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Clarence’ın kız torununa,
hayranlık dolu duygularımla...

Dünyada buna samimi olarak inananlar var olduğu sürece,
kendi muhakemeleri onlara bunun akılsızca
ve vicdanları yanlış olduğunu söylese de,
onlar daima fikirleri cezalandırmayı düşüneceklerdir.
Walter Bagehot, The metaphysical basis of toleration
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Çevirenin Önsözü
Siyasi ‘aktör’ konumundakilerin bile bazı ‘ifade’leri nedeniyle cezai kovuşturmaya uğradığı bir
ülkede, ‘ifade’ ve ‘özgürlük’ kelimelerinin bir tamlama halinde yan yana gelememesi –veya
tersinden bakarsak sık sık bir araya gelmesi– olağan sayılmalıdır.
Elinizdeki kitabın yayın yılı 1982’dir; yani Türkiye ve ‘ifade özgürlüğü’ için anlamlı bir yıl.
Çünkü bu tarih, bugün hiç kimsenin memnun olmadığı, ama nedense bir türlü değiştirilemeyen bir
‘darbe anayasası’nın yürürlüğe girdiği yıldır. Üstelik öncesindeki iki yılın, hiçbir anayasal
güvencenin yürürlükte olmadığı ve insanların siyasi anlamda bir ‘özgür ifade hakkı’na bile sahip
olamadığı ‘olağanüstü’ bir dönem olduğu da, hatırlanmayı fazlasıyla hak eden bir gerçektir.
Bu eserin19 yıl sonra Türkçe’ye kazandırılıyor olmasını, ‘geç kalınmış’ bir girişim olarak mı
–yoksa şu anda bile Türkiye’de bir ‘hak ve özgürlükler sorunu’ yaşandığı düşünüldüğünde– ‘iyi bir
zamanlama’ olarak mı görmek gerekir; sanıyorum buna, eseri okuyanların karar vermeleri
gerekecek.
İfadenin, yalnızca insana özgü bir eylem oluşu ile değil, ayrıca düşünce ve vicdan
özgürlüğüyle olan bağlantısı sebebiyle de önemli olduğu kuşkusuzdur. İletişimin artık zaman ve
mekan boyutlarını adeta sıfırladığı bir süreçte, insanın kendi dışındaki dünyayla olan iletişiminin
tek yolu olan ifadenin bir kat daha önem kazanması kaçınılmazdır. Ayrıca yöneten-yönetilen
ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde bireyin, bugünü ve geleceğine ilişkin olarak kendi dışında
cereyan eden bütün karar alma süreçlerine katılmasının yegâne yolu da, yine ifadedir.
Bireyin artık toplumun bir üyesi olarak değil, kendinden önemli bir varlık olarak değer
kazanıyor olması, önümüzdeki yüzyılın ekonomik, toplumsal ve özellikle siyasi profilini
belirleyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla, belki de ifadeyi bu kadar önemli kılan asıl husus, onun
diğer bütün hak ve özgürlüklerin kullanılmasının en belirgin vasıtası olmasıdır.
Frederick Schauer, konuyu bir hukukçu kimliğiyle, ama siyaset felsefesine olan derin
vukufuyla ele almakta ve böylece siyaset felsefesinde çok sık kullandığımız, hak, özgürlük, eşitlik
gibi kavramların da felsefi arka planlarını irdelemiş olmaktadır. Bu bağlamda Schauer, bağımsız
bir Özgür İfade İlkesi’ni meşrulaştıracak bütün tezleri inceleyerek, tam bir akademisyen titizliği
içinde davranmaktadır. Öyle ki, meşruluğunu sorgulamakta olduğu bu İlke’yi destekleyebilecek en
‘elverişli’ tezleri bile –şeytanın avukatlığına soyunur bir üslup içinde– adeta silkelemekte ve kendi
tezleri bile, bu acımasız operasyondan kurtulamamaktadır.
Eserin, hukuk ve siyaset felsefelerinin temel kavramları ve bu alanda söz söylemiş, ilk
çağdan günümüzdekilere kadar pek çok düşünürün fikir ufkunda bir gezinti yaptırması
bakımından da yararlı olduğu söylenebilir.
Yayın dünyamızda, anayasal ve yasal bir sorun olarak ifade özgürlüğünü ele alan –gerek
çeviri ve gerekse telif– az sayıda eserin mevcut olduğunu söylemek, pek yanlış olmasa gerektir.
Üstelik, konuyu felsefi yönleriyle ele alan hemen hiçbir eserin bulunmayışını, ifade özgürlüğünü
hukuk düzleminde besleyebilecek felsefi tezler üretme açısından, ülkemiz entelijansiyası için
büyük bir eksiklik olarak görmekteyim.
Bu isabetli seçiminden dolayı Prof. Sayın Atilla YAYLA’nın şahsında Liberal Düşünce
Topluluğu’na teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum.
Çevirinin, temel hak ve özgürlüklerimizi ‘ifade’ bile edemediğimiz bir dönemde, ülkemizin
düşünce hayatında önemli bir boşluğu doldurarak, demokratikleşmemize ve insanlarımızın
özgürleşmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.
Trabzon, Temmuz 2001

M. Bahattin SEÇİLMİŞOĞLU

Önsöz
Bu kitap, on yıllık bir araştırmanın felsefi kapsamı ve bir hukuk sorunu olarak ifade özgürlüğü
hakkında yazılmış bir eserdir. İfade özgürlüğünün hukuki yönleri üzerine sürekli olarak yazdıkça,
felsefi incelemenin birçok alanına, özellikle epistemoloji, etik, siyasi ve sosyal felsefe, hukuk
felsefesi ve estetiğe uzanan güç bir problemin özel uygulaması olan ifade özgürlüğüne ilişkin
hukuk üzerinde durma noktasına geldim. Son yıllarda, her ne kadar belli bir üslup içinde ve
felsefeden ziyade hukuktan aldığım örneklerle de olsa, aslında felsefe konusunda yazmakta
olduğumu fark ettim. Bu kitapta, araştırmayı, belirli yasalar ya da birtakım hukuk sistemlerinde
ifade özgürlüğünün korunması gibi sorunlardan ayırarak, bir felsefi problem olarak ifade
özgürlüğünden söz etmek üzere, o hukuki yönelimi terk ettim.
Bu kitabın yazılmasının ardındaki motivasyonun büyük kısmı, hukuk sisteminin, ifade
özgürlüğünü bir veri olarak alıp, kabul ettirmeye çalıştığı bu ilkenin felsefi temelleri olup
olmadığına pek az bir dikkat harcadığını yavaş yavaş fark etmemdi. Bu yaklaşım, yalnızca felsefi
açıdan zahmetli olmakla kalmayıp, hukuki analiz bakımından da eksiktir. Bir siyasi ilkenin felsefi
temellerini ortaya çıkarmayı başaramadığımız sürece, o ilkenin özel uygulamasına ait sularda bir
kıyıdan diğerine kürek çekmemiz çok zor olabilir.
Bu çabayı, her şeyden önce bir kavramsal açıklama idmanı olarak görmekteyim. Çağdaş
siyaset felsefelerinin pek çoğunun genel eğilimine uyarak bu kitap, kavramsal analizi normatif
çıkarımlarla birleştirmektedir. Fakat vurgusu, günümüzdeki siyaset felsefesinin tarzından
farklılaşmaktadır; çünkü bu kitapta kavramsal analiz, normatif çıkarımlardan daha belirgindir.
Belki de bunun sebebi, ifade özgürlüğü konusunda, sözgelimi eşitlik veya demokrasi ya da siyasi
ahlaktan daha az felsefi eserler bulunmasıdır. Daha az olması sebebiyle de daha fazla kavramsal
karışıklık, açıklanmadan kalmaktadır. Eğer bu görevi başarırsam, normatif çıkarımlarımın
başarısız olmasına pek fazla aldırmayacağım.
Bu kitap, her ne kadar hukuki bir yaklaşımdan ziyade felsefi yaklaşımı benimsese de, hukuki
köklerinden de tamamen kopmamaktadır. Her şeyden önce, ben bu kitabı, profesyonel bir
felsefeci olarak değil, bir avukat arka planıyla yazmaktayım. Ayrıca, hukukun ifade özgürlüğü
konusunda ne yaptığını umursamamak hatalı olabilir. Çünkü hukuk, buna ilişkin hem doktrin hem
de açıklayıcı örnekler sağlamaktadır. İfade özgürlüğüyle ilgili hukuk kuralları çoğu zaman, önemli
felsefi ilkelerin kaynaklarıdır ve diğer pek çok durumda da öğretici hataların açıklamalarını yapar.
Bu kitapta belli hukuk kurallarını veya açık olguları nadiren zikretmeme rağmen, söylemek
durumunda kaldıklarımın pek çoğunun da, hukuk doktrini bakımından kendi gerekçeleri
bulunmaktadır.
Bu eser birçok ortak tema içermektedir ve uygulama seviyesinde, siyaset felsefesinden
nispeten bağımsız bir ilke bolluğunun bulunduğunu varsaymakta, ama iddia etmemektedir. İfade
özgürlüğü konusunda sık sık tekrar ettiğimiz referanslar, ifade özgürlüğünü o bağımsız ilkelerden
biri olarak ele aldığımızı düşündürecektir ve buradaki tezlerden pek çoğu, böyle bir bağımsız ilkeyi
felsefi temellere oturtmaya ayrılmıştır. ‘Temeller’ şeklindeki çoğul kullanımım kasıtlıdır; zira,
kitabın temalarından bir diğeri de, bizim normalde ‘ifade özgürlüğü’ diye adlandırdığımız şeyin,
aslında bir ilke olmayıp, her biri ele alınan belli bir soruna bağlı olarak az veya çok işe yarayan,
farklı fakat karşılıklı ilişkileri bulunan ilkelerin bir toplamı olduğudur.
Bir diğer önemli tema ise, ifadenin öncelikle bir ötekine saygı davranışı olduğu görüşüdür.
Kendine saygı davranışı ile ötekine saygı davranışı arasında kabul edilebilir bir ayırım
olabileceğinden tümüyle emin değilim; ama eğer böyle bir ayırım mevcutsa, o zaman ifade,
büyük zarara ve büyük faydaya sebep olma yeteneğine sahip ve bu nedenle çoğu zaman ötekine
saygı demektir. Açık gibi görünen bu gerçeği fark edememek, ifade özgürlüğü konusunda
olağanüstü saçma birtakım genellemelere yol açmıştır ve buna ilişkin olarak her şeyi yerli yerine
koymak, bu kitabın öncelikli amaçlarından biridir.
Son olarak, ifade özgürlüğü teorisi ile haklar teorisi arasındaki yakın ilişkiye temas etmek
istiyorum. Bu ilişkiyi, kitabın her yerinde ve özellikle ‘hakların yapısı’ bağlamında ele almaktayım.
İfade özgürlüğü konusunda söylediklerim ne kadar kesinse, hakların yapısına ilişkin olanların çoğu
o kadar tartışmalıdır. Hakların yapısı konusunda bir teori geliştirmek benim ana amacım olmasa
da, genel olarak haklar üzerine yaptığım tartışmaların bir kısmı, ifade özgürlüğü özel sorununun
ötesine de uygulanabilir.

