435 U. S. 829 (1978), ya da çocuk davalının ismi gibi, Daily Mail,
supra; Oklahoma Publishing Co. v. District Court, Oklahoma Cty., 430 U. S.
308 (1977) (per curiam)- Birinci Değişikliği ihlâl ettiğine hükmettik. Böyle
yaparak, “eğer bir gazete kamu düzenini ve huzurunu etkilemediği sürece
kamusal önemi olan bir konudaki güvenilir bilgiyi yasal olarak elde etmişse,
devlet görevlilerinin anayasal olarak bu bilginin yayınlanmasını
cezalandıramayacağını” belirttik. Ne buradaki Daily Mail ilkesi ne de bu
davaların diğer yönleri, bununla birlikte, Mahkemenin buradaki sıkı tahkik
zorlamasını haklı çıkarmaktadır.
Daily Mail davalarındaki konularla ilgili yasalardan her biri, ifadenin
konusunu ya da içeriğini düzenlemektedir. Bu gerçek tek başına sıkı bir tahkik
için yeterlidir, bakınız United States v. Playboy Entertainment Group, Inc., 529
U. S. 803, 813 (2000) ("İçerik-temelli ifadenin kısıtlanması ancak sıkı bir
tahkiki geçebilirse mümkün olabilir.), ve bu tür ifşaya karşı düzenlemeleri ayırt
etmeye kafi gelir. Fakat, Florida Star’da bu davaları sentezlediğimizde açığa
kavuştuğu gibi, üç karakteristik faktör Daily Mail prensibinin alanını
şekillendirdi.
Birincisi, gazetelerce yayınlanan bilgiler hükümetin kendisinden yasal olarak
elde edilmişti. Bilgi hükümete tevdi edildiğinde, güvenilir bir yayını
cezalandırmaktan daha az zararlı olan ve mahrem bilgilerin dağılmasını
engellemeyi amaçlayan yöntem, her zaman korunacaktır. Bkz., e.g., Landmark
Communications, supra, at 841, and n. 12 (Devletin, gizlilik görevini ihlâl eden
komisyon üyelerinin riayetsizliğini sağlama almak gibi bilgilerin gizliliğini
koruyacak adımlarını attığını not ederek). Aslında, “(D)evletin amaçlanan kamu
menfaatini gözettiğini varsayarak ve resmi mahkeme kayıtlarındaki kamu
menfaati bilgisini koyarak”, sınırlamaların gerekli olduğu iddiası, Devlet’in bilgi
üzerindeki kontrol kuvvetini dikkate almamaktadır. Bu faktörün, özel
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konuşmaların bilinçli olarak kamusal alandan uzak tutulduğu ilgilendiğimiz
mevcut davayla bir ilgisi yoktur.
İkinci olarak, bütün bu davalardaki bilgi çoktan “kamusal kullanıma
açılmıştır”. Bu durum, önümüzdeki olayın benzeri değildir. Bu yasalar yalnızca
ifşayı yasaklamaktadır ve kimse çoktan kamuca bilinen bir şeyi “ifşa” edemez.
Bakınız: Black's Law Dictionary 477 (7th ed. 1999) (ifşayı tanımlaması: “daha
önce bilinmeyen bir şeyi bilinir yapma eylem ya da işlemi; gerçeklerin açığa
çıkması”); S. Rep. No. 1097, at 93 (“Çoktan ‘kamusal bilgi’ ya da ‘genel bilgi’
olmuş, araya girilerek kaydedilmiş içeriklerin ifşası yasaklanamaz”). Bu sebeple
bu yasalar “kaydedilen bilgi kamusal kayıtlara girdiği zaman mahremiyetteki
menfaatler kaybolur” aksiyomuna dahil edilemez.
Üçüncü olarak, bu davalar “somut doğru bilgileri yayınlamak için
cezalandırılacak medyaya izin vermeden kaynaklanan ‘çekingenlik ve özsansür’ ile ilgilenmektedir. Fakat “çekingenlik ve öz-sansür” korkusu, ifşa
karşıtı düzenlemeler için engelleyici değil teşvik edici bir temele sahiptir. Özel
konuşmaları yasaklamadan duyulmalarına izin veriyorlar. Hiçbir bilimsel
zorunluluk getirmeyen Florida Star konusundaki yasanın tersine, bu yasalar
sadece yasal olmayan yolla edinilmiş konuşmanın bilerek ifşasına vurgu
yapıyorlar. Bilginin kaynağını soruşturma görevini zorunlu kılmıyorlar ve
sorumluluğu olmadan yasal yolla elde edilmemiş bir bilgiyi ele geçirenin
bilmeyerek ifşasına ceza vermiyorlar.
Özetle, açık ki, Mahkemenin dayandığı Daily Mail davaları burada sunulan
soruna işaret etmemektedir. Bizim kararlarımızın kendisi bunu
netleştirmektedir: “Daily Mail ilkesi, bir kaynak ya da gazetece yasal olmayan
biçimde edinilmiş bilginin olduğu davalarda, devletin yalnız hukuk dışı
kazanımı değil bunun yayınlanmasını cezalandırmasını ortaya koymamaktadır.”
Cesurca,
illegal
olarak
dinlenmiş
iletişimi
ele
geçirmenin
cezalandırılamayacağı gerçeğine büyük oranda ağırlık veriyoruz. Fakat bu,
benzeri iletişimleri bilerek alıp ifşa edenlerin “hukuka-bağlılıklarını” güçlükle
sağlayabilir ve onları kesin olarak Daily Mail ilkesine getirmez. Gizlice
dinlenmiş bir konuşmanın kulak misafirinden üçüncü bir tarafa aktarımı
illegaldir ve bu üçüncü taraf bilerek bu konuşmayı ifşa edince başka bir illegal
davranış ortaya çıkmış olur. Bu durumdaki üçüncü taraf, anlaşmayla yapılan
röportaj ya da kamusal dokümanlar yoluyla sağlanmış bilgileri yasal olarak elde
etmiş Daily Mail olaylarındaki aktarıcılara benzetilemez.
Bu yasalar içerik olarak yansızdırlar; sadece illegal olarak edinilmiş bilgileri
düzenlerler; çoktan kamusal alana taşınmış şeylerin basılmasını kısıtlamazlar;
medya üzerine özel yükler yükleyemezler; âdil uyarı sağlamakla
yükümlenmiştirler; ve cep telefonu kullananların özgür ifade ve
mahremiyetlerini sağlarlar. İllegal olarak dinlenmiş konuşmaların ifşasının dar
biçimde yasaklanmasını varsaymak zordur ve bu çok önemli sıkı tahkikat
standartlarında bu yasaların incelenmesi doğrultusundaki emsal kararlarımızı
zayıflatır. Bu yüzden, bu yasalar eğer özgür ifadenin kısıtlanmasıyla ilgili
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olmayan önemli devlet menfaatlerini genişletiyorlarsa, ki öyle yapıyorlar,
desteklenmelidirler.
Kongre ve Eyaletlerin büyük çoğunluğu doğal olarak illegal olarak dinlenmiş
konuşmaların bilerek ifşasını cezalandırmanın baştan gerçekten tespitinin çok
güç olduğu bir suç olan bu gizli dinlemeyi engelleyeceğine karar verdiler. Her
ne kadar hükümet sekiz yıl önce pazarlamasını yasaklasa da, 20 milyonun
üzerinde telsizle ya da kablosuz iletişimi dinleyebilecek kapasitedeki alıcının
kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bakınız: Thompson, “Cell Phone Snooping:
Why Electronic Eavesdropping Goes Unpunished”, 35 Am. Crim. L. Rev. 137,
149 (1997). Kongrenin belirttiği gibi, “[ç]ok sıklıkla mahremiyetin ihlâlinin
nereye gideceği bilinmemektedir. Ancak sorunun tüm yönleri anlaşıldığı zaman
mahremiyet yeterince korunabilecektir.” S. Rep. No. 1097, at 69. Ayrıca bkz.
Hearings on H. R. 3378 before the Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and
the Administration of Justice of the House Committee on the Judiciary, 99th
Cong., 1st Sess. and 2d Sess., 290 (1986).
Ne var ki, Mahkeme “illegal dinlemelerin sayısını azaltan ifşalara karşı
yasaklama getiren kabulü destekleyecek hiçbir ampirik kanıt” sağlayamadığı
için Kongre’yi yanıltıyor ve “davalılara yaptırımlar uygulamanın tanınmayan
dinleyicileri gizli dinlemeye devam etmelerine engel olacağına dair bir delil
olmadığında” ısrar ediyor. Yasaların gerekliliği ile ilgili çeşitli eyaletlerin ve
Kongre’nin yargısı değil, Mahkemenin muhakemesi hayal kırıklığı doğuruyor.
“Yasamayla ilgili muhakemelerin tatmin edici ileri yargısal tahkikatı için
gerekli olan ampirik kanıt miktarı ortaya çıkan muhakemenin yeniliği ve
makullüğüne göre artıp azalabiliyor.” Nixon v. Shrink Missouri Government
PAC, 528 U. S. 377, 391 (2000). “Mahkemeler Kongre’nin ön yargılarına
önemli ölçüde uymalıdırlar.” Turner Broadcasting, 512 U. S., at 665 (aktaran
Columbia Broadcasting System, Inc. v. Democratic National Committee, 412
U. S. 94, 103 (1973)). Bu riayet, bir kurum olarak Kongre’nin karmaşık
konularla ilgili çok büyük miktarda bilgiyi değerlendirmek için yargıdan daha
çok imkana sahip olduğu ve “iyi politika oluştururken yasa koyucuların gelecek
olayları tahmin etmelerini ve bu olayların muhtemel sonuçlarını
öngörebilmelerini ve de tamamlayıcı görgül kanıtların yokluğunda araya
girmelerini gerektirdiğini” kabul etmektedir. Turner Broadcasting, 512 U. S., at
665. Biz kendi anayasal incelememizi gerçekleştirirken bu tür yasamanın
bulgularını bağımsızca değerlendirmek zorunda olmamıza rağmen, bu
“Kongre’nin ön gerekçelerini kendimizinkiyle değiştirmek ya da yeni baştan
kanıtları değerlendirmek (de novo) ile yetkili olduğumuz anlamına gelmiyor”.
Hata yapanın suçunun meyvelerinden yararlanmasını engellemenin polisçe
zor olduğu illegal davranışı önlemenin mümkün olduğunu savunan “pazarın
kurutulması” teorisi ne yeni ne de uygulanması imkansızdır. Bu, çalınan bir
mala bilerek sahip olunmasının yasaklanması gibi pek çok kanunu içine alan ve
zaman içinde test edilmiş bir teoridir. Bakınız: W. LaFave & A. Scott,
Substantive Criminal Law §8.10(a), p. 422 (1986) (“Böyle alıcılar olmazsa,
hırsızlığın karlılığı biter. Çeşitli biçimlerdeki hırsızlığın herhangi bir toplumdaki
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temel amacının alıcılar olduğu açıktır.”) Biz, bir kamu görevlisinin “[Dördüncü
Maddeyi] ihmal etme niyetine” engel olmakla, “makul olmayan araştırmaları
önleyeceğine” inanarak, benzer bir muhakemeyle ret kuralını uyguladık.
Aynı mantık buraya da uygulanıyor ve Birinci Değişiklik özgürlüklerince
iddia edilen muhtemel kısıtlamanın kişilerin iletişiminin mahremiyetini koruyan
menfaatin artırılması esasından daha büyük olmadığını gösteriyor. Eğer ifşaya
hiçbir yasaklama getirilmezse, konuşmayı ifşa etmek isteyen bir yasa dışı kulak
misafiri bir üçüncü taraf yoluyla gizli dinlemesinden temiz çıkabilir ve meydana
çıkmaktan kurtulabilir. Aslında, illegal olarak elde edilmiş bir bilgiye talep
yalnızca geri tepmeden ifşa edilebilecekse artacaktır. Mahkeme’nin
muvafakatinin geçerli olduğu gizli dinlemeye karşı yasa, bu tip ifşa karşıtı
düzenlemeler olmadıkça nihaî olarak etkili olamayacaktır.
Benzeri bir sebeple, çocuk pornografisinin dağıtımını yasaklayan yasaya
karşı olan Birinci Değişiklik yorumunun karşısında karar verdik. See New York
v. Ferber, 458 U. S. 747 (1982). Tıpkı hukuk dışı elektronik iletişimlerin
dinlenmesinde olduğu gibi, orda da “düşük-profilli ve gizli endüstri” olan çocuk
pornografisi yapımının denetiminin zorluğuna ve 36 yasayla örtüşen şu gerçeğe
dikkat çektik: “Yasanın uygulanabilmesinin tek pratik olmasa bile süratli yolu,
bu ürünü, reklam eden veya yayan kişilere ağır cezaî yaptırımlar vererek
piyasayı bu materyallerden temizlemektir.” Böyle yaparak bu temel kıyası
kanıtlamak için ampirik kanıt için ne biz bir talepte bulunduk, ne de Kongre
böyle bir şey sağladı. Aslında, Osborne v. Ohio davasındaki teorinin
yaşamsallığını, “çocuk pornografisinin, onun üretimine katkıda bulunan ve
izleyenlerin cezalanmasıyla azalacağı ve talebin de düşeceği sonucunu Devlet’in
kesinlikle makul bulacağını uygun” bularak teyit etmiş olduk.
Temelde, Mahkeme’nin bu yasaları anayasal bulmaması kararı, Birleşik
Devletler Kongresi’nin ve 41 yasama organının gerekçeli kararının yerine kendi
ön tahminlerini koymasından başka bir şey değildir. Mahkeme Kongrenin bu
yasaların etkinliğiyle ilgili nerden ya da nasıl istatistikî kanıt edineceğini
açıklamıyor ve “olumsuz bir şeyi kolayca ispatlamanın çok da pratik
olmamasından, nihaî gerçek bilginin birleştirilmesi çok zor görünüyor.” Elkins,
supra, 218’de. “Piyasayı kurutmak” teorisi hem mantıklı hem çok makul, hem
de seleflerimizin netleştirdiği gibi “kuru spekülasyonlardan daha kuvvetli”dir.
United States v. Treasury Employees, 513 U. S. 454, 475 (1995).
Bu yasalar, aynı zamanda özel iletişimlerin gönülsüz yayınlanmalarını
önleyen mahremiyete gizli ihlâlleri engelleyen önemli menfaatleri de koruyorlar.
Yüzyıl önce, Samuel Warren ve Louis Brandeis şunu kabul ettiler: “[y]aşamın
karışıklığı ve yoğunluğu, hızla gelişen uygarlaşmayla birlikte, dış dünyadan geri
çekilmeyi zorunlu kıldı, ve kültürün bu tasfiye edici etkisindeki insanoğlu
kamusallığa karşı daha duyarlı oldu, öyle ki yalnızlık ve mahremiyet kişi için
daha önemli oldu.” “The Right to Privacy”, 4 Harv. L. Rev. 193, 196 (1890).
“Zorunlu olarak ve uygun olarak tanımlanan alanlarda özgürlük, kamusala
konuşmamak, olumlayıcı yönde nihaî konuşma özgürlüğü oldu.” Harper &
Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U. S. 539, 559 (1985).
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Telefonla konuşan bir kişi “ahizeye konuştuğu kelimelerin dünyaya
yayınlanmayacağını varsaymaya kesinlikle hakkı vardır.” Katz v. United States,
389 U. S. 347, 352 (1967); cf. Gelbard v. United States, 408 U. S. 41, 52 (1972)
(büyük jürinin önündeki yargılamada illegal dinlemeyle elde edilmiş konular
hakkında şahitliğe zorlama “gizlice kaydın aşağılayıcı olarak ifşasının yol
açacağı hasarlardan dolayı mahremiyetin ihlâli yasaca yasaklanmıştır.”)
Aynı zamanda, tarafların ifadeyle ilgili Birinci Değişiklik haklarını
genişletiyorlar. Birinci Değişikliğin özünde her kişinin düşünce ve inançlarını
açıklama ve saklamaya karar verebileceği ilkesi yer almaktadır. Bu yasalar özel
kişilerin “kısıtlanmamış, sağlam ve geniş” özgürlüklerini artırmaktadır”. Yalnız
seçilmiş bir grup insanın eylemlerini ve kimliklerini korumaya hizmet eden
Daily Mail olaylarındaki yasaların tersine bu yasalar, her gün elektronik olarak
iletişim kuran milyonlarca insanı korumaktadır. Bu özel konuşmalar üzerindeki
Mahkeme kararının kısıtlayıcı etkisi gerçekten büyük: Şu an yaklaşık 49.1
milyon karşılıklı cep telefonu çalışıyor. Bkz. Hao, Nokia Profits from Surge in
Cell Phones, Fla. Today, July 18, 1999, p. E1.
Mahkeme buradaki mahremiyet hakkını kabul etmekle hatta methetmekle
beraber, Mahkeme’nin “kamusal ilgisi olan,” hukukî olmayan yolla kazanılan
bilgiyi yayınlama hakkını önemsemediği “sadece kelimelerden” ibarettir. W.
Shakspeare, Troilus and Cressida, act v, sc. 3. Mahkeme, Gloria Bartnicki ile
Anthony Kane arasındaki özel konuşmanın bir çeşit “anayasal korumaya değer
olan… bir tartışma” olduğuna karar vermiştir. Belki de Mahkeme “[e]ğer iş
sözleşmeleriyle ilgili beyanlar bir kamusal alanda, meselâ bir müzakere
sırasında, ki bu durumda habere değer olurdu, yapılsaydı” haklı olurdu
görüşündedir. Ne var ki buradaki mesele, Bartnicki ve Kane’nin bir kamusal
“tartışmaya” müdahale niyetlerinin olmamasıdır, ve bir başkasının hukuk dışı
gizli dinlenmesi ve bunun bilerek ifşasının “anayasal korumaya değer” konuşma
olduğunu savunmak terstir. Cf. Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and
Bisexual Group of Boston, Inc., 515 U. S. 557, 573 (1995) (“Özgür konuşma
ilkesinin önemli bir belirtisi konuşmayı seçenin aynı zamanda ‘konuşmamaya
da’ karar verebileceğidir”). Anayasa şahsi konuşmaların izinsiz
yayınlanmalarını korumamalıdır. Hatta konuşmaların kamusal figürler ya da
kamusal konular ve kaygılar içerdiği durumda bile konuşmalar yine de özeldir
ve korunmaya değerdir. Hatta bazı kamu görevlileri bazı alanlarda kamusal
gözlemden uzaklaşmak için kendi mahremiyet haklarından feragat etseler bile,
bu bilerek dinlenmesi ve ifşa edilmesi korkusu olmaksızın kendi özel konuşma
hakkından vazgeçmelerini getirmemelidir.
Mahkeme’nin “kamusal önemdeki” konuşmaları yayınlama hakkımızın
dokunulmazlığı yönündeki kararı önceki emsal kararlarımızla çok az örtüşüyor.
Yukarda tartışıldığı gibi, kararlarının yüksek değeri düşünüldüğünde, Daily Mail
davaları Mahkeme’nin onlara verdiği ağırlığı kaldıramaz. Daha da şaşırtıcı olan,
Mahkeme’nin, Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı’nın Vietnam Savaşı ile
ilgili dokümanları yayınlamasını önlemeyi içeren “Pentagon Belgeleri”
davasına, New York Times Co. v. United States, 403 U. S. 713 (1971),
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dayanmasıdır. Devletin bilgiyi kontrol etmeye dahil olmasına ek olarak, bu dava
bizim
“anayasallığın
karşısındaki
ağır
varsayım”
olan
önceki
kısıtlamalarımızdaki emsal kararlarımızdan tam olarak ayrılıyor. Aslında bu
varsayım Yargıç Stewart ile Yargıç White’ın 6’ya karşı 3 kararına katılmalarına
sebep oldu. Ve Mahkeme’nin ilgisiz davalardan getirdiği “paralel kıyaslaması”
ikna etmede yetersiz kalıyor.
Şüphesiz en dar anlamda “bireysel mahremiyetteki menfaat,” cep telefonu
konuşmalarımızın gizlice dinlenmemesi ve izinsiz olarak yayınlanmaması
hakkını kapsamaktadır. Mahkeme burada özgürce konuşmak isteyenlerin
hakkını başkalarının konuşmalarını gizlice dinleyerek yayınlamak isteyenlerin
hakkına tercih etmektedir. Kongrenin yukarıdaki mahremiyet iddiası ile bunun
karşısındaki marjinal özgür ifade iddiası arasındaki dengeleme çabası böylelikle
değersiz kalıyor.
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GOOD NEWS CLUB v. MILFORD CENTRAL
SCHOOL
533 U.S. 98 (2001)*

Görüşülme Tarihi: 28 Şubat 2001 Karar Tarihi: 11 Haziran 2001

*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Nasuh Uslu, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi.
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Özet
New York kanunları çerçevesinde davalı Milford Central School (Milford), mahalle
sakinlerine, kendi binasını, eğitim saatleri dışında başka amaçlarla kullanmaları
yanında (1), toplumun gönenciyle alakalı eğitim, öğretim ve sanat dersleri için ve
(2) sosyal, yurttaşlık işleri, eğlence ve davet amaçlı olarak kullanmalarına izin
verme şeklinde bir politika oluşturdu. Önerdikleri kullanım şeklinin
onaylanmasından sonra okulun tesislerinden faydalanmada yeterli özelliklere sahip
olan mahalle sakinlerinden Stephen Fournier ile Darleen Fournier, 6 yaşından 12
yaşına kadar çocuklarla ilgilenen özel bir Hıristiyan Klübü olan Good News
Klübünün (İyi Haberler Klübünün) haftalık okul sonrası toplantılarını okulda
yapmak için talepte bulundular. Milford, önerilen kullanım şeklinin – şarkılar
söyleme, İncil dersleri yapma, İncil’den pasajlar ezberleme ve dua etmenin –
topluluğun kullanım politikası tarafından yasaklanmış olan dini ibadetle eş değerde
olduğu gerekçesiyle talebi reddetti. Dilekçe sahipleri (toplu olarak Klüp), diğer
gerekçeler yanında, Klübün başvurusunun reddedilmesinin onun ifade özgürlüğü
haklarını Birinci ve Ondördüncü Değişiklikler çerçevesinde ihlâl ettiği suçlamasıyla
dava açtılar. Bölge Mahkemesi, Klübün dava konusu yaptığı mevzunun, Milford’un
normalde izin verdiği dini bir perspektiften din dışı konuların tartışılması şeklinde
olmadığına, fakat dini bir nitelik taşıdığına karar vererek sonuçta Milford lehine
ivedi karar verdi. Okul, daha önceden dini eğitim veren diğer gruplara sınırlı
nitelikteki kamusal forumunu kullanma izni vermemiş olduğu için, Anayasaya
aykırı görüş ayrımcılığı içine düşmeksizin Klübü tesisleri kullanmaktan men
edebileceği sonucuna vardı. Bu kararı onaylayıcı şekilde İkinci Dönüşümlü
Mahkeme, Klübün, Milford’un sınırlandırmasının makul olmadığı yolundaki
iddiasını reddetti ve Klübün dava konusu yaptığı mevzu, tamamen dini nitelikte
olduğu ve faaliyetleri saf ahlâk ve karakter gelişiminin sınırları dışında kaldığı için,
Milford’un politikasının anayasaya aykırı görüş ayrımcılığı değil, fakat anayasaya
uygun konu ayrımcılığı olduğu sonucuna vardı.
Karar bozuldu ve iade edildi.

Yargıç THOMAS Mahkemenin Görüşünü Açıkladı.
Bu dava iki soru ortaya koymaktadır. Birinci soru, Milford Central School’un,
Klübü eğitim saatleri dışında okulda toplantı yapmaktan menettiği zaman Good
News Klübünün ifade özgürlüğünü ihlâl edip etmediğidir. İkinci soru, Klübün
faaliyetlerine izin vermenin Kuruluş Hükmünü (Establishment Clause) ihlâl
edeceği yolunda Milford’un taşıdığı kaygının, böyle bir ihlâli haklılaştırıp
haklılaştırmadığıdır. Biz, Milford’un kısıtlamasının Klübün ifade özgürlüğü
haklarını ihlâl ettiği ve hiçbir Kuruluş Hükmü kaygısının bu ihlâli
haklılaştırmadığı sonucuna vardık.

I
New York Eyaleti, yerel okulların yönetim kurullarına okul tesislerinin
kullanımını düzenleyen yönetmelikler kabul etme izni vermektedir. Özellikle
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N. Y. Educ. Law (New York Eğitim Kanunu) §414 (McKinney 2000), yerel
yönetim kurullarının okullarını kamunun kullanımına açmayla ilgili bazı
amaçlar sıralamaktadır. 1992 yılında davalı Milford Central School (Milford),
eğitim saatleri dışında binasının kullanımıyla ilgili olarak §414’ün amaçlarından
yedi tanesini benimseyen bir kamu kullanım politikası oluşturdu. Belirtilen
amaçlardan iki tanesi bu çerçevede alakalı bulunmaktadır. Birincisi, mahalle
sakinleri, okulu “eğitim, öğretim ya da sanat dallarından herhangi birisinde ders
vermek” için kullanabilirler. İkincisi, “kullanımlar dışlayıcı olmamak ve genel
kamuya açık olmak şartıyla, sosyal, yurttaşlık işleri ve eğlence toplantıları ile
davetler için ve toplumun gönenciyle alakalı diğer kullanımlar için” okul
vatandaşların hizmetine açıktır.
Stephen Fournier ile Darleen Fournier Milford’un bulunduğu mahallede
ikamet etmektedirler ve bundan dolayı önerdikleri kullanımlar okul tarafından
onaylandığı takdirde okulun tesislerinden faydalanma yeterliliğine sahiptirler.
İkisi birlikte 6-12 yaş çocukları için oluşturulmuş özel bir Hıristiyan örgütü olan
yerel Good News Klübünün mali destekçisidirler. Milford’un politikasına
uygun olarak Fournier’ler, Eylül 1996’da, Klübün okul sonrası haftalık
toplantılarını okul kafeteryasında gerçekleştirmek için izin istedikleri bir
dilekçeyi mahallenin geçici mülki amiri olan Dr. Robert McGruder’e verdiler.
Bir sonraki ay McGruder, önerilen kullanımın – “şarkılar söyleyerek, İncil dersi
dinleyerek ve İncil’den pasajlar ezberleyerek” hoşça vakit geçirmenin – “dini
ibadet yapmakla eş değerde olduğu” gerekçesiyle Fournier’lerin talebini
reddetti. McGruder’a göre, “herhangi bir birey ya da örgüt tarafından dini
amaçlarla” kullanımı yasaklayan kamu kullanım politikası, Klübün faaliyetlerini
engellemiştir.
Klübün dava vekili tarafından sunulan bir mektuba cevap olarak, Milford’un
avukatı, Klübün faaliyetlerinin niteliğini açıklığa kavuşturmak için bilgi istedi.
Klüp, toplantılarda kullanılan ya da dağıtılan bir dizi materyal ile birlikte
toplantılarla ilgili aşağıdaki açıklamayı gönderdi:
“Klüp toplantısı Bayan Fournier’ın gelmesiyle birlikte başlamaktadır. O
bir çocuğun adını söylediğinde, çocuk İncil’den bir ayet okursa kendisine
ikramda bulunulmaktadır. Katılım tamamlandıktan sonra, Klüp şarkılar
söylemektedir. Ardından Klüp üyeleri, başka amaçlar dışında İncil ayetlerini
öğrenmekle ilgili oyunlar oynamaktadır. Bundan sonra Bayan Fournier,
İncil’den bir hikaye okumakta ve bu hikayenin Klüp üyelerinin hayatlarına
nasıl uygulanabileceğini açıklamaktadır. Klüp dua ile toplantısını
kapatmaktadır. Son olarak, Bayan Fournier ikramlar ve ezberlenmek üzere
İncil ayetleri dağıtmaktadır.”
McGruder ile Milford’un avukatı, materyalleri gözden geçirdiler ve “Good
News Klübünün gerçekleştirme önerisinde bulunduğu faaliyetlerin türlerinin,
çocuk yetiştirme, karakter geliştirme ve ahlâkî değerlerin geliştirilmesi gibi din
dışı konuların dini perspektiften tartışılması şeklinde olmadığı, fakat gerçekte
dini eğitimin kendisiyle eş değerde olduğu” sonucuna vardılar. Şubat 1997’de,
Milford Board of Education (Eğitim Kurulu), Klübün Milford’un tesislerini
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“dini eğitim ve İncil mütalâası gerçekleştirme amacıyla” kullanma isteğini
reddeden bir karar aldı.
Mart 1997’de, dilekçe sahipleri olan Good News Klübü, Bayan Fournier ve
kızı Andrea Fournier (toplu olarak Klüp), Milford’a karşı New York Kuzey
Mahallesine bakan mahkemede dava açtılar. Klüp, Milford’un başvuruyu
reddetmesinin, Birinci ve Ondördüncü Değişikliklere göre Klübün ifade
özgürlüğü haklarını, Ondördüncü Değişikliğe göre onun eşit korunma hakkını
ve the Religious Freedom Restoration Act (Dini Özgürlüğü Sağlama Kanunu)’a
göre dini özgürlük hakkını ihlâl ettiği iddiasında bulundu.
Klüp, okulun dini dışlama politikasını kendisine karşı uygulamasının önüne
geçmek ve böylece Klübün okul tesislerini kullanmasına izin verilmesi amacıyla
geçici bir mahkeme kararı elde etmek için harekete geçti. 14 Nisan 1997’de
Bölge Mahkemesi söz konusu geçici kararı verdi. Bundan sonra Klüp, okul
sonrası haftalık toplantılarını Nisan 1997’den Haziran 1998’e kadar lise
kaynaklar odasında ve orta okul özel eğitim odasında gerçekleştirdi.
Ağustos 1998’de Bölge Mahkemesi geçici kararını kaldırdı ve Milford’un
talebi doğrultusunda ivedi kararını verdi. Mahkeme, Klübün “dava konusu ettiği
mevzunun kesin bir şekilde dini nitelikte olduğu ve [Milford’un] kullanım
politikaları çerçevesinde izin verdiği dinî bir perspektiften din dışı konuların
tartışılması niteliği taşımadığı sonucuna vardı.” Okul daha önceden dini eğitim
sağlayan diğer gruplara kendisinin sınırlı kamusal forumunu kullanmalarına izin
vermediği için, mahkeme, okulun Anayasaya aykırı olan görüş ayrımcılığı içine
düşmeksizin Klübün tesisleri kullanmasını reddedebileceği görüşünü ortaya
koydu. Mahkeme aynı zamanda Klübün eşit korunma hakkı talebini de reddetti.
Klüp temyize gitti ve Federal Temyiz Mahkemesi kararı onayladı. Birincisi,
Mahkeme, Klübün, Milford’un kendi tesislerini dini eğitim için kullandırma
açısından sınırlandırıcı davranmasının makul olmadığı iddiasını reddetti.
İkincisi, Mahkeme, Klübün faaliyetleriyle ilgili mevzu “tam olarak dini nitelikte
olduğu” ve faaliyetleri “saf ahlâkî ve karakter gelişimi sınırları dışında kaldığı”
için Milford’un Klübün toplantılarına izin vermeme politikasının, Anayasaya
aykırı görüş ayrımcılığı değil, fakat Anayasaya uygun konu ayrımcılığı
oluşturduğunu belirtti. Yargıç Jacobs, içinde Lamb’s Chapel v. Center Moriches
Union Free School Dist., 508 U. S. 384 (1993)’e göre okulun kısıtlayıcı
davranışının görüş ayrımcılığı oluşturduğunu açıkladığı, bir muhalefet şerhi
hazırladı.
Bir konuşmanın dinî nitelikte olduğu gerekçesiyle sınırlı bir kamusal
forumda yapılmasına izin verilip verilemeyeceği konusunda Temyiz
Mahkemesinin kendi içinde bir görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. (Bir şehir
belediyesinin, National Day of Prayer [Ulusal Dua Günü] düzenleyicilerinin,
şehir hizmetlerinin maliyetini karşılama amacıyla oluşturulmuş şehrin sivil
etkinlikler fonuna yaptığı başvuruyu kurallara uygun şekilde reddettiğini
belirten) Gentala v. Tucson, 244 F. 3d 1065 (CA9 2001); (bir okulun, kendi
sınırlı kamusal forumunda dinî eğitim yapılmasına izin vermeme politikasının
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görüş ayrımcılığı oluşturmadığını açıklayan) Campbell v. St. Tammany’s School
Bd., 206 F. 3d 482 (CA5 2000); (sınırlı kamusal forumda dini hizmet ve eğitim
yasaklanmasının anayasaya uygun olduğu sonucuna varan) Bronx Household of
Faith v. Community School Dist. No. 10, 127 F. 3d 207 (CA2 1997). Bu
kararları şu takip eden kararlarla karşılaştır: (şehir belediyesinin, Jesus [İsa]
filminin bir lise salonunda gösterilmesine izin vermemesinin anayasaya aykırı
olan görüş ayrımcılığı oluşturduğunu belirten) Church on the Rock v.
Albuquerque, 84 F. 3d 1273 (CA10 1996); (Good News Klübünü İzci
Oğlanların toplandığı zamanlarda toplantı yapmaktan men eden okul kullanım
politikasını anayasaya aykırı bulan) Good News/Good Sports Klüp v. School
Dist. of Ladue, 28 F. 3d 1501 (CA8 1994). Biz bu çatışmayı çözümlemek üzere
müzekkere oluşturduk.

II
Bir Eyaletin, bir özel şahıs konuşmacısını, Anayasaya aykırı bir şekilde
kamusal bir forumu kullanmadan alıkoyup koymadığını belirlemede
kullandığımız standartlar, söz konusu forumun niteliğine bağlıdır. Eğer forum,
geleneksel ya da açık bir kamusal forum ise, Eyaletin konuşmayla ilgili
kısıtlayıcı davranışları, sınırlı bir kamusal forumda uygulanan kısıtlamalardan
daha sıkı incelemeye tabidir. Biz daha önce bir mahalle okulunun kendi
tesislerini N. Y. Educ. Law (Eğitim Kanunu) §414’e göre kullanıma açmasının
sınırlı mı yoksa geleneksel nitelikte bir kamusal forum mu oluşturduğu
konusunda karar vermekten imtina ettik. Taraflar, Milford 1992 yılında
tesislerini kullanıma açtığında bunun sınırlı bir kamusal forum oluşturduğu
konusunda aynı fikirde oldukları için, konuyu burada çözüme kavuşturmamız
gerekmemektedir. Bunun yerine, biz basit bir şekilde Milford’un sınırlı bir
kamusal forum vazifesi gördüğünü varsayacağız.
Eyalet bir sınırlı kamusal forum oluşturduğunda, kendisinden bireylere her
tür konuşma yapmaya izin vermesi beklenmez ve kendisi de izin vermez.
Eyalet, “[kendi forumunu] belli gruplar ya da belli konu tartışmaları için tahsis
etmesi” konusunda haklı görülebilir. Ancak Eyaletin konuşmaları kısıtlama
gücü, sınırsız değildir. Kısıtlama, konuşmalara yönelik olarak görüş temelinde
ayrımcılık yapmamalı ve kısıtlama, “forumun hizmet ettiği amaç çerçevesinde
makul olmalı”dır. Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, Inc., 473
U. S. 788, 806 (1985).

III
Bu ölçüyü kullanarak, biz öncelikle konuşmaya izin vermemenin görüş
ayrımcılığı oluşturup oluşturmadığını ele alacağız. Bu çerçevedeki analizimizde
daha önce Lamb’s Chapel ve Rosenberger kararlarında ortaya koyduğumuz iki
görüşü kendimize rehber edineceğiz. Lamb’s Chapel görüşümüzde, bir
mahallenin, özel bir grubun okulda filmler göstermesini, yalnızca filmler aile
değerlerinin dinî bir perspektiften tartışılması niteliğinde olduğu gerekçesiyle
reddettiğinde Birinci Değişikliğin İfade Özgürlüğü Hükmünü ihlâl ettiği
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sonucuna vardık. Aynı şekilde Rosenberger görüşümüzde, bir üniversitenin, bir
öğrencinin yayınına mali destek vermeyi, söz konusu yayın konuları dinî bir
perspektiften ele aldığı için reddetmesinin, İfade Özgürlüğü Hükmünü ihlâl
ettiği görüşüne vardık. Milford’un, Good News Klübünü, onun dini niteliği
dolayısıyla kısıtlamaya tâbi tutmasının, bu örneklerdeki kısıtlamalardan ayrı
tutulamaz olduğu sonucuna vararak, biz bu kısıtlamanın, görüş ayırımcılığı
oluşturduğu fikrini taşıyoruz.
Bir görüş ayırımcılığı oluşturduğu için,
kısıtlamanın forumun hizmet ettiği amaç çerçevesinde makul olup olmadığını
ele almamız gerekmemektedir.
Milford, sınırlı kamusal forumunu, “toplumun gönenciyle alakalı olanlar” da
dahil olmak üzere değişik amaçlara hizmet eden faaliyetlere açmıştır. Milford,
politikasını, çocuk yetiştirme ve “dinî bir perspektiften ahlâkî değerlerin ve
karakterin geliştirilmesi” gibi konuların tartışılmasına izin verecek şekilde
yorumlamaktadır. Örneğin, bu politika, birisinin çocuklara moral değerleri
öğretmek için Aesop’un Masallarını kullanmasına izin vermektedir. Ayrıca, bir
grup, devlet okullarında ibadete izin vermek için anayasaya bir ek yapılmalı mı,
yapılmamalı mı tartışmasına sponsorluk yapabilir ve İzci Oğlanlar “bir erkek
çocuğun karakterini, gelişimini ve ruhsal gelişimini etkilemek” için toplanabilir.
Kısaca, “çocukların ahlâkî ve karakter gelişimini iyileştirmeye çalışan” herhangi
bir grup, okul binasını kullanma yeterliliğine sahiptir.
Bir tarafta çocuklara ahlâkî değerler ve karakter geliştirme öğretmenin,
Milford’un politikası çerçevesinde izin verilen bir amaç olduğu konusunda
herhangi bir sorun bulunmazken, diğer tarafta Klübün çocuklara ahlâkî değerler
ve karakter geliştirme öğrettiği açıktır. Örneğin, Klübün, çocuklara kıskançlık
hislerini yenmeleri, başkalarına çocuklara nasıl muamelede bulunduklarına
bakmaksızın iyi davranmaları ve dindışı olmayan bir şekilde de olsa itaatkar
olmaları tavsiyelerinde bulunmasına kimse karşı çıkmamaktadır. Bununla
beraber, Milford, Klübün faaliyetlerinin dinî nitelikte olduğu sonucuna vardığı
için – “dini eğitimin kendisiyle eş değerde”, Klübü tesislerini kullanmaktan
alıkoymuştur.
Lamb’s Chapel görüşümüzü uygulayarak, Milford’un Klübü okul sonrası
forumu olarak kullanmaktan alıkoyduğunda görüş ayırımcılığı yaptığının çok
açık olduğu sonucuna vardık. Lamb’s Chapel davasında, yerel New York
mahallesi, benzer bir şekilde §414’ün “sosyal, sivil ya da eğlence amaçlı
kullanım” kategorisini kendisinin sınırlı forumunda izin verilen kullanım
şekilleri olarak kabul etmişti. Mahalle, aynı zamanda “herhangi bir grubun dinî
amaçlarla” kullanımını da yasaklamıştı. Bu yasaklamaya değinerek, mahalle,
aile değerlerini Hıristiyan perspektifinden öğreten filmler göstermek isteyen bir
kiliseyi okulu kullanmanın dışında tuttu. Biz, filmler, kural çerçevesinde “şüphe
götürmeyecek şekilde izin verilen bir konuyu (aile değerlerinin öğretilmesini)
ele aldığı” için, mahallenin kiliseyi kullanımdan men etmesinin, Anayasaya
aykırı bir görüş ayırımcılığı oluşturduğu sonucuna vardık.
Lamb’s Chapel davasındaki kilise gibi, Klüp, kural çerçevesinde izin verilen
bir konuyu (ahlâkî değerlerin ve karakter özelliklerinin öğretilmesi) dinî bir
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bakış açısından ele almaya çalışmaktadır. Elbette, kişi, Lamb’s Chapel
davasındaki film gösterimlerini dinî bir kullanım olarak da görebilirdi, ki
Temyiz Mahkemesi bu şekilde davranmıştır. Ve yine kişi, filmlerin amacının,
“toplumun hümanizme doğru kaymasının ... sadece önceki bir devirden alınmış
Hıristiyan değerlerinin hâkim olduğu bir sevgi yurdu tarafından
dengelenebileceği” ve bunun “tamamen dinî nitelikte” bir amaç olduğu
sonucuna da varabilirdi. Lamb’s Chapel’in faaliyeti ile Good News Klübünün
faaliyetleri arasındaki görünüşteki tek fark, Lamb’s Chapel’in dersleri filmler
yoluyla öğretirken, Klübün ahlâkî dersleri Hıristiyan perspektifi çerçevesinde
canlı hikaye nakletme ve dua etme yoluyla öğretmeyi tercih etmiş olmasıdır. Bu
fark, önemsiz niteliktedir. Her iki görüş ifade tarzı olarak dinî bir görüş
kullanmaktadır. Bu sebeple Good News Klübünün faaliyetlerinin okulu
kullanmanın dışında tutulması, Lamb’s Chapel’in filmlerinin okulu kullanmanın
dışında tutulması gibi, Anayasaya aykırı görüş ayırımcılığı oluşturmaktadır.
Bizim Rosenberger davasındaki görüşümüz de düzenleyici niteliktedir.
Rosenberger davasında, Virginia Üniversitesindeki bir öğrenci örgütüne,
yayınları, Wide Awake, Hıristiyan bakış açısı ortaya koyduğu için basım
harcamaları için kendilerine fon sağlanmadı. Klübün, öğrencilerin moral
değerleri ve karakteri üzerinde Hıristiyanlığın rolünü vurguladığı gibi, Wide
Awake, “Hıristiyanları söz ve eylem olarak ilân ettikleri inanca göre yaşamaları
konusunda ikaz etmekte ve ... öğrencileri İsa Peygamber ile kişisel bir ilişkinin
ne anlama geldiği konusunda düşünmeye teşvik etmekteydi”. Üniversitenin,
“hoş olmayan davranış tarzında bulunmak için öğrencilerin dinî yayımcılık
görüşleri taşıyan dergi faaliyetlerini seçmiş” olduğu için, fon sağlamamasının
Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardık. Rosenberger davasında dava konusu
olarak din üzerinde herhangi bir yasaklama söz konusu olmasa da, bizim
görüşümüz bu faktör üzerine dayandırılmadı. Bunun yerine, biz Wide Awake’in
basılması için üniversitenin fon sağlamamasının, mahallenin Lamb’s Chapel’e
filmlerini göstermek üzere okulu kullanmasına izin vermemesi gibi, görüş
ayırımcılığı oluşturduğu sonucuna vardık. Wide Awake’in açık dinî içeriği
dikkate alındığında, biz, artık Klübün faaliyetlerinin “dinî” nitelikte olduğunu ya
da Birinci Değişikliğin korumasını Rosenberger davasındaki Wide Awake’in
yayınlanmasından daha az hak ettiğini söyleyemeyiz.
Bizim Lamb’s Chapel ve Rosenberger davalarındaki görüşlerimize rağmen,
Milford gibi Temyiz Mahkemesi de, onun Klübün faaliyetlerini dinî nitelikli
olarak görmesinin, Klübün faaliyetlerine, okul tarafından izin verilen diğer
faaliyetlerden tür olarak farklı muamelede bulunma yetkisi verdiğine
inanmaktadır. (Klüp, Mahkemeye göre,“basit olarak moral değerler öğretmekten
başka şeyler yapmaktadır.”) Mahkemeye göre, “Hıristiyan bakış açısı”, nevi
şahsına münhasırdır, çünkü diğer görüşlerin içermediği “ek bir tabaka”
içermektedir. Bu kısım, Klübün “çocuklara kendilerinin Tanrı ile ilişkileri İsa
Peygamber yoluyla nasıl geliştireceklerini” öğretme üzerinde yoğunlaşmış
olmasıdır, ki bu “tamamen dinî nitelikli” bir faaliyet olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu gözlemler doğrultusunda Mahkeme, Klübün faaliyetleri “ ‘saf ahlâk ve
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karakter geliştirmenin’ sınırları dışında kaldığı” için, “kullanımdan mahrum
bırakmanın, görüş ayırımcılığı oluşturmadığı” sonucuna varmıştır.
Biz, “tamamen dinî” ya da “kesin olarak dinî nitelikli” olan bir şeyin, belli
bir dünya görüşü çerçevesinde moral değerlerin ve karakter özelliklerinin uygun
bir şekilde öğretilmesi olarak görülemeyeceği görüşüne katılmıyoruz. ( Yargıç
Jacobs’un bir muhalefet şerhinde belirttiği gibi, “dava konusu mevzu moral
değerler ve karakter özellikleri olduğunda, dinî bakış açılarıyla dinî konular
arasında ayırım yapmaya girişmek Don Kişotvari bir davranış olur.”). İfade
Özgürlüğü Hükmünün amaçları açısından önemli olan şey şudur: Biz, Klüp
tarafından Hıristiyanlığın tebliğ edilmesi ile diğer kurumların kendi dersleri için
bir temel oluşturmak amacıyla takım çalışmasını, sadakati ve yurtseverliği tebliğ
etmesi arasında tür olarak mantıksal bir fark görmüyoruz. Açık olan şudur ki,
Temyiz Mahkemesinin akıl yürütmesinin ifade edilmemiş ilkesi, dinî eğitim ve
dua ne zaman moral değerleri ve karakter özellikleri tartışmak için kullanılırsa,
o zaman bu tartışma sadece o konuların “saf” tartışması niteliği taşımamaktadır
görüşüdür. Temyiz Mahkemesine göre, Hıristiyan ilkelerine dayanma, diğer
düşünce kurumları ya da dünya görüşlerinden farklı olarak ahlâk ve karakter
eğitimini bozmaktadır. Fakat biz böyle bir sonuca asla ulaşmadık. Bunun
yerine, biz, Lamb’s Chapel ve Rosenberger davalarında ulaştığımız, normalde
izin verilen konuları tartışan konuşmanın, konu dinî bir bakış açısından
tartışıldığı gerekçesiyle sınırlı bir kamusal forumu kullanmaktan men
edilemeyeceği görüşümüzü teyit ediyoruz. Böylece biz, Milford’un kendisinin
toplum kullanım politikası çerçevesinde Klübü okulu kullanmanın dışında
tutmasının, izin verilemez dünya görüşü ayırımcılığı oluşturduğu sonucuna
vardık.