Kitap üç kısımdan oluşmaktadır. I. Kısım’da, kısmen yapay bir Özgür İfade İlkesi ortaya
koymak suretiyle, analizin çatısını oluşturmaya çalışıyorum. Daha sonra, siyaset felsefesinde
böyle bağımsız bir ilkenin kabulünü destekleyebilecek tezleri anlatıyor ve analiz ediyorum. II.
Kısım’da ise, neredeyse sadece kavramsal açıklama görevini üstleniyorum. Özgür ifade hakkı ne
tür bir haktır? Hangi faaliyetleri kapsar ve kapsadığı alan içinde korunma gücü ne kadardır? III.
Kısım’da da, özellikle iftira, müstehcenlik, ulusal güvenlik ve yürüyüşler, gösteriler ve mitingler
gibi nispeten özel uygulamaları ele alıyorum. Bu örnekler tanımlayıcı olup, ayrıntılı değildir ve ilk
iki kısımdaki analizlerin, çok sık karşılaştığımız ifade özgürlüğüne ilişkin çeşitli sorunlarla nasıl bir
bağlantısı olduğunu göstermek amacıyla tasarlanmıştır.
Bu eser, belki de sadece, ifade özgürlüğünün hangi ölçüde Pandora’nın kutusuna benzediğini
gösterecektir. Bütün (veya en azından bir kısım) dilsel veya tasvîri davranışların, özellikle
hükümetin denetiminden muaf olması gerektiği şeklinde bir ilkenin varlığından söz etmek, insan
faaliyetinin muazzam alanı hakkında çok şey söylemek demektir. Anlayabildiğim kadarıyla
görevim, bu alanı kullanılabilir ölçülere indirmektir. Çünkü çok fazla şey söylediğimizde, aslında
hiçbir şey söylemediğimiz zamanki kadar az şey söylemiş oluruz.
Williamsburg, Virginia
18 April 1981

Frederick Schauer

Teşekkür
Çok sayıda kişinin yardımı olmaksızın bu kitabı tamamlayamazdım. Kitaba, Cambridge
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Misafir Üyesi ve Cambridge Wolfson Koleji’nin Misafir Öğretim
Üyesi olma ayrıcalık ve şerefine ulaştığım bir yıllık süre esnasında başlamıştım. O yıl boyunca elde
ettiğim derin düşünme ve uyarıcı tartışma fırsatları vazgeçilmezdi ve gerek Hukuk Fakültesi’ne,
gerekse Wolfson Koleji’ne, hem olağanüstü heyecan verici entelektüel bir çevre, hem de
çalışmama kolaylık sağladıkları için her zaman müteşekkir kalacağım. O zamandan beri,
kendileriyle bu kitapta ele alınan konular hakkında verimli konuşmalar yaptığım ve bu projenin
tamamlanması için elzem olan desteklerini sürekli olarak veren, William and Mary Koleji’ndeki
meslektaş topluluğu içinde bulunmuş olmaktan dolayı, özellikle talihliyim.
Kitapta yer alan fikirlerin pek çoğu, bilhassa Nottingham Üniversitesi, College Cork
Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi, Kraliyet Felsefe Enstitüsü, Georgia Üniversitesi, Williams
Müstehcenlik ve Film Sansür Komitesi, Cambridge Üniversitesi Hukuk ve Felsefe Fakülteleri gibi
çeşitli üniversiteler ve birtakım gruplardaki makale ve konferanslarda ve yine William and Mary
Koleji’nde, çeşitli vesilelerle daha önce sunulmuştu. Bütün bu kurumlara, kendilerinden önce
konuşma fırsatını bana verdikleri için şükran borçluyum ve dinleyicilerim arasından, itiraz
niteliğindeki soru ve yorumlarıyla, fikirlerimi şimdiki durumlarına geliştirmeme imkan verenlere
daha da müteşekkirim.
Thomas Barton, Harry Clor, Tom Collins, Hyman Gross ve Ian White, elle yazılmış ilk
taslakları okuma ve yorumlama konusunda epeyce naziktiler ve kitabın son şekli, onların gerek
üslup ve gerekse muhteva üzerindeki nafiz gözlemlerine çok şey borçludur. Sondan bir önceki
taslağı, büyük bir dikkat ve sezgi ile kritik eden ve söylediğim hiçbir şeyin itirazsız yürümemesini
titizlikle sağlayan Mary Jane Morrison’a, özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Değerli tartışmaları için kendilerine şükran duyduğum bütün insanların isimlerini sıralamam
mümkün değil. Sözgelimi Süreklilikler Aleyhindeki Kural veya Analitik-Sentetik Ayırımı gibi
konular yerine, ifade özgürlüğü konusunda yazmanın avantajlarından biri, çok farklı disiplinlerden
birçok insanın, değerli bilgi kaynakları sağlamak konusunda hem istekli, hem de buna ehil
olmalarıdır. Kendileriyle bu konuları tartışmaktan elde ettiğim büyük faydayı hiçbir şekilde
eksiltmeden, bana çok yardımcı olan herkesin adını zikredemiyorum. Ancak, kendilerine özel bir
teşekkür borçlu olduğum bazı kişiler var: Paul O’Leary, halk egemenliği kavramı konusundaki
verimli tartışmanın kaynağıydı. Alan Fuchs, John Garvey, Stanley Paulson ve Richard Tur’la
yaptığım tartışmalar, hakların yapısı konusundaki düşüncelerimi geliştirmemde yardımcı oldu. Ve
Mary Hesse, bilim felsefesi ile siyasi bir ilke olarak düşünce özgürlüğü arasındaki ilişki konusunda
kuramsal düşünce yürütmelerim esnasında, çok büyük bir sabır gösterdi. Ayrıca, burada sunulan
tezlerin daha önce yayınlanmış versiyonları üzerine yorumlar geliştirmek nezaketini gösteren
kişilerden de büyük ölçüde yararlandım. Onların bu ilgisi, akademik diyalogun en yüksek
ideallerinin örnekleri oldu ve beni, bu kitabı yazmamın boşuna olmayacağı konusunda ikna etti.

I. KISIM

ÖZGÜR İFADE İLKESİ

1. BÖLÜM

Özgür İfade İlkesi

SİYASİ İLKELERİN BAĞIMSIZLIĞI
İlkeler, siyaset felsefesinin geçer akçeleridir. Siyasi tezlerimizde, eşitlik ilkesi, özgürlük ilkesi,
demokrasi ilkesi ve kamu yararı ilkesi gibi birtakım ilkelere başvururuz. Yine ifade özgürlüğü ilkesi
de, sık sık başvurduğumuz bir başka ilkedir ve bu kitabın konusunu teşkil eden de bu ilkedir.
Fakat özel olarak bu ifade özgürlüğü ilkesine yönelmeden önce, bütün ilkelerle ilgili olan önemli
bir özelliğe dikkat çekmem gerekir. Bunu, siyasi ilkelerin bağımsızlığı olarak adlandırıyoruz ve
bunun anlaşılması, ifade özgürlüğü ilkesi özeli üzerinde daha net düşünmemize imkan verecektir.
İlkeler hakkında çok daha fazla konuşabilmemiz, siyaset felsefesinde bulunan iki farklı
türdeki ilkeyi birbirinden ayıramamak yüzünden zorlaşmaktadır. Birinci tür, hemen hiçbir surette
bir ilke olmayıp, daha ziyade geniş bir ilkenin özel halidir. Diğer tür ise, bağımsız veya açık bir
ilkedir. Birincisinin kendine özgü bir gerekçesi olmayıp, bunun yerine geniş ilkeyi destekleyen
tezler tarafından meşrulaştırılmaktadır; ki bu geniş ilke daha sonra, dar olan ilkeyi de içine
alacaktır. Buna karşılık, bağımsız ilkelerin kendi gerekçeleri bulunmaktadır. Bunların kabulü, daha
geniş ve daha kapsamlı ilkenin bir ilkenin tezinin kabulüne bağlı değildir.
Bu ayırımı, hayvanların öldürülmesi konusundaki bir örnekle tasvir edebiliriz. Hayvanların,
hiç değilse hayat ve ölüme ilişkin haklar bakımından insanlarınkine eşdeğer haklara sahip
olduğuna inandığından dolayı, öldürülmesine karşı çıkan birini göz önüne alın. Böyle bir kişi doğal
olarak, nefis müdafaası durumu hariç, hayvanların herhangi bir suretle öldürülmesine itiraz eder.
Yani hayvanların, beslenme, giyim-kuşam veya spor amacıyla öldürülmesine itiraz edecektir. Eğer
bu kişiye, bir spor olan avcılığa karşı olup olmadığını sorarsak, avlanma aleyhine bağımsız bir teze
ihtiyaç duymayacak ve bunu kullanmayacaktır. Onun, hayvanların öldürülmesine karşı olan
kapsamlı ilkesi, avcılığı da kapsar ve avlanmaya karşı oluşu, hayvanların herhangi bir şekilde
öldürülmesine olan kapsamlı itirazının sadece bir özel halidir.
Ama kendileri et yiyen, deri ayakkabılar ve eldivenler giyen, ancak yine de spor olarak
avlanmaya itiraz eden pek çok insan vardır. Avcılığa karşı muhakemeli bir tez geliştirmek
durumundaki bu tür insanların tezi, hayvanların öldürülmesine karşı daha genel bir itirazın bir
parçası olamaz. Hayvanların beslenme veya giyim-kuşam için öldürülebileceğinin kabulü, bütün
hayvanların öldürülmesine karşı çıkan ayrıştırılmamış bir ilkeye başvurulmasını önler. Bu kişiler,
bunun yerine, avlanmaya özgü veya özel olması sebebiyle sadece avcılığı kınayan daha spesifik
bir tezden, daha dar ve daha spesifik bir ilke inşa etmek zorundadırlar. Bu şartlarda, hayvan
hayatının kutsallığı üzerinden öncüllendirilmiş bir genel tez sunmak uygun olmayacaktır.
Yalnızca daha geniş bir ilkenin bir özel hali olan ilkenin en önemli özelliği, bu dar ilkenin
kabulünün, geniş olan ilkenin kabulünü de gerektirmesidir. Hayvanların herhangi bir şekilde
öldürülmesine karşı çıkan bir A kişisi, bir başka B kişisini, tavşanların spor amacıyla
avlanmasından alıkoymak için ikna etmek isterse, öldürme sebebini göz önüne almaksızın, bütün
hayvanların öldürülmesinin yanlış olduğunu ileri sürebilir. Fakat B bu tezi kabul etmeyebilir ve
dolayısıyla, bu genişlikteki bir ilkeyi reddedebilir. Bu yüzden tavşanların avlanmasına karşı tercih
edilen tez, B açısından ikna edici güçte değildir. Çünkü o, geniş ilkeyi kabul etmemektedir; bu
yüzden B, ancak avlanma hakkında özel bir şeyler söyleyen bir tezle ikna edilebilecektir. Eğer A,
spor amacıyla avlanmanın kötülüğü konusunda özel bir şeyler söyleyebilirse, işte o zaman, kabul
edilmesi, hayvanların herhangi bir sebeple öldürülmesinin yanlış olduğu şeklindeki daha geniş
ilkenin kabulünü gerektirmeyen bir bağımsız tez oluşturmuş olur.
İlkeler, farklı özel oluş seviyelerinde ifade edilebilir ve açılabilir. Daha kapsamlı olan diğer
ilkelerden bağımsız olan bir ilke, yine de başka bağlamlarda, diğer esasları tek tek içeren geniş
ilke olarak hizmet edebilir. Eğer bir kimse, hayvanların beslenme ve giyim-kuşam amacıyla
öldürülmesinin mazur görülebileceği, ancak spor amacıyla öldürülmesinin böyle olmadığı
şeklindeki ilkeyi kabul ediyorsa, bu ilke, soyu tükenmekte olan türlerin spor amacıyla
avlanmasının mazur görülemez olduğu şeklindeki ilkeyi de içerecektir. Ama başka bir kişi de,

herhangi bir hayvanın spor amacıyla avlanmasının mazereti olamayacağı şeklindeki ilkeyi kabul
etmeyebilir. Yine de bu ikinci kişi, soyu tükenmekte olan türlerin avlanmasının yanlış olduğuna
ikna edilebilir, ama yalnızca, soyu tükenmekte olan türlerin korunması gerektiği hakkındaki, özel
veya buna özgü bir şeyler söyleyen bir tez kullanılarak. Bu tez daha dar kapsamlıdır, fakat aynı
zamanda daha güçlüdür. Dar kapsamlıdır, çünkü çeşitli sebeplerle pek çok hayvan türünün
öldürülmesine izin vermektedir. Daha güçlüdür, çünkü bunun kabul edilmesi, ne herhangi bir
hayvanın öldürülmesinin yanlış olduğu tezinin, ne de herhangi bir hayvanın spor amacıyla
öldürülmesinin yanlış olduğu şeklindeki tezin kabul edilmesini gerektirmez. Daha az sayıda ve
daha dar kapsamlı öncüllerin kabulünü gerektirmesi, bir ilkeye dayanıklılık gücü kazandırır.
Bağımsız bir ilke, daha geniş olan ilkenin reddedilmesine dayanabilir, fakat bir özel hal olan ilke,
özel hali olduğu ilke reddedildiğinde çöker.
Bu ikinci örneğin de gösterdiği gibi, bağımsızlık görecelidir. Bir ilkenin (veya bir tezin,
gerekçenin ya da teorinin) bağımsızlığı, soyutlamak suretiyle tek başına değerlendirilemez. Bir
şey, bir başka şeyden bağımsız olmalıdır. Bir ilke, tartışma bağlamının işaret ettiği diğer bazı
ilkelerden bağımsız olduğunda, o ilkenin bağımsız olduğunu söyleriz. Ama o, diğer her ilkeden
bağımsız değildir, çünkü bu, çoğu durumlarda imkansız olacaktır. Bu durumda bir x ilkesi, bir y
ilkesinden bağımsız olabilir, ancak yine de sadece bir z ilkesinin özel hali olmaya devam eder. X’i
ancak, kendisinden y’nin bir özel hali olarak söz edilen alternatif olduğunda ‘bağımsız’ olarak
adlandırırız. Eğer x’ten, daha geniş bir z ilkesinin bir özel hali olarak söz ediyorsak, onu bağımsız
olarak adlandırmayız.
Bu hususu açıklamak için, son bir defa daha avcılık örneğini kullanmak istiyorum. Herhangi
bir kimse, mermi israfının önlenmesi gerektiğine inandığı için, spor amaçlı avlanmaya karşı
çıkabilir. Avcılığa bu tarzda bir itiraz gerekçesi, hayvan hayatının kutsallığına dayanan gerekçeden
bağımsızdır. Ancak, aynı zamanda bu, mesela metal ya da maddi eşyaların gereksiz kullanımının
yasal olarak engellenmesini öngören daha geniş bir ilkenin özel hali de olabilir. Eğer bir tez veya
gerekçe, bir x ilkesinin özel hali ve bir y ilkesinden bağımsızsa, o tez veya gerekçe, y’nin reddine
direnebilir, fakat x’in reddi halinde çöker.

BAĞIMSIZ BİR İLKE OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Siyaset felsefesinde pek çok ilke, ya daha geniş ilkelerin özel halleri, ya da bağımsız ilkeler olarak
savunulur.1 İfade özgürlüğü buna mükemmel bir örnektir. Bu, konuşma özgürlüğünü de içeren
daha geniş bir özgürlük ilkesinin bir bileşeni olarak kabule sunulabilir; yahut ifade özgürlüğünün
özel olarak korunmasını savunan ve ifadeye özgü ve farklı özelliklerden çıkarılan tezlerle, yani
bağımsız olarak savunulabilir.
Bir ifade özgürlüğünü, özgür ifadenin bir özel hali olduğu daha geniş bir özgürlük ilkesine
başvurarak savunmak zor değildir. Fakat bu yaklaşım sıkıntılıdır, çünkü bu, bizim tek başına ‘ifade
özgürlüğü’ diye bahsettiğimiz şeyle frekans olarak uyuşmuyor gibi görünmektedir. Eğer ifade
özgürlüğü bağımsız bir ilke olmasaydı, hakkında konuşmaya çok az gerek kalacak, ona hukuk
sistemlerinde ve siyasi tezlerde özel bir yer vermek için çok daha az nedenimiz olacaktı. Ama
belki de bu özel yer verme isabetli değildir ve belki de ifade özgürlüğü hakkındaki
konuşmalarımızın çoğu, felsefi anlamda çürüktür. Yine de, özellikle önemli şeklinde sık sık ifade
özgürlüğüne yaptığımız referanslar, en azından bir ifade özgürlüğü ilkesi için muhtemel bir
gerekçenin araştırılmasını temin edebilir.
Mesela, siyasi otoritenin gayrı meşru olduğu öncülüne dayanan bir toplum tasavvur edin. Bu
toplumda azami derecede anarşi hüküm sürer. Kuşkusuz böyle bir toplumda (şimdilik hükümet
müdahalesinden özgürlük olarak tanımlanan) bir ifade özgürlüğü mevcut olacak, fakat bu, bizim
şimdi anladığımız şekliyle söz ettiğimiz gibi değil, neredeyse anlaşılmaz bir şey olacaktır. Bu
durumda ifade özgürlüğü, hükümetin sınırlamasından tam bir özgürleşmenin bir özel hali olacak,
fakat bizatihi bir ilke olmayacaktır. Yani özgür ifade bir olgu olacak, ama ifade özgürlüğü bir ilke
olmayacaktır.
Total anarşiye ilişkin tezleri, seyrek olarak ciddiye alırız. Fakat özgürlük ve bağımsızlık
ilkelerinden sık sık söz açarız. Bu ilkelerin, devlet gücünün sınırlarını belirlemeye elverişli olduğu
kabul edildiği ölçüde, bunlar birer özel hal olarak, belli bir miktardaki ifade özgürlüğünü
içereceklerdir. Ancak, ifade özgürlüğüne bu tarzdaki bir bakış, hem yavandır, hem de bilgilendirici
değildir. Bu yaklaşım, ifade özgürlüğünün de bir bileşeni olarak kabul edilebileceği daha geniş bir
özgürlük yerine, niçin ifade özgürlüğünden bu kadar sık söz ettiğimizi izah edemez. İfade

özgürlüğüne ilişkin özel bir şeyin varlığına inanıyoruz, çünkü aksi takdirde, şimdi söz ettiğimiz
şekilde ondan bahsetmezdik. İfade özgürlüğünü, daha genel bir kişisel özgürlüğün sadece bir özel
halinden ziyade, bağımsız ve farklı bir ilke olduğunu, sezgilerimizle kabul etmiş gibi görünüyoruz.
Sezgilerimiz hatalı olabilir. Ancak bu sezgiler, bağımsız bir ifade özgürlüğü ilkesinin temellerinin
araştırılmasının verimli olacağını ortaya koymaktadır. Eğer böyle temelleri mevcutsa, ifade
özgürlüğü, daha önce sözünü ettiğim güç ve dayanıklılığa da sahip olmak suretiyle, bağımsız bir
ilke olarak ortaya çıkacaktır. Ama eğer sağlam temelleri yoksa ve eğer genel bir özgürlükten
bağımsız bir ifade özgürlüğü ilkesi mevcut değilse, o zaman ifade özgürlüğü bir ilkeden çok,
basmakalıp bir söz olmuş olur. Bu ayırımı ön planda tutmak için bundan sonra, Özgür İfade İlkesi
şeklinde, varsayımla oluşturulmuş bir bağımsız ilkeden söz edeceğim.
Farazî Özgür İfade İlkesi, genel özgürlük ilkelerinden bağımsız bir ifade özgürlüğü ilkesidir.
Fakat daha kapsamlı özgürlük kavramlarından bağımsız olmasına rağmen, yine de, sözgelimi
akılcılık, demokrasi veya eşitlik gibi bir ilkenin bileşeni olabilir. Bağımsız bir Özgür İfade İlkesi’nin
uygulamada imkansız olduğunu söylemek çekicidir. Bir bakıma da bu doğrudur; ama daha önemli
bir açıdan ise yanıltıcıdır. Çünkü ifade özgürlüğü bir özgürlüktür ve zorunlu olarak, daha kapsamlı
özgürlük kavramlarından pek çoğunun bir parçasıdır.2 Fakat konuşma özgürlüğü, özgürlükten
farklı kavramlarla –her ne kadar bu kavramlar, ifade özgürlüğünü anlamak açısından güçlü tezler
sağlıyorsa da– fazla bir mantıksal ilişkiye sahip değildir. Özgürlüğün bir parçası olarak ifade
özgürlüğü ile, bir başka şeyin parçası olarak ifade özgürlüğü arasındaki bu ayırım, diğer bütün
siyasi ve hukuki ilkelerden bağımsız olmasa ve olamasa bile farazî Özgür İfade İlkesi’ni bağımsız
olarak zikretmeyi haklı kılar.

BİR ÖZGÜR İFADE İLKESİ’NİN YAPISI
Yukarıda adı geçen Özgür İfade İlkesi’nin tanımına dayanarak, ifade özgürlüğü analizinin geniş bir
bağlamda, hükümet otoritesinin sınırlarıyla ilgili sorunlardan ayrılabileceğini ve ayrılması
gerektiğini öne sürmek amacındayım. Siyaset felsefesinde sık sık tekerrür eden bir konu, birey
üzerinde izin verilebilecek devlet otoritesinin alanıdır. Bazıları, minimal veya negatif bir devleti
savunurlar. Diğer bazı kimseler ise, siyasi otoritenin daha pozitif bir rol ifa etmesini veya birey
üzerinde daha fazla otorite kurmasını desteklerler. Fakat bu anlayışları uyumlu kılacak herhangi
bir formül, bireyin davranış veya tercih özgürlüğüne meşru devlet müdahalesinin derecesini
ortaya koyan birtakım kurallar ya da standartlar oluşturacaktır. Mesela bir kural, devletin sadece
diğerlerinin zararına sebep olan eylemlerle ilgilenebileceği tarzında bir sınırlama getirebilir. Bu
standarttaki küçük bir değişiklik, başkalarının çıkarlarına zarar, ya da haklarına müdahale
anlamına gelebilir.3 Bir başka kural ise, kamu yararı adına devletin her şeyi yapmasına izin
verebilir. İster bunlar, isterse diğer kurallar gereğince, siyasi gücün meşru icraat gerekçesinin ilk
veya normal standardını tesis eden bir genel kural vardır. İşte Özgür İfade İlkesi, belirli bir siyasi
teori gereğince yürürlükte olan bu genel kural açısından, ölçüsü veya gücü olması gerekmeyen bir
istisna ve bir kısıtlamadır. Bir Özgür İfade İlkesi kabul edildiğinde, ifadenin, kendisi gereğince (bir
siyasi teori içinde) denetim altına alınmaya, aynı veya eşdeğer etkilere sahip diğer davranış
biçimlerinden daha az maruz kaldığı bir ilke mevcut demektir. Özgür İfade İlkesi gereğince,
hedefe ulaşması istenen bir iktidar eylemi –bu hedef olumlu veya olumsuz olsun– eğer ifade
üzerine bir sınırlama getirilmesini gerektiriyorsa, bu eylem, ifade üzerinde sınırlama konmadığı
duruma göre daha güçlü bir gerekçe sağlamalıdır. 4 Özgür İfade İlkesi doğru anlaşıldığında, Robert
Nozick’in ‘yan sıkıştırma’ dediği bir paradigma durumudur; ancak, Nozick’in işaret etmediği bir
şeye, yan sıkıştırmaların mutlak veya mutlaka yakın olmasının gerekmediğine dikkat etmek
önemlidir.5
Bir gerekçe (veya eşik) standardı olarak genel kural, bir bireyin eylem özgürlüğünü
sınırlama standardını ortaya koyar. Bir Özgür İfade İlkesi bulunduğunda, ifadenin sınırlanması,
diğer eylem biçimlerinin sınırlanması için gerekenden daha güçlü bir gerekçe veya daha yüksek
bir eşik oluşturmayı gerektirir. Bu, ifadenin getireceği sonuçlar, diğer eylem biçimlerinin sonuçları
kadar büyük olduğunda bile böyledir. Eğer genel kuralı, tam devlet kontrolü ile bireyin sınırsız
özgürlüğü arasındaki bir skala üzerinde bulunan belirli bir nokta olarak düşünürsek, Özgür İfade
İlkesi, kontrol edilmek istenen ifadenin skala üzerindeki yerini gösterir.
Eğer ifade, belirli büyüklükte bir zarara sebep oluyorsa, devletin o zararın gereğini yapma
gücü, ifade dışındaki bir başka eylemin sebep olduğu aynı büyüklükteki bir zararın gereğini
yapma gücünden daha mı azdır? Veya devlet, olumlu bir hedefe ulaşmayı arzu ettiğinde, onun