IV
Milford, kendisinin getirdiği kısıtlama görüş ayırımcılığı oluştursa bile, Kuruluş
Hükmünün ihlâl edilmemesi konusunda kendinin sahip olduğu çıkarın, Klübün
okulun tesislerinden eşit şekilde faydalanması konusundaki çıkarından daha ağır
bastığını iddia etmektedir. Başka bir deyişle, Milford’a göre, uyguladığı
kısıtlama, Kuruluş Hükmünü ihlâl etmenin önüne geçmek için gereklidir. Biz
bu görüşü paylaşmıyoruz.
Biz, Kuruluş Hükmünün ihlâl edilmesinin önüne geçme konusunda bir
Eyaletin sahip olduğu çıkarın, “zorunlu olarak görülebileceğini” ve bundan
dolayı içerikle ilgili ayırımcılığı haklılaştırabileceğini söyledik. Widmar v.
Vincent, 454 U. S. 263, 271 (1981). Ancak bir Eyaletin Kuruluş Hükmünün
ihlâl edilmesinin önüne geçme konusunda sahip olduğu çıkarın, dünya görüşü
ayırımcılığını haklılaştırıp haklılaştırmayacağı açık değildir. Fakat bu davada bu
konuyu ele almak zorunda değiliz, çünkü okulun geçerli bir Kuruluş Hükmü
çıkarına sahip olmadığı sonucuna vardık.
Daha önceki iki ifade özgürlüğü davasında, Lamb’s Chapel ile Widmar
davalarında, Milford’unkine benzer Kuruluş Hükmüyle ilgili savunmaları
reddettik. Özellikle Lamb’s Chapel davasında, biz, “film serilerini göstermenin
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okul saatleri sırasında olamayacağını, okul tarafından mali olarak
desteklenemeyeceğini ve sadece kilise üyelerine değil, tüm kamuya açık
olabileceğini” açıkladık. Bu çerçevede, “toplumun Bölge yönetiminin herhangi
bir dini ya da inancı tercih ettiğini düşünmesine sebep olacak gerçek anlamda
bir tehlikenin söz konusu olmayacağı” görüşüne ulaştık. Yine aynı şekilde
üniversite forumunun zaten diğer gruplara da açık olduğu Widmar davasında,
Mahkeme, herhangi bir Kuruluş Hükmü problemi olmadığı sonucuna vardı.
Kuruluş Hükmüyle ilgili savunma, bu davada daha işe yarar değildir. Lamb’s
Chapel davasında olduğu gibi, Klübün toplantıları okul saatleri dışında
yapılmaktadır, okul tarafından düzenlenmemektedir ve sadece Klüp üyelerine
değil anne babasının rızasını alan her öğrenciye açıktır. Widmar davasında
olduğu gibi, Milford forumunu diğer örgütlerin kullanımına da sunmaktadır.
Klübün faaliyetleri, Lamb’s Chapel ile Widmar davalarındaki faaliyetlerden
maddi olarak ayırt edilebilir değildir. Bu sebeple Milford’un kendisine
dayandığı Kuruluş Hükmü kendi açısından yarar sağlayıcı nitelikte değildir.
Milford, politikasının orta okul öğrencilerini içerdiğini vurgulayarak Lamb’s
Chapel ile Widmar davalarından kendi davasını ayırma girişiminde
bulunmaktadır.
Milford’a göre, çocuklar okulun Klübü benimsediğini
düşünecekler ve ona katılma konusunda üzerlerinde zorlayıcı baskı
hissedecekler, çünkü Klübün faaliyetleri okul saatleri dışında gerçekleştirilse de
okulun tesislerinde yapılmaktadır. Bu argüman, ikna edici değildir.
Birincisi, biz, “Kuruluş Hükmü eleştirilerine karşı koyarken hükümet
programlarını savunmada önemli olan bir faktörün din konusunda tarafsız olma”
olduğu görüşünü ortaya koyduk. Rosenberger, 839’da 515 U. S. Aynı zamanda
bakınız Mitchell v. Helms, 530 U. S. 793, (2000) (çoğunluk görüşü) (“Devlete
atfedilebilen fikir aşılama ile atfedilemeyen fikir aşılama arasında ayrım
yaparken, [Mahkeme], dinlerine bakılmaksızın çok geniş bir spektrum içinde yer
alan gruplara ya da bireylere yapılan yardıma arka çıkarak, sürekli olarak
tarafsızlık ilkesine müracaat etti. Milford’un, Klübe okulu kullanma izni
vermenin tarafsızlık ilkesine zarar vereceği yolunda bulunduğu ima, mantık
kurallarına aykırı düşmektedir. Çünkü “hükümet, tarafsız ölçütlere uyarak ve
tarafsız politikalar takip ederek, dinî olanlar da dahil olmak üzere, geniş bir
spektrum içindeki çeşitli ideolojilere ve dünya görüşlerine mensup olanlara
faydalar sağladığında tarafsızlık garantisi ihlâl edilmiş olmamakta, tersine saygı
gösterilmiş olmaktadır.” Rosenberger, 839’da ve devamında. Good News
Klübü, kendisine tarafsız davranılması ve diğer grupların hakkında konuştukları
konularda konuşma imkanı verilmesi dışında bir şey istememektedir. Klübe
okul tesislerinde konuşma izni verilmesi tarafsızlığı ihlâl etmeyeceği, aksine
koruyacağı için, Milford, Kuruluş Hükmünün kendisini Good News Klübünü
okulu kullanmadan mahrum etmeye zorladığını iddia ederken akıntıya doğru
kürek çekmektedir.
İkincisi, toplumun Klübün faaliyetlerine katılma konusunda zorlayıcı baskı
hissedip hissetmediği konusunu ele alırken, bizim üzerinde durmamız gereken
orta okul öğrencileri değil, fakat onların anne babalarıdır. Çocuklarının Good
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News Klübünün toplantılarına devam edip etmemesi konusunda karar verecek
olanlar anne babalardır. Çocuklar anne babalarının izni olmaksızın toplantılara
devam edemeyecekleri için, Good News Klübünün dinî faaliyetlerine katılma
konusunda zorlanamazlar. Milford, orta okul öğrencilerinin anne babalarının
okulun bir dini benimseyip benimsememe konusunda kafa karışıklığına
düşeceklerini söylememektedir. Biz böyle bir argümanın makul bir şekilde
ortaya konabileceğine de inanmıyoruz.
Üçüncüsü, ilkokul öğrencilerinin büyüklerden daha kolay etkilenir olduğu
yönündeki düşünceye Kuruluş Hükmü çerçevesinde ne kadar önem atfediyor
olursak olalım, (bu kararlarda “kilise ile devlet arasında oluşturulan bir birliğin
simgeleştirdiği şeyin, tecrübeleri daha sınırlı olan ve sonuç olarak inançları
özgür ve iradi bir seçim kadar çevrenin etkisi altında oluşan çok küçük yaştaki
çocukları etkileme olasılığının daha yüksek olduğu” ifade edilmektedir), biz
hiçbir zaman Kuruluş Hükmüyle ilgili hukukî görüşümüzü, sırf ilk okul
çocuklarının da bulunabileceği okul tesislerinde gerçekleştiriliyor diye okul
saatleri dışında yapılan özel dinî faaliyeti engelleme konusunda uygulama
yoluna gitmedik.
Milford tarafından tartışma konusu yapılan davalardan hiçbiri, bizim Kuruluş
Hükmüyle ilgili hukukî görüşümüzün bu derece ileri götürüldüğüne bizi ikna
edemez. Örneğin, Milford, devlet ilk ve orta okullarında kurnazca uygulanan
zorlayıcı baskı karşısında vicdan özgürlüğünü korumayla ilgili ortaya çıkan
kaygılar bulunduğu düşüncesiyle alakalı olarak Lee v. Weisman davasına
değinmektedir. Ancak Lee davasında, biz diploma töreni uygulamasına
katılmanın mecburi olduğuna karar verdik. Aynı zamanda bakınız Santa Fe
Independent School Dist. v. Doe, 530 U. S. 290 (2000) (bu karar, okulun futbol
maçlarında dua etmeye izin verme politikasının, faaliyetin kamusal bir forumda
değil, okulun düzenlediği bir etkinlik sırasında gerçekleştirilmiş olması
durumunda, Anayasaya aykırı olduğunu belirtmiştir). Biz, diploma töreni
etkinliğinin okul tesislerinde gerçekleştiriliyor olabilme gerçeğine ayrıca bir
önem atfetmedik. Okul tesislerinin okul dışı bir amaçla kullanıldığı ve
hükümetin Klübün faaliyetlerini desteklemesinin söz konusu olmadığı bu
davayla, Lee kararının bir ilgisi yoktur.
Edwards v. Aguillard, 482 U. S. 578 (1987) davası da aynı şekilde
destekleyici nitelikte değildir. Bu davada biz, yaratılışçılıkla ilgili bir dersle
birlikte verilmediği müddetçe evrim teorisinin devlet okul müfredatının bir
parçası olarak öğretilmesini yasaklayan bir Louisiana eyaleti kanununun
Kuruluş Hükmünü ihlâl ettiğine karar verdik. Edwards davasında da,
öğrencilerin özellikle öğretmenlerine takip edilecek liderler olarak güvenme
olasılıkları göz önüne alındığında sınıfta manevi baskıya açık olduklarında
değindik. Fakat kanunu olaylara uygularken bu kaygıyı tartışamadık. Bunun da
ötesinde, zorunlu devam gerekliliğinin, Devletin bir okulda bir dine öncelik
vermesinin kolayca etkilenebilir öğrenciler tarafından özellikle çok kuvvetli
şekilde hissedileceği anlamına geleceğini önemle belirttik. Fakat biz, okul
gerçekte bir dini ön plana çıkarmadığında, öğrencilerin kolayca
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etkilenebilirliğinin Kuruluş Hükmü konusuyla ilgili olacağı düşüncesini ortaya
koymadık. Edwards davası kararı, Milford’un ortaya koyduğuna inandığı ilkeyi
açık seçik bir şekilde belirtmiş olsa bile, Edwards davası kararındaki gerçekler,
bu ilkeye herhangi bir ağırlık kazandıramayacak derecede bu davadaki
gerçeklerden uzak bulunmaktadır. Edwards davası kararı, öğrencilerin devam
etmelerinin gerekli bulunduğu bir okul günü sırasında devlet öğretmenleri
tarafından öğretilen müfredatın içeriğiyle alakalıdır. Açık bir şekilde, okul
öğretmeni olmayan kişiler, yalnızca anne babalarının rızalarıyla katılmalarına
izin verilen çocuklara okuldan sonra dersler verdiği durumda, Edwards
davasında ifade edilen kaygılar mevcut bulunmamaktadır.
Dördüncüsü, okul öğrencilerinin, Milford’un Klübün faaliyetlerine izin
vermesinin Kuruluş Hükmünü ihlâl edip etmediğini tespit etme konusunda olası
yanlış algılamalara düştüklerini ele alacak bile olsaydık, bu davanın gerçekleri
basit bir şekilde Milford’un vardığı sonucu desteklememektedir. Küçük
çocukların okul günü sona erdikten sonra sınıflarının dışında dolaşmalarına izin
verildiği yönünde herhangi bir delil bulunmamaktadır. Kesin bir şekilde küçük
çocuklar bile katılmaları için anne babalarının izin formu imzalamak zorunda
olduğu etkinliklerin farkında bulunmaktadırlar. Söz konusu toplantılar, bir
ilkokul sınıfında değil, birleştirilmiş bir lise kaynak odası ile orta okul özel
eğitim odasında gerçekleştirilmiştir. Eğitmenler okul öğretmeni değildir. Ve
gruptaki çocuklar, normal sınıflarda olduğu şekilde aynı yaş grubundan değildir;
yaşları 6 ile 12 arasında değişmektedir. Özet olarak, bu koşullar, küçük
çocukların
burada
bir
onaylama
eylemi
algıladıkları
teorisini
desteklememektedir.
Son olarak, bu davada okul çocuklarının düşüncelerini araştıracak olsaydık
bile, çocukların bir dinin onaylanmasıyla ilgili yanlış bir algılama içine girmeleri
tehlikesinin, Klübün kamusal forumu kullanmanın dışında tutulması neticesinde
onların belli bir dinî görüşe karşı düşmanlık yapıldığını algılamaları
tehlikesinden daha büyük olduğunu söyleyemeyiz. Milford’un binasının sadece
ilkokul çocukları tarafından kullanılmadığı gerçeği dikkate alındığında bu kaygı
daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Anaokulundan 12. sınıfa kadar bütün
öğrenciler aynı bina içinde okula devam etmektedirler. Okul saatleri dışında
okulda (onlardan fazla olmasa bile) ilkokul öğrencileri kadar üst sınıf öğrencileri
bulunabilir. Hatta genel toplumun üyelerine toplum kullanma politikasına uygun
olarak serbestçe okulda bulunmalarına izin verilmektedir. Oraya gelen herhangi
bir kişi, mantıkî olarak okulun kullanma politikasının ve Good News Klübünün
bu kullanmanın dışında tutulduğunun farkına varabilir ve ilkokul çocuklarının
onaylama algılamasına maruz kaldıkları kadar, görüş ayırımcılığı algılamasına
maruz kalabilir.
Küçük çocukların onaylama algılama riskinin Klübün dinî faaliyetine izin
vermemeyi gerektirdiği varsayımı çerçevesinde biz Milford’un bizden
davranmamızı istediği şekilde davranamayız. Bir grubun dinî faaliyetinin
dinleyiciler içindeki en küçük üyelerin yanlış algılayabileceği gerekçesiyle
yasaklanabileceğini öngören ılımlılaşmış bir kötü niyetlinin yasağını içeren
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Kuruluş Hükmü hukukunu burada kullanmayı reddediyoruz. Karşılaştırınız
Capitol Square Review and Advisory Bd. v. Pinette, 515 U. S. 753, 779-780
(1995) ( Yargıç O’Connor kararla mutabık görüşte) (“Bizim temel önem
verdiğimiz genel siyasî toplum olduğu için, onaylama araştırması belli
bireylerin algılamalarıyla ilgili olarak ya da bazı az sayıdaki katılımcı
olmayanları rahatsız durumdan kurtarmak için yapılmamaktadır... Bu sebepledir
ki, onaylama araştırmasına dahil edilen makul bir gözlemcinin, [dinî
konuşmanın gerçekleştiği] toplumun ve forumun genel durumunun ve tarihinin
bilincinde olduğu varsayılmalıdır.) Toplumdaki diğer bireylerin haklarıyla
alakalı olarak aynı derecede önemli anayasal kaygılar bulunmaktadır. Bu
davada, bu aynı derecede önemli olan kaygılar, Klübün ve üyelerinin ifade
özgürlüğü haklarıdır. Ve biz bu hakların okulun Klübe yönelik davranışlarıyla
sadece ihlâl edildikleri algılamasının ortaya çıkmakla kalmadığı, zaten ihlâl
edilmiş oldukları sonucuna vardık.
İlkokul çocuklarının okul tesislerindeki Good News Klübünün faaliyetlerine
şahit olmalarının bu davada herhangi bir öneminin olduğu konusunda ikna
olmuş değiliz, bu yüzden Lamb’s Chapel ile Widmar davalarındaki
düşüncelerimizden ayrılmamız için herhangi bir sebebin bulunduğunu
düşünmüyoruz. Bu çerçevede Klübe okulun tesislerinde toplanma izni
vermenin Kuruluş Hükmünü ihlâl etmeyeceği sonucuna vardık.

V
Milford, Good News Klübünün okulun sınırlı forumundan faydalanmasını
Klübün dinî nitelikli olduğu gerekçesiyle reddettiğinde, Birinci Değişikliğin
özgür ifade hükmünü ihlâl ederek dinî görüş açısı sebebiyle Klübe karşı
ayırımcılık yapmıştır. Milford, Kuruluş Hükmüyle ilgili geçerli bir iddia ortaya
koymadığı için böyle bir iddianın Milford’un görüş ayırımcılığını mazur
gösterip göstermeyeceği konusunu ele almıyoruz.

***
Temyiz Mahkemesinin kararı bozuldu ve dava bu görüşe uygun olarak
gerekli hukukî muamelelere tâbi tutulmak üzere iade edildi.
Bu şekilde hükmedildi.

Yargıç STEVENS’ın karşı oy yazısı
Milford Merkez Okulu (the Milford Central School), halkı kendi tesislerini “dinî
amaçlarla” değil, eğitim ve eğlence amaçlarıyla kullanmaya davet etmiştir.
“Dinî amaçlarla” yapılan konuşmanın mantık kuralları çerçevesinde üç
kategoriyi içerdiği söylenebilir. Birincisi, belli bir konu hakkında belli bir dinî
bakış açısı çerçevesinde konuşma niteliğinde olan dinî konuşma şekli vardır.
Lamb’s Chapel davasında söz konusu olan film bu kategoriyi ortaya
koymaktadır. İkincisi, ibadet ya da onun eşiti eylemler niteliği taşıyan dinî
konuşma şekli vardır. Bizim Widmar davasındaki görüşümüz böyle bir
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konuşmayla alakalıdır. Üçüncüsü, temelde insanları belli bir dinî inanış içindeki
bir inanca döndürme ya da onlara o inancı benimsetme amacı taşıyan orta bir
kategori bulunmaktadır.
Kamusal bir organ, genel olarak açık bir kamusal forumdan dinî ibadeti bile
dışlayamaz. Benzer bir şekilde, açıkça ortaya konmuş belli konuların tartışılması
için sınırlı bir kamusal forum oluşturmuş olan bir kamu organı, sadece
konuşmacının konuyu dinî bir bakış açısından ele almasından dolayı onu forumu
kullanmaktan alıkoyamaz. Böylece, Lamb’s Chapel davasında kendi tesislerinin
aileyle ilgili konuların ve çocuk yetiştirmenin tartışılması için kullanılmasına
izin veren bir devlet okulunun, bu konularla ilgili olarak dinî bir bakış açısı
ortaya koyan konuşmacıları kullanımın dışında tutamayacağına karar verdik.
Fakat, bir kamu organı, konuşmacı tarafından dile getirilen görüş açısına
dayandırılmış, izin verilmiş bir konudaki konuşmayı sansürleyemezken,
“mülkünü, hukukî olarak hasredildiği kullanımıyla ilgili olarak kendi kontrolü
altında tutma” konusunda geniş bir yetkiye sahiptir. Greer v. Spock, 424 U. S.
828, 836 (1976); aynı zamanda bakınız Board of Ed. of Westside Community
Schools (Dist. 66) v. Mergens, 496 U. S. 226, 275, n. 6 (1990) (Yargıç Stevens,
muhalif) (“Bir okulun müfredat dışı faaliyetleri okulun öğretim misyonunun bir
parçasını oluşturur ve okul buna uygun olarak ‘o faaliyetlerin içeriğiyle ilgili
kararlar’ almalıdır.” (alıntı yapılan: Widmar, 278’de 454 U. S. (Yargıç Stevens
karara mutabık). Bu çerçevede, “kamusal olmayan forumun kullanımına izin
verme konusundaki kontrol, yapılan ayırımlar forumun hizmet ettiği amaç
ışığında makul olduğu ve görüşler tarafsız olduğu müddetçe konunun niteliğine
ve konuşmacının kimliğine dayandırılabilir.” Cornelius v. NAACP Legal
Defense & Ed. Fund, Inc., 473 U. S. 788, 806 (1985). Bu davanın ortaya
koyduğu yeni soru, bir devlet okulunun, kendi oluşturduğu bir kamusal forumun
kapsamını
sınırlandırma
girişiminin,
Anayasaya
uygunluğunu
ilgilendirmektedir. Daha spesifik olarak, temel soru, bir okulun, Birinci
Değişikliğe uygun olarak diğer ikisine izin vermeksizin birinci tür dinî
konuşmaya izin veren sınırlı bir kamusal forum oluşturup oluşturamayacağıdır.
Bir tarafta dinî görüş açısından yapılan konuşmayı diğer tarafta dine davetten
ayrı tutmak, siyasî konuları tartışmak için düzenlenen toplantıları temel amacı
siyasî bir örgüte katılmak üzere yeni üyeler bulma olan toplantılardan ayrı
tutmakla karşılaştırılabilir. Eğer bir okul, kendi sınıflarında okul saatlerinden
sonra gündemdeki olayların tartışılmasına izin verme kararı alırsa, sadece belli
siyasî görüşleri beğenmediği için, insanları görüşlerini okulda ifade etmekten
alıkoyamaz. Fakat bundan dolayı temel amacı gündemdeki olayları kendi ayrı
görüş açılarından tartışmak değil de kendi gruplarına katılmaları için başka
insanlar bulmak olan örgütlenmiş siyasî örgütlere – örneğin Demokrat Parti ,
Hürriyetçi Parti, ya da Ku Klux Klan’a – toplantı yapma izni vermeli midir?
Ben vermesi gerektiğini düşünmüyorum. Bu tür yeni taraftarlar bulma
toplantıları bölücülüğe sebep olabilir ve okulun eğitim misyonunu ortadan
kaldıracak şekilde çocukları hiziplere bölebilir. Karşılaştırınız Lehman v.
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Shaker Heights, 418 U. S. 298 (1974) (bu karar, kamu taşıtlarında “siyasî
reklam yapılmasını” şehir belediyesinin reddetmesini desteklemektedir).
Okul yetkilileri, mantık kuralları çerçevesinde, çocukları belli bir dinî inanca
döndürmek için düzenlenen dinî toplantıların aynı tür riski ortaya çıkardığına
inanabilirler. Ve bir okul, örgütlü siyasî üye kazanma toplantılarına izin
vermeksizin gündemdeki olayların belli bir siyasî perspektiften tartışılmasına
izin verebilirken, aynı şekilde bir okul, kendi forumunu dinî davet ya da ibadet
etkinliklerine açmaksızın, ahlâkî gelişim gibi konuların dinî (ya da dinî
olmayan) bir perspektiften tartışılmasına izin verebilir. Bakınız örneğin
Campbell v. St. Tammany Parish School Board. (“Yüksek Mahkemenin
oluşturduğu içtihada göre, okul yönetim kurulu gibi bir kamu kurumu,
tarafsızlığını koruma çabalarına olumsuz şekilde hizmet edecek bir biçimde
sunulan siyasî ya da dinî faaliyetlere izin vermeksizin, Birinci Değişiklik
tarafından korunan faaliyetlere tesislerini açma fırsatına sahiptir”). Bunun da
ötesinde, böyle bir sorunla ilgili herhangi bir şüphe, “Federal Hükümetin devlet
okullarımızın işleyişine müdahale etmesini” minimum düzeye indirecek şekilde
çözüme kavuşturulmalıdır. Mergens, 496 U. S., at 290 (Yargıç Stevens, muhalif
görüşte); aynı zamanda bakınız Epperson v. Arkansas, 393 U. S. 97, 104 (1968)
(“Ulusun kamu okul sisteminin işleyişine adlî kurumun karışması, dikkat ve
ihtiyat gerektiren problemler ortaya çıkarmaktadır...
Genellikle bizim
Ülkemizdeki kamu eğitimi, devletin ve yerel makamların kontrol edilmesi
ilkesine bağlanmıştır.”).
Bu davada söz konusu edilen forumun sınırlandırılması, okul tesislerinin
“dinî amaçlarla” kullanımını yasaklayan nitelikte bir sınırlamadır. Mahalle
yönetiminin, “dinî amaçlar” kavramıyla, dinî bir görüş açısından yapılan bütün
konuşmaları kullanım dışı tutma niyeti taşımadığı açıktır. Bunun yerine okul
yönetim kurulu, sadece temel amacı “hakikati yüceltmek” olan dinî konuşmayı
kullanım dışı tutma amacı gütmüştür. Başka bir deyişle, okul, ikinci ve üçüncü
türleri dışlarken, birinci tür dinî konuşmaya izin verme amacı gütmüştür. Bu,
tarafsız şekilde yapıldığı müddetçe böyle bir çabada Anayasa ihlâli durumu
görmüyorum. Değişik dinî konuşma kategorileri arasında bir çizgi çekmek zor
olabilir, fakat ayırımların geçerli olduğunu ve bir okula, özellikle de bir ilkokula
bu ayırımları yapma izninin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Karşılaştırınız
Illinois ex rel. McCollum v. Board of Ed. of School Dist. No. 71, Champaign
Cty., 333 U. S. 203, 231 (1948) (Yargıç Frankfurter, karara mutabık) (“Devletin
hiçbir faaliyetinde, bölücü güçleri dışarıda tutma, okullarda olduğu kadar hayatî
bir nitelik taşımamaktadır....”).
Bu dava şüphesiz kapanmıştır. Bununla beraber, Good News Klübünün
faaliyetlerinin “ibadet” niteliğinde olup olmadığına bakılmaksızın, kayıtlardaki
gerçeklere dayanarak, okul yönetiminin, söz konusu faaliyetleri doğru bir
şekilde üçüncü kategori dinî konuşma olarak ve bundan dolayı okulun sınırlı
forumunun kapsamı dışında saydığı açık bir şekilde görülmektedir. Kısaca, okul
yönetiminin, gerçek ibadet düzeyine ulaşmayan dine davet edici nitelikteki dinî
konuşmayı kendi sınırlı forumunun kullanılmasının dışında tutabileceğine (ve

375

Zühtü Arslan

tuttuğuna) ikna edilmiş bulunmaktayım. Bu yüzden Temyiz Mahkemesinin
kararını onaylamaktayım.
Ancak çoğunluk görüşünün İkinci Kısmındaki (Part II) görüşleri paylaşıyor
olsam bile, Dördüncü Kısımda (Part IV) yapıldığı gibi, hem Bölge Mahkemesi
hem de Temyiz Mahkemesi tarafından ele alınmamış olan anayasal sorunu
karara bağlama yoluna gitmeyeceğim. Bu çerçevede saygılarımla ayrı görüş
taşıdığımı bildiriyorum.

Yargıç Souter’in, Yargıç Ginsburg’ün de katıldığı, karşı oy yazısı.
Çoğunluk iki meselede karar vermiştir. Birincisi, hükümetin sınırlı bir kamusal
forumda dünya görüşü temelinde ayırımcılık yapamayacağını belirten Lamb’s
davasında belirtilen kuralı Temyiz Mahkemesinin uygulamadığına karar
vermiştir. Çoğunluk, bu kuralı uygulamakta ve Milford’un Good News Klübüne
okulu kullanma izni vermeyerek Lamb’s Chapel davasındaki kararı ihlâl ettiği
sonucuna varmaktadır. Çoğunluk, bunun ardından Good News Klübüne, devlet
okulu çocukları için yapmayı düşündüğü toplantıları Milford’un ilkokulunda
yapmasına izin vermenin, Birinci Değişikliğin Kuruluş Hükmünü ihlâl
etmeyeceğini tespit etmektedir.
Çoğunluk her iki noktada da hatalı
bulunmaktadır. Temyiz Mahkemesi herhangi bir hataya düşmeksizin bu davayı,
isim olarak olmasa da, Lamb’s Chapel davasından ayrı tutmuş ve Milford’un
devlet okullarının dinî amaçlarla kullanılamayacağı yönündeki, Bölge
Mahkemesi tarafından da karşı konmamış olan politikanın uygulanmasını bu
çerçevede onaylamıştır. Kuruluş Hükmünün, Good News Klübünün Milford’un
okulunu kullanmayı düşündüğü şekle uygulanıp uygulanamayacağı konusuna
gelince, çoğunluk hem Temyiz Mahkemesi hem de Bölge Mahkemesi tarafından
ele alınmamış olan bir meseleyi ele alarak da hata yapmıştır. Saygılarımla
muhalif görüşte olduğumu bildiriyorum.

I
(Bu davada olduğu gibi), N. Y. Educ. Law (New York Eğitim Kanunu) §414
(McKinney 2000) ile onun gereklerini yerine getiren yerel politikanın
uygulamaya konmasından ortaya çıkan Lamb’s Chapel davası; hükümet,
tartışmaya açık konularda belli bir dünya görüşünün ifade edilmesini
engellemek üzere, forumu tanımlayıcı sınırlandırmalar kullanmadığı müddetçe,
bir kamu kurumunun, izin verilen konu ve faaliyetin kapsamı konusunda makul
sınırlandırmaya tâbi tutulabilecek bir kamu forumu oluşturabileceği şeklindeki
kabul görmüş kurala dayandırılmıştır. Spesifik olarak, Lamb’s Chapel davası
kararı, hükümetin, “okul mülkünün, ilgili mevzuyu dinî bir bakış açısından ele
alanlar hariç olmak üzere, aile meseleleri ve çocuk yetiştirme hakkında bütün
görüşlerin sunulması için kullanılmasına izin veremeyeceği” sonucuna
varmıştır.
Lamb’s Chapel davası gibi bu dava, Milford’un kullanıma sunulmuş kamu
forumunun sınırlandırılmasıyla ilgili ortaya koyduğu ölçütün haklılığı
konusunda herhangi bir mesele ortaya çıkarmamıştır. Milford, okul mülkünü
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diğer şeyler yanında “eğitim, öğretim ya da sanat dallarından herhangi birisinde
ders vermek” ve “kullanımlar dışlayıcı olmamak ve genel kamuya açık olmak
şartıyla, sosyal, yurttaşlık işleri ve eğlence toplantıları ile davetler için ve
toplumun gönenciyle alakalı diğer kullanımlar için” vatandaşların hizmetine
açmıştır. Fakat Milford, bu kullanımı, “okul tesisleri dinî amaçlarla
kullanılmayacaktır” sınırlamasına tâbi kılmıştır. Bölge Mahkemesinin ifade
ettiği gibi, Good News, “[Milford]’un tesislerinin dinî amaçlarla kullanımını
yasaklayan politikasının” akla uygunluğuna itiraz etmemiştir.”
Bundan dolayı Bölge Mahkemesinin önünde bulunan tek sorun, Good
News’in önerdiği kullanıma izin vermeyi reddederek Milford’un, eğitim, sivil ya
da diğer izin verilen amaçlar çerçevesinde kullanma yetkisine sahip bir grup
tarafından söylenen ya da yapılan şey üzerinde, görüş ayrılığı temeline dayalı
sınırlama empoze etmeye varacak şekilde, itiraz edilmeyen sınırlamasını yanlış
uygulayıp uygulamadığıdır. Temel sorun, Good News’in sadece Milford Oğlan
ve Kız İzciler ile 4-H Klübü’nün kullandığı şekilde okul mülkünü kullanmak
istediğinde diskalifiye edilip edilmediğidir.
Bölge Mahkemesi, tartışma
götürmez gerçeklere dayanarak, Good News’in faaliyetinin, Lamb’s Chapel
davasında korunması öngörülen din dışı konuların dinî bir bakış açısından
sunulmasından temelde farklı olduğu ve bunun yerine kavramın en dar tanımı
çerçevesinde bile Milford’un itiraz edilmeyen, dinî kullanıma müsaade etmeyen
politikası tarafından dışta tutulan bir faaliyet olduğu sonucuna vardı.
Temyiz Mahkemesi de konuyu aynı şekilde anlamıştır. (Good News, “ahlâkî
ve manevî değerleri Hıristiyan bakış açısından öğrettiği için Klübü kullanımın
dışında tutmanın, anayasaya aykırı görüş ayırımcılığı oluşturduğunu” iddia
etmektedir.) (“Good News Klübünün argümanının en önemli noktası, Milford
okulunun, Toplum Kullanım Politikasını Klübü tesisleri kullanmanın dışında
tutacak şekilde uygulamasının tarafsız bir görüş olmadığıdır.”). Temyiz
Mahkemesi, aynı zamanda Lamb’s Chapel kararındaki ölçütün uygun bir ölçüt
olduğunu da tanımıştır: “Good News Klübünün faaliyetleri, sadece erdem
konusuna dinî bir bakış oluşturmamaktadır.” Karşılaştırınız Lamb’s Chapel,
supra, 393’de (okul yönetimi, kullanım politikası çerçevesinde izin verilen
tartışma götürmez “sosyal ya da sivil amaçlarla kullanım niteliğinde olan çocuk
yetiştirme ve aile değerleri üzerinde “dinî bir bakış açısından” tartışmayı
dışlayamaz.). Temyiz Mahkemesi, bu davadaki tartışma götürmez gerçeklerin,
Lamb’s Chapel davasındaki gerçeklerden, gecenin gündüzden farklı olduğu gibi
farklı olduğu konusunda Bölge Mahkemesinin görüşünü paylaşmıştır. Bu
gerçeklerin seçilen bir demeti iki mahkemenin niçin haklı olduğunu
göstermektedir.
Good News’in dersleri dua ile açılmakta ve dua ile kapatılmaktadır. Bölge
Mahkemesi tarafından gözlemlenen bir örnek ders sırasında, çocuklara, “İncil’in
bize Yüce İsa Peygamberi kabullendiğimizde nasıl günahlarımızı
affettirebileceğimizi söylediği” anlatılmıştır. “İncil bize Onu memnun etmek
için nasıl yaşamamız gerektiğini söylemektedir...
Eğer Yüce İsa’yı
günahlarınızdan Kurtarıcınız olarak görürseniz, Tanrı’nın özel grubuna –
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Ailesine – ait olursunuz.” Ders planı, öğretmene, “çocukları İsa’ya
yönlendirmesi” ve bir İncil ayetini okurken “bu ayetin İncil’den olduğunu,
Tanrı’ın sözü olduğunu” ve “önemli –ve doğru – olduğunu çünkü onu Tanrı’nın
söylediğini vurgulaması” talimatı vermektedir. Bundan başka ders planı,
öğretmene, “sınıfınızdaki ‘kurtarılmamış’ çocuklara Hakikate karşılık vermeleri
konusunda bir fırsat sağlamaktan geri durmama” ve “bu sorumluluğu hafife
almama” konusunda da dikkatli olma tavsiyesinde bulunmaktadır.
Good News’in programı, şarkılardan ve oyunlardan faydalanırken,
toplantının en önemli kısmı, ders boyunca değişik zamanlarda tekrarlanan
“meydan okuma” ve “davettir”. Meydan okuma sırasında “Yüce İsa’ya zaten
kendi Kurtarıcısı olarak inanan” “kurtarılmış” çocuklar, “durma ve Tanrı’dan
Ona itaat etme konusunda güç ve irade istemekle” karşı karşıya
bırakılmaktadırlar. Onlara şu talimatlar da verilmektedir:
“Eğer İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, Tanrı’yı hayatınızda ilk
sıraya koymak zorundasınız. Ve İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanımıyorsanız ve
tanımak istiyorsanız, o zaman biz sizinle birlikte ayrı ayrı ve teker teker dua
edeceğiz... Ve meydan okuma gerçekleşecek, sizlerden İsa’yı Kurtarıcısı
olarak tanıyanlar, sizler Ona itaat etmek için Tanrı’nın gücüne
güvenebilirsiniz.”
Davet sırasında, öğretmen, “kurtarılmamış” çocukları, “Yüce İsa’ya
günahlarınızdan Kurtarıcınız olması için güvenmeye” ve “onu günahlarınızdan
Kurtarıcınız olarak kabullenmeye” davet eder. Ardından çocuklara şu talimatlar
verilir:
“Eğer günahlarınız hakkında Tanrı’nın Sözünün söylediğine ve İsa’nın
nasıl öldüğüne ve tekrar sizin için dirildiğine inanıyorsanız, Onun sonsuz
hayatına bugün sahip olabilirsiniz. Lütfen başlarınızı eğiniz ve gözlerinizi
kapatınız.
Eğer hiçbir zaman Kurtarıcınız olarak Yüce İsa’ya
inanmadıysanız ve inanmak istiyorsanız, lütfen elinizi kaldırarak bana
gösteriniz. Eğer Yüce İsa’ya inanmak istediğinizi bana göstermek için
elinizi kaldırdıysanız, Onun ebedi hayatına nasıl sahip olabileceğinizi size
Tanrı’nın sözünden gösterebilmem için lütfen benimle bir araya geliniz.”
Good News’in devlet okulunun tesislerini, bir konuyu sadece belli bir
perspektiften, Hıristiyan görüş açısından tartışmak için değil, fakat çocuklara
kendilerini Hıristiyan dinine dönme davranışına hasretmeleri çağrısında bulunan
bir dinî ibadet töreni için kullanma niyetinde olduğu şüphe götürmez bir şekilde
açıktır. Çoğunluk, Good News’in faaliyetini “dinî bir bakış açısından ahlâkî
değerlerin ve karakter özelliklerinin öğretilmesi” olarak iyi niyetli ve genel bir
kategorileştirme yoluna giderek bu gerçeklikten kaçmaktadır. Eğer çoğunluğun
açıklaması, gerçekliği göz ardı ediyorsa, ki durum tamamen budur, o takdirde
bugünün kararı sadece eşit derecede genel kavramlarla anlaşılabilir. Aksi
takdirde, bu dava, sivil toplantılar için açılmış olan herhangi bir devlet okulunun
kilise, sinagog ya da cami olarak kullanıma açılması gerektiğini belirten çarpıcı
bir öneriyi destekleyici olarak ortada duracaktır.
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II
Ben aynı zamanda çoğunluğun diğer tüm meselelerde geri göndermeyi
reddetmesine ve onun yerine, Milford’un, Good News’in başvurusunu kabul
etmekle Kuruluş Hükmünü ihlâl edeceği iddiasını ele alma konusunda, bir
birinci derece mahkemesi olarak davranmada ısrarlı olmasına saygılarımla
muhalif bulunmaktayım. Milford, Lamb’s Chapel davası kararındaki kamusal
forum analizinin aksi takdirde kendisini başvuruyu kabul etmeye zorlayacağı
hatalı varsayımına dayanarak, Good News’in başvurusuna hayır diyebilmek için
zorlayıcı bir çıkar olduğunu gösterebilmek amacıyla bu iddiayı ortaya koydu.
Bölge Mahkemesi ve Temyiz Mahkemesi, bu davayı tamamen Milford’un
davranışlarının Birinci Değişikliğin ifade özgürlüğü hükmüne karşı gelmediği
gerçeğine dayanarak çözüme kavuştururken, çoğunluk, bu Mahkemenin gözden
geçirme mahkemesi olarak normal rolünü yıpratacak şekilde Kuruluş
Hükmünün uygulanması çerçevesinde karar vermeyi uygun görmektedir.
Örneğin National Collegiate Athletic Assn. v. Smith, 525 U. S. 459, 470 (1999)
(“Biz daha aşağıda karara bağlanmamış birinci derece meseleleriyle ilgili karar
vermiyoruz.”).
Mahkemenin, normalde kendisini bir dava mahkemesi hâline dönüştürme
yönündeki ayartıcı isteklere karşı koyma ve bir gözden geçirme mahkemesi
olarak kalma konusunda ısrarlı davranması, sadece prosedürle ilgili güzel bir
uygulama olmakla kalmamaktadır. Ve benim burada kendimizi bir bölge
mahkemesi hâline dönüştürmemize karşı çıkmam, değişmez prosedür kuralları
konusundaki bir tercihe dayanmamaktadır.
Fakat bir gözden geçirme
mahkemesi olarak rolümüze duyduğumuz saygı, daha çok bu Mahkemenin, bir
bölge mahkemesi ile bir temyiz mahkemesinin zor bir meseleyi nasıl çözüme
kavuşturduklarını incelemekten çok şey öğrenebileceği düşüncesine
dayanmaktadır. Yine bu saygı, bir meselenin ilk olarak ele alındığında, dava
daha sonra dava ve temyiz aşamalarından geçerkenden daha farklı olarak
görülebileceği düşüncesine dayanmaktadır; dava sürecinde ortaya çıkabilen her
tür tasfiyenin yardımıyla hareket edersek, belli bir değer katkısında bulunabilme
ihtimalimiz daha yüksektir. Ve bizim geleneksel dava mahkemesi olmayı
reddetme davranışımız, bir dava mahkemesinin yapabildiği oranda bir sicil
geliştiremeyeceğimiz basit gerçeğini de yansıtmaktadır. Örneğin ben bir dava
yargıcı olsaydım; örneğin okulun düzenlediği müfredat dışı etkinlikler ve
atletizm faaliyetleri okul görevlileri ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilirken,
aynı
zamanda
Good
News’in
kendi
eğitimini
gerçekleştirip
gerçekleştirmediğini; okul dersleri bittikten hemen sonra başka toplum
gruplarının okul tesislerini kullanıp kullanmadığını ve kaç öğrencinin bu
gruplara katıldığını; ve Good News’in üyeliği altında bulunan 28 öğrenciyle
resmî onaylama algılamasını ortaya çıkaracak şekilde ne derece “foruma hâkim
olabileceğini” gösteren tartışma götürmez gerçeklerin ifadelerini ya da birbiriyle
tezat oluşturmayan yeminli ve yazılı ifadeleri elde etmeksizin Kuruluş Hükmü
ihlâlinin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda ivedi karar vermede
duraksardım. Biz hiçbir zaman bu gerçekleri bilemeyeceğiz.
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Elbette bu birinci derece dava konusunda bir Kuruluş Hükmü analizi
yapabilmek için çoğunluktan daha iyi bir konumda bulunmamaktayım.
Çoğunluk gibi, Bölge Mahkemesi ile Temyiz Mahkemesinde ortaya çıkan
gelişmenin sağladığı faydadan mahrum bulunmaktayım ve yine çoğunluk gibi,
tutanakların ne kadar tamamlanmış olduğunu kesin olarak söyleyemem. Ancak
çoğunluğun kararının şüpheli destek noktaları hakkında konuşabilirim.
Bu Mahkeme, Birinci Değişiklik çerçevesinde dikkatli ve titiz bir şekilde
gerçekleştirilecek araştırmayı tatmin edici kılabilmek için, yeterli derecede
zorlayıcı bir unsur olan Kuruluş Hükmüne uymayı ayrı bir yükümlülük olarak
kabul etmiştir. Makul bir gözlemci tarafından da belirtildiği gibi, Milford’un
davranışları, mevcut şartlar çerçevesinde bir dini onaylama mesajı taşısaydı
Kuruluş Hükmünü çiğnemiş olacaktı. Çoğunluk, bu davadaki durumun Lamb’s
Chapel ile Widmar davalarındaki gerçeklerden “maddî olarak ayrı
tutulabileceği” gerekçesiyle, Milford davasında böyle bir onaylama etkisinin söz
konusu olmadığı sonucuna varmıştır. Gerçekte, o tür davalarda Kuruluş
Hükmüyle ilgili kararlarımızı dayandırdığımız temel gerekçeler, bu davada açık
bir şekilde mevcut olmadığı için, çoğunluk, bu sonuca varma konumunda
bulunmamaktadır.
Widmar davasında biz, Kuruluş Hükmünün, dinî nitelikli bir öğrenci
grubunu, bir devlet üniversitesinin toplantı salonunu tartışma için olduğu kadar
ibadet için de kullanmaktan men etmediği görüşünü ortaya koyduk. Burada
hükümetin bir dini onayladığını düşünebilecek makul gözlemcilere gelince, biz
forumun “elbette genç yetişkinler olan” ve böylece “küçük öğrencilerden daha
az etkilenebilir olan ve Üniversitenin politikasının dinlere karşı tarafsızlık
olduğunu görebilmeleri beklenen” üniversite öğrencileri tarafından
kullanıldığına işaret ettik. Aynı görüşü desteklemek üzere, “kampüste toplanan
çok sayıda grubun olmasının”, “sadece kampüsün bir toplantı yeri olması
gerçeğinden Üniversitenin bir grubu desteklediği şeklinde herhangi makul bir
sonuç çıkarmayı” etkisiz hâle getirdiğini belirttik. Forum, sadece “çok geniş bir
spektrum içindeki “dinî nitelikli konuşmacılar yanında dinî nitelikli olmayan
konuşmacıların kullanımına açık olmakla kalmıyor”, fakat aynı zamanda
gerçekte Üniversitede 100’ün üzerinde resmen tanınmış öğrenci grubu vardı ve
bu yüzden “dinî nitelikli grupların [Üniversitenin] açık forumuna hâkim olacağı
yönünde somut bir delil mevcut değildi.” (“O derece geniş bir spektrum içindeki
gruplara fayda sağlama laik etkinin önemli bir göstergesidir”). Ve üniversite
öğrencisi kullanımının muhtemelen bir dinin onaylandığı yönünde hiçbir
izlenim doğurmayacağını göstermek için bu gerçekler yeterli değil idiyse, söz
konusu davada “Üniversitenin adının ‘hiçbir örgüt ya da örgüt üyesinin
amaçlarıyla,
politikalarıyla,
programlarıyla
ya
da
görüşleriyle
özdeşleştirilemeyeceği” yönünde açık bir ilânda bulunan bir öğrenci el kitabının
üniversite tarafından yayınlanmış olduğuna işaret etmiştik.
Lamb’s Chapel davası, genel kamuya açık, çocuk yetiştirme konusunu
işleyen, akşam gösterilen film serileriyle ilgiliydi (ve davası konusu edilen
mevzu, yetişkin bir dinleyici topluluğuna sunulmuştu). O davada, okul mülkü,
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“oldukça çeşitli özel örgütler tarafından sık sık kullanılmaktaydı” ve “bu şartlar
altında... toplumun, Okul Yönetiminin belli bir dini ya da herhangi belli bir
inancı onayladığını düşünmesi tehlikesinin gerçek anlamda mevcut olmadığını”
belli bir kesinlikte söyleyebilmekteydik.
Bu davayla ilgili bildiklerimiz, Widmar ya da Lamb’s Chapel davalarında
olduğu üzere çok az gibi gözükmektedir. Good News’in hitap ettiği topluluk
göreli olarak olgun olan üniversite öğrencileri, hatta lise talebeleri bile değildir,
fakat 6 yaşına kadar ilkokul çocuklarını içermektedir. Kuruluş Hükmüyle ilgili
dava kararları, okul çocuklarının belli derecede kolayca etkilenebilirliğini ve
ilkokul sınıflarındaki o çocukların okulun forumunda tâbi tutulmaları gereken
özel korumayı sürekli olarak dikkate almıştır. Biz, kolej çocukları ile ilkokul
talebeleri arasındaki farkın, “anayasal sonuçları olan bir farklılık bahşeden bir
ayırım” olduğu görüşünü ortaya koyduk (Edwards v. Aguillard ).
Milford’un sınırlı forumu, Widmar ile Lamb’s Chapel davalarındaki itiraz
edilmemiş faaliyetlere ev sahipliği yapan, geniş kapsamlı entelektüel fikir alış
verişinin yapıldığı forumlar gibi de değildir. Lamb’s Chapel davasında topluluk
kullanımının zamanı ve çeşitliliğinin ortaya çıkardığı etki gibi, Widmar
davasında, üniversite kampüsünün niteliği ve sadece sunulan faaliyetlerin sayısı,
makul bir kolej gözlemcisini bu faaliyetlerin herhangi birinde hükümetin bir
görüşü onayladığı izlenimi edinmesini engellemiştir. Aynı zamanda bakınız
Rosenberger, 850’de 515 U. S. (“Üniversite tarafından desteklenen forumu
kullanan bu çok geniş bir spektrum içindeki din dışı, din karşıtı ve birbirine
rakip dinî görüş açıları dikkate alındığında, Üniversitenin belli bir dünya
görüşünü onayladığını düşünmek mantıklı olmayacaktır”); (“oldukça değişik
dünya görüşlerini” içeren geniş bir spektrum içindeki üniversite tarafından mali
olarak desteklenen dergiler ile Hıristiyan inancına inananların, Üniversite
forumunda, “Karl Marx, Bertrand Russell ve Jean-Paul Sartre” yanında “Plato,
Spinoza, and Descartes’ın” bağlılarıyla eşit şartlarda rekabet ettiği gerçeği
burada vurgulanmıştır); Board of Ed. of Westside Community Schools v.
Mergens, 496 U. S. 226, 252 (1990) (çoğunluk görüşü) (“Bir dinî klüp,
öğrencilerin kurduğu birçok farklı gönüllü örgütten sadece biri olduğu ölçüde
öğrencilerin hükümetin bir dini onayladığı mesajı algılamaları beklenmez”).
Diğer taraftan, Good News’in toplantılarının zamanlaması ve biçimi, ileri
derecede teyit edici biçimde, küçük çocukların kafasında resmî olmanın
belgesiymiş gibi algılanabilir. Klüp, (Lamb’s Chapel davasında olduğu gibi tüm
topluma değil) sadece ilkokul öğrencilerine açıktır, okulda toplantı yapan sadece
dört okul dışı grup tespit edilmiştir ve Good News, göründüğü kadarıyla dersleri
resmî okul gününün sona ermesinden hemen sonra başlayan tek gruptur. Okul
öğleden sonra saat 2:56’da dağılsa da, Good News, göründüğü kadarıyla,
derslerinin, yasayla okula davam etmesi mecbur tutulan öğrencilerin kesin
olarak hâlâ okul binasında bulunduğu öğleden sonra saat tam 3.00’de
başlayabilmesi için, okul binasını “okul dönemi içinde” Salı günleri öğleden
sonra 2.30’da kullanmaya başlama talebinde bulunmuştur. Good News’in dinî
toplantıları okul faaliyetlerinden o kadar kısa süre sonra başlamaktadır ki, Good
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News eğitmeni, normal üçüncü - ve dördüncü sınıf - odalarının hemen yanında
bulunan sınıfta kendi etkinliğini başlatmadan önce, “oda boşaltılıncaya” ve
“insanlar odadan çıkıncaya” kadar beklemek zorunda kalmaktadır. Gerçekte
Good News’in toplantılarının normal rutin okul faaliyetlerinin zamansal ve
fizikî açıdan devamı olması, onun okulu kullanmasının asıl sebebiymiş gibi
gözükmektedir. Toplantılar topluma ait kilisede yapıldığında 8-10 öğrenci
devam etmekteydi; okul toplantı yeri hâline getirildikten sonra bu sayı üç-dört
kat arttı.
Dava sürecinin gerektirebileceği ilâveler neyse onlardan mahrum olan ve
yine dava ve temyiz yargıçlarının Kuruluş Hükmünü ele alırken geliştirdikleri
böyle bir kavrayışa sahip bulunmayan tutanak niteliğindeki acil karar tutanağı
konusunda bile şunu söyleyebiliriz: Good News’in faaliyetlerinin, kamu sınıf
eğitimi ile özel dinî fikir aşılama arasındaki çizgiyi belirsiz hâle getirdiği ve
böylece makul bir ilkokul öğrencisinin, birinci bahsedilen eğitimin okulun işi
iken, ikinci olarak bahsedilen fikir aşılamanın okulun işi olmadığını anlamasını
engellediğini söyleyebilmek için önemli deliller mevcuttur. Bu sebeple
bildiğimiz (ya da bildiğimizi düşündüğümüz) gerçekler, çoğunluğun ulaştığı
sonuçtan başkasına işaret etmektedir ve teselli noktası, adlî süreç bu şekilde kısa
tutulduğunda hiçbir şey gerçekten çözülemeyeceği gerçeğinin ortaya çıkması
iken, bugünün sonucunu tavsiye edebilmek için çok fazla şey bulunmamaktadır.
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UNITED STATES v. UNITED FOODS
533 U.S. 405 (2001)*

Görüşülme Tarihi: 17 Nisan 2001 Karar Tarihi: 25 Haziran 2001

Özet
Mantar Promosyonu, Araştırması ve Tüketici Bilgilendirme Yasası, taze mantar
yetiştiricilerinin mantar satışlarını artırmak amacıyla yapılacak reklamların
finansmanında öncelikle kullanılmak üzere aidat ödemelerini öngörmektedir. Karşı
taraf bu aidatı ödemeyi Anayasayı ihlâl ettiği gerekçesiyle reddetmiştir. Tarım
Bakanlığı’na aidata karşı itirazı içeren bir başvuruda bulunmuş ve bunun üzerine de
Birleşik Devletler Bölge Mahkemesinde zorlayıcı karar için dava açmıştır. Yönetsel
başvuru reddedilince karşı taraf bölge mahkemesinde yeniden gözden geçirme
istemiş ve mahkeme de iki davayı birleştirmiştir. Mahkeme, Glickman v. Wileman
Brothers & Elliott, Inc., 521 U. S. 457, ile ilgili verdiği karar özetinde California
meyve yetiştiricilerinden reklam amaçlı toplanan aidatların tarım pazarı
düzenlemeleri olarak daha geniş pazar düzenlemelerinin bir parçası olduğu
durumlarda Anayasa’nın ihlâl edilmediği sonucuna varmıştır. Ancak 6. Bölge
Temyiz Mahkemesi Glickman’ın yapmak zorunda olduğu ödemelerin daha geniş

*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Asım Balcı, Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğetim Üyesi.
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kapsamlı bir tarım pazarı programının parçası olmadığını belirterek kararı geri
çevirmiştir.
Ödeme zorunluluğu Anayasa’yı ihlâl etmektedir.
Karar onaylandı.

Yargıç Kennedy Mahkemenin Kararını Açıkladı.
Dört dönem önce Glickman v. Wileman Brothers & Elliott, Inc., 521 U. S. 457
(1997) davasında Mahkeme, California meyve yetiştiricilerinden reklam amaçlı
ve daha geniş tarım pazarı düzenlemeleri olarak toplanan aidatların anayasaya
aykırılığı savını reddetmişti. Bu davada ise mantar yetiştiricilerinden alınan
aidatların, ürünün reklamı için kullanımını federal bir yasa düzenlemektedir. 6.
Bölge Mahkemesi’nin bağlı olduğu Temyiz Mahkemesi zorunlu ödemelerin
daha geniş bir tarım pazarı düzenlemesinin parçası olmadığını belirterek
Glickman davasından daha farklı bir sonuca ulaşmıştır. Mahkeme ödeme
zorunluluğunu anayasaya aykırı bulmuş ve bu karara da uyulmuştur.
Tartışılan yasa Kongre tarafından 1990 yılında kabul edilmiş olup Mantar
Promosyonu, Araştırması ve Tüketici Bilgilendirme Yasasıdır. Buna göre
Mantar Kurulu oluşturularak yasanın amaçlarına ulaşması öngörülmektedir.
Mantar yetiştirici ve üreticileri yasada tanımlandığına göre kendi aralarından
adayları bakanlığa bildirirler ve bakanlık da kurul üyeliğine atamaları yapar.
Programlarına kaynak bulabilmek için yasa, bu kurula taze mantar yetiştiricileri
üzerine üretilen veya ithal edilen her bir pound ağırlığındaki mantar için bir
cent’i geçmeyecek şekilde zorunlu aidat koyma yetkisi tanımaktadır. Bu
ödemeler “mantar promosyonu, araştırması, tüketici ve sanayi bilgilendirilmesi
projeleri için” kullanılabilir. Tartışılmayan nokta şudur ki, bu aidatlardan oluşan
paranın büyük bölümü mantar satışlarını arttırmak amacıyla reklam için
kullanılmaktadır.
Karşı taraf olan United Foods, Inc. Tennessee merkezli olup büyük bir zirai
ürünler pazarlayıcısıdır. Şirket mantar da dahil birçok tahıl ve ürünü yetiştirir ve
dağıtımını yapar. 1996 yılında karşı taraf yasal olarak yükümlü olduğu zorunlu
ödemeyi yapmayı reddetmiştir ve reklam için yapılan bu ödemenin Anayasa’ya
aykırı olduğunu iddia etmektedir. Karşı taraf bu ödemelere itirazını bakanlığa
yaptığı bir dilekçe ile belirtmiştir. Birleşik Devletler de Batı Tennesse
Bölgesi’nin bağlı olduğu Amerikan Bölge Mahkemesi’ne ödemenin yapılmasını
emreden bir karar için başvuruda bulunmuştur. Her iki dava da bu mahkemenin
Glickman kararını verene kadar beklemeye alınmıştır.
Glickman davası karara bağlandıktan sonra idari hukuk hâkimi karşı tarafın
başvurusunu reddetti ve Tarım Bakanlığı’nın yargısal görevlisi de bunu tasdik
etti. Karşı taraf Bölge Mahkemesinde temyize gitti ve bu dava da idarenin
ödemeye zorlama yönündeki başvurusuyla birleştirildi. Bölge mahkemesi
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Glickman davasını Anayasaya aykırı bulmayarak idarenin talebini özet kararda
kabul etti.
6. Bölge Temyiz Mahkemesi, bu davanın Glickman davası ile ilgili
olmadığını belirterek bölge mahkemesinin kararını bozdu. Biz de Temyiz
Mahkemesi ile aynı görüşü paylaşmaktayız ve bunu kabul etmekteyiz.
Çeyrek yüzyıl kadar önce Mahkeme ticari ifadelerin - genelde ticari bir iş
önerisinden fazlasını içermeyen konuşma olarak tanımlanır- Anayasa tarafından
korunduğu görüşünde idi. “Ticari pazar, bizim diğer sosyal ve kültürel hayat
alanlarımız gibi düşüncelerin ve bilgilerin gelişebileceği bir forum olanağı
sağlar”. Edenfield v. Fane, 507 U. S. 761, 767 (1993).
Mahkememiz diğer konuşmalarla kıyaslandığında ticari konuşmalara daha az
bir koruma sağlayan ifade düzenlemelerinin sınırlarını ortaya koyan standartlar
belirlemiştir. Bu yaklaşım, sonuçta, bazı eleştirilere maruz kaldı. Ticari
ifadelerin daha az korumaya hakkı olduğu görüşüyle ilgili tartışmalara girmek
zorunda değiliz ve ne Glickman davasında ve ne de daha önceki kararlarımızda
şu anki davanın konusu olan zorlayıcı ödemelerle ilgili destekleyici bir görüş
yoktur. Şurası not edilmelidir ki, idare bile Temyiz Mahkemesi kararına karşı
Central Hudson davasındaki görüşlere dayanmamaktadır, bundan dolayı
iderenin çıkarlarının önemini Central Hudson davası açısından irdelemeyiz.
İdarenin, ilerleme fikrine karşı olan bir grup insanın da dahil olduğu belirli
kişilerden kopartılan özel kesintileri kullanarak belirli bir görüşe sponsor olmaya
ve bunu desteklemeye hakkı olup olmadığı, sorgulanması gereken bir konudur.
Anayasa, devletin konuşma yapma hakkını yasaklamasını engellediği gibi
devletin bireyleri belli görüşleri açıklamaya zorlamasını da uygun
bulmamaktadır. Aynı şekilde belli kişilerin karşı oldukları ifadeler için ödeme
yapmaya zorlanmalarını da yasaklar. Daha önce konuşmalar/ifadeler için
zorlayıcı ödemelerle ilgili vermiş olduğumuz kararlar bizim analiz için başlangıç
noktamız olmaktadır. İfadenin ticari bir maksada yardımcı olması yukarıdaki
davalarda da kabul edildiği gibi karşı tarafın anayasal korumadan yoksun
olmasını gerektirmez. Konuşmanın konusu toplumun çok küçük bir kısmını
ilgilendiriyor olabilir ancak işleri ve yaşamları bir şekilde ilgili ürüne bağımlı
olanlar için anayasal koruma, bütün çoğulculuğuyla ifade özgürlüğüne değer
veren bir toplumda farklı ve daha az göze çarpan gruplar için olduğu kadar
önemlidir. Anayasal kaygılar burada geçerlidir, çünkü üreticiler karşı oldukları
bir konuşma için ödeme yapmaya zorunlu tutulmaktadırlar.
“[G]enel kural, devletin değil konuşmacı ve dinleyicilerin verilen bilgilerin
değerini anlamalarıdır”. Konuşma için zorlayıcı ödeme yapma ile ilgili bazı
durumlar anayasal ilkelerle çatışır. Şuradaki farklılık küçük görülebilir: Karşı
taraf kendi ürettiği markalı mantarların başkalarının ürettiklerinden daha iyi
olduğu mesajını vermek istiyor olabilir. Üreticilerin çoğunluğu tarafından iyi
görülen bir mesaj için ödemeye zorlanmaya karşı olabilir. Mesaj şudur ki,
markalı da olsa markasız da olsa, mantarlar tüketilmeye değerdir. Eğer idare, bir
vatandaşı veya farklı bir grubu kendi istediği tarafı tutacak şekilde, konuşmanın
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finansmanını yapmak üzere özel ödemeye zorlarsa anayasal değerler ciddî risk
altındadır ve görünen bir ilke yoktur ki markalı bir mantarın diğerlerinden daha
iyi olduğu tartışmasını ayırt edebilsin. Sonuç olarak, reklam için zorlanan
ödemenin anayasal incelemeyi geçmesi gerekmektedir.
İdarenin görüşüne göre bu davadaki ödemeye Glickman davası ile izin
verilmiştir, çünkü her ikisi de birçok açıdan benzerlikler göstermektedir.
Ödeme, itiraz eden kişinin kendi mesajını vermesi özgürlüğüne bir kısıntı
getirmemektedir; program, itiraz edene (bu davada bir ticari varlık) kabul
etmediği bir görüşü beyan etmeye zorlamamaktadır; ve mecburi kılınan ödeme
de politik veya ideolojik görüşlerin açıklanmasını kapsamamaktadır. Bu
noktalar, Glickman davasında düzenleyici şemanın değişik bir çerçevesi içinde
dikkate alınmış ve bunlar da sonucu etkilememektedir. Glickman davasındaki
program bu davadakinden çok önemli bir noktada ayrışmaktadır. Glickman’da
konuşma için yapılan zorlayıcı ödemeler, pazar özgürlüğünü kısıtlayan daha
kapsamlı bir programın yardımcısıdırlar. Burada pratik sebeplerden dolayı,
reklam tali bir obje olmayıp kendi başına düzenleyici şemanın ana unsurudur.
Glickman’da ilk başlangıçtan beri, davanın çözümü için bütün düzenleyici
programın birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladık. Bu davada karar için
“davanın çıktığı anayasal ortamın önemini” vurguladık. California’da meyve
pazarlamacılığı “bağımsız işletme aktivitelerinin birçok detaylı pazar
düzenlemelerine göre yapılmaktadır”. Gerçekten de, pazar düzenlemeleri
öylesine rekabetin yerine geçmiştir ki, onlar “anti-trust yasalarından bilinçlice
muaf tutulmuştur”. Meyveleri düzenleyen pazar programı “bağımsız rekabetçi
tercihlerin toplam sonucu olmayıp kolektif bir aksiyon” özelliği taşımaktadır.
Toplu reklamda kullanılmak üzere aidat ödemeye zorlanan meyve
yetiştiricilerinin “bağımsız hareket etmeleri daha geniş bir toplu düzenlemenin
parçası olarak çoktan kısıtlanmış olmaktadır”. Mahkemenin görüş ve analizi
üreticilerin bir arada tutulması ve yasa gereği ürünlerini toplu kurallara göre
pazarlamaları ilkesi üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda, onların özel mesaj
içeren bir reklam programının zorlayıcı katılımcıları olmaları, geçerli ekonomik
düzenleme şemasının mantıksal bir sonucudur.
Glickman’da önemli bulunan pazarlama şemasının unsurları bu davada
bizden önce bulunamamıştır. Karşı tarafın not ettiği gibi idare buna itiraz
etmemiş ve zorlayıcı düzenleme ile toplanan bütün kaynaklar neredeyse tek bir
amaç için kullanılmıştır: jenerik reklam. Reklam paralarının toplanması ve
ödenmesinin dışında mantarların nasıl üretilip satılacağı, anti-trust yasalarından
muaflık ve üreticilerin kendi pazarlama kararlarını engelleme gibi konularda
düzenleme yer almamaktadır. Temyiz Mahkemesinin vurguladığı gibi, mantar
pazarında “pazarlama kuralları yoluyla konan ağır düzenlemeler” yoktur.
Mantar üreticileri ortak kararlar üreten bir grubun üyesi olmaya
zorlanmamaktadırlar. “[M]antar yetiştirme işi bölgesel mantar reklamı programı
zorlaması dışında …düzenlenmemiştir” ve “mantar pazarı kolektifleştirilmemiş,
anti-trust yasalarından muaf tutulmamış, tek bir fiyata tâbi edilmemiş, veya arzı
etkileyen fiyat destekleri ya da kısıtlamaları ile donatılmamıştır”.
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Burada ödemeye itiraz eden iştirakçinin kendi bireysel ifadesine değil,
basitçe başkalarının ifadelerine destek olmaya zorlanması sözkonusudur.
Bununla birlikte desteğe zorlama, ifadeye itiraz eden kişileri içeren ancak yasal
olarak veya bir gereklilik olarak bu grubun üyesi kalması gereken grupların
toplu ifadesini düzenleyen anayasal ilkelere aykırıdır sonucuna varmaktayız.
İdare iddia etmektedir ki, işbirlikçi bir pazar ortamının yokluğuna rağmen
zorlayıcı ödemelere karşı bazı ifadeleri koruyucu olan Abood kuralı
uygulanamaz. Glickman davasında Abood kuralına göre “bir örgütün ifade
aktiviteleri ile bir kişinin ‘düşünce özgürlüğü’ çeliştiği durumlarda anayasal
olarak o kişinin katkıya zorlanamayacağını kabul etmiştik”. 521 U. S., 471’de
(alıntı Abood, 431 U. S., 235). Bununla beraber, daha ileri olarak, Abood’a göre
bir konuşmanın anayasal korumaya kavuşması için siyasî olmasının
gerekmediğini de belirttik. Abood’daki kuralın doğru uygulanması ani yasal
şemanın geçersizliğini gerektirmektedir. Düşünce özgürlüğü ile çatışmanın olup
olmadığına bakmadan önce temel bir ayrıştırma yapılarak bazı eyaletlerde grup
üyeliğinin zorunlu kılınarak gönüllülük esasıyla olup olmadığının ve ödemenin
de bunun temel grupsal amacı olarak asli manada zorunlu aidata izin vermesi
durumunun anlaşılması gereklidir. Abood kararında anayasayı örgütsel haklar
bağlamında ihlâl eden sendikal zorunluluk düzenlemesi “anayasal olarak
olanaklıdır çünkü Kongre tarafından kurulan çalışma ilişkileri sistemine sendika
zorunluluğu düzenlemesinin önemli katkıları yasal değerlendirmeyle sabittir”.
Toplu pazarlık yönteminin istenen sonucuna ulaşmak için sendika üyesi olanlar
ve olmayanlar birlik olmaya zorlanmakta ve grubun meşru amacı zorlanan bu
birleşme ile daha da ilerletilmektedir.
Benzer bir durum Keller davasında da sözkonusudur. Eyaletçe zorunlu
kılınan ve birleştirilmiş bir baro “pratiğe kabul edilen ve benzersiz üyelik
statüsünü kullanan bütün avukatların maliyetin adaletli bir oranını ödemesini”
garanti altına almaktadır. Avukatlar, ilk olarak zorlanan birliğin meşru
aktivitelerini destek olmak üzere para ödemeye zorunlu kılınabilirler, örneğin
“baro üyelerinin disiplini ile ilgili aktiviteler için veya işin etik standartlarının
belirlenmesi” harcamaları (konuşma harcamaları dahil) gibi. Birliğin konuşması
için para ödemeye zorlananlar zaten başka amaçlarla da üyeliğe ihtiyaç
duymaktadırlar ve böylece anlamlı aktiviteler için zorunlu katkı paraları daha
geniş harcamaların bir gerekliliği olmaktadır ki bu da ortak aktiviteleri
gerektiren uygun bir amaçtır. Keller’daki temel sorun, itiraz eden üyenin
zorunlu yapılan birlikçe meşru kılınan daha geniş düzenleyici amaçlarla uygun
olmayan durumlarda konuşma için ödeme yapmaya zorlanmamasıdır.
Glickman davasındaki durum da hemen hemen aynıydı. Yukarda not edildiği
gibi, meyve yetiştiriciliği pazarı işbirlikçidir. İlerlemek için pazar
düzenlemelerinde kullanılan yasal şema üreticileri rekabetten mahrum etmekte
ve rekabetin yerini işbirlikçi bir düzenle sağlamaktadır. İşbirliğine zorlama
Kongre tarafından istikrarlı bir pazarın oluşumu için gerekli görülmüştür.
Üreticilerin bu ortak girişimle bağlı kılınması durumu ve reklamla ilgili
ödemeye zorlanmalarının anayasal hakları üzerindeki etkisi, Abood ve Keller da
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olduğu gibi, ancak meşru bir programın ilerlemesi içindir. Bu karara katılan 4
yargıcın karşı fikirde olmasına karşın, üyelerin çoğunluğu Glickman davasında
ödemeye zorlamanın ek bir ekonomik düzenlemeden başka bir şey olmadığına
ve anayasayı ihlâl sorunu ortaya çıkarmadığına karar vermişlerdir.
Mantar yetiştiricileri ile ilgili yasal mekanizma Glickman’daki şemadan
kabul edilir biçimde farklıdır. Burada yasa grup hareketini gerektirmemekte ve
bazı üreticilerin itiraz edebileceği ifadeyi korumaktadır. İdarenin, reklam amacı
ile ödeme zorlamalarını “ana hedefi ifade olmayan daha geniş kapsamlı bir
program sisteminin parçası olarak” gördüğü Glickman’da tasdik edilen
programla karşılaştırıldığında, burada daha geniş bir düzenleyici sistem mevcut
değildir. Ana amacı ifadenin kendisi olan bir program bağlamındaki ifade için
ödeme zorlamalarını biz onaylamadık. Mantar pazarının düzenlenmesi daha
büyük olan 1937’de çıkan Tarımsal Pazar Anlaşması Yasası, altında
uygulanabilirse de, reklam için ödemeye zorlama daha geniş bir düzenleyici
şemanın parçası değildir. İdarenin ödeme zorlamaları ile ileri sürdüğü tek
program zaten sorgulanmakta olan reklam şemasıdır. Eğer ifadenin kendisi ile
ilgili olduğunu söylemek yeterli olsaydı, Abood ve Keller’daki limitlere dikkat
edilmesi anlamsız ve önemsiz olurdu. Glickman davasında Mahkeme
çoğunluğunun yardımcı değerlendirmenin desteklenmesi için dayandığı
işbirlikçi pazar yapısının burası ile bağlantısı yoktur, karşı tarafın destekle
mükellef tutulduğu ifade ifadeden bağımsız olan birliğe bağlı bir amaçla ilgili
değildir, ve Abood’daki mantık bu ifade için ödeme zorlamasına itiraz eden
gruba da uzanmaktadır. Açıklanan bu ve diğer sebeplerden ötürü, ödeme
tayinleri anayasal açıdan uygun değildir.
Bizim sonuçlarımız, Mahkeme’nin bir eyaletin bazı lisanslı avukatların
gönüllü reklamlarını engelleme ile ilgili Zauderer v. Office of Disciplinary
Counsel of Supreme Court of Ohio, 471 U. S. 626 (1985) kararı ile uyumsuz
değildir. Mahkeme kısıtlamaları önemli ölçüde kaldırmış, fakat kendi istekleri
ile reklam yapanların ve buna bağlı ödemelerde bulunanların, bu durumun
müşterilerine maliyet olarak yansıtılabileceğini açıklamalarını da öngörmüştür.
Önemli sayıdaki potansiyel müşterilerin bu açıklamanın yokluğu ile yanlış
yönlendirilebileceğini not ederek, Mahkeme zorlamayı “tüketicilerin
kandırılmasının önlenmesi” konusunda eyaletin çıkarı ile uyumlu bulmuştur. Bu
davadan önceki davalarda, özel bir kişinin bir başkasına ait ifadenin reklamı için
zorunlu ödemelerinin bir şekilde gönüllü reklamların tüketicilerin yanlış
yönlendirilmemesi açısından gerekliliği ile ilgili herhangi bir tavsiye yoktur.
İdare, buradaki reklamın kendi ifadesi olduğunu ve bundan dolayı
incelemeden muaf olduğunu söylemektedir. Bununla beraber, idarenin açık
sözlülükle kabul ettiği gibi bu argüman temyiz sırasında ortaya konmamıştır.
İdare, Lebron v. National Railroad Passenger Corporation, 513 U. S. 374
(1995) davasındaki sorunun ilk başvuru dilekçesi kapsamında sorulduğunu
belirtmektedir. Lebron’da teori ortaya konmuştur ve dilekçe verenin amaçları
kararı gözden geçirilmekte olan mahkemede ileri sürülmüştür. Buna mukabil, bu
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davada, Temyiz Mahkemesinin idarenin ifadesi ile ilgili önümüze sunulan
teoriden bahsetmediği hususu tartışmasızdır.
İdarenin temyiz sırasında argümanını sunmamış olması, karşı tarafı idare için
zor olabilecek bazı önemli noktalara temas etmekten yoksun bırakmıştır.
Örneğin, idare reklamın Tarım Bakanı’nın onayına bağlı olduğunu belirtse de,
karşı taraf onayın adet yerini bulsun diye yapıldığını belirtmektedir. Bu ve
benzeri önemli konuların, idarenin sözü olarak adlandırma yapılmadan ve
desteklenmeden önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Ancak biz soruyu cevaplamak durumunda değiliz. Bazı durumlarda karşı
tarafın öne sürülen veya sonuca bağlanan kararı savunmasına izin verilse de,
davacının yeni ve önemli argümanları kararı veren mahkemede sunmayıp şu an
da bunun incelemesinin yapıldığı bir esnada savunma için değil karşı tarafı
suçlama için kullanması başka bir şeydir. Bu dönemde bir mahkeme müşavirinin
bir mahkeme kararını yeni argümanlar bağlamında tekrar inceletme isteği geri
çevrilmiştir ve bu davada da taraflardan birinin benzer bir isteğinin geri
çevrilmesinin daha iyi olacağını düşünmekteyiz.
Burada tartışılan konular ışığında Temyiz Mahkemesinin kararı
Onaylanmıştır.
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ASHCROFT v. FREE SPEECH COALITION
535 U.S.____(2002)*

Görüşülme Tarihi: 30 Ekim 2001 Karar Tarihi: 16 Nisan 2002

Özet
1996 Çocuk Pornosunu Önleme Kanunu (ÇPÖK) çocuk pornosu üzerindeki federal
yasağı sadece gerçek çocuklar kullanılarak yapılan imajları kapsama alacak şekilde
genişletmekle kalmıyor, 18 U.S.C. 2256(8)(A), aynı zamanda “reşit olmayan birini
açıkça cinsel bir eylemde, ya da öyle gibi, gösteren herhangi bir fotoğraf, film,
video, resim, veya bilgisayarda ya da sanal olarak üretilen imaj veya resim gibi her
türlü görsel tasviri,” 2256(8)(B), ve “reşit olmayan birinin açıkça cinsel eylemde
bulunduğu izlenimini verecek tarzda reklam edilen, promosyonu yapılan, sunulan,
betimlenen, veya dağıtılan” her türlü açık-saçık imajı, 2256(8)(D), kapsayacak
şekilde genişletmektedir. Böylece 2256(8)(B) yasağı; reşit olmayanları resmeder
gözüken, lâkin çocuk-görünümlü yetişkinleri veya bilgisayar imaj teknolojisini
kullanmak gibi yollarla gerçek çocukları kullanmadan üretilen, ve başka bir adla
“sanal çocuk pornosu” denilen, açık-saçık imajlar türünü de yasaklamaktadır.
2256(8)(D) bölümü çocuk pornosu olarak nitelenen pornografik materyalin üretim
ve dağıtımını önlemeyi amaçlamaktadır. ÇPÖK’nun faaliyetlerini tehdit ettiğinden
endişe eden yetişkin-eğlencesi sektöründen ve diğerlerinden oluşan davacılar “öyle
gibi” ve “izlenimini verecek tarzda” hükümlerinin fazlasıyla geniş ve muğlak
olduğu ve dolayısıyla Birinci Değişiklik tarafından korunan eserlerin üretimine

*

Çeviren: Doç.Dr. A.Nuri Yurdusev, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.
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engel oluşturduğu gerekçesiyle bu davayı açmışlardır. Mahalli Mahkeme davacıların
talebini kabul etmeyerek Hükümetin tasarrufunu onaylamış, ama Dokuzuncu Bölge
Mahkemesi kararı bozmuştur. Genel olarak, Miller v. California, 413 U.S. 15 kararı
gereğince pornografi ancak müstehcense yasaklanabilir, fakat gerçek çocukları
resmeden pornografi, Devletin üretim sürecinde sömürülen çocukları koruma ve bu
tür cinsel sömürüyü yapanları kovuşturma görevi gereği, imajlar müstehcen olsa da
olmasa da yasaklanabilir, New York v. Ferber , 458 U.S. 747, 758, 761. Dokuzuncu
Bölge Mahkemesi ÇPÖK’nu gerçekten fazlasıyla geniş olduğu için uygun bulmadı,
çünkü Kanun Miller kararına göre müstehcen olmayan ve Ferber kararına göre de
gerçek çocukları kullanarak üretilmeyen materyalleri yasaklamaktadır.
2256(8)(B) ve 2256(8)(D) yasakları fazlasıyla geniştir ve Anayasaya aykırıdır.
Karar onaylandı.

Yargıç KENNEDY Mahkeme’nin kararını açıkladı.
Bu davada 1996 Çocuk Pornosunu Önleme Kanununu’nun (ÇPÖK), ifade
hürriyetini kısıtlayıp kısıtlamadığına bakıyoruz. ÇPÖK çocuk pornosuna ilişkin
federal yasağı, reşit olmayanları resmeder görünen fakat hiçbir gerçek çocuğu
kullanmadan üretilen açık-saçık imajları kapsayacak şekilde genişletmektedir.
Kanun; muayyen şartlarda, çocuk-görünümlü yetişkinleri veya bilgisayar imaj
teknolojisini kullanarak üretilebilen bu tür imajlarıın bulundurulmasını veya
dağıtımını yasaklıyor. Kongre’ye göre, yeni teknoloji varolmayan çocukların
gerçekci imajlarını yaratmayı mümkün kılmaktadır.
Kanun; gerçek bir çocuğu resmetmeyen çocuk pornosunu yasaklayarak,
Devlet’in üretim sürecinde sömürülen çocukları koruma görevi gereği çocuk
pornosunu diğer müstehcen ifadelerden ayıran Ferber kararının ötesine
geçmektedir. Umumi bir kaide olarak, pornografi ancak müstehcense
yasaklanabilir, lâkin Feber kapsamında, reşit olmayanları içeren pornografi
Miller kararındaki tanıma göre müstehcen olsa da olmasa da yasaklanabilir.
Ferber; “müstehcen olarak yasaklanabilenin bütün genel tanımlarında olduğu
gibi, Miller standardının Devletin kısmi ve daha öncelikli olan çocukların cinsel
sömürüsünü teşvik edenleri kovuşturma görevini yansıtmadığını” belirtmiştir.
Her ne kadar konuyu inceleme durumumuz olmadıysa da, cinsel eylemde
bulunan kişilerin yaşının, bir resmin toplum standardlarını incitip incitmediği
hususu ile ilintili olduğunu varsayabiliriz. Belli eylemlerde görünen küçük
çocuk resimleri, aynı durumdaki daha büyük gençlerin veya yetişkinlerin
resimlerinin aksine, müstehcen olarak nitelenebilir. Mamafih, ÇPÖK müstehcen
ifadeye yönelik değildir, Kongre bu tür materyalleri ayrı bir kanunla yasaklamış
bulunuyor. Ferber’deki düzenlemede olduğu gibi, ÇPÖK müstehcenliğin
ötesine geçmekte, dahası Miller standardına uymaya da çalışmamaktadır.
Örneğin, Kanun; filmler gibi görsel tasvirleri müsbet bir toplumsal değeri
bulunsa bile kapsamına almaktadır.
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Bu durumda halli gereken temel mesele; ÇPÖK’nun Miller altında
müstehcen olmayan ve Ferber ile de çocuk pornosu sayılmayan önemli bir ifade
alanını yasaklamakla anayasal olup olmadığıdır.

I
1996 öncesinde, Kongre çocuk pornosunu Ferber’deki gibi, gerçek reşit
olmayanların kullanılmasıyla yapılan imajlar olarak, tanımlıyordu. ÇPÖK; 18
U.S.C. 2256(8)(A) ile bu yasağı muhafaza ediyor ve üç tane yeni yasaklanmış
ifade kategorisi ekliyor. Bunlardan birincisi, 2256(8)(B), ve üçüncüsü,
2256(8)(D), bu davanın konusu. Bölüm 2256(8)(B) “reşit olmayan birini açıkça
cinsel bir eylemde, ya da öyle gibi, gösteren herhangi bir fotoğraf, film, vidyo,
resim, veya bilgisayarda ya da sanal olarak üretilen imaj veya resim gibi her
türlü görsel tasviri” yasaklıyor. “Her türlü görsel tasvir” yasağı imajın nasıl
üretildiğini hiç dikkate almıyor. Bölüm; bilgisayarla veya daha geleneksel
yollarla da üretilen imajlardan oluşan, bazen “sanal çocuk pornosu” denilen, bir
tasvirler aralığını içermektedir. Meselâ, Kanunun lafzi ifadesi, klâsik
mitolojiden bir sahneyi resmeden bir Rönesans tablosunu “reşit olmayan birini
açıkça cinsel bir eylemde gibi gösteren” bir “resim” kategorisine alır. Kanun
aynı zamanda, eğer jürinin biri bir aktörün “gerçek ya da taklidi cinsel ilişkide”
bulunan reşit olmayan biri “gibi göründüğüne” kanaat getirirse, çocuk aktörlerin
bulunmadığı Holywood filmlerini de yasaklamaktadır.
Bu imajlar üretim sürecinde, zarar vermek bir yana, herhangi bir çocuğu
dahil bile etmemektedir, lâkin Kongre bu materyallerin çocukları daha az direkt
yollarla tehdit ettiğine karar vermiştir. Sübyancılar materyalleri çocukları cinsel
aktiviteye katılmaya teşvik için kullanabilirler. “Yetişkin biriyle cinsel
aktivitede bulunmak, veya açık-saçık fotoğraflar için poz vermek, istemeyen bir
çocuk bazen bu tür aktivitelere katılan diğer çocukların tasvirleri ‘oyun oynayıp
eğlenme’ şeklinde gösterilerek ikna edilebilir.” Ayrıca, sübyancılar pornografik
imajlarla “cinsel dürtülerini tahrik edebilirler” ve “böylece çocuk pornosu
üretimi ve dağıtımı ile gerçek çocukların cinsel suistimalini ve sömürüsünü”
artırabilirler. Bu gerekçelerde, zarar imajların üretim vasıtasından değil,
muhtevasından meydana gelmektedir. İlâveten, Kongre bilgisayarla üretilen
imajların yol açtığı diğer bir sorun tanımladı: Onların varlığı gerçek çocukları
kullanan pornografi yapımcılarının kovuşturulmasını zorlaştırmaktadır.
Kongre’ye göre, imajlama teknolojisi geliştikçe belli bir resmin gerçek çocuk
kullanılarak yapılıp yapılmadığını ispatlamak daha da zorlaşacaktır. Gerçek
çocukları kullanarak pornografi yapan sanıkların kovuşturmadan kurtulmasını
önlemek için, Kongre yasağı sanal çocuk pornosunu da kapsayacak şekilde
genişletmiştir.
Bölüm 2256(8)(C) daha yaygın ve daha düşük teknoloji kullanılarak yapılan
ve bilgisayar-montajlaması denilen sanal imajları yasaklamaktadır. Pornografi
yapımcıları orijinal imajlar yaratmaktansa gerçek çocukların masum resimlerini
değiştirebilirler ve çocuklar cinsel aktivede bulunuyor gibi görünürler. Her ne
kadar montaj imajlar sanal çocuk pornosu kapsamında mütalâa edilebilse de,
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gerçek çocukların menfaatini ima ederler ve bu anlamda Ferber’deki imajlara
daha yakındırlar. Davacılar bu hükmü mesele etmemektedirler ve biz de buna
bakmıyoruz.
Davacılar 2256(8)(D)’yi mesele yapmaktadırlar. Aynen “öyle gibi”
hükmünde olduğu gibi, bu hükmün kapsamı da oldukça geniştir. Bölüm
2256(8)(D) çocuk pornosunu “reşit olmayan birinin açıkça cinsel eylemde
bulunduğu izlenimini verecek tarzda reklam edilen, promosyonu yapılan,
sunulan, betimlenen, veya dağıtılan” her türlü açık-saçık imajını içerecek şekilde
tanımlamaktadır. Bir Komite Raporu sözkonusu hükmün çocuk pornosu olarak
pazarlanan açık-saçık imajlara yönelik olduğunu belirtiyor. (“Bu hüküm çocuk
pornocularının ve sübyancıların kasden çocuk pornosu diye pazarlanan
pornografik materyalin üretimi ve dağıtımı yoluyla çocuk cinselliği ve cinsel
aktivitesine ait şehvetli ilgiyi sömürmelerini önler”). Mamafih, Kanunun
kapsamı Raporda belirtildiği kadar sınırlı değildir, çünkü pazarlamada hiç rolü
olmayan pornografi sahiplerini de cezalandırmaktadır. Eser bir kere çocuk
pornosu olarak nitelenince, leke ifadenin üzerinde sonraki sahiplerinin elinde de
kalmaya devam eder ve muhteva aksi takdirde mahzurlu olmasa bile, bizatihi
sahiplik suç hâline gelmektedir.
ÇPÖK’nun üyelerinin faaliyetlerini tehdit ettiğinden endişe eden davacı Free
Speech Coalition (Serbest Düşünce Koalisyonu) ve diğerleri Kanunu
California’nın Kuzey Bölgesindeki Bölge Mahkemesi’ne (District Court)
götürmüşlerdir. California’nın yetişkin eğlence sektöründen oluşan Koalisyon,
üyelerinin açık-saçık eserlerinde çocukları kullanmadığını, lâkin bu eserlerin
bazılarının ÇPÖK’nun genişletilmiş çocuk pornosu kapsamına sokulduğunu
savundu. Diğer davacılar şunlar: çıplak yaşam tarzını savunan bir kitabın
yayıncısı olan Bold Type şirketi, çıplak resimler yapan ressam Jim Gingerich,
erotik imajlarda uzmanlaşmış fotoğrafçı Ron Raffaelli. Davacılar “öyle gibi” ve
“izlenimini verecek tarzda” hükümlerinin fazlasıyla geniş ve muğlak olduğunu
ve dolayısıyla Birinci Değişiklik tarafından korunan eserlerin üretimine engel
oluşturduğunu savunmuşlar. Bölge Mahkemesi davacıların talebini kabul
etmeyerek Hükümetin tasarrufunu onaylamıştır. Mahkeme; “Romeo ve Juliet
gibi cinsel eserlerin adaptasyonlarının suç sayılmasının oldukça düşük bir
ihtimal olduğunu” belirterek “fazlasıyla geniş” iddiasını kaale almamıştır.
Temyiz Mahkemesi olan Dokuzuncu Bölge Federal Mahkemesi kararı
bozmuştur. Mahkemeye göre, Hükümet ifadeyi izleyicileri yasadışı eylemler
yapmaya ikna etme eğiliminden dolayı yasaklayamaz. Mahkeme ÇPÖK’nun
gerçekten fazlasıyla geniş olduğuna karar verdi, çünkü Kanun Ferber kararında
tanımlandığı üzere hem müstehcen olmayan hem de gerçek çocukların
kullanımını içermeyen materyalleri yasaklamaktadır. Yargıç Ferguson sanal
imajların, müstehcenlik ve gerçek çocuk pornosu gibi, Birinci Değişiklik
kapsamında garanti edilmeyen bir ifade kategorisi olarak mütalâa edilmesi
gerekçesiyle muhalif görüş bildirdi. Federal Temyiz Mahkemesi üç yargıcın
muhalefeti sebebiyle karar düzeltme talebine müsaade etmemiştir.
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Dokuzuncu Bölge Federal Mahkemesi ÇPÖK’nu anayasaya aykırı bulurken,
dört Temyiz Mahkemesi ise uygun bulmuştur.