bunu yapma gücü, o hedefe ulaşılması ifadenin sınırlanmasını gerektirdiği zamankinden daha mı
azdır? Bu iki soru teke indirilirse, ifade üzerinde vuku bulmuş veya muhtemel bir sınırlama, farklı
bir analiz metoduna yol açar mı? Eğer açmazsa, Özgür İfade İlkesi yok demektir. Fakat eğer
cevap ‘evet’ ise, bir Özgür İfade İlkesi gerçekten mevcut demektir.
Bu tarzda sunulduğunda, bir Özgür İfade İlkesi’nin varolması aşırı gibi görünebilir. Yani her
şeye rağmen, sırf kendi faaliyeti ifadeyle ilgilenmeyi gerektiriyor diye, niçin devletin, sağlam
gerekçeler olarak şart koşulan bu şeylere uygun davranmak suretiyle zaafa uğratılması gereksin?
Fakat tezi daha az aşırı yapacak bir yol mevcut değildir. Zira eğer devlet, ifadeyle uğraşmak için,
diğer eylem biçimleriyle olduğundan daha güçlü gerekçeler bulmaya ihtiyaç duymuyorsa, o
zaman ifade özgürlüğü ilkesi, sadece bir yanılsama demektir. Bu özel tarzla ifadeyi ele alan bir
gerekçe ortaya koymak, ileride göreceğimiz gibi kolay bir iş değildir ve bu, çoğunlukla
zannedildiği şekilde ifade özgürlüğünün pek de öyle apaçık bir değer olmadığı anlamına da
gelebilir. Fakat bu soruları sun’i olarak kolay biçimlere dönüştürmek suretiyle zorluklarından
kaçınmanın, bir erdem olmadığının da farkındayım.
Ama incelemeyi bu şekilde koymak, Özgür İfade İlkesi’ni, özgürlüğün kapsadığı ağırlık veya
alan konusundaki sorulardan ve ifade özgürlüğü ile diğer değerler arasındaki ilişkilerden bağımsız
olarak tartışmaya imkan verecektir. Bir Özgür İfade İlkesi’nin kabul edilmesi, ifadenin ille de
özgür olmasını gerektirmez. Ya da ifadenin tamamen veya en azından büyük ölçüde devlet
gücünden muaf olmasını emretmez. Ve yine bunun kabulü, diğer özgürlüklerin veya değerlerin,
ifade özgürlüğünden daha az önemli olarak anlaşılmasını da kesinlikle gerektirmez. Diğer Özgür
(...) İlkeleri, belki de Özgür İfade İlkesi’ne eşdeğer güce sahip, ya da ondan daha güçlü olabilir,
ancak farklı öncüllerden çıkarılmış ve farklı faaliyetleri kapsıyor olabilirler. Yani benim amacım,
tek bir ilkeyi, hattâ en önemli ilkeyi değil, ilkelerden birini tanımlamaktır. Bir özel halde egemen
olmayan bir ilke, buna rağmen bir ilkedir.6 Hakların mutlak olmasına gerek yoktur. Bir hakkı, o
hakkın kullanılması üzerinde varolduğu düşünülen kısıtlamalara karşı hak sahibinin ihtiyaç
duyduğu bir güç ve ‘genel kural’da somutlaşandan daha sağlam bir gerekçe olarak
düşündüğümüzde, bir zayıf hak kavramının ortaya çıkması anormal değildir. Özgür İfade İlkesi
sadece, ifade üzerindeki kısıtlamaların biraz daha sağlam bir gerekçeye ihtiyaç duyması demektir.
Bu yüzden bir Özgür İfade İlkesi, siyasi iktidar üzerinde, diğer ilkelerin sağladığı sınırlamalardan
bağımsız, farklı bir kısıtlamayı temsil eder.
Net bir analizin önündeki tökezletici engel, ‘özgürlük’ kelimesinin kullanılmasıdır. Bu kelime,
aslında pek çok insanın aklına, kısıtlamalara karşı mutlak bir muafiyeti getirir, ancak Özgür İfade
İlkesi’yle kastedilen bu değildir. Burada, ‘siyasi iktidarın genel ilkelerine karşı direnme ölçüsü’nü
söz konusu etmeyi tercih edeceğim.7 Dolayısıyla devlet, ifadeyi kısıtlamak için, eşit güçte bir
hakkın kapsamadığı diğer davranış biçimlerini kısıtlama durumundan sadece bir parça daha
kuvvetli bir gerekçeye ihtiyaç duyduğunda bile, bir Özgür İfade İlkesi var olacaktır. Fakat ‘ifade
özgürlüğü’ kolaylıkla ikame edilmek üzere çok iyi oluşturulmuş bir deyimdir. Eğer Özgür İfade
İlkesi’nin tanımının, ne kadar özgürlük getireceği meselesinden farklı, ama onunla ilişkili olduğu
ayırımını yapan bu açıklamaya güvenirsek, daha az karışıklık olacaktır. Eğer bir Özgür İfade İlkesi
varsa, bunun anlamı elde iyi bir kağıt tutulduğudur; yoksa bu ilke, elde birli koz bulundurulması
demek değildir.
Siyasi iktidar üzerinde belirgin bir sınırlama olarak Özgür İfade İlkesi, devlet gücü üzerindeki
diğer sınırlamalardan bağımsızdır, ancak mutlaka onlardan daha üstün demek değildir. Bağımsız
bir Özgür İfade İlkesi, devlet otoritesi üzerindeki diğer herhangi bir sınırlamanın reddine de
mukavemet edebilir. Mesela, ifade özgürlüğü, şiddet olmayan bir eylemde taahhüt edilen bir
özgürlüğün özel hali olursa, o özgürlüğün, ifade özgürlüğünü pro tanto gölgede bıraktığının
farkına varamama söz konusu olur. Fakat eğer ifade özgürlüğü bağımsız bir ilke ise, ifade
özgürlüğünü de içerebilecek olan o özgürlüğün reddi, ifade özgürlüğüne zarar vermez. 8 İfade
özgürlüğündeki herhangi bir fayda, sırf daha önemli olan bir genel özgürlük kavramının
faydalarına atıfta bulunularak iptal edilmez. Eğer böyle olsaydı, ifade özgürlüğü hakkında
konuşmak, önemsiz bir husus olurdu.

BAŞKASINA YÖNELİK BİR DAVRANIŞ OLARAK İFADE
Yukarıdaki tartışmada üstü örtülü kalan husus, ifadenin başkaları üzerinde bir etkiye sahip olduğu
şeklindeki kabuldür. Kişinin kendisine yönelik olan davranışlar kategorisine dahil olarak farz edilse
bile ifade, kabaca bir kendisine yönelik davranış değildir. Başkalarının etkilenmesi, çoğunlukla

tartışmanın temas edilmeyen noktasıdır. Mantıksal sonuçları, ifade davranışının başkalarını
etkileyecek olması olan aldatmak, ikna etmek, inandırmak ve yanıltmak gibi kelimeler vardır.
Daha açık olarak ifade, net bir biçimde zarara sebep olabilir ve sık sık olmaktadır da. Bu
zararlar, konuşana zarar, konuşan dışındaki bireylerin çıkarlarına ve haklarına zarar, topluma
zarar ve devletin yönetim aygıtına zarardan oluşur. Diğer bir kişi hakkında gerçek olmayan (veya
gerçek) bir şeyler söylemek veya yazmak, o kişinin ününe zarar verebilir, onu küçük düşürebilir,
mahremiyetine tecavüz anlamına gelebilir, onu rahatsız edebilir veya duygusal sıkıntısına sebep
olabilir. Bir grup insana bir şeyler söylemek, kargaşa ve yasaya itaatsizlik gibi, onların topluma
zarar veren bir şey yapmalarına yol açabilir. Benim bilim adamlığım hakkında, dünya çapında
saygın bir bilim adamının yapacağı küçük düşürücü yorumlar, aynı kişinin beni dövmesi ve hattâ
kolumu kırması durumunda verebileceğinden çok daha fazla bana zarar verecektir. Yeni bir
tiyatro eseri hakkındaki uygun olmayan görüşler, yasal sorumluluğa neden olan pek çok
eylemden daha fazla ekonomik zarara sebep olur.
Bunlar, ifadenin nisbeten kısa vadeli sonuçlarına örnektir. Bunun gibi, daha uzun vadeli
sonuçlar da ortaya çıkabilir. İnsanların söyledikleri ya da yayınladıkları birtakım şeyler, geniş
ölçüde desteklenen siyaset veya ahlaka ilişkin görüşleri etkileyebilir. Askeri sırların ifşa edilmesi
veya siyasi otorite hakkındaki yalanların (veya gerçeklerin) yayılması, devlet aygıtının etkinliğine
zarar verebilir. Hattâ ‘soyut’ bir tartışma bile benzer etkiler yaratabilir. Göç yasakları ya da okul
ayırımcılıkları konusundaki tartışmaların, çoğunlukla ırkçı gerilimi yükselttiği ve ırklar arası
işbirliğini azalttığına dair pek fazla tartışma yoktur.
Bu örnekler, bir özgür ifade sisteminin uygulanmasında sıkıntı yaratan bazı durumları
yansıtmaktadır, fakat bunları burada çözümü zor problemler olarak sunmuyorum. Daha ziyade,
ifadenin başkaları üzerindeki açık etkisini izah eden örnekler olarak vermekteyim. 9 Gerçek her ne
olursa olsun, ‘Sopalar ve taşlar kırabilir kemiklerimi, fakat sözler asla incitmez beni’ atasözü,
iletişim faaliyetinin bütün alanı için pek de uygun olmayan bir genelleme olmayabilir. İfade
özgürlüğü konusundaki pek çok tez, devletin bireysel tercihe ya da sadece özne durumundaki
kişiyi etkilediği kanıtlanabilir olan davranışa müdahalesinin ölçüsüne ilişkin tezlerle, ne yazık ki
birbirine karışmış olduğundan, bu apaçık ve sıradan husus üzerinde uzun uzadıya duracağım. Bu
tezlerin çevresi, pornografi yayıncılığı, miğfersiz motosiklet ya da emniyet kemersiz araba
sürmek, sigara veya esrar içmek, alkollü içki kullanmak ve eşcinsel ya da alışılmamış diğer cinsel
davranışları desteklemek gibi problemler konusundaki tartışmalarla kuşatılmaktadır. Bu konulara
felsefi yaklaşımlar ilginç ve önemlidir, ancak ifade özgürlüğü analiziyle pek ilişkili değildir.
İfade özgürlüğü ilkeleri ile genel kişisel özgürlük ilkeleri arasındaki şaşırtıcı ve üzücü
karışıklıkların pek çoğu, Mill’in On Liberty’sinin [‘Özgürlük Üzerine’] 2. bölümündeki, özgür
ifadenin bilinen en iyi savunmalarından birinin, kitapta çok yaygın şekilde, devlet zorlamasının tek
meşru gerekçesinin başkalarına verilecek zarar olduğu yolundaki görüşle birlikte zikredilmesinden
kaynaklanmaktadır.10 Bu sebeple, Mill’in tahayyül ettiği ve başkaları tarafından da desteklenen
minimal devletin, ifadeyi düzenleme yetkisinin olmadığını zanneden birtakım kimseler mevcuttur.
Fakat bu ikisi arasında zorunlu bir ilişki yoktur. İfade özgürlüğü sorununun sadece küçük bir
boyutu olan pornografinin düzenlenmesini tartıştığımızda bile, esaslı bir çakışmayla karşı karşıya
kalırız. Kendisine yönelik ve başkasına yönelik davranışlar arasında bulunma açısından, On Liberty
daha yakından okunduğunda, Mill’in ifadeyi başkasına yönelik bir davranış olarak ele aldığı ortaya
çıkar. On Liberty’nin 2. bölümü, ifadenin devlet kontrolünden muaf, özel türde bir başkasına
yönelik davranış olma sebebini, farklı gerekçelerle izah etme girişimidir. Herhangi bir kimse, Mill’i,
tartışmanın sebep olduğu zararlı sonucun, ex hypothesi, yasaklamanın zararlı sonucundan daha
küçük olması gerektiğinden dolayı, özgür ve açık tartışmanın, ilerlemiş toplumlarda tanımlanmış
nihai iyi olduğunu öne sürüyormuş gibi de okuyabilir. Ancak bu yorumların hiçbirinin altında,
ifadenin kesinlikle etkisiz olduğu ya da hoş olmayan sonuçlara sebep olmaya muktedir olmadığı
şeklinde bir ima yoktur.
Eğer bir Özgür İfade İlkesi mevcutsa, bu, kendisine yönelik bir davranış olduğu için değil,
fakat başkasına yönelik davranış olmasına rağmen, bazı davranışları himaye eder. Özgür İfade
teorisi ile ‘liberteryen teori’ olarak bilinen şey arasındaki bu ayırımın altını çizmek, üç sebeple
önemlidir. Birincisi, bu ayırım, liberteryen tezlerin, başkasına yönelik davranışı koruyan Özgür
İfade İlkesi’ni daha az izah ettiğini kanıtlar. O yüzden başka yerlere bakmak durumundayız ve o
araştırma da, bu kitabın birinci kısmının uyumunu konu edinecektir. İkincisi, özgür ifade teorisi ile
liberteryen teori arasındaki ayırım, liberteryanizmin reddine dayanıklı bir Özgür İfade İlkesi temin
eder. Eğer ifade özgürlüğü, genel özgürlük ilkeleriyle birlikte varolan veya onlardan türeyen bir