II
Birinci Değişiklik “Kongre ifade hürriyetini sınırlayan hiçbir kanun
yapmayacaktır” diye buyurur. Hükümet bu emri değişik şekillerde ihlâl edebilir.
Lâkin, garanti altındaki ifadeye cezaî müeyyideler getiren bir Kanun ifadenin
bastırılmasının çarpıcı bir misalidir. ÇPÖK’nun cezaları gerçekten de katı. Bir
suçlu ilk eyleminde 15 yıla mahkûm edilebilmektedir, 2252A(b)(1). Tekrarında
5 yıldan az ve 30 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası öngörülmekte. Tali
cezalar bile garanti edilen ifadeyi engelleyebilirken, bu vaka ifadeyi kısıtlayan
kanunların dava edilmesine niçin müsaade ettiğimize çok açık bir örnek teşkil
etmektedir. Böylesi katı cezalarla, çok az sayıdaki meşru film yapımcısı veya
kitap yayıncısı, ya da herhangi bir kapasitedeki ifade sahibi, Kanunun belirsiz
kapsamındaki veya kenarındaki imajları dağıtma riskini alabilir. Anayasa;
Birinci Değişiklik’in muazzam ve ayrıcalıklı alanındaki ifadeyi sınırlayan geniş
ve muğlak yasalara karşı önemli korumalar getirmiştir. Bu prensip dahilinde,
garanti edilen mühim ölçüde ifadeyi yasaklıyorsa, ÇPÖK genel olarak anayasal
değildir.
Bir çocuğun cinsel suistimali ağır bir suçtur ve toplumun moral değerlerine
karşı iğrenç bir eylemdir. Yasama bulgularında, Kongre çocuklara karşı gayriahlâkî arzular besleyen ve bunları tatmin için cezaî eylemlere başvuran
insanların varlığını tespit etmiştir. Kongre ayrıca, bunların yanında, bu tür
dürtülerle flört eden ve küçük çocuklarla cinsel aktivite resimleri ve öykülerinin
ticaretini yapanların da bulunduğunu belirtmiştir.
Kongre çocukları suistimalden korumak için gerekli yasaları yapabilir ve
yapmıştır da. Lâkin, bizatihi cürmün ihtimali korunan ifadeyi bastıran yasaları
meşru kılmaz. Bkz. Kingsley Int’l Pictures Corp. v. Regents of Univ. of N. Y.,
360 U.S. 684, 689 (1959) (“Hür insanlar arasında, cürmü önlemek için mutad
caydırıcı eğitimdir ve yasaların ihlâlinin cezalandırılmasıdır, ifade hürriyeti
hakkının sınırlanması değil”). İfadenin duyarlılıklarımızı inciten konularla ilgili
olduğu için yasaklanamayacağı da temel bir ilkedir. Bkz. FCC v. Pacifica
Foundation, FCC, 438 U.S. 726, 745 (1978) (“Toplumun ifadeyi zararlı bulması
onun bastırılmasi için kafi bir sebep değildir”); ayrıca bkz. Reno v. American
Civil Liberties Union, 521 U.S. 844, 874 (1997) (“Yetişkinlerin ifade hürriyeti
haklarını değerlendirirken, gayri-ahlâkî ama müstehcen olmayan cinsel ifadenin
Birinci Değişiklik tarafından korunduğunu açıkça belirttik”); Carey v.
Population Services Int’l, 431 U. S. 678, 701 (1977) (“Garanti edilen ifadenin
bazılarını incitmesi, onun bastırılmasını meşru kılmaz”).
Umumi bir kaide olarak, Birinci Değişiklik hükümetin neyi göreceğimizi
veya okuyacağımızı veya konuşacağımızı veya duyacağımızı dikte etmesini men
eder. İfade hürriyetinin sınırları vardır; hakaret, tahrik, müstehcenlik, ve gerçek
çocuklarla yapılan pornografinin dahil olduğu belli ifade kategorilerini
kapsamaz. Birinci Değişikliği ihlâl etmeden bu ifade kategorileri yasaklanabilir,
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fakat ÇPÖK’nca yasaklanan ifade, bu kategorilerin hiçbirine girmez. Temyiz
Mahkemesinin görüşüne muhalefet eden Yargıç Ferguson bunu kabul etmiş ve
sanal çocuk pornosunun koruma görmeyen ek bir ifade kategorisi olarak
tanınmasını önermiştir. Kanunu onaylamak için bizim bu adımı atmamız
gerekir.
Belirttiğimiz üzere, ÇPÖK müstehcenlik üstündeki mevcut federal yasağa ek
olmaktan fazlasını içermektedir. Miller kararı gereği, Hükümetin bir bütün
olarak sözkonusu eserin; şehvet ilgisini uyandırdığını, toplum standardları
ışığında kesinlikle incitici olduğunu, ve cidden edebi, artistik, siyasî, veya
bilimsel değerden yoksun bulunduğunu kanıtlaması gerekir. Lâkin, ÇPÖK reşit
olmayan birini açıkça cinsel eylemde gibi gösteren imajları yasak kapsamına
alırken Miller koşullarını dikkate almamaktadır. Materyalin şehvet ilgisini
uyandırması gerekmemektedir. Nasıl sunulursa sunulsun, açık-saçık cinsel
aktivitenin her türlü tasviri yasaklanmaktadır. ÇPÖK Psikoloji elkitabındaki bir
resme de uygulanmakta, cinsel suistimalin dehşetini gösteren bir filme de.
Dahası, imajın kesinlikle incitici olması da öngörülmemiştir. Açık-saçık cinsel
eylemde bulunan 17 yaşında gibi görünenlerin resimleri toplum standartlarını
her zaman ihlâl etmez.
ÇPÖK ifadeyi ciddî edebi, artistik, siyasî, veya bilimsel değerine rağmen
yasaklamaktadır. Kanun bir fikrin –gençlerin cinsel aktivitede bulunması- görsel
tasvirini yasaklıyor. Bu fikir modern toplumun bir gerçeği olduğu gibi, çağlar
boyunca edebiyatta ve sanatta hep bir tema olmuştur. ÇPÖK ile imajlar, ait
oldukları kişiler 18 yaşının altında gibi gözüktükleri için yasaklanmakta. Bu
çoğu eyalette legal evlilik yaşından daha yüksek olduğu gibi, cinsel ilişki için
rıza yaşından da yüksek. Bkz. 2243(a) (Federal deniz ve kara hükümranlık
alanında rıza yaşı 16’dır); Amerikan Ulusal Eyalet Yasaları Araştırması 384-388
(R. Leiter yayımı, 3. baskı 1999) (48 Eyalet ebeveyn rızası ile 16 yaşında
evliliğe izin vermektedir); W. Eskridge ve N. Hunter, Sexuality, Gender, and the
Law, 1021-1022 (1997) (39 eyalette ve Columbia Bölgesinde rıza yaşı 16 veya
daha küçüktür). Kendi arzularıyla veya suistimale kurban giderek, bazı gençlerin
yasal rıza yaşından önce cinsel aktivitede bulunduğu şüphesiz inkar edilemez.
Her iki tema –gençlerin cinsel aktivitesi ve çocukların cinsel suistimalisayısız edebi esere ilham olmuştur. William Shakespeare birinin sadece 13
yaşında olduğu en meşhur genç aşıklar çiftini yarattı. Bkz. Romeo ve Juliet,
act.I, sc.2,1.9 (“Henüz ondört yaşına dönmemişti”). Eserinde, Shakespeare
ilişkiyi harika ve masum bir şey olarak anlatır, gençliğe ait bir şey olarak değil.
Eser 40’tan fazla filme konu oldu, bunlardan bazıları gençlerin ilişkilerini cinsel
birleşme ile noktaladığına işaret eder. Örneğin, Romeo ve Juliet (Yönetmen B.
Luhrmann, 1996). Shakespeare Elizabeth dönemi izleyicileri için açık-saçık
sahneler yazmamış olabilir, ama modern dönem yönetmenlerinin daha az
konvansiyonel bir yaklaşım benimsemeleri eserin müstehcen olduğu sonucunu
doğurmaz.
Günümüz filmlerinde de benzer temalar vardır. Geçen yıl Traffic filmi en iyi
film oskarı için önerilmişti. Bkz. “Predictable and Less So, the Academy
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Awards Contenders”, New York Times, Feb. 14, 2001, s.E11. Film 16 yaşında
olarak verilen ve uyuşturucu müptelası olan bir kızı anlatıyor. İzleyici
müptelalığın onu uyuşturucu karşılığında sekse sürüklediğini görür. Bir yıl önce
American Beauty en iyi film oskarını aldı. Bkz. “American Beauty Tops the
Oscars”, N. Y. Times, Mar. 27, 2000, s.E1. Filmin akışında bir genç kız genç
erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girer, başka birisi ise kendisini orta-yaşlı bir
adamın arzularına bırakır. Filmin bir sahnesinde, her ne kadar izleyici eylemin
gerçekleşmediğini anlasa da, filmin bir karakteri genç bir oğlanın yaşlı bir
adamla cinsel eylemini seyrettiğini sanmaktadır.
Toplumumuz, diğer toplumlar gibi, gençliğin yaşamı ve kaderine ilişkin
empati ve sürekli meftuniyete sahip. Sanat ve edebiyat; yaraların öylesine acılı,
hayal kırıklığının derin mi derin ve yanlış tercihlerin çok trajik olduğu, ama
moral davranışın ve kendini-gerçekleştirmenin henüz tam oluşmadığı, o ilk
olgunlaşma yıllarımıza ilişkin hayati ilgimizi ifade eder. Adıgeçen filmler
ÇPÖK’nu ihlâl etse de etmese de, Kanunun geniş yasaklama alanına giren
temaları işledikleri kesin. Eğer bu filmler, ya da benzeri temaları işleyen daha az
dikkat çeken yüzlerce başka filmler, kanunun cinsel aktivite tanımına giren bir
resme sahipseler, filmin sahibi filmin değerine bakılmaksızın katı cezalarla
karşılaşabilir. Bu ise temel bir Birinci Değişiklik kuralına aykırıdır: Bir eserin
sanat değeri mevcut tek bir açık-saçık sahneye dayanmaz. Bkz. Book Named
“John Cleland’s Memoirs of a Woman of Pleasure” v. Attorney General of
Mass., 383 U. S. 413, 419 (1966) (“Kitabın toplumsal değeri onun şehvet
uyandırması veya açıkça incitici olmasına karşı ne ölçülebilir, ne de yok
edilebilir”). Miller kapsamında, Birinci Değişiklik eserin değerinin bütünü
dikkate alınarak anlaşılabileceğini belirtir. Bir sahne tek başına incitici ve
müstehcen olsa bile, sahne eserin bir parçası olduğu için eser müstehcen olmaz.
Bu ve değindiğimiz diğer sebeplerle, ÇPÖK müstehcenliği yasaklıyor şeklinde
anlaşılamaz, çünkü yasaklamaları ile müstehcenliğin tanımındaki toplum
standardlarına aykırılık arasındaki gereken bağlantıya sahip değildir.
Hükümet bu boşluğu ÇPÖK’nda yasaklanan ifadenin, değerine
bakılmaksızın yasaklanabilen çocuk pornosundan ayrılmasının nerdeyse
imkansız olduğu argümanı ile doldurmaya çalışmaktadır. İmajların kendilerinin
çocukların cinsel suistimalinin sonucu olduğu durumlarda, Ferber Devletin
onları muhtevasına bakmaksızın yasaklayabileceğini kabul etmiştir. Eserin
muhtevası değil yapımı kanunun hedefiydi. Bir eserin ciddî edebi, sanat veya
başka değerinin bulunması çocuk izleyicilere sebep olduğu zararını mazur
göstermez. “Bir toplumun cinsel materyallere müsamahasının çocukları cinsel
sömürüden korumaya yönelik müsaade edilebilir yasama ile eşitlenmesi
gerçekçi değildir.”
Ferber çocuk pornosunun üretim, satış ve dağıtım yasağını onayladı, çünkü
bu tür eylemler çocukların cinsel sömürüsüyle iki şekilde “bizatihi ilintili”
durumdadırlar. Birincisi, bir çocuğun suistimalinin daimi bir kaydı olarak,
sürekli sirkülasyonun kendisi, katılan çocuğa zarar verecektir. Aşağılayıcı bir
ifade gibi, adıgeçen ifadenin her bir yeni yayını çocuğun itibarına ve ruh
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sağlığına yeni bir ziyan olacaktır. İkincisi, çocuk pornografisindeki trafik onun
dağıtımında bir ekonomik motif olduğundan, Devletin dağıtım şebekesini
kapatmakta bir sebebi (menfaati) vardır. “Kanunu uygulamanın, yegane pratik
değilse de, en süratli yöntemi ürünü satan, reklam eden, veya başka türlü
promosyonunu yapan kişilere katı cezalar uygulayarak bu tür materyalin
piyasasını kurutmaktır.” Her iki durumda da, ifade Mahkemenin tanımladığı,
neşet ettiği cürümle hemen bağlantılı olması keyfiyetine haizdir.
Akabinde, Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103 (1990) davasında Mahkeme bu
aynı gerekçelerin çocukların kullanılmasıyla yapılan pornografinin
bulundurulmasını yasaklamayı meşru kıldığına hükmetti. “Devletin çocuk
pornografisi kurbanlarını koruma görevinin önemi dikkate alınınca,” Devlet
“dağıtım zincirinin bütün kanallarında bu kötülüğü yok etmede haklıdır.”
Osborne aynı zamanda Devletin çocuk pornosunun küçüklerin
konsültasyonunda kullanılmasını önleme yükümlülüğünü de not etti. Mahkeme
yine “çocuk pornosu kurbanları” denilen katılımcılarla ilgili duyarlılığını
pekiştirdi. Bu hassasiyet olmaksızın öteki hükümet gerekçelerinin yeterli
olduğuna hükmetmedi.
Kendisi cinsel suistimal kaydı olan Ferber’deki ifadenin aksine, ÇPÖK
herhangi bir cürüm kaydetmeyen ve üretimiyle de hiçbir kurban yaratmayan
ifadeyi yasaklamaktadır. Sanal çocuk pornosu, çocukların cinsel suistimali ile
Ferberdeki gibi “bizatihi ilintili” durumda değildir. Hükümet imajların hakiki
çocuk suistimallerine yol açabileceğini savunurken, illiyet şarta bağlı ve
dolaylıdır. Zarar doğrudan ifadeden kaynaklanmamakta, aksine ölçülemeyen
sonraki potansiyel cürüm eylemlerine dayanmaktadır.
Hükümet bu dolaylı zararların yeterli olduğunu düşünmektedir, çünkü
Ferber’in de kabul ettiği üzere çocuk pornosunun değer taşıyan bir ifade olması
hayli zordur. Bkz. 458 U.S. 762 (“Cinsel eylemde bulunan çocukların canlı
gösterilerine ve fotoğrafik reprodüksiyonlarına izin vermenin değeri eğer varsa
bile oldukça azdır”). Mamafih, bu argümanın iki kusuru vardır. İlkin, Ferber’in
çocuk pornografisi kararı nasıl yapıldığına dayanmıştır, neyi ilettiğine değil.
Karar ifadenin, ne müstehcen ne de cinsel suistimal sonucu olmadığı
durumlarda, Birinci Değişikliğin koruma kapsamından çıkmayacağını teyit
etmiştir. Bkz. Ibid., 764-765 (“Başka bir açıdan müstehcen değilse, canlı
gösteriler veya canlı gösterilerin fotoğrafik ya da öteki görsel
reprodüksiyonlarını ihtiva etmeyen cinsel eylemin tasviri veya diğer
resimlerinin dağıtımı Birinci Değişiklik garantisine sahiptir”).
Hükümetin pozisyonundaki ikinci kusur Ferber’e göre çocuk pornosu,
tanımı gereği değersiz değildir. Aksine, Mahkeme bu kategorideki bazı eserlerin
önemli değere sahip olabileceğini kabul etti, lâkin alternatif ve müsaade
edilebilir bir ifade yolu olarak sanal imajlara –ÇPÖK’nun yasakladığı imajların
ta kendisi- dayanarak: “Ebedi ve sanat değeri için gerekliyse, daha genç görünen
yasal yaşın üzerinde bir kişi kullanılabilir. Kanunun yasaklaması dışında olan
simulasyon diğer bir alternatif olabilir.” Sonra, Ferber gerçek ve sanal çocuk
pornosu arasındaki ayırıma değinmekle kalmamış, hükmü destekleyici bir sebep
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olarak ona dayanmıştır. Ferber bu ayrımı kaldıran ve alternatifi de cürüm hâline
getiren bir yasaya hiçbir destek sağlamamaktadır.

III
ÇPÖK, sunduğumuz sebeplerle, Miller kararı ile uyumlu değildir ve Ferber
kararında da hiçbir desteği yoktur. Hükümet yasaklarını başka yollarla
meşrulaştırmaya çalışmakta. ÇPÖK’nun gerekli olduğunu, çünkü sübyancıların
çocukları ayartmak için sanal çocuk pornosunu kullanabileceğini söylüyor.
Çizgi filmler, vidyo oyunları ve şeker gibi kendi kendine masum olan bir sürü
şey vardır, mamafih, bunlar da gayri ahlâkî niyetler için kullanılabilir, yine de
kötüye kullanılma ihtimalinden dolayı bunların yasaklanmasını düşünmeyiz.
Şüphesiz Hükümet çocuklara yakışıksız materyal sağlayan yetişkinleri
cezalandırabilir ve yasal olmayan nasihatler için cezalar koyabilir. Lâkin,
teamüller; yetişkinlerin hakları dahilinde olan ifadenin çocukları ondan koruma
girişimiyle tamamen susturulamayacağını ortaya koyar. Butler v. Michigan, 352
U.S. 380. 381 (1957), kararında, Mahkeme “küçükleri şiddet veya ayartıcı veya
ahlâksız eylemlere tahrik etme” eğiliminden dolayı gayri-ahlâkî bir yayının
dağıtımını yasaklayan bir kanunu iptal etti. Mahkeme oybirliğiyle Devletin
“yetişkin
kesimi…sadece
çocuklar
için
uygun
olanı
okumaya
indirgeyemeyeceği” gibi önemli bir Birinci Değişiklik ilkesi üzerinde anlaştı. Bu
kararı tekrar teyit etmiştik. Bkz. United States v. Playboy Entertainment Group,
Inc., 529 U.S. 803, 814 (2000) (“Çocukları koruma amacı, eğer daha az
kısıtlayıcı bir alternatifle mümkünse, kapsamlı bir yasağı haklılaştırmaz”); Reno
v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 875 (“Hükümetin çocukları zararlı
materyallerden koruma görevi … yetişkinlere yönelik bir ifadenin gereksiz
şekilde geniş ölçekte bastırılmasını meşru kılmaz”); Sable Communications v.
FCC,, 492 U.S. 130-131 (“yetişkinler için telefon hatlarının muhtevasını
çocuklara uygun olacak şekilde sınırlayan” bir yasağın iptal edilmesi).
Burada, Hükümet çocukları muhtevasından korumak için değil, onları başka
cürümler işleyecek olanlardan korumak için, ifadeyi çocuklardan uzak tutmak
istiyor. Lâkin, ilke aynı olmak durumundadır: Hükümet yetişkinler için uygun
olan ifadeyi sadece çocukların eline geçme ihtimaline dayanarak yasaklayamaz.
Buradaki şer fiili işleyenin yasadışı eylemine bağlıdır, sözkonusu ifadeyle
ilintisinden bağımsız şekilde suç olarak tanımlanan eylem. Bu, ifade yasağının
dar çizilemeyeceğini getirir. Amaç yasadışı eylemi yasaklamaktır, fakat
buradaki kısıtlama yasalara saygılı yetişkinlere açık olan ifadeyi sınırlayarak
bunun ötesine geçmektedir.
Hükümet ilâveten sanal çocuk pornosunun sübyancıların arzularını tahrik
ettiğini ve onları yasadışı eyleme teşvik ettiğini söylüyor. Bu mantık sözkonusu
hükmü meşrulaştırmaz. İfadenin salt yasadışı eylemleri teşvik etme eğilimi onun
yasaklanması için yeterli bir sebep oluşturamaz. Hükümet “anayasal olarak, bir
kişinin özel düşüncelerini denetlemenin gerekliliği üzerine yasama yapamaz.”
Hükümet düşünceleri kontrol etmeye çalışırsa veya bu müsamaha edilemez gaye
için yasaları meşrulaştırmak isterse, Birinci Değişiklik hürriyetleri en büyük
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tehlikede demektir. Düşünme hakkı özgürlüğün başlangıcıdır, ve ifade
düşüncenin başlangıcı olduğundan hükümetten mutlaka korunması gerekir.
Bu hürriyetleri garanti etmek, ve ifadeyi bizatihi ifade olduğu için koruma
amacıyla, Mahkemenin Birinci Değişiklik kararları, kelimeler ve hareketler, ve
fikirler ve eylemler arasında hayati ayırımlar çizmektedir. Hükümet “ilerde
belirsiz bir zamanda” yasadışı bir eylemin gerçekleştirilmesi şansını artıracağı
sebebiyle ifadeyi yasaklayamaz. Hükümet güç kullanımını veya kanunun ihlâlini
talep eden ifadeyi ancak “böylesi bir talep yasadışı bir eylemi hemencecik
oluşturmaya veya tahrike yönelikse ve böylesi bir eylemin gerçekleşmesi
ihtimali mümkünse” yasaklayabilir. Burada ne teşebbüs, ne tahrik, ne teşvik, ne
de komplo var. Hükümet; düşünceleri veya dürtüleri teşvik edebilecek olan ifade
ile herhangi olası bir çocuk suistimali arasında uzak bir bağdan öte hiçbir şey
ortaya koymamıştır. Cidden daha kuvvetli ve daha doğrudan bir bağlantı
olmaksızın, hükümet sübyancıları yasadışı eyleme teşvik edebilir gerekçesiyle,
ifadeyi yasaklayamaz.
Hükümet arkasından gerçek çocuklar kullanılarak üretilen pornografinin
pazarını kurutma amacının sanal imajlar üzerinde de bir yasağı gerekli kıldığını
belirtiyor. Hükümetin argümanına göre, sanal imajlar gerçeklerinden ayırt
edilememektedir ve aynı pazarın parçasıdırlar ve sıklıkla mübadele
edilmektedirler. Böylece sanal imajlar gerçek çocukların kullanıldığı eserlerin
dolaşımının promosyonunu yapmaktadırlar. Bu hipotez makul değil. Eğer sanal
imajlar yasadışı çocuk pornosuyla aynı ise, o zaman yasadışı imajlar ayırt
edilmeyen alternatifleri vasıtasıyla pazardan sürülecektir. Eğer kurgusal ve
bilgisayar imajlar yeterli olacaksa, çok az pornocu gerçek çocukları suistimal
ederek kovuşturma riskini alacaktır.
Ferber’de kapsanan materyalde, ifadenin bizatihi yapımı çocuk suistimali
cürmünü oluşturmaktadır, yasaklama kar faktörünü yok ederek cürmü
caydırmaktadır. Temelde bir cürmün olduğu durumlarda bile, mamafih,
Mahkeme ifadenin bütün vakalarda bastırılmasına müsaade etmemiştir. Meselâ,
Bartnicki, 529 (Pazarın caydırılması bir radyo yorumcusunun yasadışı yollarla
elde ettiği bir ifadeyi yaymasını yasaklayan kanunu meşrulaştırmaz). Bu vakada
dengeyi nerde kuracağımızı belirlemek durumunda değiliz, çünkü temelde hiçbir
cürüm bulunmamaktadır. Hükümetin pazarı caydırma teorisi bazı bağlamlarda
ikna edici olsa bile, bu kanunu meşrulaştırmaz.
Nihaî olarak, Hükümet bilgisayar imajlamasıyla resimlerin yapılması
ihtimalinin gerçek çocukları kullanarak pornografi üretenleri kovuşturmayı
oldukça zorlaştırdığını savunuyor. Uzmanların resimlerin gerçek çocuklar
kullanılarak mı, yoksa bilgisayar imajıyla mı yapıldığını belirlemekte
zorlandıkları söyleniyor. Çözüm için her iki imaj türünün de yasaklanması
gerektiği sonucuna varılıyor. Bu argümanın özü koruma görmeyen ifadenin
yasaklanması için garanti edilen ifadenin yasaklanabileceğidir. Bu analiz Birinci
Değişikliği tersyüz etmektedir.
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Hükümet meşru bir ifadeyi gayri-meşru bir ifadenin bastırılması aracı olarak
bastıramaz. Koruma gören bir ifade, salt koruma görmeyen ifadeye benziyor
diye, koruma görmeyen bir ifadeye dönüşmez. “Koruma görmeyen bir ifadenin
cezasız kalmasına müsaadenin topluma getireceği zarar, başkalarının koruma
gören ifadesinin susturulmasına tercih edilir...” Broadrick v. Oklahoma, 413
U.S. 612. Koruma gören dikkate değer miktarda ifadenin yasaklanması ya da
engellenmesi durumunda, fazla genişlik doktrini Hükümetin koruma görmeyen
ifadeyi yasaklamasını önler.
Bu itirazdan kaçınmak için, Hükümet ÇPÖK’nu ifadeyi bastıran bir tedbir
olarak değil, ifadenin yasal olduğunu ispatlama yükünü sanığa tevdi eden bir
yasa olarak okumamızı istemektedir. Bu bağlamda, Hükümet kanundaki müspet
savunma prensibine dayanmaktadır; yani sanığın materyallerin yalnızca
yetişkinler kullanılarak üretildiğini ve gerçek çocukların tasvir edildiği
izlenimini verecek tarzda dağıtılmadığını ispatlayarak mahkûmiyetten
kurtulması.
Hükümet sanığa ifadesinin yasadışı olmadığını ispatlama yükünü getirmekle
ciddî anayasal sıkıntılar oluşturmaktadır. Müspet savunma ancak kovuşturma
başladıktan sonra uygulanır ve sanık, kabahat mahkûmiyeti ihtimali karşısında,
eyleminin müspet savunma dahilinde mütalâa edilebileceğini kendisi kanıtlamak
durumundadır. ÇPÖK altındaki vakalarda, delil yükü önemsiz değildir. Eserin
yapımcısı olmadığı hallerde, sanık aktörlerin kimliğini hatta varlığını bile ortaya
koyma şansına sahip olamayabilir. Eğer delil meselesi Hükümet için ciddî bir
sorun ise, ki öyle olduğunu belirtiyor, masum tüketici için de aynı derecede
ciddî bir sorun demektir. Dahası kanun 1996’dan önce yapılan eserleri de
kapsamaktadır, bu durumda yapımcı kendisi de ispat yükünü karşılayacak
gerekli kayıtları saklamamış olabilir. Savunmayı gerçekleştirememe kabahat
mahkûmiyetine yol açabilir.
Lâkin, Hükümetin bu yükü bir sanığa tevdi edip edemeyeceğine karar
vermemiz gerekmiyor. Müspet savunma bir kanunu Birinci Değişikliğin
denetiminden kurtarsa bile, burada savunma kendi koşullarında dahi eksik ve
yetersizdir. Kanun kişilerin mahkûmiyetini, çocukların üretim sürecinde
kullanılmadığını kanıtladıkları bazı durumlarda mümkün kılmaktadır.
Yasaklanmış eserleri, dağıtımının aksine, bulundurmakla suçlanan bir sanık
filmin sadece yetişkinleri içerdiği gerekçesiyle savunamayabilir. Sonuçta,
müspet savunma bir film yapımcısını dağıtım eylemi sebebiyle
kovuşturulmaktan kurtarırken, aynı yapımcı ve dağıtım zincirinde sonraki bütün
kişiler yasaklanmış eserleri bulundurmaktan kovuşturmaya uğrayabilirler.
İlâveten, müspet savunma ifadeyi bilgisayar imajı kullanarak, veya küçük gibi
görünen yetişkin aktörleri kullanmayı ihtiva etmeyen başka yollarla üreten
kişilere hiçbir koruma sağlamaz. Bu tür vakalarda, sanık imajların yapımında
hiçbir çocuğun zarar görmediğini kanıtlayabilir, ama müspet savunma
kovuşturmayı engellemez. Bu sebeple, müspet savunma kanunu
kurtarmamaktadır, çünkü, Hükümetin gerçek çocukların kullanıldığı imajları
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sanal olanlardan ayırma amacıyla ilintili olmayan, dikkate değer miktarda
ifadeyi korumasız bırakmaktadır.
Özetle, 2256(8)(B) Ferber ve Miller’de tanımlanan kategorilerin ötesinde
materyalleri kapsamaktadır, ve Hükümetin ifade hürriyetini kısıtlamak için
destek olarak kullandığı sebeplerin teamüllerimizde ve Birinci Değişiklik
maddesinde hiçbir meşruiyeti yoktur. Kanun hükmü önemli miktarda yasal
ifadenin ifade hürriyetini sınırlamaktadır. Bu sebeple, fazlasıyla geniştir ve
anayasal değildir.

IV
Davacılar 2256(8)(D)’yi de dava etmişlerdir. Bu hüküm “reşit olmayan birinin
açıkça cinsel eylemde bulunduğu izlenimini verecek tarzda reklam edilen,
promosyonu yapılan, sunulan, betimlenen, veya dağıtılan” cinsel olarak açıksaçık eylemlerin tasvirlerini yasaklamaktadır. Taraflar bu bölümü çocuk pornosu
gibi gözüken materyalleri yasaklayan hükümle nerdeyse aynı şekilde mütalâa
etmektedirler. Hükümetin görüşünde, ikisinin arasındaki fark “‘izlenimini
verecek tarzda’ hükmünün konu edilen materyalin, promosyon tarzının ışığı
altında, jüri tarafından değerlendirilmesini gerektirmesidir.” Hükümetin
varsayımıyla, mamafih, değerlendirme hâlâ temel olarak yasaklanan eserin
muhtevasına dayanacaktır.
Bu görüşe katılmıyoruz. ÇPÖK küçüklerin resmedildiği “izlenimini veren”
açık-saçık materyalleri yasaklamaktadır. Bu deyim 2256(8)(B)’deki “öyle gibi”
yasağına benzerken, imajın muhtevası hakkında çok az belirleme
gerektirmektedir. 2256(8)(D) kapsamında, eserin cinsel olarak açık-saçık olması
gerekmektedir, ve bunun dışında muhtevası dikkate alınmamaktadır. Bir film
küçükleri dahil eden açık-saçık sahnelere sahip olmasa bile, başlık ve
fragmanlar sahnelerin filmin içinde bulunduğu izlenimini verirse çocuk pornosu
olarak nitelenebilir. Değerlendirme filmin neyi tasvir ettiğine değil, nasıl
sunulduğuna dayanmaya başlar. Yasama bulguları çocuk pornosu gibi görünen
materyallerin yarattığı sorunları hayli irdelerken, basitce öyle yönlendirilmiş
olarak sunulan imajların şerleri üzerinde pek durmamaktadır.
Hükümet bu hükmün savunusu için ciddî bir argüman önermiyor, ve ÇPÖK
için yaptığı diğer argümanlar 2256(8)(D)’yi desteklemez. Örneğin, bir ceza
davasında materyallerin çocuk pornosu ile karıştırılması ihtimal dahilinde
değildir. Mahkeme belli bir materyalin müstehcen olup olmadığı hususunda, bir
delil meselesi olarak yönlendirilmiş sunumun ilgili olduğunu kabul etmiş
bulunuyor. Bkz. Ginzburb v. United States. 383 U.S. 463, 474 (1966) (“Yakın
vakalarda yönlendirilmiş sunum ve pazarlama kanıtı, konu edilen materyalin
niteliğine ilişkin denemedir ve müstehcenlik testini yerine getirebilir”) Bir
sanığın “sadece şehevi cazibesi yüzünden erotik materyalin ticari kullanımını”
yaptığı
durumlarda,
oluşturduğu
bağlamın
kendisi
materyalin
değerlendirilmesinde dikkate alınabilir.

401

Zühtü Arslan

Lâkin, Bölüm 2256(8)(D) Ginzburg gerekçesinin dışına çıkan ciddî miktarda
ifadeyi yasaklamaktadır. Yasaklama dahilindeki materyaller, sahip olan herkesin
elinde, nasıl pazarlandığı, satıldığı veya tasvir edildiği hususunda hiçbir
mesuliyetleri olmamasına rağmen, gayri-ahlâkî ve yasadışıdır. Kanun ayrıca
bağlamın “ticari kullanım” çabasının bir parçası olmasını da gerektirmiyor.
Sonuç olarak, ÇPÖK pazarlamayı ve sunumu yasaklamanın ötesine geçiyor.
Dağıtım zincirinde, önceden başkası tarafından çocuk pornosu olarak
betimlenen ya da sunulan, materyale sahip olmayı yasaklıyor. Hüküm, bir
kutuya yerleştirilerek yasaklanmış filmi andıran, çocuk aktörlerin bulunmadığı
açık-saçık bir filmi yasaklamaktadır. Sahiplik, sahip olan filmin yanlış
etiketlendiğini bilse bile bir cürüm olmaktadır. Birinci Değişiklik daha ayrıntılı
bir sınırlama gerektirir. Bu sebeple, 2256(8)(D) gerçekten fazlasıyla geniştir ve
Birinci Değişikliği ihlâl etmektedir.

V
Belirttiğimiz sebeplerle, 2256(8)(B) ve 2256(8)(D) yasaklamaları fazlasıyla
geniştir ve Anayasaya aykırıdır. Bu sonuca vardıktan sonra davacıların muğlak
kanun lisanı sebebiyle hükümlerin anayasal olmadığı savını incelememize
ayrıca gerek yok.
Temyiz Mahkemesinin kararı onaylandı.

Baş Yargıç Rehnquist’in, Yargıç Scalia’nın da kısmen katıldığı,
karşı oy yazısı
Yargıç O’Connor’un karara kısmen mutabık kısmen karşı görüşünün II.
Kısmına katılıyorum. Kongre’nin gerçek çocuk pornosu yasaklamalarını
uygulama imkanının devamını sağlama hususunda ciddî gerekçeleri vardır ve
onun hızla gelişen teknolojilerin yakında bunu imkansız kılacağı konusundaki
bulgularına riayet etmek durumundayız.
Aynı zamanda Yargıç O’Connor’un, eğer Hükümet birini edebi veya sanat
değeri olan Traffic veya American Beauty gibi filmlerin basit dağıtımı veya
bulundurulması sebebiyle kovuşturmaya kalkışırsa, ciddî Birinci Değişiklik
endişeleri oluşacaktır görüşüne de katılıyorum. Mamafih, ayrı görüş
bildiriyorum, çünkü 1996 Çocuk Pornosunu Önleme Kanunu (ÇPÖK), bu tür
materyallere uzanacak şekilde yorumlanamaz.
“Dava edilen bir kanun üzerine sınırlayıcı bir emir konmuş ya da
konabilirse” Birinci Değişiklik gerekçeleriyle kanunu normal olarak iptal
etmeyiz. Parker v. Levy, 417 U.S. 733, 760 (1974) (“Bu Mahkeme
uygulanabileceği ciddî sayıda vakalar varken, bir kanunu iptal etme
konusundaki isteksizliğini tekrar tekrar ifade etmiştir”). Bu dava bundan daha
farklı muameleye tâbi tutulmamalı.
Açıkça cinsel eylemde bulunan gerçek çocuklardan nerdeyse hiç ayırt
edilemeyen bilgisayar imajlarından başka, ÇPÖK kendisinden önce korunan
herhangi bir materyali içermeyecek şekilde sınırlanabilir. Bu noktada,
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ÇPÖK’nun “cinsel olarak açık-saçık eylem” tanımı oldukça açıktır. Buna göre
Kanun aşağıdakilerin “görsel tasvirlerini” kapsar: “Genitalden genitale, oraldan
genitale, analdan genitale, veya oraldan anala hakiki veya taklidi cinsel
birleşme... aynı veyahut zıt cinsten kişiler arasında olsun ...hayvanlarla seks;
...mastürbasyon; ...sadist veya mazoşist suistimal; ...bir kişinin cinsel
organlarının veya cinsel kısımlarının şehvetle sergilenmesi.” 18 U.S.C. 2256(2).
Mahkeme ve Yargıç O’Connor yukardaki bu grafik tanımın çocukgörünümlü yetişkin aktörlerin rol aldığı cinsel aktivitenin tasvirini kapsadığını
önermekteler, tahminen tanım “taklidi” cinsel birleşmeyi de içermekte
olduğundan. Mamafih, bir bütün olarak okununca tanımın ancak, Ferber’de de
korunmayan, “ağır çocuk pornosu”nu kapsadığını düşünüyorum. Böyle
düşünülünce, ÇPÖK fiilen cinsel aktivitede bulunan çocuk-görünümlü yetişkin
aktörlerin tasvirlerini yasaklar, çocuk-görünümlü yetişkin aktörlerin yorgan
altındaki hareketleri gibi cinsel aktivitenin sadece çağrışımları görsel
tasvirlerden ziyade yazılı anlatımlara daha yakındır ve böylece kanunun kapsamı
dışında kalır.
“Taklidi” kelimesine atıf Kanunun ilk kanunlaşmasından bu yana “açık
cinsel eylem” tanımının parçasıdır. Fakat “hakiki” eylemin yanına “taklidi”
eylemin getirilmesi yasaklanan imajın “ağır porno” karakterini değiştirmez.
“Taklidi” eyleme atıf kanunun kapsamı dahiline sadece ÇPÖK’nun ana hedefi
olan cinsel eylemde bulunan gerçek çocuklardan nerdeyse ayırt edilemez olan
bilgisayarda üretilen imajlarla “sahici görünmesi için yapılmış” ağır pornografik
resimleri getirebilir. Bkz. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary 1099
(1983). Lâkin, ne hakiki eylem ne de taklidi eylem Kongre’nin kastettiği ağır
pornografik tasvirlerden oldukça uzak olan Romeo ve Juliet’in film
çekimlerindeki tasvirleri kapsayacak şekilde yorumlanamaz.
Filhakika, metinden veya yasama tarihinden böylesi bir neticenin istendiğine
ilişkin herhangi bir gösterge olmaksızın, bir kanunu Shakespeare trajedilerinin
film adaptasyonlarını yasaklayacak şekilde yorumlamaya karşı durmalıyız.
Aslında, Kongre ÇPÖK’nun böyle bir okumasının yapılamayacağını açıkça
belirtmiştir. Temyiz Mahkemesi Birinci Bölge Mahkemesinin de gözlediği gibi:
“Yasama kayıtları... ÇPÖK’nun, kuşku duymayan izleyiciler için aynı
cinsel eylemde bulunan gerçek çocukların dokunulmamış fotoğraflarından
nerdeyse ayırt edilemez olan, dar bir imajlar---görsel tasvirler sınıfını tek
hedef olarak kastettiğini ortaya koymaktadır.”
Yargıç Ferguson bu vakanın Temyiz Mahkemesindeki muhalif görüşünde
benzer gözlemde bulundu:
“Yasama tarihinin okunmasından, ÇPÖK’nun ‘hakiki’ çocuk pornosu
üzerindeki mevcut yasaklamaları sadece gerçek çocukların gerçek
fotoğraflarıyla kolayca karıştırılabilen bilgisayarda üretilen dar bir resimler
sınıfına genişlettiği açıktır.”
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Ayrıca bkz. Senato Raporu No.104-358, Kısım IV(C), s.21 (“ÇPÖK açık
cinsel eylemde bulunan yetişkinler kullanılarak yapılan tasvirlere, tasvir edilen
bir kişinin küçük gibi göründüğü durumlarda bile, uygulanmaz ve uygulanma
niyeti ile de hazırlanmamıştır”); (“ÇPÖK yüksek teknolojili çocuk pornosu
meselesine eğilmektedir”). Geçmişte çocuk pornosu kanunlarının kapsamını
sınırlamak için yasama tarihine baktık ve burada da öyle yapmalıyız.
“Açık-saçık cinsel eylem”in bu dar okuması ÇPÖK’nun metnine ve
Kongre’nin niyetlerine uymakla kalmaz; Mahkemenin bugünkü genişletici
yorumundan önce deyimin tam da anlaşıldığı halidir. Filhakika, “açık-saçık
cinsel eylem” Mahkemenin söylediği materyal türlerini kapsamış olsaydı, o
zaman Traffic ve American Beauty gibi filmler mevcut halleriyle yapılamazdı.
Traffic 2001’de oskar aldı. American Beauty 2000’de aldı. Ama ÇPÖK
kitaplardaydı ve 1996’dan beri uygulanmaktaydı. “Çok az sayıdaki meşru film
yapımcısı.… Kanunun belirsiz kapsamındaki veya kenarındaki imajları dağıtma
riskini alabilir” cümlesiyle ifade edilen Mahkemenin endişesi filmleri fiilen
yapanlarca hiç hissedilmemiş.
ÇPÖK’nun, bir çocuğun açık-saçık cinsel eylemde bulunma “izlenimini
veren” materyallerin dağıtımı ve bulundurulmasını yasaklamasının ölçüsü,
Birinci Değişiklik sınırlarının dışında olan “sefil pazarlama işi” ile kayıtlanabilir
ve kayıtlanmalıdır. Ginzburg v. United States, 383 U.S. 463, 467 (1966);
(“şehvete eğilimlilerin dikkatini çekmek için eserin cinsel olarak provokatif
yönlerini kasden vurgulayan” davranış Birinci Değişiklik garantisini
kaybedebilir). Hükümetin bizden kanunu nasıl yorumlayacağımızla ilgili talebi
de budur.
Birinci Değişiklik, müstehcen olmayan ama cinsel olarak anlamlı eylemde
bulunan çocuk-görünümlü yetişkin aktörlerin resimlerini içerip içermemesine
bakmaksızın, “eğlendiren” veya “övgü alan” materyalin promosyonunu yapan
vidyo dükkanı sahibini veya film dağıtımcısını koruyabilir. Lâkin Birinci
Değişiklik pazarlamacıyı korumaz. Dolayısıyla, gerçek küçüklerin cinsel
eylemde bulunduğu izlenimini verecek tarzda promosyonu yapılan materyaller,
salt başka tarzda promosyonu yapılsa Birinci Değişiklik kapsamına girerdi diye,
düzenlemeden muaf olmaz. “İzlenimini verecek tarzda” ifadesinin pazarlamacı
ile sınırlı olduğunu ve böylece Kanunun Ginzburg ve diğer vakalarla uyumlu
olduğunu düşünüyorum.
Mahkeme “izlenimini verecek tarzda” deyiminin Ginzburg’un ötesine
geçtiğini ve “dağıtım zincirinde önceden başkası tarafından çocuk pornosu
olarak betimlenen ya da sunulan materyale sahip olmayı yasakladığını”
söylemektedir. Mahkemenin endişesi korunan bir materyale (örneğin Traffic ve
American Beauty filmlerinin vidyo kasetleri) sadece sahip olan bir kişinin,
gerçekten korumasız imajları ihtiva eden materyallere sahip olmaya niyetlenip
niyetlenmediğine bakılmaksızın, ÇPÖK’nu ihlâl edebilme durumunda olmasıdır.
(“ÇPÖK ile bu tür sadece üç filme sahip olan kişiler veya firmalar cezaî
müeyyide karşısında savunmasız kalmaktadırlar”) (Yargıç O’Connor, karara
kısmen mutabık kısmen muhalif ).
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Bu endişe meşru bir endişe, lâkin yine kanunu bu anlamda yorumlamak için
hiçbir sebep ve ihtiyaç yoktur. X-Citement Video davasında, ÇPÖK’nun öncesi
olan 1977 Çocukların Cinsel Sömürüye Karşı Korunması Kanununun, mevcut
kanundan daha az olmak üzere, bulundurulan görsel tasvirlerin içeriğini “bilme”
koşuluna değinen bir hükmü ile karşılaşmıştık. O zaman böylesi bir koşulun
aranabileceğine karar vemiştik ve Hükümetin, çocuk pornosuna sahip olan bir
kişinin materyallerin cinsel eylemde bulunan gerçek çocuk tasvirlerini içerdiğini
hakikaten bildiğini, kanıtlamak zorunda olduğunu belirtmiştik. Bu karar
ışığında, ve ÇPÖK’nun yasaklamayı amaçladığı dar imajlar sınıfı ile tutarlı
olarak, ÇPÖK; cinsel eylemde bulunan gerçek çocukların görsel tasvirlerini
ihtiva eden materyallere bilerek sahip olmayı, veya cinsel eylemde bulunan
gerçek çocuklardan fiilen ayırt edilemez bigisayar imajlarını yasaklıyor olarak
yorumlanmalıdır. Cinsel olarak anlamlı eylemde bulunan çocuk-görünümlü
yetişkin aktörlerin resimlerini içeren materyallere sadece sahip olma bu yoruma
dahil edilmek durumunda değildir.
Bu sebeplerle, ÇPÖK’nu Birinci Değişiklikle uyumlu bir tarzda yorumluyor
ve Temyiz Mahkemesinin kararını bozarak Kanunun tamamını onaylıyorum.