şeyse, o zaman bu gibi ilkelerin reddi, pro tanto ifade özgürlüğünün de reddini gerektirir. Üçüncü
ve son olarak, ifadenin zarara yol açabilmesi gerçeğine rağmen ifadenin korunmasını kabul
etmek, belirli bir ifade eyleminin sebep olduğu zararın tespit edilmesinin, sırf bu sebeple o ifade
davranışını denetim altına almayı haklı kılmayacağı anlamına gelir. Eğer bir Özgür İfade İlkesi
mevcutsa ve eğer yukarıda zikredilen örneklerin en azından bazılarını kapsıyorsa (makul bir
Özgür İfade İlkesi olması gerektiğinden dolayı), denetim altına alınma için yeterli bir gerekçe
olarak, zararın tespit edilmesinden daha fazla bir şeye ihtiyaç gösterir.
Konu hoşgörü meselesi olarak da görülebilir. Ancak bu kelime, kendisinin istisna olduğu bir
prima facie müdahale hakkını ima ettiğinden dolayı, zihin karıştırıcı ve duygusal bir etkiye de
sahiptir. Yine de hoşgörü taraftarları, baltalı katillere ve çocuk tacizcilerine hoşgörü gösterilmesini
kabul etmeyeceklerdir. En hoşgörüsüz olanlarsa, eğer kendileri pek tercih etmiyorlarsa, benim iyi
pişmiş et tercihimin hoş görülmesini zar zor benimseyeceklerdir. Farklı olanı hoş görme kararı,
genellikle, hoş görülen davranışın zararsızlığına, denetim altına almanın faydasızlığına ve farklılık
ve bireysel tercihin olumlu avantajlarına dayanır. Böylece herhangi bir hoşgörü ilkesi, bizim karşı
olduğumuz bir ifadenin belli ölçüde hoş görülmesini gerektirir. Bu ölçüye kadar olan bir hoşgörü,
ifade özgürlüğü problemine de uyar. Ancak, eğer biz özgür ifadeyi bağımsız bir ilke olarak göz
önüne alıyorsak, bu durumda ifadenin hoş görülme gerekçesi, genelde hoşgörüye ilişkin tezlerden
farklı olmak zorundadır.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKLARIN DİLİ
Belli haklar konusundaki düşüncemiz çoğunlukla, o hakları dile getirmek için yaygın biçimde
kullandığımız kelimeler yüzünden bulanıklaşır. Ancak bu hakların, günlük konuşmalarda kendileri
için kullandığımız birtakım kelimelerden çok daha karmaşık (ve genellikle daha sınırlı) olduğunu
hatırdan çıkarmamak gerekir. Bu bakımdan hakların dili, bu hakların karşılıklı ilişkili oldukları
özgürlükler, ayrıcalıklar, muafiyetler ve görevler gibi bir yığın tanımı da içeren ve rahatlıkla
zikrettiğimiz karmaşık bir kavramdan daha fazlasını sağlayan teknik bir dil formudur. Bu karmaşık
kavramı tanımlamak için kullandığımız kelimeler, atıfta bulunmayı ve tartışmayı basitleştirir, fakat
aslında, çoğunlukla, üzerinde konuştuğumuz şeylerin üstünü örtmeye yarar.
Hakların dilini bir teknik dil olarak kabul etmek, verimli bir araştırma metodu olarak ‘ifade
özgürlüğü’nün sıradan bir dilbilimsel analizini reddetmeye götürür. İnsanların, set teorisi
konusunda, bize hemen hiçbir şey anlatmayan ‘set’ kelimesini kullanmaları durumunda, alışılmış
olarak neyi kastettiklerinin araştırılması ne ise, bu kitabın üzerinde yoğunlaştığı kavram hakkında
çok az şey anlatan ‘ifade özgürlüğü’nü günlük dilde kullandıklarında, neden söz ettiklerinin
araştırılması da odur. Yani kısaca, kavram ile onu tanımlamak için kullandığımız kelimeler
arasında az çok ilişki olmalıdır. ‘Enginarların özgürlüğü’ veya ‘hayallerin özgürlüğü’ yerine ‘ifade
özgürlüğü’ diyoruz, çünkü iletişimsel ve dilbilimsel davranış, bir bakıma temeldir. Fakat kelimeler
bu kaba ve ön-teorik rehberden daha fazlasını vermez. Onlar bize, ne kavramın boyutları ve ne
de uygulamadaki zor problemlerin çözümü hakkında, gerçekte hiçbir şey anlatmaz.
Bu –ifade özgürlüğü tanımının tamamlanması için kaç cilt kitap yazılmış olursa olsun–
kavramın mutlaka bütünüyle tanımlanabileceği anlamına gelmez. Neyin ifade ve neyin özgür
ifade olarak addedileceği, sürekli olarak önümüze yeni problemler çıkaran, iki ucu açık bir durum
olabilmektedir. Diğer yandan kavramı, makul her uygulamayı kapsamaya yetecek bir soyutlama
seviyesinde tanımlamak da mümkün olabilir. Bu iki alternatif arasındaki tercih, araştırmanın bu
aşamasında bizim önümüzde bulunmamaktadır. Asıl önemli olan sadece, ‘özgür ifade’
kelimelerinin kendileriyle ilgili olarak söylenmemiş ve hattâ akıllara pek fazla gelmemiş neler
söyleyebileceğimiz meselesidir.11
‘Özgür ifade’ kelimelerinin göreceli önemsizliğini onaylamak, kendilerine özgü iki tuzaktan
kaçınmayı mümkün kılar. Birincisi, ifade özgürlüğünün, günlük dil bağlamında ‘ifade’ sayılan
bütün faaliyetleri kapsadığı, sayılmayanları kapsamadığı şeklindeki yanlış zandır. Günlük
kullanımda ‘ifade’ olan şeyin, mutlaka ifade özgürlüğü kavramının amaçları bakımından ‘ifade’
sayılan şey olması gerekmez. Günlük konuşma dilinde ifade kabul etmediğimiz, fakat ifade
özgürlüğü kavramı içinde yer alan, sözgelimi bayrak sallamak, siyasi bir sembol taşıyan siyah bir
pazubend veya rozet takmak ya da bir yağlıboya resim sergilemek gibi pek çok davranış biçimi
vardır. Ve yine günlük bağlamda ifade sayılan, ancak ifade özgürlüğü ile hiçbir ilişkisi olmayan
faaliyetler de mevcuttur.12 Sözleşme yapmak, buna iyi bir örnektir; ayrıca yalan yere yemin
etmek, sözlü tehdit ve ücreti karşılığında cinayet işlemesi için birini kiralamak da böyledir. Günlük

dildeki ‘ifade’nin, ifade özgürlüğünü niçin hem eksik hem de fazlasıyla kapsadığı, bu kitabın
sonraki bölümlerinde tartışılacaktır. Şimdilik asıl konu, günlük kullanımda ifade sayılan davranışla,
bir ifade özgürlüğü ilkesinin ötesine geçen davranış arasında zorunlu bir ilişki olmamasıdır.
İkinci tuzak, esansiyalizm ve indirgemeciliğin [reductionism], rivayet edilen yanlış
düşüncelerinde ortaya çıkmaktadır. Birtakım hakların daha komple bir analizi ve tanımlamasını
açmak için kullandığımız dil, insanları, sadece bir kavramın gerektiği ve o bir kavramın temel
veya merkezi öneme sahip olduğu şeklindeki bir inanca sürüklemektedir. 13 Bu inanç, her iki
anlayış bakımından da yanlıştır. Bu inanç son tahlilde, ifade özgürlüğünün bir hak veya özgürlük
olmayıp, daha ziyade farklı (buna rağmen belki de ilişkili) ilkelerin bir toplamı olduğu sonucuna
götürebilir. Bu kitabın hedeflerinden biri, bu farklı ilkelerin bir kısmını birbirinden ayırmak ve
bunların hiçbirinin, yakından bir felsefi incelemeye karşı koymayacağını kanıtlamaktır. Fakat bu
görevin tamamlanmasından sonra bile, tek bir ilkeyle değil, bir grup ilkeyle karşı karşıya
kalabiliriz. Bunun olmaması için bir sebep yok ve herhangi bir analizin, iki (veya daha fazla) eli bir
eldivene sokmak için çok uğraşmak suretiyle tahrif edilmemesi gerekir. Pek muhtemeldir ki, aşırı
basitleştirerek kırmızı bir ‘ifade özgürlüğü’ başlığı altında bir araya getirdiğimiz kavramlar, olsa
olsa bir ailedeki benzerliğe sahiptirler ve bundan daha yakın bir ilişkileri olabileceği de akla
gelmesine rağmen, böyle olmaması için de neden bulunmamaktadır.
1 Bölüm için bibliyografik not
Metin ve notlarda zikredilen kaynaklara ek olarak, ifade özgürlüğünün genel felsefi anlayışı, Fred Berger, ed., Freedom of
expression (Belmont, California: Wadsworth, 1980); Paul Freund, ‘The great disorder of speech’, The American Scholar
44 (1975), 541; Kent Greenawalt, ‘Speech and crime’, American Bar Foundation Research Journal (1980), 645; Geoffrey
Harrison, ‘Relativism and tolerance’, Philosophy, politics and society (beşinci dizi) P. Laslett and Fishkin, J., eds. (Oxford:
Basil Blackwell, 1979), 273 içinde; John Bruce Moore, ‘On philosophizing about freedom of speech’, Southwestern Journal
of Philosophy 6 (1975), 47; Joseph Tussman, Government and the mind (New York: Oxford University Press, 1977). John
Locke’un A Letter concerning toleration, J. W. Gough, ed. (Oxford Basil Blackwell, 1948) [Hoşgörü Üstüne Bir Mektup,
Liberte Yayınları, 1995], dini hoşgörü konusu üzerine odaklanmakta, fakat ifade özgürlüğü teorisinin kökenleriyle
ilgilenenler için, bir temel kaynak olma özelliğini de sürdürmektedir.

2. BÖLÜM

Gerçekliğe Dayanan Tez

GERÇEKLİĞİN DEĞERİ
Çağlar boyunca, ifade özgürlüğü ilkesini savunma girişimlerinde pek çok farklı tez kullanılmıştır.
Bütün bunlar içinde, ağırlıklı ve en devamlı olanı, ifade özgürlüğünün gerçeğin keşfine yol açması
sebebiyle, özellikle değerli olduğu tezidir. Bu tez, açık tartışmanın, fikirlerin serbestçe
alışverişinin, araştırma özgürlüğünün ve eleştirme özgürlüğünün, gerçeğin araştırılması sürecinin
etkin olarak işlemesi için elzem şartlar olduğu şeklinde devam eder. Bu özgürlük olmaksızın,
bizim doğruluk ve yanlışlık arasında, körü körüne tökezlemeye doğru gideceğimiz söylenir. Ancak
bu özgürlük sayesindedir ki, insani araştırmanın herhangi bir alanında gerçeği bulabilir ve yanlışı
reddedebiliriz.
Gerçekliğe dayanan bu tez, ifade özgürlüğü literatüründe ağırlıklı yer tutar. İfade
özgürlüğünün ilk kapsamlı savunması olan Milton’un Areopagitica’sı büyük ölçüde, yayıncılık
üzerindeki siyasi iktidar kısıtlamalarının (özellikle ruhsat verilmemesi durumu) olmaması halinde,
bunun, toplumun doğruyu bulmasına ve yanlışı reddetmesine imkan tanıyacağı öncülüne dayanır.
Milton’dan iki yüz küsur yıl sonra, Mill, düşünce ve tartışma özgürlüğü savunmasında temel ilke
olarak ifade ettiği, gerçeğin araştırılması tezini kullandı. Yanlış olduğu varsayımı ile yasakladığımız
görüşün doğru olduğunun ortaya çıkabileceği, veya o baskı altına alınan yanlışın, ‘gerçeğin bir
kısmı’nı içerebileceği öncülünden hareket eden Mill, yasaklamanın kaldırılmasının, sonuçta
doğrunun yanlışın yerini alma ihtimalini artırabileceğini öne sürdü. Daha yakın zamanlarda bu
tema, özellikle Holmes, Brandeis, Frankfurter ve Hand gibi, ABD Anayasasının Birinci
Değişikliği’nin teorik temellerinin biçimlendirilmesinde çok etkili olan Amerikan yargıçlarının,
yargıyla ilgili olan ve olmayan birtakım yazılarında ortaya konmuştur.1 Mesela Holmes,
‘gerçekliğin en iyi testinin, düşüncenin piyasa rekabeti içinde kendisini kabul ettirme gücü’
olduğunu ileri sürdü; ve yine Frankfurter, ‘uygarlık tarihinin büyük oranda, bir zamanlar resmi
doğrular olarak hüküm süren yanlışların, sonraları birer birer başka gerçekleri doğuracak şekilde
yanlışların yerini almasından ibaret olduğunu ve bu yüzden de, hangi resmi gerçeklere
[orthodoxies] itiraz ediyor olursa olsun, insanın gerçeği araştırma özgürlüğünün engellenmemesi
gerektiğini’ gözlemledi.
Bu ifadeler, modern tarih boyunca, ifade özgürlüğü ilkesinin felsefi temelleri konusunda
geçerli teorinin ne olduğuna dair, yalnızca küçük bir örnektir. Çoğunlukla ‘fikirlerin pazaryeri’
olarak tanımlanan bu teori gereğince, fikirlerin ticareti için açık ve denetlenmeyen bir piyasa
varolduğunda, yani bütün fikirler serbestçe ifade edilebildiğinde, gerçeğin su yüzüne çıkması çok
muhtemeldir. Herhangi bir fikri değerlendirmede piyasanın işleyişine güvenmek suretiyle, fikirleri,
herhangi bir birey ya da devletin değerlendirmesinden daha güvenilir olan bir teste tabi tutmuş
oluruz.
Teorinin kısmen, gerçeği keşfetmenin vasıtası olarak bir karşıtlık sürecinin önemine bel
bağladığı söylenebilir. Anglo-Amerikan hukuk sistemi, mahkemede gerçeklerin belirlenmesinde bu
zıtlık sistemini kullanmaktadır. Gerçekliğe dayanan teze göre, tıpkı bunun gibi toplum da,
herhangi bir araştırma alanında gerçeği tayin metodu olarak zıtlık sistemini, kutsal bir şey gibi
muhafaza etmelidir.2 İfade özgürlüğü, mahkemede bir tarafın avukatının diğer tarafın tanığına
soru sorması [çapraz-soruşturma] sürecine benzetilebilir. Bir mahkemeye sunulan delilin
gerçekliğini denemek amacıyla, nasıl ‘çapraz-soruşturma’ sürecini kullanıyorsak, aynen bunun
gibi, kabul görmüş gerçekleri ve dinlediğimiz görüşü test etmek ve değerlendirmek için, eleştiri
özgürlüğüne izin vermeli ve teşvik etmeliyiz. ‘Çapraz-soruşturma’ ile kurulan benzerliği alttan
destekleyen bir başka benzerlik de ekonomik teoriyle kurulan benzerliktir. Nasıl ki Adam Smith’in
‘görünmeyen el’i [invisible hand], serbest rekabetten en iyi ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyorsa,
tıpkı öyle de, bütün fikirlerin serbestçe yarışmasına izin verildiğinde, görünmeyen bir el, en iyi
fikirlerin ortaya çıkmasını temin edecektir.

Gerçekliğe dayanan tezin hiçbir formülasyonu otoriter değildir. Bunlar ayrıntıları bakımından,
teorinin biraz önce sunulan fazlaca basitleştirilmiş versiyonundan farklılık gösterdikleri gibi,
birtakım ayırıcı özellikleri yönünden de birbirlerinden ayrılırlar. Ancak yine de bazı temel ilkeler,
doktrinin bütün ifadelerinde yer alır. Tümü, ifade özgürlüğünün bir amaç değil, sadece gerçeği
tanımlamanın ve kabul etmenin bir yolu olduğu inancını paylaşırlar. Ayrıca gerçeğin gücünün,
fikirler arasındaki yarışmadan zaferle çıkmaya yetecek kadar, zıtlıklar sürecinde ağır bastığına
dair ortak bir inanç taşırlar. Son olarak, tanınmış inançlar ve büyük ölçüde kabul görmüş
gerçeğin, yanlış diye reddettiğimiz görüşün doğru olması ihtimalinin kesin bir itirafıyla mantıklı bir
biçimde nasıl bir araya getirilebileceği konusunda derin bir kuşkuculuğu [septisizm] paylaşırlar.
İfade özgürlüğünün, gerçeğin akılcı olarak araştırılması için zorunlu bir şart olduğu görüşünde,
ağır dozda bir yanılabilirlik [fallibilism] iması mevcuttur.
Gerçekliğe dayanan tezin buradaki genel nitelikleri, günümüz teorisyenlerince ilave edilen
pek çok değişikliği ve geliştirmeyi es geçmektedir. Ancak bu noktada belirtilmelidir ki, bu nispeten
küçük farklar, gerçekliğe dayanan tezin bütün versiyonları tarafından paylaşılan ve tezin herhangi
bir versiyonunun üzerine yaslanması gereken temel varsayımların geçerliliğinden daha az
önemlidir.
Gerçekliğe dayanan tezin sağlamlığı, ilk olarak hedefinin meşruluğuna ve önemine bağlıdır.
Sadece, eğer gerçek peşinden koşulmaya değer bir şey ise, bir gerçeği arama metodu siyasi
teorik ilke olarak tanınma talebinde bulunabilir. Dolayısıyla gerçekliğe dayanan tez, gerçeğin
araştırılmasının arzu edilir bir amaç olduğu şeklindeki başlangıç varsayımından hareket
etmektedir.
Bir ifade özgürlüğü tartışması bağlamında, gerçekliğin değerli olduğu varsayımını
sorgulamaya sebep görmüyorum. Bir kimse, ister gerçekliğin kendinden ve apaçık iyi olduğu
şeklindeki Platon’cu veya Aristo’cu kanaati, ister gerçekliği işe yararlık temelinde gören Mill’ci tezi
ve isterse gerçekliğin değerine ilişkin daha çağdaş tezleri benimsiyor olsun, 3 gerçekliğin yararı,
neredeyse evrensel olarak kabul görmektedir. Gerçekliğin değeri hakkında çeşitli tezleri
değerlendirmek ve karşılaştırmak, beni ifade özgürlüğü konusunun çok uzağına götürecektir. Bu
yüzden, burada gerçekliği, fazla meşrulaştırma gerektirmeyen özerk bir değer olarak alıyorum.
Gerçekliği özerk bir değer olarak almak, onu sadece bir değer olarak almakla aynı şey
değildir. Ne de bu, diğer değerlerle çatışması durumunda gerçekliği araştırmanın daha üstün
tutulması gerektiği ya da gerçek ve bilginin her zaman iyi, yalan ve cehaletin daima kötü
olduğunu söylemekle aynı şeydir. Bir amacın değerli olarak tanımlanması, o amacın biricik değer
olarak kabul edilmesini gerektirmez. Şüphesiz herhangi bir akılcı toplumda, gerçeğin (veya onun
bilgisinin) üstün değer olduğunu iddia etmek mümkündür. Gerçekten de böyle bir görüş,
gerçekliğe dayanan tezin bazı kuvvetli versiyonlarında üstü örtük olarak mevcuttur. Fakat,
gerçekliği nesnel bir değer olarak kabul etmek için, onu ille de böyle bir konuma yükseltmek
zorunlu değildir. Analizin bu noktasında, gerçekliğe dayanan tezi, lüzumsuz bir baskıyla
zincirlememize gerek yok. Burada sadece, gerçeğin çok önemli olduğunu, bu yüzden gerçeğin
araştırılmasının arzu edilir bir hedef olduğunu, daha bilgili bir toplumun, daha az bilgili olandan
ceteris paribus çok daha iyi olduğunu söyleyerek devam ediyorum. Fikirlerin pazaryeri görüşü
nedeniyle gerçekliğe dayanan tez, tezler ve fikirler bakımından bir açık pazarın, bilginin artmasına
yol açacağı inancına dayanır. Bu yüzden tez, bilginin artmasının toplum için iyi olduğunu peşinen
kabul eder; ki bu, itiraz etmek için hiçbir sebep görmediğim bir ön kabuldür.
Tez, en yaygın şekliyle gerçeğin araştırılması olarak tasvir edilse de, gerçek kelimesi, işin
içine gereksiz karışıklıklar sokmaya müsait bir kelimedir. Bir ifade özgürlüğü ilkesini kabul etmeye
yarayan bir tez olarak ‘gerçekliğe dayanan tez’in sınırlı bağlamı içinde, gerçeklik kavramının ve
‘gerçek’ kelimesinin taşıdığı, pek çoğu epistemolojik olan yükü, bu tezin üzerine yüklememek
amacındayım.
Öncelikle, gerçekliğe dayanan tez, makul herhangi bir şüphecilik [scepticism] şekliyle
bağdaşmaz. Yani tez, bilginin kesinlik şeklinde elde edilme ihtimalinin kabulünü gerektirmez.
Bilgiyi kesinlikten ayırmak, diğer pek çok araştırma alanından daha fazla, burada önemlidir. Bir
standart ölçümünde olduğu gibi, ölçüm toleransının alanını daraltarak (doğruluğun derecesini
artırarak), standart ölçümünün tam olarak ikinci bir kopyasını çıkaramasak bile standart
ölçümüne yaklaşabiliriz. Böylece, mutlak kesinlik olmamasına rağmen, gerçeğe yaklaşabilir veya
bilgiyi elde edebiliriz.4 Bazılarının hatalı olarak iddia ettiği gibi, kesinliğin olmaması, kesin
olmayan inancın diğer herhangi birine tercih edilemez olduğu anlamına gelmez. Yüzde 100
kesinliğe asla ulaşamasak bile, yine de yüzde 6 güvenceden daha iyi olan yüzde 99 güvenceyi,