Yargıç O’Connor’un (Baş Yargıç Rehnquist ve Yargıç Scalia kısmen
katıldığı) Kısmen Mutabık ve Kısmen Muhalif Görüşü
1996 Çocuk Pornosunu Önleme Kanunu (ÇPÖK), çocuk pornosu tanımı
kapsamına giren imajların “bilerek” reprodüksiyonunu, dağıtımını, satışını,
alımını veya bulundurulmasını yasaklamaktadır, 2252A(a). İlk eylemde
bulundurma (sahiplik) için 5 yıla kadar hapis cezası verilebilmekte, 2252A(b),
ve öteki bütün ihlâller için ilk eylemde 15 yıla kadar ceza verilebilmektedir,
2252A(a). ÇPÖK çocuk pornosunu “reşit olmayan birini açıkça cinsel bir
eylemde, ya da öyle gibi, gösteren…her türlü görsel tasvir,” 2256(8)(B), veya
“reşit olmayan birinin açıkça cinsel eylemde bulunduğu izlenimini verecek
tarzda reklam edilen, promosyonu yapılan, sunulan, betimlenen, veya dağıtılan
her türlü açık-saçık görsel tasvir”, 2256(8)(D), şeklinde tanımlıyor. Kanun
“cinsel olarak açık-saçık eylemi” şöyle tanımlıyor: “hakiki veya taklidi …cinsel
birleşme...; ...hayvanlarla seks; ...mastürbasyon; ...sadist veya mazoşist
suistimal; veya ...bir kişinin cinsel organlarının veya cinsel kısımlarının şehvetle
sergilenmesi.”
ÇPÖK iki tane müspet savunma sağlıyor. Birincisi, eğer bir sanık üç taneden
az yasak imaja sahipse ve bunları hemen yok eder veya kanun uygulayıcı
daireye rapor ederse sahiplik için ceza almaz. 2252A(d). İkincisi, bir sanık
2252A(a)’daki diğer eylemlerden ceza almaz, eğer sözü edilen imajlar sadece
yetişkin aktörler kullanılarak üretilmişse ve cinsel eylemde bulunan küçüklerin
imajlarını ihtiva ediyor “izlenimini verecek tarz”da sunulmamışsa. 2252A(c).
Dava; ÇPÖK’nun “küçük gibi gözükenlerin” pornografik imajlarını ve
küçüklerin pornografik imajlarını ihtiva ediyor “izlenimini verecek tarzda”
materyali yasaklamasına karşı genel bir meydan okumayı barındırmakta.
Mahkemenin Birinci Değişikliğin sonuncu yasağın iptalini gerektirdiği görüşüne
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katılırken, önceki yasağın tamamını iptal eden kararına katılmıyorum.
2256(8)(B)’deki “öyle gibi” lisanı iki ifade kategorisini kapsar: çocuk gibi
gözüken yetişkinlerin pornografik imajları (“çocuk-görünümlü yetişkin
pornosu”) ve herhangi bir gerçek çocuğu kullanmadan tamamen bilgisayarda
yaratılan çocukların pornografik imajları (“sanal çocuk pornosu”). Mahkemenin
ÇPÖK’nun çocuk-görünümlü yetişkin pornosu yasağının fazlasıyla geniş olduğu
neticesi isabetlidir. Kanaatimce, mamafih, davacılar sanal çocuk pornosu
yasağının fazlasıyla geniş olduğu hususunda yeterli delil koyamamaktadır.
Fazlasıyla geniş gerekçesiyle iptal “oldukça ağır bir ilaç” olduğundan,
küçüklerin “gibi gözüken” pornografi yasağını ancak çocuk-görünümlü yetişkin
pornosuna uygulandığı zaman kabul etmiyorum.

I
Davacılar, ÇPÖK’nun çocuk-görünümlü yetişkin pornosu, sanal çocuk pornosu,
ve gerçek çocuk pornosu ihtiva eder “izlenimini veren” materyal yasaklarının
fazlasıyla geniş olduğunu, yasaklamaların daha güçlü bir kamu yararı için dar
bir şekilde hazırlanmamış muhtevaya dayalı düzenlemeler olduğunu, ve
yasaklamaların anayasaya aykırı olarak muğlak olduğunu ileri sürüyorlar.
Hükümet bunları kabul etmediği gibi, Mahkemenin çocuk-görünümlü yetişkin
pornosu ve sanal çocuk pornosunu Birinci Değişiklik garantisinden çıkarmasını
talep etmektedir.
Bu talebi bağışlamayan Mahkeme kararına katılmıyorum. Çünkü Hükümet
müstehcenliği Birinci Değişikliği ihlâl etmeden zaten yasaklayabilmektedir.
Hükümetin bu Mahkemeden karar vermesini istediği Birinci Değişikliği ihlâl
etmeyip masum addedilen çocuk-görünümlü yetişkin pornosu ve sanal çocuk
pornosunu da yasaklayabilmesine olanak tanınmasıdır. Her ne kadar bu tür
pornografi Ferber kararında konu gibi görünse de, bu tür pornografinin yapım
sürecinde hiçbir çocuk zarar görmez. Binaenaleyh, Ferber Hükümetin çocukgörünümlü yetişkin pornosu ve sanal çocuk pornosu yasağını desteklemez.
Hükümetin argümanına göre, bu tür pornografinin üretimi çocukları doğrudan
incitmese de, bu materyal çocuk suistimaline yardım ve teşvik etmektedir.
Mahkemenin isabetle karar verdiği üzere, küçükleri içeriyor “gibi gözüken”
pornografik imajlarla hakiki çocuk suistimali arasındaki illiyet bağı böylesi
ifadelerden Birinci Değişiklik garantisini kaldırmayı meşrulaştıracak kadar
kuvvetli değildir.
Ayrıca, Mahkemenin ÇPÖK’nun gerçek çocukların pornografik tasvirlerini
içerdiği (“gerçek çocuk pornosu”) “izlenimini verecek tarzda” sunulan materyal
yasağını, 18 U.S.C. 2256(8)(D), iptal eden kararına da katılıyorum. Hükümet bu
yasağın herhangi bir temel kamu yararına nasıl hizmet edeceğini ispatlayamıyor.
2256(8) (D) tarafından kapsanan ve müstehcen olan (gerçek çocuk pornosu), ya
da öbür türlü masum olan, her türlü ifade diğer federal yasalarca
yasaklanmaktadır. Mahkeme, 2256(8)(D) fazlasıyla geniş kararına varmaktadır.
Mahkemenin bu argümanı beni Kanunun dikkatli ve ayrıntılı hazırlanmadığı
hususunda ikna ediyor. Dolayısıyla hüküm ciddî bir testten geçmez.
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Son olarak, Mahkemenin ÇPÖK’nun çocuk-görünümlü yetişkin pornosu
yasağını fazlasıyla geniş bulan kararına da katılıyorum. Mahkeme; ciddî edebi,
sanat ve siyasî değere sahip olmasına ve taklidi cinsel eylemde bulunan sadece
yetişkin aktörleri kullanmasına rağmen, ÇPÖK’nun “reşit olmayan birini açıkça
cinsel eylemde gibi gösteren” imajlar, yasağı kapsamına giren bir sürü film
örneği vermektedir. ÇPÖK altında, bu tür filmlerden yalnız üç tanesine sahip
olanlar cezaî müeyyideye karşı savunmasızdırlar.

II
Lâkin, ÇPÖK’nun sanal çocuk pornosu yasağının fazlasıyla geniş olduğu
hususunda Mahkemeye katılmıyorum. Bu meseleye varmadan, iki tane ön soru
var: acaba sanal çocuk pornosu yasağı ciddî bir testten kalır mı ve acaba bu
yasak anayasal olarak muğlak mı? Her ikisine de cevabım menfidir.
Mahkeme ötedenberi Hükümetin ulusumuzun çocuklarını korumasında ciddî
bir yarar olduğunu tanımıştır. Bu yarar cinsel suçlulara ve gerçek çocuk
pornosuna yönelik çabalarla geliştirilir. Bu çabalar da ÇPÖK’nun sanal çocuk
pornosu yasağı ile desteklenir. Bu tür imajlar küçük çocukları ayartmak için
onları kullanan sübyancıların arzularını kamçılar. Daha ciddî bir problem ise;
gerçek çocuk pornosunun üretim, dağıtım veya sahipliğini yapmakla suçlanan
sanıkların kendilerine atfedilen imajların aslında bilgisayarda üretildiğini iddia
ederek cezaî müeyyideden kaçma ihtimalinin varlığıdır. Davacıların hiçbir
sanığın bu taktiği başarıyla uygulayamadığı savı doğru olabilir. Lâkin, bilgisayar
grafik teknolojisindeki başdöndürücü gelişme dikkate alınınca, Hükümetin
endişesi makuldür. Çocuklar ve Aileler için Ulusal Hukuk Merkezinin
Mahkemeye sunduğu bilgisayar imajları gerçek kişilere müthiş benzerlik
taşıyor. Meselâ, Final Fantasy: The Spirits Within filmini (yönetmenler H.
Sakaguchi ve M. Sakakibara, 2001) gören herkes Hükümetin endişesini
anlayabilir. Dahası, Mahkemenin önceki kararları Kongrenin zarara karşı
yasama yapması için zararın fiiliyatta gerçekleşmesini beklemesi gerekmediğini
tanımıştır.
Davacılar Hükümetin sanal çocuk pornosunu yasaklamasında ciddî bir
toplumsal fayda olsa bile, “küçük biri gibi görünen” lafzının adıgeçen faydaya
hizmet edecek şekilde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmadığını savunuyorlar.
ÇPÖK’nun cinsel olarak anlamlı olan çizgi film parçalarını veya çocuk
heykellerini bile dahil edeceğini iddia ediyorlar. Bu tür imajlar elbette çocukları
ayartmak için kullanılamaz. Buna katılıyorum. “Öyle gibi gözüken”in daha iyi
bir yorumu “...den fiilen ayırt edilemeyen”dir ve bu yorum davacıların verdikleri
örnekleri kapsamayacaktır. Kanunun metni bu darlaştırıcı yorumu rahatlıkla
karşılarken, yorum da Kongrenin vaka bulgularında tekrar tekrar kullandığı
lisana uymakta. Bkz. Kongre Bulguları (8) 18 U.S.C. 2251’i takiben (“tamamen
veya kısmen elektronik, mekanik, veya bilgisayarın da dahil olduğu diğer
yollarla üretilen, ve normal izleyici için gerçek çocukların fotoğrafik
imajlarından fiilen ayırt edilemez olan görsel imajlar” sübyancıların arzularını
kamçılayabilir). Nihayet, “öyle gibi gözüken” deyiminin muğlak olduğu ölçüde,
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darlaştırıcı yorum fazlasıyla genişlik ve ayrıntılı tanımlama eksikliği gibi
anayasal problemlerden kaçınmaktadır.
Kanunu gerçek çocuklardan fiilen ayırt edilemez imajları yasaklıyor şeklinde
okumak, yalnız sanal çocuk pornosu yasağının dar ve ayrıntılı tanımlanmasını
sağlamıyor, aynı zamanda, “küçüklerinki gibi gözüken” lafzının muğlaklığından
duyulan korkuları hafifletiyor. Dar okuma “ayrımcı uygulama”dan gelen riskleri
büyük ölçüde sınırlar. Davacılar “...den fiilen ayırt edilemeyen” lafzının da
muğlak olduğunu savunuyorlar, çünkü “Kimin pespektifinden”? sorusuna cevap
vermemektedir. Bu sorun abartılıyor. Bu Mahkeme kanun lafızlarında hiçbir
zaman “matematiksel belirlilik” ve “kılı kırk yaran özgüllük” aramamıştır.
Mahkeme ÇPÖK’nun sanal çocuk pornosu yasağının fazlasıyla geniş olduğu
sonucuna varıyor. Bu kararın temeli açık değil. Muhtevaya-bağlı bir düzenleme,
ciddî bir toplum yararına hizmet etmesine ve o yarara aslen hizmet ederken
mümkün olduğunca dar tanımlanmasına rağmen, kasıtsız bir şekilde edebi,
sanat, siyasî, veya bilimsel değeri olan veya Hükümetin mücadele ettiği zarara
sebebiyet vermeyen bir ifadeyi tehdit edebilir. Eğer böyleyse, davacılar
düzenlemeyi fazlasıyla geniş olduğu gerekçesiyle genel olarak dava edebilirler,
fakat bunu yaparken düzenlemenin önemli miktarda değerli veya zararsız
ifadeyi yasakladığını ispat etmekle yükümlüdürler. Davacılar böyle bir ispatta
bulunmamışlardır. Davacılar; tamamen bilgisayarda üretilen ve gayri–ahlâkî
eylemde bulunan “küçüklerinki gibi gözüken”, fakat değeri olan veya çocuk
suistimalini kolaylaştırmayan hiçbir film veya materyal örneği sunmamışlardır.
Binaenaleyh, davacıların fazlasıyla geniş argümanı geçersizdir.

III
Kanaatimce, ÇPÖK’nun çocuk-görünümlü pornografi yasağı Birinci Değişikliği
ihlâl ederken, sanal çocuk pornosu yasağı Birinci Değişikliği ihlâl etmez. Her iki
yasağın da aynı metin tarafından konduğu doğru: Kanunun cinsel olarak açıksaçık pozlardaki çocuklarınki “gibi gözüken” tasvirleri kapsayan çocuk pornosu
tanımı. 18 U.S.C. 2256(8)(B). Bir kanunu fazlasıyla geniş gerekçesiyle iptal
etmek, mamafih, aşırı bir tedbirdir ve “sakınarak ve ancak son çare olarak”
kullanılması gerekir. Broadrick, 613. “Gerekmeden fazlasıyla geniş meselesine
geçmenin normal hukukî pratik olmadığını... ve genel olarak arzu edilir
bulmadığımızı” not etmiştik.
Bu temkinliliği belirterek, “öyle gibi” hükmünü ancak çocuk-görünümlü
yetişkin pornosu vakalarına uygulandığı zaman iptal ederim. Bu yaklaşım
United States v. Grace 461 U.S. 171 (1983), kararında benimsenen yaklaşım
gibidir. Grace; “Yüksek Mahkeme Binasındaki veya etrafındaki toplantılarda
veya oturumlarda hareket ederek veya ayakta durarak protesto veya gösteri
yapmayı, veya aynı yerlerde herhangi bir parti, örgüt, veya akımı kamuoyunun
dikkatine sunmak için her türlü bayrak, döviz veya vasıtayı sergilemeyi”
yasadışı kılan federal bir kanunun, anayasalllığını incelemişti. “Yüksek
Mahkeme etrafı” terimi teknik olarak Mahkemenin çevresindeki kaldırımları
içine alır, lâkin kaldırımlar geleneksel olarak kamu forumu sayıldığından,
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Mahkeme kanunun ancak kaldırımlara uygulandığı zaman anayasal olmadığına
karar verdi.
Her ne kadar 18 U.S.C. 2256(8)(B) çocuk-görünümlü yetişkin pornosu ile
sanal çocuk pornosu arasında ayrım yapmasa da, ÇPÖK başka bir yerde bu iki
ifade sınıfı arasında bir hat çizmektedir. Kanun gerçekten yetişkin olan kişilerin
pornografik imajlarını üreten, dağıtan veya alanlar için bir müspet savunma
sağlar, 2252A(c), fakat tamamen bilgisayarda üretilen pornografik imajlar için
bunu yapmaz. Kongre’nin kanunlaştırdığı yasama bulgularının çocukgörünümlü yetişkin pornosuna hiç değinmediği dikkate alınınca bu sürpriz değil.
Sözü edilen bulgular açıkça sadece gerçek çocuk pornosu ile sanal çocuk
pornosu üzerinde yoğunlaşırlar. Bkz. Bulgu (9) 2251’i takiben (“Çocuk seksi
resimleriyle ayartılan ve tecavüz edilen çocuklara yönelik tehlike; çocuk
pornocusu veya sübyancı tamamen veya kısmen elektronik, mekanik, veya
bilgisayar dahil diğer vasıtalarla üretilen çocuk cinsel aktivitesinin görsel
tasvirlerini kullandığı zaman, açık cinsel eylemde bulunan gerçek çocukların
dokunulmamış fotoğrafik imajlarından oluşan materyal kadar büyüktür”).
Çevresine bir hat çizen ÇPÖK’nun sanal çocuk pornosu yasağı, yalnız
2256(8)(B)’de kapsanan Kongre’nin ifade kategorileri anlayışıyla uyumlu
olmakla kalmıyor, aynı zamanda ÇPÖK’nun Kongre’nin çocuklar için en
tehlikeli bulduğu materyal üzerindeki yasağını muhafaza ediyor.
Özetle, ÇPÖK’nun gerçek çocuk pornosu ihtiva ediyor “izlenimini veren”
materyal üzerindeki yasağını bozuyor, ama küçüklerinki “gibi gözüken”
pornografik tasvirler üzerindeki yasağını çocuk-görünümlü yetişkin pornosuna
uygulanmadığı sürece onaylıyorum.
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WATCHTOWER BIBLE v. STRATTON
536 U.S.___ (2002)*

Görüşülme Tarihi: 26 Şubat 2002 Karar Tarihi: 17 Haziran 2002

Özet
Davalı taraf olan Stratton Köyü, bir hukukî düzenleme ile belediye başkanlığına
başvurarak bir belgeyi imzalayıp izin almadan hangi sebeple olursa olsun
görüşmecilerin özel meskene girmesini yasaklamıştır. Davacılar, dini materyaller
basıp dağıtan Yehova Şahitleri cemaati ve örgütü, bu düzenlemenin dini yaşamın
serbestliği, konuşma özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile ilgili anayasal hakları ihlâl
ettiğini savunarak bu davayı bu hakların iadesini sağlamak amacıyla açmışlardır.
Bölge Mahkemesi düzenlemenin birçok maddesini geçerli kabul ederek onayladı ve
bazı düzenlemelerin köy tarafından daraltılmasının kabul edilmesini istemiş olsa da
düzenlemenin içeriğinin tarafsız olduğunu belirtti. Temyiz Mahkemesi de kararı
onayladı. Buna göre, Mahkeme, içeriğin tarafsızlığını, genel bir uygulama
mahiyetinde olmasını ve daha ileri incelemeye tâbi olduğunu belirterek davacıların
argümanları olan McIntyre v. Ohio Elections Comm'n, 514 U. S. 334’ davasına göre
isimsizce el bildirileri dağıtım hakkını ortadan kaldırması sebebiyle düzenlemenin
çok genel olduğu savını reddetti ve köy sakinlerinin dolandırıcılık ile gereksiz
rahatsız edilmelerden ve görüşmeci kılığındaki suçlulardan korunması konularındaki
çıkarlarını söz konusu düzenlemeyi haklı çıkartan temeller olarak görerek ve bu
mahkemenin Yehova Şahitleri papazlığını koruyan kararını dikkate alarak davayı
sonuçlandırdı.
Belediye başkanına başvurmadan ve izin almadan kapı kapı dolaşma işine
girişmek işini suç olarak gören düzenlemenin içeriği, anayasal hakları dinsel
propaganda yapma, anonim siyasî konuşma yapma ve el ilânı dağıtma açılarından
ihlâl etmektedir.
Karar bozuldu ve iade edildi.
*

Çeviren: Yrd. Doç.Dr. Asım Balcı, Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi.
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Yargıç Stevens Mahkemenin kararını açıkladı.
Davacılar, belediye başkanına başvurup izin almadan kapı kapı gezerek destek
toplama işini suç olarak kabul eden köy düzenlemesinin anayasal hakları ihlâl
ettiğini iddia etmektedirler. Bu görünen iddiayla beraber, kapı kapı dolaşıp
görüşme düzenlenmesinin sadece dinsel propaganda ile sınırlı olmadığını,
anonim siyasî konuşmaları ve el ilânı dağıtımını da kapsadığını düşünmekteyiz.

I
Davacı Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Yehova
Şahitleri’nin ABD’deki vaaz aktivitelerini koordine edip İncil ve dini
materyaller basarak geniş bir şekilde dağıtmaktadır. Davacı Wellsville, Ohio,
Yehova Şahitleri Cemaati, Inc., 59 üyesinin bulunduğu ve Stratton köyünün de
dahil olduğu Ohio’nun bir parçasında aktiviteleri yürütmektedir. Davacılar dini
literatüre ait materyalleri okumaya ilgi duyanlara ücretsiz olarak vermektedir.
Ticari mal ve hizmet satarak katkı toplamadıklarını iddia eden davacılar, ancak
yardım kabul ettiklerini belirtmektedirler.
Davacılar bu davayı köye ve belediye başkanına karşı ABD, Güney Ohio
Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde 1988-5 numaralı düzenlemenin köydeki özel
mülkiyetlerde davetsiz kapı dolaşıcılarına ait bazı kısıtlamalarına yönelik olarak
açmışlardır. Davacıların şikayetleri bu düzenlemenin birkaç anayasal hakkı ihlâl
ettiğini iddia etmekte olup bunlar: dinin gereklerinin serbestçe ifası, konuşma
özgürlüğü ve basın özgürlüğüdür. Bölge Mahkemesi duruşmalı bir mahkeme
tertip ederek düzenlemenin idaresine ait delilleri ve bunun davacılara etkilerini
araştırmıştır.
Bölüm 116.01 “toplu görüşme yapıcıların” ve diğerlerinin özel mülkiyetteki
meskenlere önceden izin almaksızın herhangi bir “sebeple” girip çıkmasını
yasaklamaktadır. Bu bölüm özel mülkiyete herhangi bir sebeple girmeye niyet
eden görüşmecilerin belediye başkanlık ofisinden “dolaşma izni” almalarını,
bunun ücretsiz olduğunu ve başvurucunun makul olarak detaylandırılmış
“dolaşma başvuru formu”nu doldurması ile rutin olarak verilebildiğini
belirtmektedir. Daha sonra, dolaşıcı kimse başvuruda listelediği alanlara girme
iznine sahip olur, ancak onun bu izni yanında taşıması ve bir polis veya bir köy
sakini tarafından sorulduğunda göstermesi gerekmektedir. Düzenleme, iznin
verilmemesinin veya kaldırılmasının şartlarını da içermektedir, ancak daha önce
herhangi bir başvurunun iptal edildiğine ait bir kayda rastlanmamıştır. Davacılar
izin için başvuruda bulunmamışlardır.
Davacıların itiraz etmediği bir bölümde, düzenleme, bir malikin izne sahip
olan bir dolaşıcıyı bile yasaklaması hakkını vermektedir. Eğer bir malik belediye
başkanlığında bulunan “dolaşıcı engelleme başvuru formunu” doldurup
mülkiyet bölgesinde de “dolaşım yasaktır” levhası asarsa, “dolaşıcı engelleme
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başvuru formunda” özel olarak belirtilmedikçe davetsiz hiçbir görüşmeci o
kişinin mülkiyetine giremez. Köyün 278 malikinden yalnızca 32’si böyle bir
form doldurmuştur. Kayıttaki her bir form 19 adet tavsiye edilen istisna
içermektedir, bir formda maliklerden birisi 17 istisnayı işaretleyerek sadece
“Yehova Şahitleri” ile “Politik Adayları” davetli görüşmeciler listesinden muaf
tutmuştur. Yehova Şahitleri, materyalleri ve öğretileri için para almadıkları için
kendilerini “dolaşıcılar” olarak kabul etmeseler de, kiliselerinin liderleri
mahkemede köydeki “dolaşım yasaktır” işaretlerine saygı gösterdiklerini
söylemiştir. Onlar yine mahkemede, herhangi bir izin için başvurmadıklarını,
çünkü vaaz/tebliğ hakkını kutsal yazılardan elde ettiklerini belirtmişlerdir.
“Bizler için bir belediyeden vaaz amacıyla izin almak Tanrıya hakarete eşdeğer
bir anlam taşır” demişlerdir.
Davacılar, düzenlemenin belediye başkanının kendi inançlarına
düşmanlıktan kaynaklandığına dair bazı deliller ileri sürse de, Bölge Mahkemesi
başkanın ifadesine göre bunun köy sakinlerinin mülkiyet haklarını korumak için
yapılmış olduğunu ve özellikle de küçük kasaba halklarını dolandıran
sahtekarlara karşı yapılmış olabileceğini de göz önüne almaktadır. Bununla
beraber, düzenlemenin içeriğinin davacılarla “iş ya da siyasî görüşmecilerin”
aktivitelerine de uygulandığı sonucuna varmıştır.
Bölge Mahkemesi, düzenlemenin birçok maddesini geçerli ve içerik
açısından tarafsız olarak değerlendirdi ve davacının anayasal haklarını ihlâl
etmediğini belirtti. Ancak Mahkeme, köyün üç maddede düzenlemeleri
daraltmasını istedi. Birincisi, madde §116.03(b)(5)’deki ziyaret edilecek her
mülkiyetin özel adresinin yazılması zorunluluğunu potansiyel olarak geçersiz
gördü, fakat buna çare olarak köyün istekli mülk sahibi adreslerinin listesini
sunmasını kabul etti. İkinci olarak, Mahkeme davacıların madde
§116.03(b)(6)’daki amaç belirtme ile ilgili zorunluluklarının sadece “Yehova
Şahitleri kilisesi” ibaresiyle giderilebileceğini belirtti. Üçüncü olarak da
Mahkeme, Madde §116.05’deki, görüşmelerin saat 5’ten önce yapılması
zorunluluğunun da “günün makul saatleri” olarak değiştirilmesini istedi. Bu
değişikliklerin yapılmasıyla düzenlemenin anayasal olarak geçerli olacağını
belirten Mahkeme davacıların iddialarını reddetti.
6. Bölgenin bağlı olduğu Temyiz Mahkemesi kararı onayladı. Buna göre
düzenleme, “içerik açısından tarafsız olup genel bir uygulama mahiyetindedir ve
bunun için daha ileri denetime de tabidir”. Mahkeme, davacıların Employment
Div., Dept. of Human Resources of Ore. v. Smith, 494 U. S. 872 (1990) davasına
dayanarak dinin serbestçe yaşanmasını ve konuşma özgürlüğünü etkilemesi ile
ilgili savlarını reddetti, çünkü oradaki “ifade tarzı hukukî mütalâa şeklinde idi ve
bundan dolayı da bağlayıcı değildi”. Mahkeme, yine davacıların argümanı olan,
düzenlemenin çok kapsamlı olmasını ve bu sebeple de McIntyre v. Ohio
Elections Comm'n davasında mahkememizce tanımış olduğumuz “kapıdan
kapıya görüşme aktivitelerinde görüşmecilerin kimliklerinin bir kısmını
göstermekle yükümlü oldukları” düzenlemesini anonim bir şekilde el ilânı
dağıtım faaliyetinde ortadan kaldırmaktadır yönündeki iddiasını da reddetmiştir.
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Temyiz Mahkemesine göre, köyün çıkarları olan “maliklerin sahtekarlık ve
gereksiz rahatsızlıktan korunması” ve “halkı kandırmak için görüşmeci kılığına
giren suçluların” zararlarının uzak tutulabilmesi, tamamen olmasa da
düzenlemeyi yeterince haklı çıkartan meşru amaçlardır. Mahkeme, Yehova
Şahitlerini koruyan önceki kararları göz önüne almıştır, ancak bu davalar Martin
v. City of Struthers, 319 U. S. 141 (1943) davasında olduğu gibi ya fikirlerin
yayılmasının tamamen yasaklanmasını, ya da Cantwell v. Connecticut, 310 U. S.
296, 302 (1940) davasında olduğu gibi iznin verilmesini bir belediye
görevlisinin takdirine bırakmaktaydı.
Muhalefet yazısında Yargıç Gilman, ticari olmayan görüşmelerin izne
bağlanmasının konuşmanın büyük bölümünü önemli derecede kısıtlamaktadır ve
bu da köyün çıkarları olan dolandırıcılık ve gereksiz rahatsızlığın önlenmesi ile
ilgili değildir görüşündedir. Buna göre “köy, gerçek zararı ve kısıtlamanın
etkinliğini göstermede başarısız olmuştur”.
Şu soruyu cevaplamak için bir karar çıkarttık: “Politik amaçlı bir katkı için
önceden kapı kapı dolaşma izni alınmasını ve bir ismi içererek sorulduğunda
bunun gösterilmesini zorunlu kılan bir yerel idare düzenlemesi, anonim el ilânı
dağıtımı ve görüşmelerle ilgili Anayasal hakları ihlâl eder mi?”

II
50 yıldan fazla bir süredir Mahkeme, kapıdan kapıya görüşmelere ve el ilânı
dağıtımına yönelik kısıtlamaları geçersiz saymaktadır. Bu davaların çoğunun
Yehova Şahitleri tarafından anayasal itiraza tâbi tutulmaları tarihsel bir tesadüf
değildir, çünkü kapı kapı görüşme yapma onların dinlerinin bir gereğidir.
Murdock v. Pennsylvania, 319 U. S. 105, 108 (1943) davasında kaydettiğimiz
gibi, Yehova Şahitleri “St. Paul’ün örneğinden hareketle ‘evden eve ve kamuya
açık bir şekilde’ öğretme yolunu izlediklerini söylemektedirler. Onlar harfiyyen
kutsal yazıların emirlerini takip etmektedirler, ‘Dünyanın her yerine gidiniz,
hakikati her varlığa iletiniz’ Mark 16:15. Böyle yaparak onlar Tanrının
buyruklarına uyduklarına inanmaktadırlar”. Dahası, onlar yeterli mali kaynaktan
yoksun oldukları için Şahitlerin dinlerini yayma imkanları kapıdan kapıya
görüşmelere getirilen düzenlemelerle ciddî ölçüde zaafa uğratılmaktadır.
Yehova Şahitleri ile ilgili geçmiş kararlarımızın çoğu II.Dünya Savaşı
yıllarına ait olup bugün karşılaştığımız soruları direkt olarak etkilemez, ancak bu
kararlar davacıların, köyün yaptığı düzenlemenin genişliğinin anayasal hakları
ihlâl ettiğine yönelik iddialarını anlamak için tarihsel ve analitik bir arka plân
sunabilir. Bu davalar basit suçlar olsa da çok büyük ölçekte anayasal soruları da
beraberinde getirmektedir—dinin serbestçe yaşanması soruları, ifade özgürlüğü
ve basın özgürlüğü konularını kapsamaktadır. Bu tartışmalardan buraya konu
olan düzenlemenin incelenmesi için bazı temalar ortaya çıkmaktadır.
Birinci olarak, davalar ilgili olduğu ifadenin değerini vurgular. Örneğin,
Murdock v. Pennsylvania davasında Mahkeme “dini eserlerin elle dağıtımının
misyon sahibi Evangelizmin çok eski bir formu olduğu ve basılı medya tarihi
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kadar eskiye dayandığını” not etmiştir. “Bu, birçok dinsel hareketin de yıllar
boyu potansiyel bir gücü olmuştur… Dinsel aktivitenin bu tür bir formu
anayasal açıdan kiliselerde yapılan ibadetler ve kürsüden vaaz vermekle
eşdeğerdedir. Dinin daha ortodoks ve tarihsel uygulamalarının korunması ile
aynı içeriktedir. O aynı zamanda, diğerleriyle aynı oranda ifade hürriyeti ve
basın özgürlüğü garantisi altındadır”.
Buna ek olarak, davalar genişçe ve tarihsel öneme haiz olarak kapı kapı
görüşmeyi ve el ilânı dağıtımını fikirlerin yayılmasının bir aracı olarak ele
almaktadır. Schneider v. State (Town of Irvington), 308 U. S. 147 (1939)
davasında davacı bir Yehova Şahidi idi ve izin almaksızın evden eve dolaşıp
kitap veya kitapçık bırakmayı önerdiğine dair delilere dayanılarak mahkûm
edilmişti. Mahkeme kararında Yargıç Roberts şöyle demişti, “el ilânları
fikirlerin yayılmasının en etkili araçları olduklarını kanıtlamıştır. Bunları
bireylerin dikkatine sunmanın belki de en etkili yolu onları insanların evlerine
dağıtmaktır. Bu tür bir iletişim önünde düzenleme yapmak sansür içermekte
olup, bu ise Anayasamızda yazılı olan basın özgürlüğü doktrinini ortaya çıkartan
İngiltere’deki kavgaları ateşleyen bir suistimaldir. El ilânlarının özgürce ve
engel olunmadan dağıtımının bir izne bağlanması yoluyla sansürü, anayasal
garantileri kalbinden yaralar”.
Anayasal tarihimizde özgür ve açık tartışma için kapıdan kapıya görüşmenin
ve el ilânı dağıtımının oynadığı büyük öneme vurgu yapılmasına rağmen, bu
önceki davalar özellikle parasal görüşmelerde bir kasabanın, çıkarlarını bir çeşit
düzenleme yoluyla sahiplenmesini tanımaktadır. Cantwell v. Connecticut, 310
U. S. 296 (1940) davasında Mahkeme, Yehova Şahitlerinin kapı kapı
dolaşmadan önce izin alması gerektiğini geçersiz kılmıştır, çünkü bu iznin
verilmesinde bir kamu görevlisinin takdiri söz konusuydu. Bizim görüşümüz
“bir eyaletin, vatandaşlarını sahte görüşmecilerden korumak için o topluma
yabancı birisinin herhangi bir sebeple açıkça para toplamasından önce kimliğini
belirtmesi ve ne amaçla bu işi yaptığını açıklaması zorunluluğunu tanımaktadır”.
Aynı şekilde, Martin v. City of Struthers davasında Mahkeme, düzenlemeler ile
suçun önlenmesi amacının meşru bir çıkar olduğunu vurgulamış ve “hırsızların
bir evin boş olup olmadığını öğrenerek hırsızlık için müsait olma durumunu
kontrol için veya sonraki işleri için keşif amaçlarıyla sıklıkla görüşmeci kılığına
girdiklerini” hatırlatmıştır. Bu çıkarların meşru olarak tanınmasına rağmen, bu
çıkarlarla bunların anayasal haklar üzerindeki etkileri arasında bir dengenin
bulunması zorunludur. Bizler “itiraz edilen yasal düzenlemenin etkisini
incelemede zeki olmak ve şartları tartarak … düzenlemeyi desteklemek için ileri
sürülen amaçların geçerliliğini değerlendirmek zorundayız”.
Son olarak, bu davalar Yehova Şahitlerinin ifade özgürlüğüne yönelik
düzenlemelere karşı sadece kendileri için mücadele etmediklerini
göstermektedir. Martin davasında, bu tür bir iletişim yöntemine önemli derecede
dayanan grupları aynı kategoride değerlendiren Mahkeme, “kapıdan kapıya
bülten dağıtımı küçük insanların zayıf mali donanımlarıyla yaptıkları amaçları
için gereklidir”.
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Yehova Şahitleri, bu köyün düzenlemesi gibi olan düzenlemelerle susma
riski altında bırakılan ve dini konuşmayı içermeyen davalarda da görülebilen
“küçük insanların” tek örneği değillerdir. Bakınız, Schaumburg v. Citizens for a
Better Environment, 444 U. S. 620 (1980); Hynes v. Mayor and Council of
Oradell, 425 U. S. 610 (1976); Thomas v. Collins, 323 U. S. 516 (1945).
Thomas davasının konusu bir sendika liderinin müstakbel sendika üyelerine
konuşma yapmadan önce izin almasının gerekli olup olmamasıdır. Yukarıda
anlatılan Yehova Şahitleri davasını inceleyen Mahkeme şu tespitlerde
bulunmuştur:
“İlkesel olarak, kamusal bir konuşma yapmadan önce izin zorunluluğu
getirilmesi konuşma ve toplanma özgürlüğü ile genelde uyuşmaz
görünmektedir…”
.....
“Eğer konuşma ve toplanma özgürlüğünün kullanımı suç doğurmuyorsa,
önceden izin alma koşulunun bu hakların kullanımı için getirilmesi ve bu
şartın bu tür bir kısıtlamanın ihlâlinde ceza vermek için temel olarak kabul
edilmesi ile amaca ulaşılması mümkün değildir. Özgür konuşma ve
toplanma haklarının kullanımından başka bir şey yapılmıyorsa bu tür
kısıtlamaların olmaması gerekir. Bir kişinin çalışma yaşamı ile ilgili bir
amaçla konuşma hakkını kullanması için izin alması gerekiyorsa, o zaman
herhangi bir sosyal, işletme ile ilgili, dini veya politik işler için de bunun
gerekli olması lazımdır. Yasal bir harekete destek için kamusal konuşma
yapmadan önce başvuruda bulunma zorunluluğunun anayasal gereklerle
uyuşmadığı görüşündeyiz”.
II. Dünya savaşı dönemine ait bu davalar, sunduğumuz sorunun cevabını
anlamada yön gösterici olsa da, tarafların sert bir şekilde tartıştığı ve önceliğe
sahip bir konuyu cevaplamakta yetersiz kalmaktadırlar. Bu ise, bu düzenlemenin
anayasal uygunluğunu belirlemede ne tür bir standart gözden geçirmenin söz
konusu olacağıdır. Ancak biz bu tartışmayı çözmeyi gereksiz görmekteyiz,
çünkü düzenleme sebebiyle etkilenen konuşmanın genişliği ve bu düzenlemenin
doğası açıkça göstermektedir ki Temyiz Mahkemesi’nin bu kararı onaylaması
yanlıştır.

III
Köy, bu düzenlemeyle üç amaca hizmet edildiğini savunmaktadır: Sahtekarlığın
önlenmesi, suçların önlenmesi ve mülkiyet sahiplerinin özel hayatlarının
korunması. Bundan önceki davaların ışığında, bu sayılanların önemli çıkarlar
olduğunu ve köyün bunları korumak için görüşme aktivitelerini bir çeşit
düzenlemeye bağlaması sonucunu çıkarmakta zorlanmayız. Ancak, biz aynı
zamanda, düzenlemeyle kapsam altına alınan ifadenin miktarını ve etkilenen
ifade ile düzenlemeyi yapan idarenin çıkarları arasında uyumlu bir dengenin
varlığına bakmak durumundayız.
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Köyün yaptığı düzenlemenin metni, bir izin alarak ve ziyaret edilecek hane
halkları “giriş yasak” ibaresi koymamışlarsa, ancak bu durumlarda
görüşmecilerin özel mülkiyete herhangi bir amacı desteklemek veya açıklamak
için girmelerini yasaklamaz. Bu düzenleme eğer sadece ticari aktiviteleri ve para
toplanması faaliyetlerini kapsayacak şekilde uygulansa, o zaman köyün çıkarları
olan hane halklarının özel hayatlarını korumak ve sahtekarlığı önlemek amacına
hizmet için düzenlenmiş olacağı tartışılabilir. Buna rağmen köy, düzenlemenin
bu çıkarlara hizmet için çıkarıldığını belirtse de, bu derece kısıtlı bir biçimde
yorumlanacağı hususundan hiç söz etmemiştir. Bunun aksine, düzenlemeyi
yöneten köy idaresi, düzenlemenin sorgusuzca ticari olmayan ve birçok değişik
amaca hizmet eden önemli sayıda ki “görüşmecilere” de uygulandığını
göstermektedir. Gerçekten de, mülk sahiplerine verilen “giriş yasak formunda”
belirtilen görüşmeciler şunları içermektedir: “Kamp ateşi kızları”, “Yehova
Şahitleri”, “siyasî adaylar”, “cadılar bayramı özel oyununu oynayanlar” ve
“Stratton Kilisesi ile bağlantılı kişiler”. Düzenleme, hiç şüphesiz sadece dini
amaçları kapsamamakta, bilakis siyasî aktiviteleri de içine almaktadır. Görünen
o ki, bu düzenleme “komşularının oylarını isteme amaçlı görüşme yapan köy
sakinlerini” ve “zili çalıp daha etkin bir çöp toplama işi yapılması için destek
arayanları” da kapsayabilecektir.
Düzenlemenin çok fazla ifadeyi kapsaması bile tek başına anayasallık
endişeleri doğuracak niteliktedir. Düzenleme saldırgan niteliktedir –sadece
Anayasa ile koruma altına alınan değerlere değil, özgür toplum kavramının
kendisine de- çünkü buna göre günlük kamusal ilişkiler zinciri içerisinde bir
vatandaş eğer komşularıyla bir şeyler konuşmak istiyorsa önce devleti haberdar
edip izin almalı ve öylece işini görmelidir. Belediye başkanlığınca izin
belgesinin düzenlenmesi, uygunca yerine getirilmesi ve başvuru sahibine
ücretsizce yapılması gerekli bir yönetim işi olup, böyle bir konuşma yapmak
için hukukî kural koymak bizim ulusal mirasımızdan ve anayasal
geleneğimizden dramatik bir sapma anlamına gelir. Üç açık örnek böyle bir izin
uygulamasının öldürücü etkisini gösterebilir:
Birinci olarak, imzasız el ilânı dağıtımına ilişkin davalarımız göstermektedir
ki, amaçlarını belirsizce destekleyen kişi sayısı oldukça fazladır. “Belirsizce iş
yapma kararı ekonomik veya resmi mücadele korkusundan, sosyal dışlanma
endişelerinden ya da sadece bir kişinin özel hayatının gizliliğini mümkün
olduğunca koruma isteğinden kaynaklanabilir”. Bir görüşmecinin kimliğinin
belediye başkanlığı ofisinden izin alması sırasında belirlenmesi ve ayrıca da
kamusal denetim olanağına tâbi tutulması, bu gizliliğin açığa çıkması anlamına
gelir. Temyiz Mahkemesinin tavsiye ettiği gibi, bir sakin tarafından bilinen
birisinin bir konuyu desteklemek veya el ilânı dağıtımı için kapıya geldiğinde
bir amaca veya gruba sadakatini açığa çıkarması konusu doğrudur, ancak
Temyiz Mahkemesinin düzenlemenin belirsizlik temelini ilgilendirmediği
yolundaki hükmü yanlıştır. 6. Bölgenin yürüttüğü mantık bizim Buckley v.
American Constitutional Law Foundation, Inc., 525 U. S. 182 (1999)
davasındaki kararımızı zayıflatmaktadır. Buckley davasında geçersiz kıldığımız
rozet zorunluluğu, yüz yüze iletişimde imza arayan dava takipçilerine
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uygulanmıştır. Takipçilerin fiziksel olarak kendilerini belli etmeleri gerçeği
onların kimliklerini gizleme çıkarlarını düşünmemizi ortadan kaldırmaz. Köyde
oturanlara yabancı olanlar kimliklerini kesinlikle gizleyebilirler ve düzenleme
popüler olmayan amaçlar için görüşme yapan kimseyi dışlayabilir. Böyle bir
dışlama bazı durumlar için meşru kabul edilebilir –örneğin, oy verme sürecinin
bütünlüğünü korumada devletin özel çıkarı veya sahte ticari alışverişi önleme
çıkarı gibi. Ancak, köyün düzenlemesi, daha ileri giderek ticari ilişkilerle ilgisi
olmayan ancak popüler de olmayan ya da seçim sürecini koruma özel çıkarı ile
alakasız amaçları da kapsamaktadır.
İkinci olarak, konuşma hakkını kullanmak için ön şart olarak izin
zorunluluğu koşulması dinsel veya vatansever görüşlere sahip vatandaşların bazı
ifadeleri üzerinde objektif külfetler yükler. Bizim II. Dünya Savaşı yıllarına ait
davalarımızın da gösterdiği gibi, önemli sayıda insanın dini duyguları böyle bir
izin başvurusu yapmaktan onları alıkoyar. Şüphesiz ki başka bazı vatansever
vatandaşlar, kapıdan kapıya destek bağlamında sınırsız tartışmaya angaje
olmanın anayasal uygunluğu konusunda öylesine katıksız inanç sahibidirler ki,
bayağı bir kamu görevlisinin vereceği izinle konuşmak yerine susmayı tercih
ederler.
Üçüncü olarak, düzenlemeyle etkin bir biçimde yasağa uğrayan önemli
miktarda spontane ifade vardır. Hafta sonunda veya tatil günlerinde bir politik
kampanyaya aktif olarak katılmaya karar veren bir kimse, gerekli izni alana
kadar el ilânı dağıtımına başlayamaz. Hatta ani bir kararla karşıya geçip bir
komşuyu belediye başkanına karşı oy kullanmaya ikna etmeye çalışmak bile
başkandan izin almadan legal olarak yapılamaz. Bu açıdan, düzenleme Grosjean
v. American Press Co., 297 U. S. 233 (1936) davasında Mahkememizin iptal
ettiği dağıtım lisansı vergisi ile mukayese edilebilir. Grosjean davasında,
Anayasanın basın özgürlüğü hükmünün tarihçesini tartışırken Mahkeme,
“sadece basının sansür edilmesi önlenecek kötülüklerden değildir, ayrıca böyle
kamusal olayların özgür ve genel tartışılmasını devletin herhangi bir aksiyonu
yoluyla önlememesi için vatandaş olarak kendi haklarının zekice uygulanmasına
insanları hazırlamak için de kesin gerekli görülmektedir”.
Bu düzenlemenin geniş ve öngörülemeyen doğası, tek başına onun geçersiz
olmasını gerektirmez. Bizim sonucumuzun ana noktasını, düzenlemenin köyün
belirtilen çıkarlarına göre tanzim edilmemesi dolayısıyla anayasal koruma
incelemesini geçememesi oluşturmaktadır. Sahtekarlığın önlenmesi çıkarı, para
toplama ve ticari ilişkiler bağlamında bu düzenlemeyi yeteri kadar desteklemiş
olsa bile, bu çıkarın davacılara, politik kampanya düzenleyenlere veya popüler
olmayan amaçlara destek arayanlara uygulanmasının gerekçesini oluşturmaz.
Ancak, köy, bu düzenlemenin her şeye rağmen geçerli olduğunu iddia
etmektedir, çünkü düzenleme orada oturanların gizliliğine ve suçun önlenmesi
çıkarlarına da hizmet etmektedir.
Önce bahsedilen çıkarla ilgili olarak, bu davada itiraz edilmemiş olan “Giriş
Yasak” ibaresinin konulmasını düzenleyen §107. madde, sakinlerin istenmeyen
ziyaretçilerle konuşmaya girişmeyi sorgusuzca reddetme hakkı ile birleşince
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istemeyen dinleyici için yeteri kadar koruma sağlamaktadır. Schaumburg, 444
U. S., at 639 davasında (“ev sahiplerine görüşmecileri mülkiyetlerine girmekten
yasaklamak için [giriş yasak] ibaresi koyma izni veren düzenleme gizliliği
korumak adına daha etkili ve daha az müdahaleci yolların varlığını ifade eder”).
İstenmeyen kapı vuruşunun verdiği rahatsızlık, gelenin izin sahibi olup
olmamasına bakılmaksızın aynıdır.
Sonraki çıkarla ilgili olarak, iznin yokluğu suçluların kapıyı çalmalarını ve
düzenlemeyle kapsanmayan konuşmaya girişmelerini önleyecek bir nitelikte
gözükmemektedir. Örneğin onlar, yönlerini sorabilirler veya telefon kullanımı
izni isteyebilirler, anketör gibi veya nüfus sayım memuru gibi hareket
edebilirler. Veyahut da onlar özgürce, yanlış başka bir isimle başvurabilirler,
çünkü düzenleme başvurucunun kimliğinin veya örgütsel bağlantılarının teyidini
içermemektedir. Ayrıca, köy suçun önlenmesi konusunda bir çıkar
belirtmemiştir ve bizden önce de kapıdan kapıya görüşmelerle ilgili olarak bir
problemin varlığına ilişkin bir kayıt yoktur.
II. Dünya Savaşı dönemi görüşlerinin retoriği, davacıların dindaşlarını bu
davada da ima edilen ve anayasal hakların Mahkemece değerlendirilmesinde
incelediğimiz bayağı suçlamalardan defalarca korumuştur. Birbirleriyle
bütünleşmiş demokratik insanların özgürlüklerini totaliter ataklardan koruması
motivasyonu ile ilgili değer yargısı değişmemiştir. Bugünkü kararımızı bu
motive etmiştir.
Temyiz Mahkemesinin kararı bozulmuş, dava bu kararla uyumlu
düzenlemelerin yapılması için iade edilmiştir.
Bu şekilde karar verilmiştir.

Baş Yargıç REHNQUIST’in karşı oy yazısı.
Stratton 278 kişinin yaşadığı, Ohio nehri kenarında kurulmuş ve Ohio, West
Virginia ve Pennsylvania eyaletlerinin kesiştiği bir noktada bulunan bir köydür.
Köy, kuzeyden East Liverpool, güneyden ise Steubenville ve Weirton şehirlerini
birbirine bağlayan çok şeritli bir otoyol boyunca uzanmaktadır. Bir kimse, bu
boyuttaki bir köyün herhangi bir düzenleme yaparken ne düzeyde hukuksal bir
yardım alabileceği konusunda şüphe duyabilir, ancak diyelim ki bu köy anayasa
hukukunda uzman olan avukatlardan oluşan bir gruptan yardım almış olsun, o
durumda bile kendi amaçları için bunların çok az bir katkısı olabilirdi.
Mahkeme, bu gün o avukatların dayanak olarak kullanacağı kararları bir kenara
bırakmış ve yeni moda bir doktrinle ortaya çıkmıştır. Doktrin iyi dizayn edilmiş
eskilerle muhalif bir durumda olup yerel yönetimleri, görüşmeci kılığındaki
insanların oluşturdukları tehlike karşısında yetersiz bırakmakta ve gerçekte
kapıdan kapıya görüşmeyi korumadan daha az bir sonuç doğurmaktadır.
Yarım yüzyıldan fazla bir süre önce biz görüşmecilerin “kavanoz satsalar
veya bülten dağıtsalar bile bir evin barışçıl güzelliğini azaltabileceklerini” ve
“hırsızların bir evin boş olup olmadığını öğrenerek hırsızlık için müsait olma
durumunu kontrol için veya sonraki işleri için keşif amaçlarıyla sıklıkla
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görüşmeci kılığına girdiklerini” kabul etmişizdir. Martin v. City of Struthers,
319 U. S. 141, 144 (1943). Bu problemler kapıdan kapıya görüşmelerle ilgili
olarak bugün de devam etmektedir ve hatta daha da tehlikeli boyutlardadır.
Yaklaşık 7500 kişinin sükunetle yaşadığı fakat Dartmouth Koleji
öğrencilerinden Stratton sakinlerine kadar herkese yıkılmış bir görüntü veren
New Hampshire eyaleti Hanover şehrinde yaşanmış olan bir çiftin öldürülme
vakası bu tehlikeleri göstermektedir. İki genç Half ve Susanne Zantop isimli
Dartmouth Koleji profesörlerinden evli iki çifti öldürmüşlerdir ve müfettişler
Zantopların evindeki araştırmaları ve gençlerden birinin itirafları sonucu
belirlemişlerdir ki, bu gençler kapıdan kapıya dolaşarak banka kredi kartı erişim
numaralarını çalmayı ve sahiplerini öldürmeyi amaçlamaktaydılar. Bakınız
“Dartmouth Professors Called Random Targets”, Washington Post, Feb. 20,
2002, p. A2. Onların hareket tarzı okuldaki bir ödev için çevre konulu anket
düzenlediklerini söylemek yönündeydi. Kimsenin cevap vermediği birkaç evi
dolaştılar. Bir başkasında, ev sahibi onların “anketine” katılmayı reddetti.
Gençler Zantopların evine girme izni aldılar. Sözde çevre ödevini bitirince onlar
Zantopları bıçaklayıp öldürdüler.
Görüşmelerle ilgili bu tür ciddî tehlikeleri azaltmak için Stratton’un
mütevazı insanları, davacıların New York’taki merkezlerinde hazır tuttukları 12
avukatın aksine ellerinin altında hazır bulunan bir avukatlar grubuna sahip
olmadıkları hâlde kendi köylerinde geçerli olmak üzere bu düzenlemeyi
yapmışlardır. Bakınız “Jehovah's Witnesses May Make High Court History
Again”, Legal Times, Feb. 25, 2002, p. 1. Sakinler kapıdan kapıya görüşmeyi
yasaklamamışlar, ancak dolaşmaya başlamadan önce basitçe bir izin alınmasını
zorunlu koşmuşlardır. Köy, başvuruyu yapan birisini reddetme takdirine de
sahip değildir.
Bu kasabanın, izin almanın ihmal edilebilir düzeydeki yükünün anayasal
aykırılık içereceğini şüphe etmeye pek bir sebebi yoktu. 60 yıldan fazladır, eğer
veren makama takdir yetkisi bırakmıyorsa, kapıdan kapıya görüşme için izin
zorunluluğunun Anayasaya uygunluğunu onayladık. Bölge Mahkemesi ve
Temyiz Mahkemesi bizim geçmiş davalarımıza güvenerek bu düzenlemeyi
onaylamışlardır. Ancak, bugün Mahkeme bu düzeni ansızın değiştirmekte ve
düzenlemeyi iptal etmektedir.
Mahkeme, davacıların “anayasaya aykırılık iddialarının tarihsel ve analitik
arka planının düşünülmesinden” bahsetmektedir. Fakat bu “arka plân”,
Stratton’unki gibi izin zorunluluğunun uzun süredir geçerli olan ve değişmez
nitelikli onayını gerektirir. Bizim bu alandaki geçmiş kararlarımız bir
görüşmecinin sadece başvurusunu zorunlu kılan düzenlemeleri onaylamaktı.
Cantwell v. Connecticut davasında “şüphesiz ki bir eyalet, vatandaşlarını sahte
görüşmecilerden korumak için o topluma yabancı birisinin herhangi bir sebeple
açıkça para toplamasından önce kimliğini belirtmesini ve ne amaçla bu işi
yaptığını açıklamasını zorunlu kılabilir” demiştik. Murdock v. Pennsylvania
davasında lisans vergisini ayırt ederek “yetkililere o topluma gelen yabancıları
araştırmak için bazı dayanaklar sağlamak üzere aracıların kimliğini sorma hakkı
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veren basit bir başvuru düzenlemesinin olabilirliğini” belirtmiştik. Martin
kararında “gözetleme cihazlarıyla konutun gizliliğini görüşmeci kılığındaki
suçlularca bozulmasını kontrol eden ev sahibinin önceden izin vermediğini
bilmesine rağmen evi arayan kişiyi o şehir cezalandırabilir” hükmüne varmıştık.
Bu Mahkemenin tarihinde belki de Anayasayı geniş biçimde yorumlayan iki
yargıç olan Douglas ve Black, Murdock ve Martin davalarını yazmışlardır.
Onların bugün Mahkemenin iptal ettiği karardaki izin zorunluluğunun anayasal
uygunluğu yolundaki inançları Mahkemenin bugünkü kararının anayasal
kaygılardan ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir.
Biz, takdir yetkisi olmayan bir izin zorunluluğunun Anayasaya uygunluğunu
Hynes v. Mayor and Council of Oradell, 425 U. S. 610 (1976) davasında teyid
ettik. Bu davada, muğlak olması sebebiyle bir düzenleme başvurusunun kabul
edilmemesine rağmen, “sürekli olarak bir belediyenin vatandaşlarını suçtan ve
rahatsız edici davranışlardan korumak amacıyla görüşmeci ve aracılardan
koruma gücüne sahip olduğu” not edilmişti. “Belediye görevlilerine, sakinlerin
duyacakları mesajın ne olduğunu belirleme gibi belirsiz bir güç vermeyen daha
dar kapsamlı bir düzenleme, bu önemli çıkarlara hizmet edip anayasal sakıncalar
da doğurmayacaktır”.
Stratton düzenlemesi bu geçmiş davalardaki önemli eksikliklerin hiçbirini
içermemektedir. Düzenleme kapıdan kapıya dolaşmayı yasaklamamakta, sadece
görüşmecilerin bir form doldurup izin almalarını gerektirmektedir. Belediye
başkanı kimin izin alacağı konusunda takdire sahip değildir ve iznin alınması
başvurunun yapılmasıyla otomatik olarak sağlanmaktadır. Ayrıca davacılar, bu
Mahkemede düzenlemenin muğlak olduğunu da iddia etmemişlerdir.
Bu Mahkemenin 60 yıllık bir geçmişi bir kenara bırakması kadar rahatsız
edici bir başka durum da, Mahkemenin görüşünden Stratton düzenlemesinin
Anayasaya aykırılığının ne olduğunu kesin bir şekilde anlamanın güçlüğüdür.
Mahkemenin hangi kuralı uyguladığı açık değildir veya düzenlemenin hangi
parçaları belirsizlik altında geçersiz olmuştur? Ancak bize söylenmektedir ki,
“etkilenen konuşmanın genişliği” ve “düzenlemenin doğası” sebepleri izin
zorunluluğunun anayasaya aykırılığını doğurmaktadır. Ne var ki, anayasal
çerçevenin açıkça uygulanması durumunda düzenleme kolayca kabul edilirdi.
Dava hukukumuzda, bu düzenlemenin ileri gözetimden daha sıkı bir
gözetime tâbi tutulmasına ilişkin bir dayanak yoktur. Düzenlemenin içeriği
tarafsız olup Stratton’da kimsenin kapıdan kapıya dolaşmasını
yasaklamamaktadır. O sadece görüşmecinin hangi şartlarda bunu yapacağını
düzenlemektedir: Bir görüşmeci öncelikle bir izin almak zorundadır. Düzenleme
“devlet korunan konuşmaya makul ölçülerde zaman, yer ve hangi şartlarda
yapılacağına yönelik kısıtlamalar koyabilir” ilkesi temellerinde kapsam altındaki
konuşmanın içeriğine bakılmaksızın meşruiyet kazanıp devletin önemli
çıkarlarına hizmet için dar olarak dizayn edilerek enformasyonun iletişimi için
geniş alternatif kanalları açık bırakan bir yapıya” getirmektedir, belki de
getirmekteydi demem gereklidir. Bu dönemin erken bir zamanında Mahkeme bu
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testin tarafsız olarak, zaman, yer ve davranış açılarından kamuya açık
konuşmalara uygulandığını tekrar teyid etmişti. Bakınız Thomas v. Chicago
Park Dist., 534 U. S. 316 (2002).
Mahkeme, Stratton’un konuşmayı düzenlemesinin daha ileri gözetimi
gerektirdiğini belirtmektedir. Ancak, bir başka vatandaşın özel mülkiyetinde
geçen konuşmanın düzenlenmesi, kamuya açık forumlarda gerçekleşen
konuşmalara göre daha ileri bir gözetim gerektiriyorsa bu durum kafa karıştırıcı
olabilir. Ortak akıl ve geçmiş kararlar bunun tersini söylemektedir. Hynes
davasında Mahkeme, açıklamıştır ki: “Popüler olmayan fikirlerin yayılması
yöntemleri arasında, [evden eve görüşme] geniş korumaya en az gereksinim
duyanıdır. İkna ihtimali rahatsızlığın kesinliğine göre daha zayıftır. Vatandaşları
yeni fikirlere açık tutmak kadar önemli bir başka değer de, kendi istemesi
durumunda bir insanın kendi fikirleri doğrultusunda kendisini kapatabileceği tek
yerin evi olabilmesidir”. Ward davasında Mahkeme ileri gözetimin “kamuya
açık forumlarda bile” uygunluğu görüşündeydi, buna uygun olarak da bütün
vatandaşlara açık olan bir kamusal forumdaki konuşmaların daha fazla
korumaya gereksinim duyduğunu belirtmişti. Gerçekten de, özel mülkiyetteki
alanların basit bir toplamı olan kamusal forumda yer alan ancak başka türlü
geçmiş olsa izin verilemeyecek olan konuşmaların daha fazla düzenlemeye tâbi
olduğu görüşünde idik. Öyleyse, daha ileri gözetim sadece yakınında değil,
bilakis başka vatandaşın özel mülkiyetinde geçen tarafsız düzenlemelere
uygulanır.
Stratton düzenlemesi, devletin üç önemli çıkarını hedefleyerek
düzenlenmiştir: sahtekarlığın önlenmesi, suçun önlenmesi ve gizliliğin
korunması. Mahkeme kabul etmektedir ki, “geçmiş kararlar ışığında, … bunlar
Stratton’un bir çeşit düzenleme şeklinde aracılık aktivitelerini koruyabileceği
önemli çıkarlardır”. Başlangıçta suçun önlenmesi çıkarını tanımasına rağmen
Mahkeme daha sonra “özel suç problemiyle ilgili kapıdan kapıya aracılık
aktiviteleri ile ilgili bizden önce bir kayıt bulunmaması” gerekçe gösterilerek bu
çıkar azımsanmıştır. Fakat köy, Martin davasındaki gibi kapıdan kapıya
görüşmenin suç riski teşkil etmesine dair kararlara ve kapıdan kapıya
görüşmelerden doğan suçlara ilişkin diğer kararlara güvenebilme hakkına sahip
olmalıdır.
Yukarda anlatılan ve Hanoverde geçen çifte öldürme vakası kapıdan kapıya
görüşmelerin oluşturduğu tehlikenin trajik bir örneğidir. Diğer yakın zaman
örnekleri, kapıdan kapıya dolaşıp bahçe düzenlemesi işi arayan bir adamın yaşlı
ev sahiplerini bağlayıp hırsızlık yapmasını, kapıdan kapıya temizlik vakumu
satışı yapan bir adamın bir kadına tecavüz etmesini, ve bir kilise namına kapı
kapı dolaşan bir adamın cinsel tacizlerde bulunmasını içermektedir. Anayasaya
göre, Stratton suçu önlemek için bir suçun kendi alanında ortaya çıkmasını
beklemek zorunda değildir.
Daha da önemlisi, Mahkemenin kısa sürede gizlilik ve suç çıkarlarını
unutmasıdır. Mahkeme düzenlemeyi çok geniş bulmakta, çünkü o “ticari
olmayan önemli sayıdaki ‘görüşmeciyi’” içermektedir. Ancak ticari amaçlı

422

İfade Özgürlüğü

olmayan görüşmeciler, diğer ticari görüşmeciler gibi, örneğin, okul için çevre
ödevi yapma iddiasını taşıyabilmekte ve geçiş yasak işaretini ihlâl ederek
hırsızlık ve cani suçlar işleyebilmektedirler. Görüşmeciler, “toprak kap satmak
veya bültenler dağıtmak yoluyla bir evin barışçıl havasını bozabilmekte ve
hırsızlık için ajanlık” yapabilmektedirler. Bundan dolayı Stratton’un
düzenlemesi dar olarak dizayn edilmiştir. Kapıdan kapıya görüşmelerle ilgili
risk taşıyan herkesi kapsamaktadır, yani kapıdan kapıya görüşme yapan herkesi
kapsar. Mahkeme bir düzenlemede olması gereken hassasiyete işaret etmiştir—
içerik olarak tarafsız olması, cf. 44 Liquormart, Inc. v. Rhode Island, 517 U. S.
484, 501 (1996), (Bizim bazı ticari konuşmaya yönelik davalarımız devletin bazı
mesajları baskı altına alması riskine işaret etmektedir)-ve sonuçta düzenleme
kötü bir hâle gelmektedir.
Düzenleme, suç teşkil eden başvuruları önleyici ve engelleyici niteliktedir.
Önceden bahsedilen Hanover olayını örnek olarak ele alalım. Katiller yedi ay
boyunca beşinci evi ziyaret etmeden amaçlarına ulaşamadılar. Eğer Hanover bir
izin zorunluluğuna sahip olsaydı, gençler amaçlarına ulaşmadan
engellenebilirlerdi. Ziyaret ettikleri ev sahiplerinden birisi polisi arayıp izni
olmayan iki görüşmecinin bulunduğunu haber verebilirdi. Böylesine komşulara
has tetikte olma belki de modern şehirlerde oturanlar için yabancı olabilir, ancak
küçük kasabalar için bir rastlantı sayılamaz. Veyahut da polis kendiliğinden
düzenlemeyi ihmal eden iki görüşmecinin varlığını keşfedebilirdi. İzin
zorunluluğunu ihlâl ettiklerini anlamaları belki de gençleri amaçlarından
çevirebilirdi. Eğer gençler önceden izin almış olsalardı, bu kesinlikle cinayetin
çözümünde yardımcı olabilirdi.
Stratton düzenlemesi, tabiî ki görüşmecilerin hiç hırsızlık yapmayacağını
veya suç işlemeyeceklerini garanti etmez. Mahkeme suçun önlenmesi konusunu
bir yasanın kesinlikle kusursuzca sağlaması gibi aşılamaz bir engel ortaya
koymuş ve düzenlemeyi bu bağlamda mahkûm etmiştir. Ancak ileri incelemenin
sürdürülebilmesi için bir yasanın, suçu önlemesi gerekmez, o sadece suçun
önlenmesinde bir çıkarın ileri sürülmesini kolaylaştırır. Ciddî suç aktivitelerinin
bir ölçüde engellenmesi, ortalama incelemenin gerektirdiği kriteri sağlamak için
yeter de artar bile.
(Bir yasal kuralın Birinci değişikliği ihlal edip etmediğini test etmek için
kullanılan) ortalama incelemenin son şartı, düzenlemenin, ifade için geniş ve
açık alternatifleri imkan dahilinde bırakmasıdır. Şüphesiz ki, geniş alternatifler
burada vardır. En açık olanı izin aldıktan sonra görüşmecilerin kapıdan kapıya
dolaşabilmesidir. İzin sahibi olmayanlar da, kamuya açık kaldırımlarda veya
cadde köşelerinde, posta yoluyla ya da telefonla iletişim kurabilirler.
Ortalama inceleme analizi bizim davalarımızın uzun zamandır belirttiklerini
teyid etmektedir. Takdir yetkisi tanımayan bir izin zorunluluğu Anayasayı ihlâl
etmemektedir. Bu gün Mahkeme bununla ilgili endişelerini ileri sürmüştür ve en
fazlasıyla kapıdan kapıya iletişimin ihmal edilebilir yükünü bu belirlenmiş
çerçevenin üzerine taşımıştır. Ancak, ironik bir şekilde bugünkü karar
Mahkemenin yüceltmiş olduğu kapıdan kapıya iletişimi daha da azaltmayla
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sonuçlanabilecektir. Mahkemenin tanıdığı gibi, her ev sahibi “Giriş yasak”
ibaresini mülkiyetine koyabilir ve bunun ihlâl edilmesi bir suç teşkil eder.
Stratton sakinlerini düzenlemenin sağladığı hesap verebilirlik ve güvenlik
derecelerinden yoksun bırakan bu karar ışığında, daha fazla ev sahibi bu
levhaları bahçelerine asabilecekler ve kapıdan kapıya iletişimi tamamen
kesebileceklerdir.
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REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA v. WHITE
536 U.S.____ (2002)*

Görüşülme Tarihi: 26 Mart 2002 Karar Tarihi: 27 Haziran 2002

Özet
Minnesota Yüksek Mahkemesi “yargısal bir makam için aday olanlar”ın
tartışmalı hukukî ve siyasî konularda görüş açıklamalarını yasaklayan bir karar
almıştır (bundan böyle görüş açıklama yasağı olarak anılacaktır). Aynı
mahkemeye yargıç olmak için aday olan dilekçe sahibi Gregory Wersal (ve
diğerleri) mahkememize dava açarak, görüş açıklama yasağının Anayasadaki
Birinci Değişikliğe aykırılık teşkil ettiğini iddia ederek bu yasağın ortadan
kaldırılmasını talep etmişlerdir. İlk derece mahkemesi, aşağıda özetlendiği gibi,
bu talebi haklı bulmuş ve 8. Bölge Mahkemesi de bu kararı onamıştır.
(a) Kayıtlar göstermektedir ki, yasaklama kararı bir yargıç adayının aday
olduğu mahkemenin görev alanında tartışmalı belli bir hukukî konuda görüş
beyan etmesini engellemektedir. Görüş açıklama sadece geçmişteki kararların
tartışılması hususunda mümkün olmakta, ama bu durumda dahi yargıç adayının
yerleşmiş içtihatlarla bağlı olmadığını söylemesi de yasaktır.
(b) İlgili yasak maddesi konuşmanın içeriği sebebiyle yasaklama getirmekte
ve özgürlükleri düzenleyen Birinci Değişikliğin özünü oluşturan bir konuda,
yargıç adaylarının kamusal alan için gerekli nitelikleri konusunda sınırlama
getirmektedir. Tarafların da tartışmasızca kabul ettiği gibi, 8. Bölge Mahkemesi,
böyle bir sınırlandırmanın Anayasaya uygun olabilmesi için, yasağın (1)
oldukça dar kapsamlı ve (2) zorunlu bir eyalet çıkarına hizmet ediyor olması
gerektiğini vurgulamıştır. Mahkeme, davalı tarafın böyle bir yasak kararını iki
zorlayıcı sebebe dayandırdığını saptamıştır: Bunlar, yargının tarafsızlığının
sağlanması ve bu tarafsızlığın devamının garanti altına alınmasıdır.

*

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Birol Akgün, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi.
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(c) Tarafsızlık nasıl tanımlanırsa tanımlansın, görüş beyanı yasağı maddesi
“yakın gözetim” kriterine uygun görülmemektedir. Birinci olarak, şurası açıktır
ki, bu madde geleneksel anlamında (taraflardan biri lehine önyargılı olmamak
anlamında) yargı tarafsızlığının sağlanması için oldukça dar biçimde
düzenlenmiş değildir. Gerçekte, ilgili madde münhasıran tarafsızlık amacına da
hizmet etmemektedir; çünkü bu maddede belli bir davada tarafların biri lehinde
veya aleyhinde konuşmayı değil, belli konuların lehinde veya aleyhinde
konuşmayı sınırlandırmaktadır. İkinci olarak, her ne kadar bu madde belli bir
hukukî konuda yargıcın lehte veya aleyhte bir önyargıya sahip olmaması
anlamında tarafsızlığın sağlanması amacını taşısa da, hukuk konusunda belli bir
fikir sahibi olmayan bir yargıç bulmanın imkansızlığı ve hatta gereksizliği
sebebiyle, eyaletin böyle amacının olması zorlayıcı bir sebep olarak kabul
edilemez. Üçüncü olarak, mahkeme açık fikirli olmak anlamındaki bir tarafsız
yargıya ulaşılmasının zorunlu bir devlet çıkarı olduğu konusunda karar vermek
durumunda da değildir. Çünkü bu amacı gerçekleştirme vasıtası olan ilgili yasak
maddesi çok büyük ölçüde belirsizlik taşıdığından, mahkeme yasağın bizatihi bu
amaçla konulduğu kanaatinde değildir. Savunma makamı seçim kampanyası
sırasında kullanılan ifadelerin adayların özellikle açık fikirliliğini nasıl
zedelediği konusunda mahkememizi iknada yetersiz kalmıştır.
(d) Belli bir davranış biçiminin uzun süreli ve evrensel olarak yasaklanması,
yasaklamanın Anayasaya uygun olduğu yönünde güçlü bir eğilim yaratır. Ancak
yargıç adaylarına yönelik görüş beyanı yasağı ne evrenseldir ne de uzun bir
geçmişe sahiptir. Mahkemenin bilgisine göre, ne 19. yüzyıl boyunca ne de 20.
yüzyılın ilk çeyreğinde böyle bir yasak mevcut değildi ve bugün bile hâlâ
evrensel düzeyde böyle bir yasak da söz konusu değildir. Dolayısıyla, bu yasak
uygulamasının geleneklere dayandırılması da dikkate almaya değmeyecek kadar
anlamsız bir iddiadır.
(e) Yargısal organların seçimini öngören Minnesota Eyalet Anayasası ile
seçmenleri ilgilendiren konuları tartışma dışı bırakan konuşma yasağı arasında
açık bir uyuşmazlık vardır. Anayasanın Birinci Değişiklik maddesi, seçimlerin
gerçek anlamı olan adayların açık tartışma yapmasını yasaklayarak Minnesota
Eyaletinin seçim yapmasına izin veremez.
Karar: Görüş açıklama yasağı, Anayasanın Birinci Değişiklik maddesini
ihlâl etmiştir.

Yargıç SCALIA Mahkemenin kararını açıkladı.
Bu davadaki cevabı aranan soru, Amerikan Anayasasının Birinci Değişiklik
maddesinin Minnesota Yüksek Mahkemesinin bu eyalette yapılan yargıç
seçimlerinde adayların tartışmalı hukukî ve siyasî konularda görüş beyan
etmelerinin yasaklanmasına izin verip vermediğidir.
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Minnessota’nın Amerikan Birliğine 1858’de kabulünden beri, eyaletin anayasası
yargıçların halkın oyuyla seçilmesini öngörmüştür (Minnesota Anayasası,
Madde IV, Paragraf 7). 1912 yılından beri bu seçimler partiler üstü niteliktedir.
1974’den beri seçimler yasal bir sınırlama ile karşı karşıyadır. Buna göre
“yargıç adayı, hâlen iş başında bulunan yargıç da dahil olmak üzere, tartışmalı
hukukî veya siyasî konularda görüşlerini açıklayamazlar.” Bu yasak Minnesota
Yüksek Mahkemesince getirilmiş ve 1972 tarihli Amerikan Barolar Birliği’nin
bir tüzüğüne dayanmaktadır ve kısaca “görüş açıklama yasağı” olarak
bilinmektedir. Mevcut yargıçlardan birisi bu yasağı ihlâl ettiğinde görevden
uzaklaştırmayı da içeren farklı disiplin cezalarına maruz kalmaktadır. Yargıçlığa
aday olan avukatlar da bu yasağa uymak zorundadır. Bu yasağı ihlâl eden
avukatlar, diğer yaptırımlar arasında, baro üyeliğinden çıkartılma, geçici olarak
yetkilerinin ellerinden alınması ve bir süre izlenmeye alınma gibi cezalarla karşı
karşıyadırlar.
Davacılardan biri olan Gregory Wersal 1996 yılında Minnessota Yüksek
Mahkemesine yargıç olmak için aday olmuştur. Seçim kampanyası sırasında
kendisi Minnesota Yüksek Mahkemesinin kürtaj ve sosyal yardım gibi
konularda daha önce verdiği kararları eleştiren broşürler dağıtmıştır. Wersal
aleyhine, söz konusu broşürlerin avukatlık mesleğinin etik kurallarına aykırılık
teşkil ettiği gerekçesiyle, Avukatlar Birliğinin Etik Komisyonuna şikayet
başvurusunda bulunulmuştur. Etik Komisyonu şikayeti geri çevirmiştir. Aynı
Komisyon, adaylara konuşma yasağı getiren ilgili maddenin Anayasaya
uygunluğu konusunda da şüphelerini dile getirmiştir. Bununla birlikte Wersal,
ileride kendi avukatlık yetkisinin tehlikeye girebileceğini düşünerek adaylıktan
çekilmiş ve Avukatlar Komisyonundan, konuşma yasağı maddesine dayanarak
kendisinin Baro’dan atılıp atılmayacağı konusunda istişari görüş talep etmiştir.
İlgili komisyon, bu konuşma yasağı maddesinin anayasaya uygunluğu
konusunda önemli tereddütleri bulunduğunu ve Wersal’ın kendilerine hangi
konularda görüş beyan etmek istediği hususunda bir liste sunamamış olduğu için
bu konuda karar veremeyeceklerini ifade etmiştir.
Bunun üzerine Wersal, görüş açıklama yasağı getiren hükmün Anayasanın
Birinci Değişiklik maddesine aykırı olduğu ve bu sebeple uygulamadan
kaldırılması isteği ile İlk Derece Federal Mahkemede iptal davası açmıştır.
Wersal 1998 seçim kampanyası sırasında, kendisinin basına ve halka verdiği
demeçlerde tartışmalı konulara yönelik görüşlerini, beyanat yasağı sebebiyle
açıklamaktan alıkonulduğunu iddia etmiştir. İlgili davada taraf olanlardan
Minnesota Cumhuriyetçi Partisi de, Wersal’in görüşlerini açıklayamadığı için
onun fikirlerini öğrenemediklerini, bu sebeple de onun adaylığını desteklemek
ya da muhalefet etmek konusunda tereddütte kaldıklarını iddia etmişlerdir. İlgili
Federal Mahkeme, savunma lehine karar vererek, görüş açıklama yasağının
Anayasanın Birinci Değişiklik maddesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna
varmıştır. Temyiz aşamasında da Amerikan 8. Bölge Temyiz Mahkemesi, kararı
bir hâkimin karşı oyuna rağmen onamıştır.
Mahkememiz de ilgili dava dosyasının esastan incelenmesini kabul etmiştir.
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II
Yasak getiren maddenin Anayasaya uygunluğunu tartışmadan önce, onun
anlamını
açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. Madde metnine göre,
yargıçlık makamı için aday olan bir kişi, “tartışmalı hukukî ve siyasî konularda”
kendi görüşünü açıklayamaz.
Biliyoruz ki, “bir konuda görüş açıklamak”, belirli bir konuda nasıl karar
verileceğinin önceden vaat edilmesinin çok ötesinde anlam taşır. Görüş beyanı
yasağı, adayın halihazırdaki bir ifadesinin (aday kendini seçimden sonra bu
görüşle bağlı kalacağını söylemese de) çok ötesine geçmektedir. Davanın bütün
tarafları bu konuda hemfikirdir. Çünkü Minnesota kanunları “vaat veya söz
verme” olarak adlandırılan ve yargıç adaylarının iş başına geldikten sonra iyi
niyetli ve tarafsızca bir görev icra edeceklerinin dışında belli bir vaat veya beyan
vermelerini ayrı ayrı yasaklamaktadırlar.
Bununla birlikte Minnesota Yüksek Mahkemesi, görüş açıklama yasağının
uygulanmasında yasa metninden ilk anda kolayca çıkarılamayacak bazı
sınırlarları da bu maddenin kapsamı içinde mütalâa etmiştir. Wersal’e karşı
1996’da gerçekleşen şikayetin temelini oluşturan ifadeler, Minnesota Yüksek
Mahkemesinin geçmiş kararlarının eleştirisini içermektedir. Örneğin kampanya
broşürünün bir yerinde, “Minnesota Yüksek Mahkemesinin geçmişte yasama
organını ve toplumsal sağduyuyu hiçe sayan kararlar verdiği” ifade edilmiştir.
Bu1gün de Yüksek Mahkeme bir karar verirken zanlı kişinin itiraflarına rağmen,
bunların poliste sorgusu sırasında teyp kaydının olmaması sebebiyle mahkeme
tarafından serbest bırakıldığını beyanla, Yüksek Mahkeme polise güvenmiyor
diye, suçunu itiraf eden kişileri serbest mi bırakalım diye sormaktadır. Gene
başka bir kararında, sosyal yardımlara sınırlama getiren bir kanunun iptal
edilmemesini örnek göstererek “eyaletin harcamalarını belirleme görevinin
mahkemeye değil, yasama organına ait olduğu” vurgulanmaktadır. Broşürün
başka bir yerinde ise, mahkemenin kürtaj için kamu kaynaklarının
kullanılabileceğine ilişkin kararını eleştirmekte ve bunun “emsali görülmemiş
kürtaj yanlısı bir karar” olduğu vurgulanmaktadır. Her ne kadar bütün bu
ifadelerde tartışmalı hukukî ve siyasî konulara değinildiği düşünülse de, bu
görüşler beyan yasağı kapsamına girmemektedir. Bu açıklamalardan dolayı
Eyalet Yargı Komisyonu, yargıç adaylarının eski kararları eleştirilebileceğine
ilişkin bir görüş deklere etmiş ve Avukatlık Etik Komisyonu da Wersal’a
yukarıdaki ifadelerinden dolayı disiplin cezası verilmemesi yönünde görüş
bildirmiştir. 8. Bölge Mahkemesi Yargı Komisyonu görüşüne istinaden görüş
beyan yasağını desteklemiş ve Minnesota Yüksek Mahkemesi de 8. Bölge
Mahkemesinin yorumlarını benimsemiştir.
Bununla birlikte, görüş açıklama yasağı görünen açık anlamının ötesinde de
geniş sınırlamalar getirmektedir. Anayasal bakımdan Birinci Derece Mahkemesi
bu maddeyi sadece ilgili adayın yargıçlığa seçilmesi durumunda karşılaşacağı
sorunlar bakımından ele almıştır. Temyiz Mahkemesi Birinci Derece
Mahkemesinin bu sınırlayıcı dar yorumunu kabul etmiş ve aynı zamanda yasak
maddesini hem bireysel davalar hem de yargı felsefesi bakımından tartışılmasına
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izin verir şekilde yorumlamıştır. Minnesota Yüksek Mahkemesi de bu yasak
maddesinin içeriği ve anlamı konusunda 8. Temyiz Mahkemesinin görüşlerini
olduğu gibi benimsemiştir.
Halbuki bizim kanaatimize göre, yasaklama maddesinin metninde olduğu
gibi bu maddeye dayanarak getirilen sınırlamalar göründüğü kadar açık değildir.
Birinci olarak, savunma makamının mahkeme önündeki sözlü savunması
sırasında kabul ettikleri gibi, geçmişte verilen yargısal kararlar konusunda bir
adayın eleştirel görüş beyan etmesine -eğer bu yerleşik kararlara karşı olduğunu
da ifade ediyorsa- izin verilmemektedir. Bu sebeple yargıç adayları geçmişteki
yargı kararlarına karşı olduklarını ifade edip etmeme konusunda bir seçim
yapmak zorunda kalmaktadırlar. Olaya daha somut olarak bakılacak olursa,
adaylar geçmişteki kararların hatalı olduğunu, ancak ve ancak kendileri
seçildikleri vakit bu hatalı kararları ortadan kaldıracaklarını açıklamazlarsa,
görüşlerini rahatça söyleyebileceklerdir. İkinci olarak, ilgili yasak maddesinin
kapsamının sadece mahkemenin önüne gelmesi muhtemel konulara özgü
olduğunun iddiası, yasağın kapsamını hiçte daraltmamaktadır. Bir seçim
sonucunda gündeme gelmesi muhtemel “tartışmalı hukukî ve siyasî konular”ın
sadece “Federal Hükümetin Küba’ya yönelik ambargoyu kaldırıp kaldırmaması”
gibi konuları içereceğini beklemek mümkün değildir.
Oldukça açıktır ki, bu konular eyalet mahkemelerinin önüne gelecek olan
güncel siyasî ve hukukî tartışmalı konular olacaktır. İster Federal ister Eyalet
düzeyinde görevli mahkemelerin önüne gelmesi muhtemel konular kategorisi
içinde, her türlü hukukî ve siyasî konu kaçınılmaz olarak yer alacaktır. Üçüncü
olarak, yasak maddesinin, seçim kampanyasında genel dava konuları ve
yargılama felsefesinin tartışılmasına izin vermesi yeterli değildir. Sözlü
savunmada, savunma makamı yasak maddesinin istisnası olarak bir adayın
kendisini “sıkı bir biçimde federal birlik yanlısı” olarak tanımlayabileceğini
söylemiştir. Ancak, başka felsefi konulardaki genel kanaatlerin açıklanmasında
olduğu gibi, bir seçim atmosferinde bu kanaatin özel konulara nasıl
uygulanacağı pek de açık değildir. Savunma makamı, adayların genel
kanaatlerini örneklere inerek açıklamalarının görüş beyanı yasağına girdiğini
belirtmektedir. Gerçek hayata ilişkin konulara değinmeksizin, bütün adaylar
“çok sıkı bir birlik yanlısı” olduğunu söyleyebilirler; ama bunun bir anlamı
olmaz.
Her halükârda, görüş açıklama yasağı bir yargıç adayının yargıçlığa aday
olduğu mahkemenin yetki alanındaki spesifik konularda görüş açıklamasını
engellemekte olup, sadece geçmişteki kararlar konusunda açıklama yapmasına
izin vermektedir. Hatta bu son durumda bile, eğer aday kendisinin geçmiş
içtihatlarla bağlı olmadığını açıklarsa, gene görüş açıklama yasağına
takılmaktadır.
Savunma makamı yasağa rağmen seçim kampanyasında tartışılabilecek pek
çok konunun olduğunu iddia etmektedir. Bunlar bir adayın “karakteri”,
“eğitimi”, “iş alışkanlıkları”, seçilmesi durumunda adayın mahkeme işlerini
nasıl yöneteceği” gibi konuları içermektedir. İşin aslı, hâkimler kurulu,
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adayların hangi sorulara cevap verebileceklerine ilişkin yazılı bir liste de
yayınlamıştır. Bu listede hâkim adayının cevap verebileceği konular
sayılmaktadır. Bunlar arasında, yargıcın mahkeme salonundaki konular
hususunda ne düşündüğünü, dava yükünün nasıl azaltılacağı, yargı giderlerinin
nasıl azaltılacağı ve azınlık grupları ve kadınların nasıl daha âdil
yargılanabileceği gibi konular yer almaktadır. Bu listede yer alan ve önceden
konuşulmasına izin verilen konularla sınırlı bir ifade özgürlüğünün Birinci
Değişikliğin getirdiği ifade özgürlüğünün kullanılması bakımından yeterli olup
olmadığı aşağıda tartışılacaktır.

III
Temyiz Mahkemesince de kabul edildiği gibi, yasaklama maddesi
konuşmayı hem içeriği sebebiyle yasaklamakta hem de belli bir ifade özgürlüğü
kategorisine sınırlar getirmektedir. Bunlar Birinci Değişikliğin temelini
oluşturmaktadır. Temyiz Mahkemesi, böyle bir sınırlamanın Anayasaya
uygunluğunun belirlenebilmesi için titiz bir incelemenin gerektiği kanaatine
varmıştır, ki davanın tarafları da bu konuda hemfikirlerdir. Buna göre, savunma
makamı yasak maddesinin (1) çok dar çerçevede (2) zorlayıcı bir eyalet çıkarını
korumak için düzenlendiğini ispat etmek yükümü altındadır (Bkz. E.g., Eu v.
San Francisco County Democratic Central Comm., 489 U. S. 214, 222 (1989).
Savunma makamının ilgili maddenin dar bir çerçeveyi düzenlediğini ispat
edebilmesi için, bu maddenin Anayasanın koruması altına alınan “ifade
özgürlüğünü gereksiz yere kısıtlamadığını” göstermeleri gerekir (Brown v.
Hartlage, 456 U. S. 45, 54 (1982). )
Temyiz Mahkemesinin kararına göre, savunma makamı yasaklama
maddesini haklı gösterecek iki zorlayıcı sebep sunmuştur: Bunlar, eyalet yargı
sisteminin tarafsızlığının sağlanması ve yargı sisteminin tarafsızlığının
sürdürülmesidir. Davalı taraf, mahkeme önünde aynı argümanları tekrarlayarak,
birincisinin davacıların yargılama sürecindeki haklarının korunması için;
ikincisinin de halkın yargı sistemine yönelik güveninin sürdürülmesi için
zorunlu olduğunu söylemişlerdir. Fakat savunma makamının “tarafsızlık”tan
neyi anladıkları konusu oldukça muğlaktır. Gerçekten de tarafsızlık terimi
Temyiz Mahkemesi kararında, Minnesota Yargılama Usulü Yasasında ve
Amerikan Barolar Birliği Tüzüğünde yaygın olarak kullanılmasına rağmen,
sayılan kaynakların hiçbirisi bu terimi tanımlama gereği duymamıştır.
Tarafsızlığın gerçekten zorlayıcı bir sebep sayılıp sayılamayacağı ve eğer
böyleyse, ilgili yasaklayıcı maddenin sadece bu amaca hizmet edip etmediğini
tartışmadan önce tarafsızlık konusunun açıklığa kavuşturulması son derece
önemlidir.

A
Yargı bağlamında ve aslında kelimenin kökeninde tarafsızlığın asıl manası, bir
davanın görülmesi sırasında mahkemenin taraflardan birinin lehine veya
aleyhine bir eğiliminin olmamasıdır. Bu anlamda tarafsızlık, hukukun taraflara
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eşit bir şekilde uygulanmasının garanti edilmesi demektir. Bunun anlamı,
yargıcın önündeki davada kanunu bir tarafa hangi biçimde uyguluyorsa, diğer
tarafa da aynı biçimde uygulaması demektir. Bu, tarafsızlık kavramının
geleneksel anlamdaki kullanımıdır. Savunma makamlarının yargılama sürecinde
tarafsız bir yargıcın gerekli olduğunu vurgulamak için gösterdikleri örnek
davalarda terimin bu anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Biz yasaklayıcı maddenin, münhasıran yukarıda tanımlandığı biçimdeki
yargının tarafsızlığını korumak amacıyla dar çerçevede düzenlenmediği
kanaatini taşıyoruz. Gerçekte, ilgili madde belli bir davanın tarafları lehine veya
aleyhine konuşmayı yasaklamamakta; fakat belli konuların lehinde veya
aleyhinde yapılan konuşmaları yasaklamaktadır. Elbetteki bir yargıç adayının
önceden görüş beyan ettiği bir konu (ihsası rey), seçimden sonra önüne hukukî
bir dava alarak gelirse davanın karşı tarafı muhtemelen davayı kaybedecektir.
Fakat bunun sebebi, yargıcın davanın taraflarından birisine yönelik bir ön
yargıya sahip olması ya da diğerine yönelik bir kayırmacı tutum takınması
değildir. Davacı her kim olursa olsun, muhtemelen kaybedecektir. Çünkü yargıç,
kanunu kendi yorumuna göre herkese eşit biçimde uygulamaktadır.

B
Çok yaygın olmamakla birlikte, yargısal süreçte “tarafsızlık” terimini,
yargıcın belli bir hukukî konu hakkında lehte veya aleyhte yerleşmiş bir
kanaatinin bulunmaması anlamında kullanmak da mümkündür. Tarafsızlığın bu
şekilde tanımlanması, kanunun davanın taraflarına eşit bir biçimde
uygulanmasını değil; fakat taraflara kendi davalarının, davanın hukukî
temellerini anlatarak mahkemeyi kendi haklılıklarına inandırmak için eşit şans
tanımayı garanti altına alır. Bu anlamıyla tarafsızlık, konuşmayı yasaklayan
ilgili maddenin korumayı amaçladığı kamusal çıkara daha uygundur, ancak bu
da zorlayıcı bir eyalet çıkarı değildir. Bir yargıcın belli bir konuda yerleşik bir
kanaatinin olmaması, hiçbir zaman yargıda eşitlik ilkesinin bir parçası olarak
düşünülmemiştir.
Şu bir gerçektir ki, hukuk konusunda belli bir fikri olmayan yargıç bulmak
hemen hemen imkansızdır. Yüce mahkememizin eski üyelerinden Yargıç
Rehnquist’in ifade ettiği gibi: “Bu mahkemeye seçilen üyelerin hepsi
Anayasanın üstündeki kişilerdir ve o yaşa gelene kadar bu kişilerin Anayasanın
en önemli maddesinin nasıl yorumlanacağı konusundaki kararlarını etkileyecek
olan, kafalarında en azından geçici bazı yorumlama ve düşüncelerin oluşmamış
olması mümkün değildir. Hatta bu kişilerin daha önceki hukuk kariyerleri
süresince anayasal sorunlar hakkında hiçbir fikir beyan etmemişlerse, bu sadece
alışılmadık bir şey değil son derece de olağan dışı bir şey demektir. Gerçekte
hukukî konularda yerleşik kanaatleri olmayan yargıçları seçmek mümkün
olsaydı bile, böyle yapmak arzu edilebilir bir şey olmazdı. Mahkemeye katıldığı
zaman hâkimin anayasal yargı bakımından zihninin tamamının boş olduğunun
ispat edilmesi; o kişinin önyargısız olduğunun değil hâkimliğin gerektirdiği
temel niteliklerden yoksun olduğunun delilidir” (Bkz. Laird v. Tatum, 409 U. S.
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824, 835 (1972) Minnesota Anayasası, olumlu bir şekilde mahkemelere yargıç
seçiminde hukuk konusunda hiçbir fikri olmamak anlamındaki tarafsızlığı
yasaklamaktadır. Hukukî konularda belli bir eğilime sahip olmamasının hem
mümkün olmaması hem de istenmemesi sebebiyle, bu tip bir tarafsızlığın yargı
sisteminde sanki varmış gibi gösterilmesi zorlayıcı bir eyalet çıkarı olarak kabul
edilemez.