yüzde 55’lik güvenceye tercih edebiliriz. Bu bakımdan, gerçekliğin veya bilginin araştırılmasını,
mutlak surette emin olduğumuz inançların araştırılmasından ziyade, sadece daha emin
olduğumuz inançların araştırılması olarak tarif edebiliriz. Mutlak surette emin olduğumuz birtakım
şeyler varolabilir de, olmayabilir de. Bu epistemolojik tartışmanın yeri burası değil. Burada
yalnızca, bazı veya bütün araştırma alanlarında güvencenin tam olamayacağı iddiasına
dayanılarak, gerçekliğe dayanan tezin çürütülemeyeceğini öne sürmekteyim. Bazı epistemik
ifadeler, diğer epistemik ifadelere tercih edilebilir olduğu sürece,5 gerçekliğe dayanan tez, önemli
bir ifade (fakat ille de geçerli bir tez olarak değil) kalacaktır; çünkü bu tez, tercihe şayan
epistemik ifade yaklaşımında, herhangi bir veya tek yol olma tartışmasını açık tutmaktadır.
Şimdi gerçekliğe dayanan tezdeki gerçeklik kavramının, herhangi bir gerçeklik teorisine
bağımlı olmadığı ve makul herhangi bir gerçeklik teorisine kestirme gittiğinin söylenebileceği
netleşmiş olsa gerektir. Herhangi bir gerçeklik teorisi gereğince, bazı önermeler doğru ve diğerleri
yanlış, ya da en azından bazı önermeler diğerlerinden muhtemelen daha doğrudur. Bu bir vakıa
olduğundan, gerçeği tayin standardının uygun olup olmadığına bakmadan, tutarlılık, faydacılık
veya her neyse onu amaçlamak için bir şeye sahibiz demektir.
Bu gerçeklik görüşü, olgu ile değer ve olgusal ifadelerle normatif ifadeler arasındaki
ayırımda başarısız gibi görünmektedir. Bu bölümde daha sonra, ifade özgürlüğü teorisiyle
farklılığın uygun olup olmadığına daha derin olarak gireceğim. Fakat şimdi, muazzam bir aşırı
basitleştirme gibi görünen şeyleri konu edinmiyorum. Gerçekliğe dayanan tezdeki ‘gerçeklik’in
işlevi konusunda bütün söylediklerim, etik veya ahlaki bilgi konusundaki herhangi bir kognitivist
teoriye, mutatis mutandis uygundur. Dahası, etik söylemde kullandığımız tasvîri [betimleyici] dil,
bizim haklı olabileceğimiz gibi haksız da olabileceğimizi önceden kabul etmektedir. Ve eğer haklı
olmak, haksız olmaktan daha iyi ise, o zaman olgusal bilgi hakkında söylediklerim, sosyal veya
siyasi politikaya ilişkin sorunlara da uygundur. Benzer gözlemler, hüküm bildiren [prescriptive] bir
dil kullanımına da uygulanabilir. Eğer ‘-meli’ diyebiliyorsak, öyleyse ‘-me-meli’ de diyebiliriz ve
belirli bir zaman ve yerde, belirli bir önerme bağlamında bunlardan sadece birinin doğru olduğunu
önceden kabul ederiz. Bu yüzden gerçekliğe dayanan tez, olgusal ifadeler konusunda olduğu gibi,
ahlaki veya diğer hüküm bildiren ifadeler hakkında da benzer iddialarda bulunmak üzere
yorumlanabilir.
Epistemik veya normatif hüküm lisanında, her olumlu kelime bir olumsuz zıddına sahiptir.
‘Doğru’ya karşılık ‘yanlış’ vardır, ‘bilgi’ için ‘bilgisizlik’ vardır, ‘iyi’ için ‘kötü’ veya ‘zararlı’ vardır,
‘akıllılık’ için ‘akılsızlık’ veya ‘aptallık’ vardır, ‘sağlam’ için ‘çürük’ vardır vesaire. Gerçekliğe
dayanan tez, olumlu kelimelere olduğu kadar, bu olumsuz kelimelere göre de nitelenebilir. Pek
çok bakımlardan yanlış, akılsız, zararlı veya çürük hareket tarzının araştırılması, gerçek, akıllı, iyi
veya sağlam hareket tarzının araştırılması kadar önemli olabilir. Gerçekliğe dayanan tezi
değerlendirmede adil olabilmek için, onun oluşturduğu iddiaların genişliğini ve esnekliğini tanımak
zorundayız.

BİLGİYE DOĞRU İLERLEYİŞ
Bilginin artmasının önemli bir amaç olduğunu bir şart olarak ortaya koymanın ‘özel bir tartışma ve
haberleşme özgürlüğü bahşetmek, o amaca ulaşmada bize yardımcı olur mu?’ şeklindeki temel
soruyu cevaplamada bize hiçbir faydası olmaz. Fikirlerin pazaryerinin, hatadan, akılsızlıktan veya
saçmalıktan ziyade bilgiye yol açması daha muhtemel midir?
Pek çok kişiye göre bu sorunun cevabı kendi içindedir. Onlar, bilgiye ulaşmanın tek akılcı
yolunun, fikirlerin açık ve özgürce tartışılması olduğunu ileri sürerler ve bu önermenin sadece bu
iddiasının bile, kendi gerçekliğinin kanıtı olduğunu farz ederler. Şüphesiz bu tatmin edici değildir.
Özgür ifade ile bilginin artması arasında nedensel bir bağ olmadığı sürece, gerçekliğe dayanan tez
yetersiz kalacaktır. Bu bağı incelemek, bu bölümün birinci amacıdır.
Tartışma ile bilgi arasındaki bu ilişkiyi kurmak gibi zor bir görevden kaçınmanın bir yolu,
gerçekliği tartışma sürecine göre tanımlamak, yani gerçekliği, açık tartışma sürecine
mukavemetine [tahammülüne] göre tanımlamaktır. Tanımlamaya göre, tam ve açık bir
araştırmadan sonra reddedilen, hatalı, yanlış ve akılsızcadır. Tersine, mutabık kalınan veya kabul
edilen, gerçek, iyi ve güvenilirdir. Bu, gerçekliğin uzlaşma teorisi olarak adlandırılabilir. Bu teori
gereğince, kendisiyle fikirlerin kabul veya reddedildiği süreçten başka gerçeklik testi yoktur.
Gerçeklik bu yolla tanımlanınca, ‘fikirlerin pazaryeri’ metaforu da çok yerindedir, çünkü
ekonomik benzetme, en güçlü olandır. Serbest piyasa ekonomisinin en saf haldeki teorisi

gereğince, malların değeri, sadece piyasanın işleyişi sonucu üzerlerine konan fiyattır. Bir nesnenin
değeri, serbest piyasada serbest olarak satışında aldığı fiyat olacaktır. Benzer şekilde, gerçekliğin
uzlaşma ya da ‘dayanıklılık’ teorisi de, gerçekliğin sadece, fikirlerin veya görüşlerin entelektüel
pazaryerine arz edildiklerinde kazanacakları değer sayesinde belirleneceğini savunur. 6 Bu görüşe
göre sonuçlar, kendisi aracılığıyla üretildikleri süreç tarafından belirlenir. Öyleyse amaç, rasyonel
düşüncenin araştırılmasında olduğu gibi, bilginin çok fazla araştırılması değildir. Verilen bu
gerçeklik tanımına göre bilgi, bir mantıksal zorunluluk meselesi olarak, rasyonel düşünceden
doğar. Bu tez, tartışma ile bilgi arasında şüpheli bir nedensellik bağı yerine bir totolojiyi ikame
etmektedir. Sonuç süreç tarafından belirlendiğine göre, asıl mesele sonuç değil, süreçtir.
Bu tam bir şüpheci tezdir ve onun paradigmatik ifadesinin (‘gerçekliğin en iyi testi, piyasa
rekabeti içinde kendisini kabul ettiren düşüncenin gücüdür’), şüpheciliği bütün yazılarına sinen
Holmes’tan gelmesi sürpriz değildir.7 Eğer nesnel bilgiye ulaşma ihtimalini ve gerçeği keşfetmenin
tatmin edici olmayan bir metodu olduğunu reddedersek, gerçekliğin bir standarttan ziyade bir
süreç olarak tanımlanması bir zorunluluk haline gelir.
Gerçekliğin dayanıklılık teorisi, göz alıcı bir biçimde basit, anlaşılması kolaydır; ama ifade
özgürlüğü ilkesinin temeli olmak bakımından, aciz bırakan zayıflıklarla maluldür. Bu zaaflar
arasında en başta geleni, meseleyi kanıtlanmış farz etmesidir. Eğer gerçeklik, bir sürece atıfla ve
ona göre tanımlanmakta ise, o zaman niçin açık tartışma süreci, sözgelimi tesadüfi seçim ya da
otoriter bir emir gibi, diğer herhangi bir sürece tercih edilmektedir? Neden açık tartışma, tek akılcı
araştırma metodu olarak alınmaktadır?
Gerçeklik için bağımsız kriterler tanımayı reddetmek suretiyle, dayanıklılık teorisi, herhangi
bir karar verme metodunun diğerine tercih edilmesinde bir kılavuz sağlamamaktadır. Dayanıklılık
teorisi, açık tartışmanın niçin bilgiye götüreceğini izah etmek iddiasında da değildir, zira gerçeklik
için herhangi bir nesnel testi reddetmektedir. Dahası bu teori, açık tartışmanın niçin, hangi türde
olursa olsun daha arzu edilir sonuçlara götüreceğini de söylememektedir. Bu şekilde teori bizi,
rasyonel düşünceyi, niçin bir başka düşünce şekline tercih etmemiz gerektiği sorusunu sormaya
mecbur bırakmaktadır. Fakat bu durumda teori, rasyonaliteyi, açık tartışmaya katılma ve bir sürü
fikri kavrama iyi niyetliliği olarak tanımlamış olmaktadır. Dayanıklılık teorisi, a priori açık
tartışmayı değerli kabul etmek suretiyle, bütün meselenin kenarından geçip gitmiş olmaktadır.
Ama biz hâlâ, bu araştırma metodunun diğer herhangi birinden daha iyi olup olmadığını
değerlendirmek için kritersiz kalmış durumdayız. Açık tartışmayı, ex hypothesi yeterli kabul
etmek suretiyle, dayanıklılık veya uzlaşma teorisi, niçin özgür tartışmanın tercih edilmesi
gerektiği sorusunu cevaplamada bize bir yardım sağlamamaktadır.
Mill, On Liberty denemesinde, ‘gerçekliği varsayma bakımından bizi haklı çıkaran en uygun
durumun, onun eylem niyetiyle olması olduğu’ şeklindeki önermeyi yalanlamak için, tam özgürlük
konusunda gerçekliğin dayanıklılık teorisinin bir versiyonunu teklif etmektedir. Belki de akli
güvence, çok daha kolay bir şekilde karşıt fikirleri de işitmekten kaynaklanıyor olabilir. Ya da
belki, herhangi bir önermenin gerçekliğini tahmin etmede, muhalefet etme özgürlüğü önemli bir
etkendir. Fakat bu, gerçeği bulma açısından, muhalefet özgürlüğünü ne bir yeterli şart ve hattâ
ne de gerekli bir şart haline getirir. Olsa olsa doğrulanabilirlik veya yanlışlanabilirliğin bağımsız
kriterlerini öngörebiliriz. Geoffrey Marshall, Mill’in tezine cevaben ‘Düz Yeryüzü Cemiyeti yasadışı
bir örgüt olsa bile’, yine de ‘Yeryüzünün yuvarlakça olduğu’ yolunda rasyonel bir güvenceye sahip
olmamız gerektiğine dikkat çekmişti.8 Bu şartlar altında, kabul edilmiş görüşü daha dikkatli bir
şekilde incelemek için, karşıt görüşün niçin reddedilmiş olduğuna kesinlikle daha yakından
bakmamız gerekecektir. Fakat muhalif görüşün ifade edilmesine ne kadar izin verilirse verilsin,
bu, Dünyanın büyüklüğü konusunda bizim kendi güvenimizle elde edeceğimiz görüş gibi olamaz.
Uzlaşma teorisi, etik bağlamda, olgusal veya bilimsel önermelerden birazcık daha az tuhaf
bir görünüme sahiptir. Ama uzlaşma teorisi, etik konusunda bile, alışılmamış ve kabul edilemez
ölçüdeki bir öznelliği işin içine katmaktadır. Eğer ahlaki gerçekliği, olgusal olarak dayanıklı olan
diye tanımlarsak, o zaman 1930’larda Almanya’daki Nazizm’in haklı olduğunun, aynı şekilde İç
Savaş öncesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerindeki köleliğin ‘doğru’ ve ‘makul’
olduğunun söylenmesini de kabul etmiş oluruz. Ve ayrıca, bunların bütünüyle açık sistemler
olmadıkları, dolayısıyla yalnız açık sistemlerden çıkan önermelerin tam anlamıyla geçerli kabul
edilebileceği şeklindeki karşılıklar tatmin edici değildir. Eğer böyle olsaydı, son otuz yıl içinde
herhangi bir konuda egemen olan bir Amerikan görüşü doğru olurdu, çünkü bu süre boyunca,
Birleşik Devletler’de ciddi anlamda sınırsız bir tartışma özgürlüğü söz konusu olmuştur.