C
Tarafsızlık üçüncü bir anlamda da “açık fikirlilik” olarak tanımlanabilir. Açık
fikirlilik, bir hâkimin belli hukukî konularda genel kanaate sahip olmaması
değil, önüne bir dava geldiğinde kendi fikrine aykırı düşünceleri de dikkate
alarak ikna olmaya açık olmasını ifade eder. Tarafsızlığın bu çeşidi, her bir
davaya davanın yasal temelde kazanılmasında eşit şans sunmak değil, ama az da
olsa bu yolu açık tutmak demektir. Bu anlamda tarafsızlığın yargısal süreçte
uygulanması, yargısal sistem için arzu edilebilir bir şeydir; ama biz Minnesota
Yüksek Mahkemesinin konuşma yasağı getiren görüşü benimsemesinin bu
temele dayandığı görüşünde değiliz.
Savunma makamları konuşma yasağının yargıçların açık fikirli olmasını
sağlamaya yönelik olduğunu, çünkü böylece bir hâkimin daha önce yaptığı
açıklamalara bağlı kalmak ve önüne gelen davalarda da o yönde karar verme
baskısından kurtulacağını iddia etmektedirler. Mamafih, yargıç adaylarının
seçim kampanyası sırasında hukukî konularda açıkladıkları görüşleri,
seçildikleri makamda karşılaşacakları sayısız yasal sorunların ancak çok cüzi bir
parçasını oluşturduğundan, bunların yasaklanması akla uygun görünmemektedir.
Yargıçlar mahkeme üyeliğine seçilmeden (ya da atanmadan) önce, daha sonra
önlerine gelecek olan hukukî konularda sıkça görüş beyan ederler. Daha yaygın
olarak rastlanan bir durum ise, halihazırda yargıç makamında oturan bir kişinin
görüş beyan ettiği (ihsas-ı rey ) bir konunun kendi önüne gelmesidir. Çok daha
sıklıkla görülen bir şey ise, daha önceki açıklamaların başka benzeri bir dava
görülürken yapılmasıdır. Ama yargıçlar genellikle tartışmalı hukukî konulardaki
görüşlerini yargılama sırasında değil, mahkeme dışındaki konuşmalarda veya
yazdıkları kitaplarda açıklarlar. Amerikan Barolar Birliği yasasında olduğu gibi,
Minnesota kanunları da hukukçuların bu çeşit açıklamalarına hem izin
vermekte, hem de bunları teşvik etmektedir. Bu durum, burada görüşülmekte
olan yasaklayıcı maddenin amacı olduğu söylenen “açık fikirliliği koruma”
gereği ile açıkça bağdaşmazlık göstermektedir.
Meselenin özü kısaca şudur: Minnesota’da yargıçlık için aday olan bir
hukukçu “Kanaatimce, yasama organının hemcinslerin evlenmesini yasaklaması
anayasaya uygundur” şeklinde konuşamaz. Ama o hukukçu, aday olacağı güne
kadar bu sözü defalarca tekrar edebilir ve mahkeme üyeliğini kazandıktan sonra
da aynı sözü tekrar edebilir. Savunmaca, açık fikirliliğin korunması amacına
yönelik olduğu söylenen bu “konuşma yasağının”, bu amaca hizmet ettiğine
safdilli birini bile inandırmak mümkün değildir (Bkz. City of Ladue v. Gilleo,
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512 U. S. 43, 52-53 (1994); Florida Star v. B. J. F., 491 U. S. 524, 541-542
(1989).
Yargıç Stevens ise seçim kampanyası sırasında yapılan açıklamaların açık
fikirliliğe yönelik özel bir tehlike oluşturduğunu, çünkü kampanya sırasında
kendisini belli bir yöne angaje eden bir hâkimin önüne gelen bir davaya
bakarken kendisiyle çelişkiye düşmek istemeyeceğini ifade etmiştir. Bu
durumun kampanyada verilen sözlerle ilgili olarak doğru olduğu savunulabilir.
Eğer bir aday, seçildiği takdirde yasama organının hemcinslerin evliliklerini
yasaklama yetkisini destekleyeceği sözünü verdiği hâlde böyle yapmazsa kendi
sözlerinden bilerek vazgeçiyor demektir. Ama daha önce de belirtildiği gibi,
Minnesota Yüksek Mahkemesi seçim vaatleri konusunda ayrı bir yasaklama da
getirmiş ki biz burada bunu görüşmüyoruz. Yargıçların seçim vaatleri dışında
yapacakları konuşmaları sebebiyle kendileriyle tutarlı kalmak baskısıyla o
sözleri yönünde hareket edecekleri varsayımı kendi başına yeterli bir delil
değildir. Bize göre, gerçekte pek çok durumda bunun tersinin doğru olması
büyük bir olasılıktır. Bir yargıç adayının sıradan bir seçim demecinin yargıcın
daha sonraki kararlarında daha bağlayıcı olacağı oldukça şüphelidir. Her
halûklarda şunu söylemek yeterlidir. Bizim titiz incelememiz göstermiştir ki
konuşma yasağının temelini oluşturan, kampanya sırasında söylenilen sözlerin
yargıçların açık fikirli olmasını önlediğine ilişkin iddia savunma makamınca
ispatlanamamıştır.
Ayrıca seçim atmosferinin oluşturduğu özel siyasal sürecin, tartışmalı hukukî
konuların açıkça konuşulmasının kısıtlanmasını haklı kılacağı düşüncesi Birinci
Değişiklikle getirilen özgürlükler hukukunun tersine çevrilmesi demektir.
“Adayların nitelikleri hakkındaki tartışmalar, seçim sürecinin ve Birinci
Değişiklikle sağlanan özgürlüklerin tam merkezinde yer almaktadır...Seçimle iş
başına gelen makamların sahiplerinin bizim toplumumuzda oynadığı rol dikkate
alındığında, adayların önemli toplumsal sorunlar hakkında görüş beyan
etmelerine izin verilmesi çok daha önem kazanmaktadır” (Bkz. Wood v.
Georgia, 370 U. S. 375, 395 (1962). “Özetle, bir seçim kampanyası sürecinde
hangi konuların tartışmaya ve konuşmaya değer olduğunun tespiti eyalet
yönetiminin teknik bir fonksiyonu değildir. Biz, eyaletin seçim zamanında
adayların ilgili konularda seçmenlerine gerekli bilgileri aktarmasına yasak
getirmesine asla müsaade etmedik.
Yargıç Ginsburg da karara muhalif kalmakla birlikte onun ileri sürdüğü
karşıt görüşler, bizim temel kararımız olan yasak getiren ilkenin ardında yatan
amacın yargı düzeninde açık fikirliliği korumadığı, bilakis yargıç seçimlerine
zarar verdiğini teyit eder niteliktedir. Ona göre, önceden fikrini açıklayan (ihsası rey) bir yargıcın davaya bakmasının âdil yargılama sürecini zedeleyeceği için
“görüş beyan etmeme” maddesi Anayasaya uygun bir yasaktır. Ona göre ihsas-ı
rey beyan eden bir yargıç, kendisinin önceki fikirleri ile çelişmemek ve
mahkemedeki hâkimlik görevinden uzaklaştırılarak sahip olduğu maaş ve diğer
maddi haklardan mahrum kalmamak için, ilgili davaya bakarken kişisel
menfaatini ve maddi çıkarlarını gözetecektir. Ancak seçilmiş olan bir yargıç -

434

İfade Özgürlüğü

daha önce görüş beyan etsin ya da etmesin- kendisiyle aynı fikirde olmayan
seçmenler tarafından bir daha seçilmemek korkusuyla her zaman belli bir baskı
altındadır. Şurası bir gerçektir ki, Oklahama’yı bombalayan Timothy
McWeigh’i serbest bırakan bir yargıç, belli bir konuda ifade ettiği bir görüşten
vazgeçen bir yargıca göre işini kaybetme konusunda daha büyük bir riskle karşı
karşıyadır. Bu sebeple, eğer Yargıç Ginsburg’un iddia ettiği gibi, yargıcın belli
bir yönde karar vermesi onun yeniden seçilme şansını arttırıyorsa, burada
hâkimlerin seçimle iş başına gelmesi uygulamasının bizatihi kendisi âdil
yargılama sürecine zarar veriyor demektir. Bu düşüncelere sahip birinin
seçimleri tasvip etmemesini anlamak zor değildir; çünkü bu durumda yasak
kararı geçersiz olacaktır. Bununla birlikte, bu görüşler âdil yargılama sürecini
düzenleyen Anayasanın 14. Değişikliğinde ifade edilmemiştir. Yargıçların
seçimle işbaşına gelmesini öngören maddeyle 14. Değişiklik maddesi aynı
anayasada yıllardan beri birlikte yer almaktadır.
Yargıç Ginsburg’un karşı oy yazısının geri kalan kısmı, bizim karar
gerekçesinde hiç değinmediğimiz görüşleri eleştirmeye ayrılmıştır. Örneğin,
Ginsburg yazısının önemli bir bölümünü, sanki biz Birinci Değişiklik
maddesinin yasama organı seçimlerinde olduğu gibi yargıç seçimlerinde de
siyasî kampanyaların düzenlenmesinin zorunlu olduğunu söylemişiz gibi, bu
varsayımı yanlışlaşmaya ayırmıştır. Bizim iddia ettiğimiz ve yargıç Ginsburg’un
görmezden geldiği şey, her ne kadar Birinci Değişiklik yargı seçimleri
konusunda düzenleme yapılmasına izin verse dahi, söz konusu “görüş açıklama
yasağı” yasaklamada uyulması gereken titizliğe sahip değildir ve yargıç
adaylarının belli zamanlarda ve belli şekillerde görüş açıklamasını
sınırlandırmaktadır. Bizim vurguladığımız şey, Birinci Değişikliğin seçim
kampanyası sırasında, diğer zamanlara nazaran bireylere daha az koruma
sağladığı gibi bir yorumla, ilgili yasağın haklı çıkarılamayacağı gerçeğidir.
Ancak yargıç Ginsburg yargısal seçimlerle yasama organı seçimleri
arasındaki farkı oldukça abartmaktadır. O’na göre, halkın kendilerini yönetmek
üzere yetki verecekleri temsilcileri seçmek için yapılan yasama organı seçimleri
için gerekli olan sınırsız konuşma özgürlüğü, mahkeme üyelerinin seçimleri için
gerekli değildir.
“Temsili demokrasi”ye dayalı yönetimle, yargı organını
birbirinden tamamen ayırmak, yargıçların bizzat kendilerinin kanun
yapmadıkları ya da yasamanın yaptığı kanunları hiçe sayamadıkları ülkeler için
doğru olabilir. Ama bu Amerikan sistemi için geçerli değildir. Eyalet yargıçları
hem örfi hukuk yapma yetkisine, hem de eyalet Anayasalarını şekillendirme
gücüne sahiptir. İşte tam da bu sebeple, eyalet yargıçlarının seçilme süreci bu
kadar popüler hâle gelmiştir.

IV
Sekizinci Bölge Mahkemesi görüş açıklama yasağı getiren maddeyi onaylarken,
kararını ağırlıklı olarak 20. Yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaşan, yargıç
adaylarının tartışmalı siyasî ve hukukî konuları tartışmaktan men edilmesi
uygulamalarına dayandırmıştır. Şurası gerçektir ki “uzun süreli ve evrensel”
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olarak belli davranışların yasaklanması, bu yasakların Anayasaya uygun olduğu
yönünde güçlü bir kanaat oluşturabilir. Bununla birlikte, “Anayasal garantiler
içine alınmış özgürlüğün temel prensipleri ulusal bilinçten öyle kolayca silinip
atılamaz” McIntyre v. Ohio Elections Comm'n, 514 U. S. 334, 375-377 (1995).
Yargıç adaylarının tartışmalı konularda konuşmalarının yasaklanması ne uzun
bir süreci kapsamaktadır ne de evrensel bir uygulamadır.
ABD’nin kuruluş yıllarında sadece Vermont (henüz eyalet statüsü
kazanmadan) yargıçlarını seçimle iş başına getirmiştir. Georgia eyaletinin
1812’deki seçim uygulamalarıyla birlikte, eyaletler zamanın Jakson’cı
demokrasi ruhuna da uyarak yargıçların seçimle belirlenmesi yöntemini hızla
benimsediler. Amerikan iç savaşı zamanına gelindiğinde, artık eyaletlerin büyük
çoğunluğu seçimleri benimsemişti. Bildiğimiz kadarıyla 19. yüzyıl boyunca ve
20. yüzyılın ilk çeyreğinde yargıçların ve yargıç adaylarının yapacakları
konuşmalar hakkında hiçbir sınırlama mevcut değildi. Hatta bu dönemde yargıç
seçimleri genel olarak partiler arasında bir yarıştı ve bu tür seçimlerin partiler
üstü hâle gelmesi 1870’lerde başlamıştır. Dolayısıyla, yargıç adayları her tür
siyasî ve hukukî konuda tartışabildikleri gibi parti bağlarını da açıkça ifade
edebiliyorlardı.
Bu konudaki ilk düzenleme Amerikan Barolar Birliği (ABA) tarafından
1924’te yapılmıştır. Bu düzenleme Minnesota’daki yasaklamaya yakın bir
hüküm ifade etmekteydi. Buna göre, “belli bir yargısal makama aday olan
kişinin belli bir toplumsal sınıfın oy desteğini sağlamak amacıyla tartışmalı
konularda önceden görüş beyan etmesi” yasaklanıyordu. Ama bu yasağın
eyaletlerce benimsenmesi oldukça zaman aldı. İkinci Dünya Savaşı sonuna
gelindiğinde bu yasağın uygulandığı eyalet sayısı sadece 11 idi. Bugün bile
eyaletlerin çoğunluğunda benzer yasaklar olsa bile, uygulamada tam anlamıyla
bir birliktelik de yoktur. Genel mahkemelerin ve temyiz mercilerinin
yargıçlarını seçim yöntemiyle belirleyen 31 eyaletten 4’ü bizim burada
incelediğimiz türde hiçbir konuşma yasağı getirmemişler; sadece birisi
görülmekte olan davalar için yasaklama koymuştur. Oldukça yeni sayılabilecek
ve henüz bütün eyaletlerce de benimsenmemiş olan bu uygulama bizim
geleneklerimizle de pek bağdaşmamaktadır (Bkz. E.g., Burson v. Freeman, 504
U. S. 191, 205-206 (1992).

***
Minnesota eyaletinin halkın onayıyla konulmuş Anayasasında yer alan,
yargıçların seçimlerle iş başına getirilmesi ilkesiyle Minnesota Yüksek
Mahkemesinin seçmenleri doğrudan ilgilendiren pek çok konuyu tartışma dışı
bırakan “yasaklama kararı” arasında açık bir çatışma vardır. Aslında yargıç
adaylarına yasak getiren diğer eyaletlerde de bu tür sınırlamaların kökeni yasamı
organı değil, yüksek mahkemelerdir. Ancak hem seçimlerin yapılması hem de
tartışmalı konularda adaylara konuşma yasağının getirilmesi Birinci Değişikliğe
uygun değildir. Seçimlerden tamamen vazgeçerek daha büyük bir güç elde
etmek isteği, eyaletin dayatması sebebiyle oluşan bir seçmen cehaleti ortamında
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seçim yapılmasını haklı göstermez. Eğer bir eyalet, demokratik sürecin
meşrulaştırıcı yöntemini kullanacaksa, bu süreçte katılımcılara Birinci
Değişikliğin sağladığı hakları ve bunun gerektirdiği rolleri hakkıyla
tanımalıdır”.
Minnesota Yüksek Mahkemesinin yargıç adaylarına tartışmalı siyasî ve
hukukî konularda görüş beyan etmesini yasaklayan içtihadi kararı, Birinci
Değişiklik maddesini ihlâl etmektedir.
Mahkememizin konu hakkındaki hükmü budur.

Yargıç O'CONNOR’ın mutabık (ayrı) görüşü.
Ben de Mahkemenin kararına katılıyorum, ancak yargıç seçimleri hakkındaki
endişelerimi farklı şekilde açıklıyorum. Savunma makamına göre, Eyaletin
yargısal tarafsızlığının sağlanması ve halkın yargıya güveninin sürdürülmesi
zorunlu bir eyalet menfaati olup, bunun için yargıçların tartışmalı konularda
görüş açıklamalarını yasaklayan bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Benim
endişem, yargıç adaylarının seçim kampanyası sırasında söyleyecekleri bir
tarafa, yargıçların seçimle iş başına gelmesi için seçim yapılması bu menfaati
zedelemektedir.
Bizler elbette yargıçların, baktıkları davanın sonuçlarının kendi kişisel
menfaatleriyle ilişkisi olmaması anlamında, tarafsız olmalarını istiyoruz. Ama
eğer yargıçlar belli aralıklarla seçime girmek zorundularsa, o zaman halk
tarafından yakından izlenen davalarda yargıçlar kendi çıkarlarını gözetmek
durumunda kalırlar. Yargıçlar halkı tatmin etmeyen bir karar verdiklerinde,
kendilerinin bir sonraki seçimde seçilme şanslarının azalacağının farkında
olacaklardır. Hatta yargıçlar verdikleri kararların seçmenlerce nasıl
karşılanacağı düşüncesini bir kenara bırakabilseler bile, kamuoyunun yargıçların
böyle davranabileceklerine ilişkin beklentileri halkın yargı sistemine olan
güvenini sarsacaktır.
Dahası yarışmaya dayalı seçimler, kaçınılmaz olarak adayların bir seçim
kampanyası düzenlemelerini gerektirir. Ve bugünkü şartlarda bir kampanya
düzenlemek, ancak güçlü bir mali kaynakla mümkündür (Örneğin Amerikan
Barolar Birliği raporlarına göre, 2000 yılında Alabama Yüksek Mahkemesindeki
beş üyelik için yarışan 13 aday, kişi başına ortalama olarak 1,092,076 dolar
harcamıştır). Eğer yargıç adayları kendi harcamalarını kendileri karşılayacak
kadar zengin değillerse (ki çoğu zaman değildir), kampanya giderlerini
karşılamak için yargıç adayları etraftan mali destek bulmak durumundadırlar.
Dolayısıyla yargıçlar, seçim sürecinde kendilerine parasal destek sağlayan belli
çıkar gruplarına kendilerini borçlu hissedeceklerdir. Her ne kadar yargıçlar
kendilerini borçlu hissetmeseler dahi, böyle bir olasılığın varlığı bile halkın
yargı sistemine olan güvenini zedeleyecektir. Yapılan kamuoyu araştırmaları da
halkın yüzde 76’sının kampanya için yapılan bağışların yargısal kararlarda etkili
olduğuna
inandıklarını
göstermektedir
(Bkz.
http://www.
justiceatstake.org/files/JASNationalSurveyResults.pdf).
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Bu önemli problemlerin varlığına rağmen, halihazırda 39 eyalette farklı
şekillerde yargıçlık için seçimler yapılmaktadır. Yargı seçimleri eskiden bu
kadar yaygın değildi. Amerika Birleşik Devletlerini oluşturan ilk 29 eyalet,
yargıçların belirlenmesinde halkın oyları dışında başka yöntemler belirlemişti.
Yukarıda Mahkemenin kararında da belirtildiği gibi, 1812’den itibaren eyaletler
yargıçlık makamı için de seçim sistemini benimsemeye başlamışlardır. 1830’dan
1850’ye kadar, Jakson’cı demokrasi hareketinin bir parçası olarak, halkın
kamusal alandaki kontrolünü artırmak adına, yargıçların seçimle iş başına
getirilmesi uygulaması yaygınlaştı. 20. Yüzyıl başlarına gelindiğinde ise, halkın
oyuyla iş başına getirilen yargıçlar giderek daha liyakatsiz ve yozlaşmış olarak
görülmeye başlandı ve partizan temelli seçimler şiddetle eleştirildi. 1906’da
Roscoe Pound, Amerikan Barolar Birliğinde yaptığı konuşmada, “yargıçların
politikacı olmaya zorlanması, pek çok yerde mahkemelerin geleneksel
saygınlığını tahrip etmiştir” diyordu (Bkz. “The Causes of Popular
Dissatisfaction with the Administration of Justice”, 8 Baylor L. Rev. 1, 23
(1956)).
Bu tür endişeleri gidermek için, bazı eyaletler “Missouri planı” (bunu
uygulayan ilk eyalet Missouri olduğu için) denilen, karma bir yargıç belirleme
sistemi benimsediler. Buna göre, yargıçlar partiler üstü bir komisyon tarafından
aday gösterilmekte ve üst düzey bir seçilmiş yetkili makam tarafından
atanmaktadır. Atanan yargıçlar halkın onayına sunulur ve eğer seçmenler
atamayı iptal etmezse göreve başlarlar. Eğer bir yargıç halk tarafından
onanmazsa, boşalan makama aynı yöntemle yeni bir yargıç atanır. Bu sistem,
her ne kadar yargıçlar üzerindeki halk baskısını tamamen ortadan kaldırmadıysa
da, yargı sisteminin tarafsızlığı üzerindeki şüpheleri de azalttı. Missouri Planı
hâlen 15 eyalette uygulanmaktadır.
Otuz bir eyalette ise yargıçlar kısmen veya tamamen halkın doğrudan oyuyla
seçilmekte olup, işbaşındaki yargıçlar da yeniden seçilerek makamlarını
koruyabilmek için aday olabilmektedirler. Bu eyaletlerin yarısında yargıç
seçimleri partiler üstü bir özellik taşırken, geri kalanında partiler kendi
adaylarıyla yarışa katılmaktadırlar. Herhangi bir şekilde seçime başvurmayan
eyaletlerde ise yargıçlar yürütme tarafından atanmakta ve yasama organınca
onaylanmaktadır.
Minnesota eyaletinde ise yargıçlar partilerin gösterdiği adaylar arasındaki bir
propaganda sürecinden sonra halk tarafından seçilmektedir. Eyaletin böyle bir
seçim yöntemini kendi rızasıyla benimsemesi, yukarıda anlatılan riskleri ortaya
çıkarmaktadır. Dolayısıyla Eyaletin, yargı sisteminin tarafsızlığını sağlamak için
yargıçlara konuşma yasağının getirildiği iddiası özellikle rahatsız edicidir. Eğer
Eyaletin tarafsızlık gibi bir sorunu varsa, bu durum doğrudan doğruya eyaletin
uygulamaya devam ettiği, yargıçların halk tarafından seçilmesi uygulamasının
devam ettirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Yargıç KENNEDY’nin mutabık (ayrı) görüşü.
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Ben de Mahkeme heyetindeki çoğunluk kararı olan Minnesota Eyaletinin yargıç
adaylarının hukukî konularda görüş açıklamalarını sınırlayan yasağın ifade
özgürlüğüne aykırı olduğunu ve Anayasayı ihlâl ettiği görüşüne katılıyorum.
Mahkemenin Birinci Değişiklik maddesini ilgilendiren düzenlemeleri sıkı bir
biçimde inceleme yetkisi vardır. Çoğunluk kararında açıkça ifade edildiği gibi,
Minnesota’daki sınırlamanın bir ihlâli oluşturduğu tespiti yapılmıştır. Ben de bu
fikre katılıyorum.
Bununla birlikte, benim düşünceme göre, yerleşmiş geleneklere bazı
istisnalar dışında, konuşmalara içeriğine bakılarak sınırlamalar getiren
düzenlemeler zorlayıcı bir devlet çıkarını koruyup korumadığına veya
kapsamının dar olup olmadığına bakılmaksızın iptal edilmelidir. Burada
incelenmekte olan konuşma yasağı, Yüce Mahkememizin yerleşmiş
içtihatlarında yer alan Birinci Değişikliğe istisna oluşturan konular arasına
girmemektedir. Buradaki söz konusu olan düzenleme, konuşmanın müstehcen
olmasına; hakaretvari-aşağılayıcı olmasına; konusu suç olan bir fiili teşvik
etmesine; başka anayasal hakların engellenmesine; hukuka aykırı bir fiili teşvik
etmesine; veya devlet tarafından telafi veya tazmin edilmesi mümkün olmayan
bir zarara yol açabileceği olasılığı üzerine dayanmamaktadır. Bu sebeple
eyaletin yasağın sürdürülmesi yönündeki talebinin reddedilmesi için daha fazla
bir araştırmaya gerek yoktur.
Adayların siyasal içerikli
konuşmalar
yapabilmeleri Birinci Değişikliğin getirdiği güvencelerin tam merkezinde
bulunmakta olup, adayların konuşmalarının içeriğine bakılarak yapılacak
sınırlamalar devletin düzenleme yapma yetkisi dışındadır.
Burada Minnesota eyaleti konuşma yasağını haklı göstermek için yargı
sisteminin tarafsızlığını koruma amacını güttüğünü ileri sürmektedir.
Mahkemenin kararında yer alan görüşlerin hiçbirisi, yargı sisteminin
tarafsızlığının gereksiz olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Bizim
sistemimizde mahkemeler uyuşmazlıkları çözerken hukukun temel ilkelerini de
ince ince yeniden işlerler. Mahkemelerin bu fonksiyonunu yerine getirebilme
gücü, nihaî analizde mahkemenin verdiği kararlara duyulan saygıya bağlıdır.
Yurttaşların yargı kararlarına olan saygısı o kararları veren mahkemenin mutlak
dürüstlüğüne dayanır. Sonuç olarak, yargının dürüstlüğü ve tarafsızlığının
sağlanması en üst düzeyde bir devlet çıkarıdır.
Yargının nasıl çalışacağına ilişkin standartlar bu çıkarı daha iyi koruyacaktır.
Ancak yargı sürecini anlamak ve bu alanda kurallar koyarak yargı tarafsızlığını
artıracak önlemler almak zor bir iştir. “Davaları karara bağlama, bu ülkede
yüzlerce mahkemede her gün süre giden bir iştir. Zannedilir ki, her bir yargıç
için yargı sürecinde binlerce defa tekrar ettiği işleri tarif etmek kolay bir iştir.
Hiçbir şey gerçeğin kendisinden daha uzak değildir” (Bkz. B. Cardozo, The
Nature of the Judicial Process 9 (1921). Aynı şey pek çok bakımdan yargının
dürüstlüğünü sağlamak için getirilecek kurallar için de söylenebilir. Yargının
dürüstlüğünü sağlama işi yaşam boyu bir uğraştır. Ancak bu zorluk da
hukukçuları bu amaçtan vazgeçirmemelidir. Bu işi anlamanın zorluğu, bu
uğraştan geri kalmamızı gerektirmez. Yargıçlara getirilecek açık etik standartlar,
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aslında yargıçların görevlerini şerefle yerine getirebilmeleri için bir kılavuz
görevi görür. Yasama organları, yargı kurulları ve mesleki dernekler gibi etik
kurallarını içeren standartları saptayan birimler, bu anlamda çok önemli bir
kamusal hizmet icra ederler.
Ancak bu standartlar, yargıç olmak isteyen
hukukçuların bir seçim kampanyası sürecindeki konuşma özgürlüklerini
sınırlandırmak için kullanılamaz.
Minnesota eyaleti yargıçların seçimle işbaşına gelmesi yöntemini
benimseyebilir. Eyalet, yargı sisteminin kalitesini artırabilmek için gerekli olan
nitelikleri de belirleyebilir. Yargının nasıl işleyeceğine ilişkin davranış
kurallarını belirleyen standartları bir yasayla da tanımlayabilir. Hatta eyalet
isterse âdil bir yargılama sürecinin gerektirdiği minimum standartlardan daha
katı kurallar koyarak, bu kurallara uymayan yargıçlara disiplin cezası da
verebilir. Ancak Minnesota eyaletinin yapamayacağı şey ise, halkın hangi
yargıcın en iyi yargıç olacağı konusunda karar verirken (yargıcı seçerken)
duyması ve dinlemesi gereken şeyleri sansürlemesidir. Adayın konuşmasının
uygun olup olmadığına karar vermek, eyaletin değil seçmenlerin hakkıdır.
Burada inceleme konusu olan hukuk kuralı, sınırlama olmadan konuşabilmenin
siyasal özgürlüklerin temelini oluşturduğu ilkesiyle ters düşmektedir.
Yargıçları, büyük paraların döndüğü ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla
yürütülen seçim kampanyaları sonucunda iş başına getiren seçim sisteminin, pek
çok bilinçli yurttaşta olduğu gibi, Minnesota Eyalet yöneticilerinde de halkın
hukuk sistemine olan saygısını azaltacağı endişesi yarattığı muhakkaktır.
Aslında, her zaman politikanın sert ve tartışmalı doğasının bizim anayasal
kurumlarımızı zaafa uğratacağını savunan kişiler var olmuştur. Bazıları, bu
zaafları önlemenin bir yolu olarak siyasî konuşmaların devlet gücü kullanılarak
sınırlanmaması gerektiğine inanmıştır. Ancak, sakin bir kafayla sağduyulu
düşünenler, bunun ifade özgürlüğünü sınırlandırdığını ve siyasî konuşmaların
içeriğine bakılarak yapılacak herhangi bir kısıtlamanın da, bu konuda bir
kamusal çıkar olup olmadığına bakılmaksızın Birinci Değişiklik tarafından
açıkça ve kesinlikle yasaklandığını anlamışlardır (Bkz. New York Times Co. v.
Sullivan, 376 U. S. 254, 274 (1964). Minnesota eyaleti, hem yagıçlarının
seçimle işbaşına gelmesini benimseyip hem de demokrasinin daha iyi işlemesi
için, ifade özgürlüğünün kısıtlanması gerektiğini iddia edemez.
Eğer Minnesota eyaleti adayların belli şekilde konuşmalarının adayın
karakterindeki bazı zaafları ortaya koyduğuna inanıyorsa, demokrasi ve ifade
özgürlüğünün varlığı bizatihi bu kusurları ortadan kaldıracak niteliktedir. Hukuk
dernekleri, akademik camia, basın, gönüllü kuruluşlar, önde gelen sivil ve siyasî
liderler ve konuya ilgi duyan bütün yurttaşlar, Birinci Değişikliğin kendilerine
sağladığı ifade özgürlüğü haklarını kullanarak, yargının tarafsızlığını ve
inandırıcılığını zedeleyeceğine inandıkları konuşmaları protesto edeceklerdir.
Gerçekten de demokrasi kendi kendini gerçekleştirecekse, yukarıdaki aktörlerin
böyle davranmaları gerekir. Bu kişiler, ilgisizlik, bilgisizlik veya parti bağları
sebebiyle basireti bağlanmış olan seçmenlere giderek, onlara yargısal sistemin
sebep ve nasıl daha iyi çalışması gerektiğini anlatmalıdırlar. Serbest seçimler ve
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tam bir ifade özgürlüğü güçlü bir birlikteliktir: İkisi birlikte, bizim hukuk devleti
anlayışımızı geliştirir ve bu ilkeye olan bağlılığımızı pekiştirir.
Federal anayasal sistemin genel yapısının ve yüksek yargıçların ömür boyu
görevde kalmalarının, bu makam için aday gösterilme ve atanma prosedürlerinin
Federal yargı sisteminin bağımsızlığının korunmasında önemli olduğu
konusunda geniş bir konsensüs vardır. Burada elimizdeki davaya bakarken,
Minnesota Eyaletinin büyük bir ihtimalle yargı hizmetlerinin daha iyi
yürütülmesini sağlamak üzere yargıçların serbest seçimle işbaşına gelmesini
benimsemesini eleştirmekten de sakınmalıyız. Eyaletler aday gösterme ve
onaylama sistemi yerine, seçim mekanizmasını seçmekte serbesttirler.
Yargıçların seçimle belirlenmesini tümden eleştirmek ve kınamak demek, haklı
bir gerekçeye dayanmadan bu ülkede seçimle işbaşına gelmiş sayısız yargıcın da
kınanması demektir. Onların pek çoğu, seçim sisteminin getirdiği zorluklara
rağmen hukukçu olmanın sağladığı vicdani olgunluğa sahip, dürüst kişiler
olarak bağımsız-düşünceyi kendilerine rehber edinmişlerdir. Bizler yanlışlıkla
da olsa “yargıçları şerefsizlik, mantıksızlık ve dirayetsizlikle itham
etmemeliyiz” (Bkz. Bridges v. California, 314 U. S. 252, 273 (1941)).
Bütün bu açıklamalar, Minnesota Eyaletinin yaptığı düzenlemenin kusurlu
olduğunu açıklamaya yöneliktir. Konuşmaların içeriğine bakılarak ifade
özgürlüğüne kısıtlama getirmek demek, eyaletin bizzat kendisinin benimsediği
serbest ve açık seçimlerin suçlanması demektir. Eyalet aday konuşmalarının
içeriğini, sadece konuşan kişinin aday olması sebebiyle düzenleyemez. Bu dava
eyaletlerin, örneğin yargı usul yasası gibi bir düzenlemeyle yargıçların, yargıç
olmalarından dolayı konuşma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmayacağı sorusunu
gündeme getirmez. Çünkü bizim burada incelediğimiz dava eyaletin koyduğu
sınırlamanın henüz yargıç olmamış adayları ilgilendirmektedir. Burada daha
önce karara bağlanmış bazı davalar konusunda (Örneğin Pickering v. Board of
Ed. of Township High School Dist. 205, Will Cty., 391 U. S. 563, 568 (1968), ve
Connick v. Myers, 461 U. S. 138 (1983)) kullanılan gerekçelerin, hâlen görevi
başında bulunupta yeniden seçilmek için seçim kampanyası yürüten yargıçların
konuşmalarını kısıtlamak için de kullanılıp kullanılamayacağı konusu da
tartışılmamaktadır.
Davacı Gregory Wersal işbaşındaki bir yargıç değil, sadece bir adaydır.
Kendisi ne Eyaletle gönüllü bir iş sözleşmesi yapmıştır ne de Birinci Değişiklik
haklarından feragat etmiştir. Bu sebeple onun konuşmaları bu şekilde eyalet
tarafından ne kontrol edilebilir ne de sınırlanabilir. Hatta yargı sisteminin
tarafsızlığı ve güvenilirliği gibi zorunlu eyalet çıkarı dahi, adayın konuşmasının
içeriğine bakılarak yasaklanmasına izin vermez. Sonuç olarak Minnesota
Eyaletinin kampanya konuşmalarını sınırlama girişimine müsaade edilemez.

Yargıç Stevens’in, Yargıç Souter, Yargıç Ginsburg ve Yargıç
Breyer’in de katıldığı, karşı oy yazısı.
Yargıç Gingsburg kendi karşı oy yazısında Mahkemenin çoğunluk kararının
neden temelsiz olduğunu özlü bir şekilde açıklamıştır. Ben de tereddütsüz bir
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şekilde onun görüşlerine katılıyorum. Onun dile getirdiği argümanları
güçlendirmek ve mahkemenin gerekçelerini neden rahatsız edici bulduğumu
açıklamak için bu yorumları yazıyorum. Mahkemenin kararındaki sınırlılıklar
ortadadır. Minnesota Avukatları Mesleki Sorumluluk Komisyonu (Komisyon)
bir yargıç adayının daha sonra kendisinin karar vermesi muhtemel bir konuda
görüş açıklamasından dolayı, o kişiye yaptırım uygulayamasa dahi, komisyonun
seçmenlere o adayın yargıçlık için uygun olmadığını söyleyeceği de kesindir.
Eğer zararlı bir konuşmanın çözümü daha fazla konuşmaktan geçiyorsa,
bırakalım öyle olsun. Ancak mahkemenin gerekçeli kararı ne yazık ki bir
sonraki seçim döneminin de ötesinde hüküm ifade edecektir. Mahkeme,
yargıçlık seçimleri ile siyasal makamlar için yapılan seçimler arasındaki farkı
göz ardı ederek ve gazete ve dergi yazılarında görüş açıklamakla seçim
kampanyası sürecinde söylenen sözleri ayırt etmeyerek yargı kavramını ve yargı
tarafsızlığını hiçe saymıştır.
Mahkeme kararı ciddî anlamda hatalı iki varsayıma dayanmaktadır: Yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemi konusunda yapılan yanlış bir
değerlendirme ve diğer seçilmiş kişiler gibi yargıç adaylarının da güncel
sorunlar hakkında kendi görüşlerini serbestçe ifade etme haklarına sahip
oldukları varsayımıdır. Seçimle işbaşına gelmiş yargıçlar da en az atamayla
işbaşına gelen yargıçlar kadar, başka siyasal kurumlara seçilen siyasetçilerin
işgal ettikleri makamlardan çok daha saygın bir makamı işgal etmektedirler.
Gerçi seçimle gelenler, daha sonra yeniden seçimlere girdikleri için işleri
atanmışlara göre daha zordur; ancak, bu durum onların Anglo-Amerikan
hukukunda yüzlerce yıldır yerleşmiş bulunan yargı geleneklerine saygı duyma
yükümlülüklerini de ortadan kaldırmaz.
Bir yargıcın yüklendiği görev ve sorumluk ile diğer kamusal işlerde
çalışanların görevleri arasında önemli bir fark vardır. Bir demokraside kolektif
siyasal kararlar çoğunluğun oylarıyla belirlenir; başka bir deyişle bunların
çözümü yasa koyucunun ve yürütme organının işidir. Ama yargılamada hukukî
konular veya gerçekler halk oyuyla çözüme kavuşturulamaz; bu ise yargıçların
işidir. Sir Matthew Hale’in yargı kurumunun temel nitelikleri konusunda
dikkatimizi çeken ve hâlen geçerliliğini koruyan sözlerinde olduğu gibi:
"Halkın alkışlamasının veya nefret etmesinin benim adalet dağıtma
görevini hakkıyla yerine getirmemde hiçbir etkisi yoktur. Kendimi adaletin
ilkelerine tam olarak uydurduğum sürece, insanların ne söyleyecekleri ya da
ne düşünecekleri beni ilgilendirmez.”
Yargının bu temel ilkesine uyarak, her gün sayısız yargıç önlerine getirilen
sayısız davada karar verirken, kendilerine başvuranların en azından yarısının
mahkemelerden hoşnutsuz olarak ayrıldığı kesindir. Yaygın olan başka bir şey
de, yargıçların kendilerince doğru bulmadıkları ya da kendi şahsi değerleriyle
çatışan hukuk kurallarını uygulamak zorunda kalmalarıdır. Bu sebeple de, bir
avukatın ya da bir yargıç adayının yargıç olmadan önce söyleyeceği bir görüş, o
kişinin yargı hizmetlerinde çalışmasına engel değildir. Çünkü iyi bir yargıç, bir
hukuk kuralı ile kendi şahsi görüşü arasındaki farkın bilincindedir. Bununla
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birlikte, bir avukatın yargıçlık için aday gösterilmesinden sonra yapacağı
açıklamalar, o kişinin yargısal makam için gerekli yeteneği taşıyıp taşımadığı
konusunda çok da aydınlatıcı olmayacaktır. Gerçekte, bir adayın kendine
yönelik seçmen desteğini artırmak için belli davalarda nasıl karar vereceğini ilân
etmesi, o kişinin o makam için uygun olmadığının bir kanıtıdır.
Elbette yeniden seçilmek durumunda kalan her yargıç, koltuğunda
oturmasının ancak ve ancak verdiği kararların halkın görüş ve beklentilerine
uygun olmasına bağlı olacağına inanabilir. Bununla birlikte seçilmiş bir yargıç,
aynen ömür boyu atanmış bir meslektaşı gibi, sadece belli bir seçim çevresinin
çıkarlarını gözeterek hizmet etmez. Onun görevi kanunları uygulamak ve
Anayasanın emirlerini yerine getirmektir. Eğer kendisi en yüksek eyalet
mahkemesinde görevli bir yargıç değilse, yargıç kamuoyu yoklamalarına ve
şahsi kanaatlerine göre değil yüksek mahkemenin içtihatlarına göre karar
vermek zorundadır.
Bizler bir siyasal süreç olarak seçim atmosferinin yarattığı gerginliklerle
yargı sisteminin gerektirdiği nezaket arasındaki kaçınılmaz çatışmayı anlayarak,
eyaletleri ya “yargısal seçimlerden tamamen vazgeçersiniz ya da her şeyin
tartışılmasına razı olursunuz” şeklinde bir ikilimde bırakamayız. İşin gerçeği,
bizler seçilmiş bir yargıcın önüne gelen davalara bakarken hukuku kendine göre
yorumlayarak mı, yoksa siyasal gereklere uydurarak mı karar verdiğini
bilemeyiz. Yargıcın nasıl karar verdiği konusunda güçlü bir kanıt olmadığı
sürece, seçimle iş başına gelen bir yargıcın bu makamın gerektirdiği yüksek
seciyeye uygun şekilde hareket ettiği varsayılır. Ama biz şunu da biliyoruz ki,
bir seçim kampanyasında kendi görüşlerini açıklayan bir yargıç, aslında
seçmenlere şunu demektedir: “Bana oy verin, çünkü ben şöyle inanıyorum ve
önüme gelecek davaları da o şekilde çözeceğim.” Aday seçildiği zaman daha
önceki seçim açıklamalarını göz ardı edebilir, ama bu kendisinin önüne gelmesi
muhtemel bir konu hakkında nasıl davranacağını önceden belli etmesi (ihsası
rey) gerçeğini de değiştirmemektedir. Bu sebeple Minnesota eyaleti, yargıç
adaylarının bu çeşit açıklamalar yapmasını yasaklamasını haklı çıkaracak
zorlayıcı bir kamu çıkarına sahiptir.
Bir yargıç adayının, “kendi adaylığı konusunda halkın olumlu desteğini
sağlamak için hukukun genel ilkelerinin ötesine geçecek açıklamalar yapması”,
Laird v. Tatum, 409 U. S. 824, 836, n. 5 (1972), onun ya tarafsız olmadığını ya
da yargı kurumuna halkın güveninin sürdürülmesinde tarafsızlığın ne kadar
önemli olduğunu anlamadığını gösterir. Mahkeme bir yargıç adayının seçim
kampanyası sürecinde yaptığı açıklamalar ile aday olmadan önce açıkladığı
görüşler arasındaki kritik ayrımı göz ardı ederek şöyle hükmetmiştir: “Hukukî
konularda bazı ön kabullerin olmasını önlemenin imkanı olmadığı için, yargının
tarafsızlığının korunması adına adaylardan bunun tersinin istenmesi zorlayıcı bir
eyalet çıkarı olamaz.”
Tarafsızlığın en dar tanımı olan, “bir davanın görülmesi sürecinde, yargıcın
davanın taraflarından birinin lehine veya aleyhine olacak bir eğiliminin
bulunmaması” anlamında dahi olsa, görüş açıklama yasağı bu amaca hizmet
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etmektedir. Örneğin, bir yargıç adayının önüne gelen bütün tecavüz davalarında
ceza verdiğine yönelik açıklamaları, o kişinin belli bir grup lehine (davacılar) ve
diğer bir grubun da (tecavüz davalarındaki sanıklar) aleyhinde bir eğilimi
olduğunu ima eder. Mahkeme kararının gerekçesinde savunulan görüşün
aksine, görüş açıklama yasağının bu çeşit açıklamaları yasaklaması gerçektende
yargı kurumunun tarafsızlığının sağlanması ve sürdürülmesine hizmet
etmektedir.
Mahkeme en geniş anlamıyla tarafsızlığı “açık fikirlilik ve açık fikirliliğin
sağlanması” şeklinde değerlendirmekte olup, görüş açıklama yasağının açık
fikirliliği koruduğu tezinin en naif kişileri bile ikna etmeye yetmeyecek kadar
zayıf bir iddia olduğu şeklinde değerlendirmektedir. Mahkemeye göre bu yasak
zaten bu amacı gerçekleştirmek için yetersizdir; çünkü, kampanya sırasında
yapılan açıklamalar adayın mesleki kariyeri boyunca hukukî konularda yaptığı
sayısız açıklamaların çok cüzi bir kısmını oluşturur. Ancak burada önemli olan
şey, kişinin aday olmadan önceki hukukî kariyeri boyunca geliştirdiği fikirler
veya yaptığı açıklamalar değildir. Aksine, adayın bu görüşlerini tartışmalar
sırasında yeniden gözden geçirme yeteneğine sahip olması ve kendi görüşlerine
uymasa dahi hukukun bağlayıcı kurallarını uygulaması onun yargısal anlamda
açık fikirliliğini gösterir.
Mahkeme kararında çok iddialı bir şekilde savunma makamının “kampanya
sırasındaki açıklamaların açık fikirliliği özellikle nasıl tahrip ettiğini”
ispatlayamadığı vurgulanmaktadır. Görüş beyan etme yasağıyla yasaklanan pek
çok ifadenin amacı, aslında adayın belli bazı konularda hiçte açık olmadığı
mesajını vermektir. Bir bilimsel makalede, çevreyi kirletenlere daha ağır cezalar
verilmesini savunan kişi, bir seçim kampanyası sırasında “bana oy verin, çünkü
ben çevreyi kirletenlerin daha ağır cezaları hak ettiklerine inanıyorum” diyen bir
yargıç adayı ile bir tutulamaz. En azından bu tür ifadeler, açık fikirliliğe zarar
verir. Daha da önemlisi, mahkeme gerekçesinde de vurgulandığı gibi, aslında
bunlar siyasî makamlar için aday olanlara uygulanan standartların eşit biçimde
yargısal makamlara aday olanlar için de uygulanacağı gibi yanlış bir izlenim
yaratır.
Mahkeme, kendisinin halkın yargısal kurumların tarafsızlığına olan
güveninin sürdürülmesinin önemini vurgulayan eski kararlarını da unutmuş
gözükmektedir. Örneğin, mahkememizin yargıçların siyasî bir görev almasının
halkın güvenini zedeleyeceğine ilişkin bir gerekçeli kararda şu ifadeler yer
almıştı: “Münferit bir davada önyargılı davranılması, o davanın yeniden
görülmesi suretiyle telafi edilebilirse de, yargıçların siyasal alanda görevler
almasından kaynaklanacak kurumsal bir önyargının sebep olacağı sonuçları
telafi edecek bir mekanizma yoktur. Yargı organının meşruiyeti, nihaî analizde
adalet kurumunun tarafsızlığı ve siyasetten bağımsızlığı ilkesi üzerine
dayanmaktadır. Siyasal gücü elinde bulunduranlar, kendi yaptıkları işleri
kamufle etmek için, yargı gücünün sahip olduğu itibar, tarafsızlık ve güvenilirlik
imajını ödünç alamazlar” (Bkz. Mistretta v. United States, 488 U. S. 361, 407
(1989) ).
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Tersinden bakıldığında da, yargının tarafsız ve bağımsız olmasından
kaynaklanan haklı itibarı da seçim kampanyalarında tehlikeye düşürülmektedir.
Çünkü kampanya sırasında yapılan konuşmalarda, adayların yargıçlık için
gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları değil, kendi kişisel tercihleri ve şahsi
nitelikleri vurgulanmaktadır. Yeni seçilmiş bir yargıcın yazdığı gibi:
“Konuya vakıf olanlar tarafından mahkeme kararlarına ya da yargıçların
mesleki ve şahsi davranışlarına yönelik eleştirileri, yargının tarafsızlığının
sürdürülmesinde önemli bir rol oynamalıdır. Bununla birlikle, mahkemelere
ve yargıçlara kanunları yanlış uyguladıklarından dolayı değil de, verilen
kararların siyasî açıdan yanlış bulunmasından dolayı saldırılması en temel
hukuk ilkelerden biri olan yargıçların önlerindeki davalara kamuoyundaki
değişmelerden etkilenmeden kanunları olduğu gibi uygulama anlamındaki
yargı bağımsızlığı ilkesini zedeler. Hukuk devletine bağılılık, yargıçların
kararlarını verirken günlük siyasî tartışmaların üzerinde hareket etmelerini
gerektirir. Yargıçların kişiliklerinin veya verdikleri kararların siyasî
mülahazalarla eleştirilmesinin en rahatsız edici yönü, bunun temelden yanlış
bir yaklaşım olan, yargı kurumunun da sanki yürütme gücünde olduğu gibi
günlük seçmen duyarlılıklarını yansıtması gerektiği gibi bir inanca
dayanmasıdır.
Yargıçların, çıkarlarını gözetecekleri bir sosyal grup
olmamalıdır. Tam tersine, yargıç kendisini halkın istek ve arzularına değil,
hukuk devleti ilkelerine bağlı hissetmelidir (Kaynak: De Muniz, “Politicizing
State Judicial Elections: A Threat to Judicial Independence”, 38 Williamette
L. Rev. 367, 387 (2002).
Bu davada mahkemenin verdiği çoğunluk kararı, yargıçların seçimi için
aranan şartların diğer siyasî makamlar için aday olanlarda aranan şartlarla aynı
olması gerektiğine ilişkin yanlış bir varsayıma dayanmaktadır. Bu sebeple ben
mahkemenin bu kararına saygıyla muhalefet ediyorum.
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VIRGINIA v. BLACK
538 U. S. ____ (2003) *

Görüşülme Tarihi: 11 Aralık 2002 Karar Tarihi: 7 Nisan 2003

Özet
Davalılar “her hangi bir kimsenin ... bir başka kimseyi veya grubu yıldırma gayesi ile
her hangi bir kişinin mülkünde, otobanda veya kamuya açık alanda haç yakmasını”
ağır bir suç olarak kabul eden ve bu “yakma eylemini bir kişi veya grubu yıldırma
niyetinin çok açık bir delili” olarak niteleyen Virginia kanunlarını ihlâlden ayrı ayrı
makum edildiler. Davalı Black’in Birinci Değişikliğin açıkladığı sebepleri dayanak
göstererek dava jürisinin haç yakmanın tek başına bile yeterli sebep oluşturduğu ve
bundan aranılan “yıldırma niyetinin” kolaylıkla çıkarılabileceği şeklindeki kararına
itiraz ettiğinde, dava savcısı davanın ruhuna uygun uygulamanın doğrudan Virginia
Modeli Uygulamalardan alındığını beyan ederek cevap vermiştir. Davalı O’Mara
kanunu ihlâl suçlamalarını kabul etmiş, ancak bu kararın hukuka uyarlığını sorgulama
hakkını saklı tutmuştur. Davalı Elliott’ın duruşmasında yargıç jüriye Eyaletin neyi
ispatlaması gerektiğini dikkate almaları konusunda uyarıda bulunmuş, ancak ne
“yıldırma” kelimesinin ne anlama geldiği, ne de kanunun öngördüğü aksi ispat
edilinceye kadar geçerli delil koşulunun ne olduğu konusunda bir uyarıda
bulunmuştur. Virginia Yüksek Mahkemesi, bu üç davayı birleştirerek, haç yakmayla
ilgili kanunun Anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Mahkeme, kanunun
analitik olarak bakıldığında R.A.V. v. St.Paul 505 U.S. 377 davasında anayasaya
aykırı bulunan kanundan farksız olduğunu; yalnızca özel mesaj içeren haç yakmayı
seçtiğinden dolayı kanunun konu/içerik ve görüş açısından ayrımcı olduğunu; eldeki
bulguların, kanuna dayanılarak yapılan kovuşturmaların ifade özgürlüğünü sınırlama
olasılığının yüksekliği dikkate alındığında, kanunu aşırı derecede geniş
yorumlanmaya müsait hâle getirdiğini belirtmiştir.
Karar kısmen onaylanmış, bazı kısımları bozularak iade edilmiştir.

*

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Necat Kumral, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi.

447

Zühtü Arslan

Yargıç O’Connor kararı açıklamış, I., II. Ve III. Bölümlerle ilgili olarak
mahkemenin görüşünü sunmuş, IV. ve V. Bölümlerle ilgili kendi kanaatini
bildirmiş ve buna Baş Yargıç Stevens ve Yargıç Breyer de katılmıştır.
Bu davada Virginia Eyaleti kanununun “kişi veya grupları korkutan/yıldırma
niyetiyle” haç yakma yasağının Birinci Değişikliği ihlâl edip etmediğini
görüşmekteyiz. Ulaştığımız sonuç şudur: Bir eyaletin, Birinci Değişiklikle
bağdaşır şekilde, yıldırma, rahatsız etme gayesiyle haç yakılmasını
yasaklayabilmesine karşın, herhangi bir haç yakma olayının peşinen bu gayeyi
taşıdığını varsayan hükmü Virginia Eyaleti kanununu bu haliyle Anayasaya
aykırı kılmaktadır.

I
Davalı Bary Black, Richard Elliott ve Jonathan O’Mara Virginia Eyaletinin
haç yakmayı yasaklayan kanununu, ihlâl ettiği gerekçesiyle ayrı ayrı suçlu
bulundular. Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:
“Herhangi bir kişi veya kişilerce diğer kişi veya kişileri
korkutma/yıldırma gayesiyle bir başka kişinin mülkünde, otobanda veya
kamuya açık alanda haç yakması veya yakılmasına sebep olması kanuna
aykırı bir eylemdir. Bu hükmün her hangi bir koşulunu ihlâl eden bir kimse
6. türden ağır bir suçu işlemiş olur.
“Böylesi haç yakma eylemi, kişi veya kişileri yıldırma niyetinin aksi
ispatlanıncaya kadar geçerli bir delili olacaktır.”
22 Ağustos 1998 günü, Barry Black Virginia eyaleti Carroll İlçesi’nde bir
Ku Klux Klan grubunun toplanmasına önderlik etmiştir. Bu toplantıya katılan
birisinin mülkünde, bu kişinin kendi izniyle yapılan bu toplantıya yirmibeş-otuz
kadar kişi katılmıştır. Bu mülk Virginia Cana’da, Brushy Fork Road
karayolunun yakınlarında açık arazide bulunmaktadır.
Caroll County şerifi bir Klan’ın bu bölgede toplandığını haber
aldığında, bu toplantıyı karayolundan gözetlemiştir. Olay mahallinde
bulunduğu bir saatlik sürede, o bölgeden geçen 40-50 kadar araçtan bir
kaçı durarak o arazide neler döndüğünü şerife sormuştur. Toplantının
yapıldığı mahalde 8-10 bina bulunmaktadır. Toplantının yapıldığı mülkün
sahibinin akrabalarından olan Rebecca Sechrist kendi bulunduğu arazide
“oturup, orada neler olduğunu gözetlediğini” söylemiştir. Klan’ın toplantı
için hazırlık yaptığını ve bunu gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir.
Toplantı esnasında, Sechrist, Klan üyelerinin “ne oldukları” ve “neye
inandıkları” konusunda konuşmalarını duymuştur. Konuşmayı yapanlar
“zenciler ve Meksikalılar hakkında gerçekten kötü şeyler söylemişlerdir.”
Bir konuşmacı toplanan gruba bir “30/30’luk (silah) alıp, zencileri rasgele
vurmak istediğini” söylemiştir. Konuşma yapanların aynı zamanda
“Başkan Clinton ve Hillary Clinton” hakkında ve kendi vergilerinin nasıl
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“zencilere gittiği” hakkında konuşmuştur.” Sechrist bu konuşmanın
kendisini “çok korkuttuğunu” söylemiştir.
Toplantının bitiminde grup 25- 30 feet çapta bir daire oluşturmuştur.
Haçın ise yoldan 300-350 yarda kadar uzaklıkta olduğu söylenmektedir.
Şerif’in anlattığına göre, haç “ daha sonra birdenbire yanmaya
başlamıştır.” Haç yanarken Klan’ın üyeleri anormal hoparlörlerin
eşliğinde çok büyük coşku yaşamışlardır. Sechrist haç yakma eyleminin
kendisini “berbat” hissettirdiğini ve “ dehşete” düşürdüğünü belirtmiştir.
Serif haçın yanışını gözlemlerken yardımcısına “bundan kimin sorumlu
olduğunu ve onlara bu eylemi Virginia eyaletinde yapamayacaklarını
açıklaması” gerektiğini bildirmiştir. Şerif daha sonra araba yolundan toplantı
yerine ulaşmış ve “haç yakma eyleminden kimin sorumlu olduğunu” sormuştur.
Black “sanırım ben, çünkü bu toplantının başkanıyım” diye cevap vermiştir.
Şerif Black’e “Virginia Eyaletinde olduğunu, haç yakamayacaklarını ve bu
sebeple onu tutuklaması gerektiğini” söylemiştir.
Black bir kişi veya grubu yıldırma niyetiyle haç yakma eyleminden dolayı
18.2—423 sayılı kanunu ihlâl etmekten suçlanmıştır. Bu duruşmada Jüri
“yıldırma niyetinin bilerek kişi veya kişilerin vücütlarına zarar verileceği
duygusunu yaşamalarını sağlayan dürtü anlamına geldiği ve böylesi korkunun
kurbanın ürkekliğinden kaynaklanan yalnızca ruhsal bir davranış şeklinden daha
çok, zanlının kasıtlı olarak eylemi gerçekleştirmesinden kaynaklandığı
hususunda” uyarılmıştır. Duruşmayı yürüten Mahkeme jüriyi ”sadece haç
yakma eyleminin kendisinden böylesi bir niyetin çıkarılması için yeterli bir delil
oluşturduğu konusunda” uyarmıştır. Black bu son uyarıya, Birinci Değişiklik
hükümlerine dayanarak, itiraz etiğinde savcı bu uyarının “doğrudan Virginia
Modeli talimatlardan alındığını” söyleyerek cevap vermiştir. Jüri Black’i suçlu
bulmuş ve 2500 Dolar para cezasına çarptırmıştır. Virginia Eyaleti Temyiz
Mahkemesi Black’in mahkûmiyetini onamıştır.
2 Mayıs 1998 tarihinde davalılar Richard Elliott ve Jonathan O’Mara ile bir
üçüncü kişi daha James Jubilee’nin bahçesinde haç yakmaya teşebbüs
etmişlerdir. Afrika kökenli bir Amerikalı olan Jubilee, Elliott’ın Virginia
Beach’te kapı komşusudur. Olaydan 4 ay öncesinde Jubilee ve ailesi
Kaliforniya’dan Virginia Beach’e taşınmışlardır. Haç yakma eyleminden önce
Jubilee, Elliott’ların evinin arkasından gelen silah seslerini araştırmak gayesiyle
Elliott’ın annesi ile konuşmuştur. Elliott’ın annesi oğlunun silah atışlarını bir
hobi olarak yaptığını ve arka bahçeyi bu amaçla atış poligonu olarak
kullandığını söylemiştir.
2 Mayıs gecesi davalılar Jubilee’nin mülküne bir kamyonla girmiş, bir haç
dikmiş ve onu ateşe vermiştir. Onları çok açık olarak bu eyleme yönlendiren
içsel dürtü Jubilee’ye arka bahçedeki silah atışları konusunda yaptığı şikayetini
ödetme isteğidir. Davalılar Klana üye değillerdi. Ertesi sabah Jubilee arabasıyla
çıkarken, evinden yaklaşık 20 feet (60 m.) uzaklıkta kısmen yanmış bir haç
farketti. Haçı gördükten sonra Jubilee “çok tedirgin” oldu, çünkü o “bundan
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sonraki safhanın ne olacağını biliyordu” ve dahası “bahçede yakılan bir haç
bunun bir başlangıç olduğu anlamına geliyordu.”
Elliott ve O’Mara haç yakmaya teşebbüs ve haç yakmak için gizli anlaşma
içine girmek suçuyla yargılandılar. O’Mara, haç yakmayla ilgili kanunun
anayasal olmadığıyla ilgili itiraz hakkını saklı tutarak, her iki suçlamayla ilgili
olarak suçunu kabul etmiştir. Yargıç O’Mara’yı 90 gün hapse mahkûm etmiş ve
2500 Dolar para cezası vermiştir. Yargıç aynı zamanda 45 günlük hapis
cezasını ve 1000 dolarlık para cezasını ertelemiştir.
Elliott’un duruşmasında yargıç, jürinin “haç yakma eyleminden söz konusu
niyetin çıkarılması için eylemin kendisinin yeterli bir delil olduğu” konusunda
uyarılabileceği kararına varmıştır. Duruşmada, yine de, mahkeme jüriyi Eyaletin
kanunlarının “savunmanın haç yakma eylemini gerçekleştirmeye niyet ettiğini”
ve “ savunmanın her hangi bir kişi veya grubu yıldırma niyetinde olduğunu”
ispat etmesi gerektiği konusunda uyarmıştır. Mahkeme jüriyi ne “yıldırma”
teriminin ne anlama geldiği, ne de davada uygulanan kanunun birinci derecede
açık delil olarak neyi öngördüğü konusunda uyarma gereğini duymamıştır. Jüri
Elliott’ı haç yakma eylemine teşebbüs etmekten suçlu bulmuş ve haç yakma
eylemini gerçekleştirmek için gizli bir anlaşmaya girme suçlamasından
aklamıştır. Mahkeme Elliott’ı 90 gün hapse mahkûm etmiş, 2500 Dolarlık para
cezası vermiştir. Temyiz Mahkemesi hem Elliott’ın hem de O’Mara’nın
mahkûmiyet kararını onamıştır.
Her iki davalı da kendilerine uygulanan kanunun anayasal olmadığını iddia
ederek Virginia Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştur. Virginia Yüksek
Mahkemesi her üç davayı da birleştirmiş ve kanunun kapsamı açısından
Anayasaya uygun olmadığı kararını vermiştir. Virginia haç yakma ile ilgili
kanunun “analitik açıdan, R. A.V. davasında anayasal bulunmayan kanundan
daha farklı olmadığı” kararını vermiştir. Yüksek Mahkeme Virginia kanununun
“belirli bir mesaj içermesi yüzünden yalnızca haç yakmayı özel olarak seçtiği”
gerekçesiyle içerik/muhteva bakımından ayrım gözettiği kararına varmıştır.
Mahkemeye göre, “(Anayasa tarafından) korunan ifadenin açıklanmasını
imkansız hâle getirmeye yönelik, kanun çerçevesinde yapılan kovuşturma
olasılığının yüksekliği” dolayısıyla dava konusu kanun fazlasıyla geniştir.
Üç yargıç haç-yakma ile ilgili Virginia kanununun Anayasaya uygun olduğu
gerekçesiyle karara karşı çıkmıştır. Bu yargıçlara göre kanun sadece gerçek bir
tehdit oluşturan eylemi yasaklamaktadır. Muhalefet şerhinde yıldırma niyetini
ispatlama bakımından ispat yükünün hâlâ Eyalet üzerinde olduğu
belirtilmektedir. Dava dosyasını bir müzekkere ile istedik.

II
Haç yakma, 14. yüzyılda İskoç kabileleri tarafından işaretleşme aracı olarak
kullanılmasıyla başladı. Daha fazla bilgi için bkz. M. Newton, The Ku Klux
Klan: An Encyclopedia 145 (1991). Sir Walter Scott, The Lady of the Lake adlı
eserinde hem silahların talebi hem de silahlara bir çağrı mesajını ifade eden haç
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yakmayı dramatik etki amacıyla kullanmıştır. Bu ülkede haç yakma, yinede,
çok önceleri İskoç geçmişinden soyutlanmıştır. A.B.D.’ de haç yakma
anlaşılmaz bir şekilde Ku Klux Klan örgütüyle bağdaştırılmıştır.
İlk Ku Klux Klan, Tennessee Pulaski’de 1866 baharında başladı. Ku Klux
Klan bir kulüb olarak başlamasına rağmen, kısa sürede çok değişik bir yapıya
dönüştü. Hürriyetine kavuşan zencilerin siyasal süreçe katılmalarını amaçlayan
yeniden yapılanma dönemine ve bunu gerçekleştirme isteklerine karşı savaştı.
Kısa sürede Klan “ gerçek bir terör hükümranlığını” bütün Güney eyaletlerinde
kabul ettirdi. S. Kennedy, Southern Exposure 31 (1991). Klan kırbaçlama,
kazığa çakılı şekilde yakma ve katletme gibi taktikleri kullandı. W. Wade, The
Fiery Cross: The Ku Klux Klan in America 48—49 (1987). Klan’ın kurbanları
arasında zenciler, Klan’la aynı düşünceyi paylaşmayan beyazlar ve iç savaştan
sonra güney eyaletlerinde vurgun yapan “kuzeyli beyaz dolandırıcılar” vardı.
İkinci Klan örgütünün doğumu 1905 yılında Thomas Dixon’ın The
Clansmen: An Historical Romance of the Ku Klux Klan adlı kitabının
yayınlanması ile başladı. Dixon’ın kitabı, Klan’ı Güney’den zencileri
temizleyen ve Yapılanma (İç Savaştan sonra başlayan tekrar yapılanma)
döneminin “dehşet”inden koruyan bir grup kahraman olarak sunan ilk Klan
örgütünün sempatizanı bir eserdi. İlk Klanın hiçbir zaman haç yakma eylemi
gerçekleştirmemesine rağmen, Dixon’ın kitabı önceki kölelerin yok edilmesini
kutlamak için haç yakılmasını bir sembol olarak sundu. Bundan böyle haç
yakma ilk Ku Klux Klan’la birlikte anılır olmuştur. D. W. Griffith, Dixon’ın
kitabını 1915 yılında The Birth of a Nation adlı filme aktardığında, filmin
tanıtımını yapan poster üzerinde kukuletalı bir Klan üyesini kukuletalı at
üzerinde, sol eliyle atın yularını tutarken sağ eliyle başının üzerinde yanan bir
haçla göstermekteydi. Kısa bir süre sonra, Kasım 1915’te, ikinci klan başladı.
İkinci Klanın başlamasından bu yana, haç yakma eylemleri hem şiddet
tehditleri hem de aynı ideolojiyi paylaşma mesajları olarak kullanılmıştır. İlk
başlangıç töreni Georgia’da Atlanta yakınlarında Stone Mountain’da yapıldı. 40
fit boyunda bir haç dağda yakıldığında, Klan üyeleri bağlılık yemini ettiler. Bu
haç yakma eylemi A.B.D.’de kaydedilen ikinci olaydır. İlk bilinen haç yakma
eylemi, Klan’ın başlamasından bir ayı aşkın bir süre önce, Georgia’da ki bir
çetenin bütün Atlanta’da görülen devasa bir haç yakılarak Leo Frank’ın linç
edilmesini kutlama esnasında yapıldı.
Bu yeni Klan’ın ideolojisi ilk Klan’ınkinden daha farklı değildi. Klan’ın bir
duyurusunda bunu şöyle belirtmekteler: “bizler ırk farklılıklarını açıkça kabul
ediyoruz. ... Beyazların üstünlüğünün desteklenmesine gerçek sadakat
göstereceğiz ve herhangi bir şekilde anlaşmaya büyük bir gayretle karşı
geleceğiz.” Şiddet bu yeni Klan’ın varlığının bir parçasıydı. Eylül 1921’de New
York World gazetesi 4’ü cinayet, 41’i kamçılama ve 27 katran dökerek üzerine
tüy dikme olmak üzere toplam 152 şiddet olayını belgelemiştir.
Klan haç yakmayı şiddet kullanmanın bir tehdidi ve yıldırma aracı olarak
sıklıkla kullanmıştır. Örneğin 1939 ve 1940 yıllarında, Klan sinagog ve
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kiliselerin önünde haç yakmıştır. Sinagog’ta bir haç yakma eyleminden sonra,
bir Klan üyesi eğer haç yakma “Yahudileri susturmazsa, bir kaç gırtlak kesip
neler olacağını görmek isteriz” diye söylemde bulunmuştur. 1941 yılında
Miami’de Klan bir iskân proje alanında “bizler şehrinizden zencileri def etmek
için buradayız ... Eğer kanunlar sizi engellerse bizi arayın” diye duyuruda
bulunarak 4 haç yakmıştır. 1942 yılında Alabama eyaletinde “haftalarca süren
kamçılama ve terörün tırmanış sürecinde” Klan bir sendika binasının önünde ve
sendika liderinin evinin önünde sendika seçimi akşamında haçlar yakmıştır. Bu
haç yakma eylemleri Klan’ın amaçlarına karşı geldiğine inandığı kişilere karşı
tehditler içermekteydi. Bu tehditler, Klan’ın uzun süren şiddet tarihinde özel bir
etkiye sahipti.
Klan II. Dünya Savaşından sonra da korkutma/yıldırma gayesiyle haç
yakmaya devam etmiştir. Bir olayda, “daha önce beyazların oturduğu bir
bölgeye ailesiyle taşınan Afrika kökenli Amerikalı bir öğretmen ön bahçesinde
haç yakılmasından sonra polisten koruma talebinde bulunmuştur.” 1940’lı
yılların sonlarında Virginia Suffolk’ta haç yakılmasından sonra Virginia valisi
“halktan hiçbir kimsenin hangi ırktan olursa olsun Klan veya başka bir örgüt
tarafından teröre veya her hangi bir şekilde yıldırma eylemine maruz kalmasına
izin vermeyeceğini” belirtmiştir. D. Chalmers, Hooded Americanism: The
History of Ku Klux Klan 333 (1980). Bu haç yakma olayları, diğerlerinin
yanında, 1950 yılında Virginia’yı haç yakma konusunda ilk kanunu çıkarmaya
zorlamıştır.
Bu Mahkemenin Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954),
davasındaki kararı, 1950 ve 1960lı yılların sivil özgürlük hareketleriyle birlikte,
yeni bir Klan şiddetini ateşlemiştir. Bu şiddet eylemleri bombolamalar,
dövmeler, silahla vurmalar, bıçaklamalar ve ayaklanmaları içermekteydi. Klan
üyeleri, sivil haklar hareketi ile bağlantılı olan kişilerin bahçelerinde haç
yaktılar, Özgürlük Savaşçılarına saldırdılar, kiliseleri bombaladılar, zencilerin
yanında sivil haklar hareketine sempatiyle bakan beyazları da öldürdüler.
Klan’ın bütün tarihi boyunca, haç yakma eylemleri ortak grup kimliği ve
ideolojisinin sembolü olmuştur. Yanan haç Klan’ın sembolü ve Klan
toplantılarının temel özelliklerinden biri olmuştur. Klan anayasasına (kloran
diye adlandırılıyor) göre, “kızgın haç” “içten, bencil olmayan bütün klan
üyelerinin kabullendiğimiz prensiplere ve kutsal amaca bağlılığın bir amblemi
olmuştur.” Klan broşürlerini ve dergilerini çoğunlukla Kızgın Haç adı altında
yayınlamaktadır.
Ülke çapındaki Klan toplantılarında haç yakma, toplantıların veya üyeliğe
kabul töreninin ulaştığı en doruk noktadır. Bir sonraki Klan toplantısının ilânı
için kullanılan bir poster bir Klan üyesini elinde haçla göstermektedir. Bkz.
MacLean, Behind the Mask of Chivalry: The Making of the Second Ku Klux
Klan 142—143 (1994). Tipik olarak bir haç yakma töreni bir Klan’ın rahibinin
duasıyla başlar, nöbetteki Hıristiyan Askerlerin ilahileri ile devam eder. Daha
sonra Klan haçı ateşe verir ve üyeler sol kollarını haça doğru kaldırark The Old
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Rugged Cross şarkısını söylerler. Bütün tarihi boyunca Klan, haç yakma
eylemini dinsel törenlerinde kullanmaya devam etmiştir.
Kendi üyeleri için haç, kutlamanın ve törenin bir göstergesi olmuştur. 1940
yılındaki Nazi-Klan ortak toplantısında tören, iki Klan üyesinin “alevler içinde
yanan bir haç altında evlenmeleri ile” sona ermiştir. II. Dünya Savaşından sonra
eyalet yasama meclisine sunulan maske karşıtı kanun tekliflerine cevap olarak
Klan protesto etmek için haçlar yakmıştır. 26 Mart 1960 yılında Klan, 10 milyon
yeni üye kaydetme girişimi çerçevesinde bütün Güney eyaletlerinde toplantılar
düzenleyerek haçlar yaktı. Klan, daha sonra 1960 yılında, Richard Nixon ile
John Kennedy arasında, her iki adayın da Klan’ı reddettiği, üçüncü tartışma
toplantısının konusu olmuştur. Bu tartışmadan sonra Klan, Nixon’a desteğini
haçlar yakarak tekrarlamıştır. Klan zencilerin entegrasyonunu engellemek için
şiddet içermeyen taktiklere daha fazla yönelmeye başlayınca, haç yakma
eylemleri Klan toplantılarında daha belirgin hâle gelmiştir. Kısaca belirtmek
gerekirse, haç yakma Klan’ın ideolojisinin ve birliğinin bir sembolü olmaya
devam etmiştir.
Günümüze kadar verilmeye çalışılan mesaj ister siyasî isterse yıldırma
amaçlı olsun, haç yakma bir “nefret sembolü” olarak kullanılmaktadır. Haç
yakma bazen yıldırma mesajı taşımazken, diğer zamanlar verilmeye çalışılan
yegane mesaj olmuştur. Örneğin haç yakma Klan’a üye olmayan bir kişiye karşı
yapıldığında, haç yakma kişide bedenine zarar verileceği korkusu uyandıran
yıldırma mesajı işlevini yüklenmektedir. Dahası, Klanla birlikte anılan tedhişin
tarihi, bir zarar veya ölüm olasılığının bir varsayım olmadığını göstermektedir.
Özellikle haç yakan kimse, kurban olarak seçtiği kişinin Klan’ın gazabını
tehlikeye atma konusunda istekli görünmediği müddetçe, bu eylemiyle
kurbanına karşı Klanın arzularına razı etme anlamı taşıyan çok ciddî bir tehditte
bulunuyor demektir. Aslında, Elliott ve O’Mara davalarının gösterdiği gibi,
Klanla bağlantısı olmaksızın tehdit etmek veya gözdağı vermek isteyen kişiler
de, haç yakma ve siddet arasında kurulan bu bağıntıdan dolayı, haç yakmayı bu
anlamda kulanmaktadırlar.
Özetle, haç yakma herzaman yıldırma mesajı taşımazken, haç yakan kişi,
çoğunlukla, mesaj gönderilen kişilerin yaşamlarından korku duymalarını
amaçlamaktadır. Ve haç yakma eylemi korkutma/yıldırma gayesi taşıdığında,
çok az mesaj bu eylemin verdiği mesajdan daha güçlüdür.

III
A
Ondördüncü Değişiklik yoluyla eyaletlere de uygulanabilir hâle gelen Birinci
Değişiklik, “Kongre, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı kanun yapmayacaktır...”
hükmünü getirmektedir. İfade özgürlüğünü korumanın en iyi yolu “fikir alış
verişinin serbestce” yapılmasının sağlanmasıdır; bunlar son derece büyük bir
çoğunluğun beğenmediği veya rahatsız edici bulduğu fikirler olsalar bile.
Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (1919) (Yargıç Holmes’ın
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muhalefet şerhi); ayrıca bkz. Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414 (1989)
(“Birinci Değişikliğin altında bir temel ilke varsa, bu ilke hükümetin sadece
toplumun bir fikri rahatsız edici veya kabul edilemez bulmasından dolayı o
fikrin ifadesini yasaklayamayacağıdır.”) Bunun için, Birinci Değişiklik, bir
Eyalet’e “ezici çoğunluğun hatalı, kötü neticeleri doğuracağına inandığı sosyal,
ekonomik ve siyasî doktrinlerin yayılmasını yasaklama gücü” vermemektedir.
Whitney v. California, 274 U.S. 357, (1927) (Yargıç Brandeis, muhalefet şerhi).
Buna rağmen, Birinci Değişikliğin sağladığı koruma mutlak değildir,
hükümetin Anayasa ile bağdaşan ifade kategorilerini düzenleyebileceğinin uzun
süredir farkındayız. Bunun için, “söylendiğinde, çağrıştırdığı anlamlar gereği
anında huzuru bozan veya rahatsızlık veren” sözcükleri eyalet yasaklayabilir.”
Sonuçta saldırgan ifadeler (fighting words)– “her hangi bir vatandaşa
söylenildiğinde, kişide var olduğu bilinen şiddetle karşılık verme duygusunu
tahrik edici hakaret ifade eden sözler”—Birinci Değişikliğin kapsamı içerisinde
genelde yasaklanabilir. Dahası, “ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün
anayasal güvenceleri bir eyalete, güç kullanımı veya kanun ihlâline taraf olma
konusunda, böylesi taraftarlığın anında gelişebilecek kanunsuz bir eylemi tahrik
etme veya meydana getirme veya böylesi bir eylemi tahrik etme veya yapma
olasılığına dorudan yönelik olduğu durumların dışında, yasaklama veya
menetme izni vermez.” Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 447 (1969). Ve
Birinci Değişiklik eyalete “gerçek bir tehditi” yasaklama izni de vermektedir.
“Gerçek tehditler” bir kişinin, belli bir kişiye veya kişilere yönelik, kanuna
aykırı şiddet eylemini gerçekleştirme niyetinin ciddî bir ifadesi olan sözlerini
iletmek için kullandığı beyanlarını kapsamaktadır. Sözlü ifadede bulunan kişi,
bu tehdidi gerçekten yerine getirmeye niyet etmeyebilir. Daha çok, gerçek
tehditlere getirilen yasaklama “tehdit edilen şiddetin olması ihtimaline karşı”
halkı korumanın yanında “kişileri şiddet korkusundan” ve “korkunun meydana
getirdiği bu karışıklıktan koruyabilir.” Tehdidin bir kimse veya bir gruba
bedensel zarar verme veya ölüm korkusunu yerleştirme niyetiyle yapıldığı
durumlarda yıldırma, anayasal olarak yasaklanan sözcük anlamında, bir tür
gerçek tehdittir. Davalılar, haç yakma eylemlerinden bazılarının yıldırma
anlamında ifadeye uyduğuna ve haklı olarak böyle algılandığına karşı
değillerdir. İkinci kısımda belirtildiği gibi, bu ülkede haç yakmanın tarihi,
kurbanları şiddetin hedefi olduklarına inandırmak için haç yakmanın çoğunlukla
yıldırma niyetiyle yapıldığını göstermektedir.

B
Virginia Yüksek Mahkemesi’ne göre, R.A.V v. St. Paul davası ışığında, içerik
bakımından tarafsız (nötr) olması dolayısıyla haç yakmanın anayasal olduğu
kabul edilse bile, Virginia eyaletinin haç yakma ile ilgili kanunu muhteva/içerik
ve görüş bakımından ayrımcılık yaptığı için Anayasaya aykırıdır. Virginia
Yüksek Mahkemesi’nin hükmettiği gibi, bir haçı yakmanın sembolik bir ifade
olduğu doğrudur. Klan’ın toplantılarında haç yakması veya bazı kişilerin
başkalarına ait bir mülke yanan bir haç yerleştirmeleri, kişinin iletmeyi arzu
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ettiği mesajı haç yakma eyleminin tam olarak ifade etmesi sebebiyledir. Diğer
iletişim araçlarının aksine, haç yakma etkin ve dramatik tarzda bir mesaj
taşıdığından, kişiler haç yakmaktadırlar.
Haç yakmanın sembolik bir ifade olması, yine de, anayasal sorunu
çözmemektedir. Virginia Yüksek Mahkemesi, konu/içerik bakımından ayrımcı
olduğu durumlarda bir kanun Anayasaya aykırıdır sonucuna ulaşırken, R.A.V
davasına dayanmıştır. Buna katılmıyoruz.
R.A.V davasında, yapıldığında “‘diğer kişilerde ırka, renge, itikata, dine veya
cinsiyete dayalı öfke, dehşet ve nefret uyandıracağı bilgisiyle’”, haç yakmayı da
içeren, böylesi sembolik bir eylemi yasaklayan yerel kanunun anayasal olmadığı
hükmüne vardık. Kanunda belirtilen temellerde sadece “şiddet uyandıran”
kişileri hedef alarak, kapsam bakımından ayrım yaptığından dolayı kanunun
Anayasaya uygun olmadığı kararına vardık. Kanun “örneğin siyasî bütünleşme,
sendika üyeliği veya homoseksüelliğe dayalı düşmanlık belirtmek gibi diğer
düşüncelerle ilintili olarak, saldırgan ifadeler kullanmayı arzu eden kişileri”
kapsamamaktaydı. Bu konu-bağımlı ayrımcılık, eyalete “hoşa gitmeyen
konularda düşüncelerini ifade eden kişilere özel yasaklar getirmeye” izin
verdiğinden dolayı, kanun anayasal değildi.
R.A.V. davasında, Birinci Değişikliğin ifadenin yasaklanabilir çerçevesinde
konu-bağımlı ayrımcılığın bütün şekillerini yasakladığı kararına varmadık.
Daha ziyade, kapsama dayalı bazı ayrımcı tutumların Birinci Değişikliği ihlâl
etmediğini belirttik.
Aslında, sadece belirli tipteki bir tehdidi yasaklamanın anayasal olabileceğini
ifade ettik. ... Dolayısıyla, R.A.V. kararının bir eyalete sadece “saldırgan politik
mesajlara” dayalı müstehcen ifadelere, veya “yalnızca iç kesimlerdeki kentlere
yardım konusunda politikasını açıklayan Devlet Başkanına karşı tehditlere”
yasaklama getirmesine izin vermezken, Birinci Değişiklik “yalnızca belli bir
ifade sınıfının yasaklanma sebeplerine” dayalı kapsam ayrımına izin
vermektedir.”
Benzer şekilde, Virginia kanunu yıldırma niyetiyle haç yakmayı
yasaklamasından dolayı Birinci Değişikliğe müdahale etmiş değildir. R.A.V.
davasında söz konusu olan kanunun aksine, Virginia kanunu yalnızca “hoşa
gitmeyen belli konulardan birine” yöneltilen ifadeyi hakaret sebebiyle
seçmemektedir. Bir kişinin diğer kişinin ırk, renk, cinsiyet veya dininden dolayı
veya o kişinin “bağlı olduğu siyasî görüşü, sendika üyeliği veya eşcinselliği”
sebebiyle yıldırmaya yönelik haç yakıp yakmaması mesele değildir. Dahası, bir
gerçek olarak, haç yakan kişiler yıldırma eylemlerini yalnızca ırksal veya
dinsel açıdan azınlık teşkil edenlere yöneltmektedirler. Aslında, Elliott ve
O’Mara davalarında, davalıların ırksal bir maksatla haçı yakıp yakmadıkları en
azından açık değildir. (Yargıç Hassell’in karşı görüşü) (“bu davalılar ırksal bir
maksatla değil, Elliott’un bahçesinde silah atış poligonunun varlığından dolayı
şikayette bulunan komşularına kızmış olduklarından haç yakmışlardır”
muhalefet şerhini düşerek).
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Birinci Değişiklik, haç yakmanın özellikle yaygınlaşma eğilimi olan bir
yıldırma eylemi olması sebebiyle, yıldırma niyetiyle haç yakmaların yasal
olmayan bir eylem olarak nitelenmesi konusunda Virginia Eyaletine izin
vermektedir. Yıldırma mesajlarının hepsini yasaklama yerine, Virginia şiddet
içeren bir gösterge olarak haç yakmanın oldukça uzun habis tarihi ışığında bu alt
gruba ait yıldırma mesajlarını düzenlemeyi seçebilir. Böylece, tıpkı bir eyaletin
şehvetli içeriğinden dolayı en müstehcen bir açık saçıklığı yasal yönden
düzenleyebildiği gibi, aynı şekilde bedendsel zarara uğrama korkusu
uyandırabilecek yıldırma biçimlerini yasaklamayı da seçebilir. Yıldırma
niyetiyle yapılan haç yakma eylemine getirilecek yasaklama, R.A.V. davasındaki
kararımızla tamamiyle uyuşmaktadır ve Birinci Değişiklikle uyumludur.

IV
Virginia Yüksek Mahkemesi, alternatif olarak, Virginia eyaletinin haç yakma ile
ilgili kanununun, “böylesi bir haç yakma, kişi veya kişileri yıldırma niyetinin
aksi ispatlanıncaya kadar geçerli bir delili olacağını” belirten hükmü sebebiyle,
anayasaya aykırı şekilde fazlasıyla geniş olduğuna karar vermiştir. …
Jüriye yöneltilen talimatta da yorumlandığı şekliyle, aksi ispatlanıncaya
kadar yıldırma niyetinin olduğunu varsayan hüküm, bir eyaletin yıldırma
niyetiyle haç yakmayı yasaklayabilmesinin arkasındaki sebepleri mesnetsiz
bırakmaktadır. Aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olan delil öngörüsü, bir jüriye,
davalının savunmalarında anayasal (savunma) haklarını kullanmama seçimini
yapabileceği her haç yakma davasında mahkûmiyet kararı vermesine izin
vermektedir. Ve Black gibi davalıların savunma yaptıkları durumlarda bile, aksi
ispatlanıncaya kadar geçerli delil hükmü davaya özgü gerçekler dikkate
alınmaksızın yıldırma niyetini jürinin bulabilmesini daha olası hâle
getirmektedir. Bu hüküm sadece haç yakma olgusuna dayanarak Eyalete kişiyi
tutuklama, kovuşturma ve mahkûm etme izni vermektedir.
Haç yakma eylemi, kişinin, anayasal olarak yasaklanan yıldırma eylemine
karıştığı anlamına gelebilir. Fakat, bu aynı eylem, kişinin temelde sadece siyasî
bir ifadeyle meşgul olduğu anlamına da gelebilmektedir. Aksi ispatlanıncaya
kadar geçerli delil hükmü, bu kanunda haç yakmanın her iki anlamı arasındaki
ince ayrımı bulandırmaktadır. Jüri talimatında yorumlandığı üzere, bu hüküm
anayasal olarak korunan siyasal söylemi engellemektedir, çünkü Birinci
Değişikliğin özünde koruduğu bir yasal siyasal söylemde bulunan kişiyi
Eyaletin kovuşturma—belki de mahkûm etme— ihtimali söz konusudur.
Haç yakma tarihinin belirtttiği gibi, haç yakma her zaman yıldırmak için
yapılmamaktadır. Daha çok, haç yakma bir ideolojinin ifade edilmesi, bir
grubun dayanışma sembolüdür. Klan toplantılarında yapılan dinsel ayindir ve
Klan’ı temsil eder. Bunun için, “politik bir toplantıda haç yakma neredeyse aynı
şekilde korunurdu.” R.A.V. v. St. Paul, 505 U.S. 402, n. 4 (Yargıç White
mutabık (ayrı) görüşü) Gerçekten, bazı zamanlar haç yakan bir kimse ne bir
ideolojinin ifadesi olarak ne de yıldırma gayesi güderek bu işi yapmaktadır. Haç
yakma Mississpi Burning (Mississpi Yanıyor) gibi filmlerde ve Sir Walter
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Scott’un sahneye uyarlanan The Lady of the Lake (Gölün Hanımı) gibi tiyatro
oyunlarının bazı sahnelerinde vardır.
Aksi ispatlanıncaya akadar geçerli olan delil hükmü, bu değişik haç yakma
eylemleri arasında fark gözetmez. Öfke veya içerleme maksadıyla haç
yakmayla, tehdit veya mağduru yıldırma niyetiyle yapılan haç yakma arasında
ayırım yapmaz. Kamuya açık toplantılarda haç yakma ile bir komşunun
bahçesinde haç yakma arasında ayırım yapmaz. Bir kişiye karşı yapılan haç
yakma eylemiyle, aynı görüşe sahip kişilerin oluşturduğu bir gruba karşı yapılan
eyleme farklı yaklaşmaz. Jürinin, bir kişinin mülkünde kendi rızasıyla haç
yakılması olayı ile, bir başka kişinin mülkünde kendi izni olmaksızın haç
yakılması olayına aynı şekilde yaklaşım göstermesine olanak verir.
Haç yakılmasının, siyasî bir toplantıda olsa bile, yanan haçı gören halkın
büyük çoğunluğunda kızgınlık veya öfke uyandırdığı doğru olabilir. Bu öfke ve
nefret anlamı bütün haç yakma eylemlerini yasaklamak için yeterli değildir.
Gerald Gunther’in dediği gibi, “Nazi Almanya’sında geçirdiğim çocukluğumdan
ve bu ülkedeki daha mutlu yetişkinlik dönemimden çıkardığım ders, bütün
gücümle bağnazların nefret dolu fikirlerini ifşa etmeyle, fakat aynı zamanda
kanunun gücüyle her hangi bir toplumun nefret dolu fikirleri bastırma
gayretlerine karşı gelmenin aynı çetin yolunda bazen yürüme zorunluluğudur.”
Bu davada, aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olan delil hükmü, bir haç yakma
eyleminin yıldırma niyetiyle yapılıp yapılmadığına karar verebilmek için gerekli
olan diğer bütün konuyu içeren faktörleri gözardı etmektedir. Birinci Değişiklik
böylesi kısa yol kullanımına izin vermemektedir.
Bütün be sebeplerle, aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olan delil koşulu, jüri
talimatında yorumlandığı ve Black’in davasında uygulandığı gibi, yüzeysel
olarak bakıldığında anayasal görünmemektedir.
Virginia Yüksek
Mahkemesi’nin aksi ispatlanıncaya kadar geçerli delil hükmünün anlamını
yetkili bir kurum güvenilirliği ile yorumlamadığını farketmekteyiz. Yargıç
SCALIA’nın aksine, aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olan delil hükmünün her
hangi bir yorumunun Birinci Değişikliği tatmin edip etmeyeceğine dair her
hangi bir varsayımda bulunmayı reddetmekteyiz. Daha çok, aksi ispatlanıncaya
kadar geçerli delil hükmünün jüri talimatıyla yorumlanması sebebiyle, bizim
görüşümüz, bu noktada, hükmün kanunu geçersiz kıldığı yönündedir. Bizim
tanımladığımız anayasal itirazlardan kaçınmak için şimdiye kadar uygulanan
tarzlardan farklı bir şekilde kendisine iade edilen davayı görüşen mahkemece
yorumlanabileceği olasılığını teorik olarak kabul etmekteyiz. Bu olasılığın her
zaman için var olabileciği görüşündeyiz.

V
Barry Black hakkındaki kararla ilgili olarak, Virginia Yüksek Mahkemesi’nin
bu kişiye verilen mahkûmiyet kararının uygun olmadığı görüşüne katılıyoruz ve
Virginia Yüksek Mahkemesinin verdiği kararı onaylıyoruz. Elliott ve O’Mara
davasıyla ilgili olarak, Virginia Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararı bozuyor
ve davanın bir daha görüşülmesi için iade ediyoruz.
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Bu şekilde hükmedildi.
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