Gerçekliği sadece, bir görüşün fikir piyasasındaki gücüne göre tanımlayan bir öznellik biçimi,
gerçekte bizim lisanımızda kullanışsız olarak somutlaşan gerçeklik fikriyle, tam anlamıyla
anlaşmazlığa düşmektedir. Gerçeklik konusundaki çoğunluk kuralı teorisi, bizim ‘gerçek’, ‘iyi’,
‘geçerli’ veya ‘makul’ gibi kelimeleri kullanarak kabul ettiklerimizi tahrif etmektedir. Öznellik, daha
büyük bir ifade özgürlüğünü savunabilir, fakat gerçekliğe dayanan tezle anlatılan tarzda değil. Bu
konuya ileriki bölümlerde tekrar döneceğim, ama şimdi rahatlıkla bunu geçebiliriz. Gerçekliği (ve
dolayısıyla bilgiyi) sırf bir sürece dayalı olarak tanımlamak, ifade özgürlüğü konusundaki önemli
soruların hiçbirine cevap vermemektedir. Eğer ifade özgürlüğü, bilgiyi üreten süreci tanımladığı
için savunuluyor ve eğer o bilgi, tamamen aynı süreç vasıtasıyla tanımlanıyorsa, aslında hiçbir şey
söylemiyoruz demektir. Açık tartışma sürecinin, bilgiye ulaşmanın en iyi yolu olması tümüyle
mümkündür. Fakat bu, gerçeğin dayanıklılık teorisinin söz söylemede bile yetersiz kaldığı bir
nedensellik bağıdır.
İfade özgürlüğü ile bilginin artışı arasındaki bu nedensellik bağı üzerine odaklanmak, tez
olarak Mill’in On Liberty’sinin en büyük katkısıdır. Daha önceki yazarlar tamamen, gerçekliğin,
rekabet inancının karşılıklı etkileşimi sayesinde kendiliğinden ortaya çıkacağını farz etmişlerdi. 9
Gerçeklik, fark edilebilmesi için, sadece ifade edilmeye ihtiyaç duyan, apaçık bir şey olarak
düşünülüyordu. Aksine Mill, bilgiyi yanlışın yerine geçirebilecek olan yöntemin izahının da önemli
olduğunu gördü. Mill’in tezinin açıklanması, doğru bir analize katkıda bulunabilir:
Tartışma ile gerçeklik arasındaki ilişki, kanaatlerimizin belirsiz durumunun ve insan zihninin yanılabilirliğinin bir
ürünüdür. Çünkü, herhangi bir kanaatimizden kesinlikle emin olamayız, onun gerçekliğine ne kadar kesinlikle ikna edilmiş
olursak olalım, bize sunulmuş herhangi bir inanç hatalı olabilir. Aksini savunmak, yanılmazlığı kabul etmektir. Çünkü
herhangi bir inanç hatalı olabilir, karşıt inancın yasaklanması, hatalı inancın desteklenmesi ve doğru inancın bastırılması
riskine yol açar. Bu risk, uygulamada daha da büyür, çünkü çoğu kanaatler, ne bütünüyle doğru, ne bütünüyle yanlış olup,
bunun yerine hem doğruyu, hem de yanlışı içerir. Ancak yanlış olduğunu düşündüğümüz görüşün ifade edilmesine izin
vermek suretiyle, o görüşün gerçek olabilme ihtimalini hesaba katmış oluruz. Karşıt görüşlerin ifade edilmesine izin
vermek, sunulan görüşün yanlış olması durumunda, o görüşü reddetme fırsatını kendimize tanımanın biricik yoludur.
Yanlış kanaatleri yasaklama politikası, aslında bazı gerçek olanları da yasaklamak demektir ve bu yüzden yasaklama
politikası, gerçeğin araştırılmasını önler.

Mill böyle nitelemese de, onun tezi olsa olsa bir görüş, sadece yanlış olduğu varsayımından
hareketle yasaklandığında yasaklamaya karşı olmayı ifade etmektedir. Oysa fikirlerin doğru
olmaları (veya öyle algılanmaları) sebebiyle yasaklandıkları durumlar da, mutlaka söz konusu
olmakla birlikte, daha yaygın olan, fikirlerin doğru veya yanlış olmalarından bağımsız olarak,
açıklandıklarında istenmeyen sonuçlara yol açacakları düşünüldüğü için yasaklanmaları
durumudur.10 Stephen Norris, buna örnek olarak, bazı ırk gruplarının genetik olarak, diğer ırk
gruplarından zekâ bakımından daha aşağı oldukları görüşünün bilimsel temelde ifade edilmesini
vermektedir.11 Onun iddiasına göre, doğru olsa bile bu görüşün yayılmasının, en azından ırklar
arası uyumu geliştirmek ve genetik farklılıklara aşırı güvenmeyi bertaraf etmek adına önlenmesini
istememiz makuldür. İfade edilmelerinin, meşru ve işbaşında olan bir hükümetin otoritesini
zayıflatacağı, adalet yönetimini zaafa uğratacağı (mesela bir sanığın suç kaydının, jürinin
duruşmasından önce yayınlanması gibi), suça sebep olacağı, bir kişinin mahremiyetine tecavüz
anlamına geleceği veya kamu düzeninde zafiyete neden olacağı düşünülerek yasaklanan diğer
düşünce örneklerini de kendimiz tasavvur edebiliriz.
Yasaklama sâikleri bunlar olduğunda, bazı gerçeklerin kaybedilme ihtimali, ancak küçük bir
olasılık olarak söz konusudur. Gerçekliğe dayanan tezin çoğu formülasyonları, yasaklamanın
yalnızca, kabul edilen görüşün doğruluğuna ve yasaklanan görüşün yanlışlığına dayandırıldığını
varsaymaktadır. Yasaklama diğer bazı amaçlarla yapıldığında, gerçekliğe dayanan tez –eğer
geçerliyse– isabetli olmamaktadır. Eğer tez bir Özgür İfade İlkesi oluşturmuşsa, ancak o zaman
gerçeğin araştırılmasındaki yararı, korunmaya çalışılan diğer yarara karşı ölçüp biçerek, o yarara
dayanan yasaklamayı savunuruz.
Bunun tabii sonucu, gerçekliğe dayanan tezin –eğer geçerliyse– gerçeğin araştırılmasının
toplumda üstün bir değer –Rawl’cı söyleyişle, diğer bütün çıkarlara karşı terimsel bir üstünlük–
olduğunu da öngörmesidir. Mill, gerçekliğe dayanan tezi, etkililik bakımından mutlak bir tartışma
özgürlüğü (uygulama açısından sınırsız olmasa da 12) tezini desteklemek için kullanması
derecesinde, üstü kapalı iki varsayımda bulunur. Mill, bütün yasaklamaların, yasaklanan görüşün
iddia edilen yanlışlığına dayandırıldığını farz eder. Ancak bu tamamen yanlıştır. Ayrıca gerçeği
araştırmanın, diğer herhangi bir toplumsal çıkardan üstün olduğunu da kabul eder. Bu varsayım
da en azından tartışmaya açıktır ve tekrar ele alacağım bir sorun ortaya çıkarır. Böylece

gerçekliğe dayanan tez, sadece, eğer bu iki varsayım da doğru ise ex necessitate geçerlidir.
Aslında bu iki varsayımın da yanlış olması pek muhtemeldir.
Şimdilik, Mill’in özgür tartışma ilkesindeki asli mutlakçılığın, tezinin en zayıf noktası
olduğuna dikkat çekmek yeterli olacaktır. Fakat tez, sırf tez sahibi durumu abartıyor veya tezine
gereksiz bir güç atfediyor diye reddedilmemelidir. Gereksiz mutlakçılığından soyundurulduğu
takdirde, Mill’in tezi daha yakın bir ilgiyi hak etmektedir.
Mill dikkatimizi, gerçekliğin yasaklanan görüşün içinde yatıyor olması ihtimaline
yoğunlaştırmaktadır. Eğer bu doğruysa, o zaman, yanlış olduğu düşünülen fikirlerin ifade
edilmesini engelleyen genel bir politika, birtakım bilgileri yok ediyor ve bazı yanlışları da kalıcı
kılıyor demektir. Ancak Mill’in de kabul ettiği gibi, aynı şeyi, inanca dayalı davranış için daha fazla
söyleyebiliriz. Eğer bir inanç yanlış olabiliyorsa, bir davranış da yanlış olabilir. Ama yine de,
yanlışlığımızı itiraf etmemizin, bizi hareketsizliğe mahkum etmesine izin veremeyiz ve vermeyiz.
Hatalı olabileceğimizi kabul etsek bile, sadece, en güçlü inançlarımıza uygun davrandığımızda iş
yapabiliriz. Mill, bir inancı sürdürmekle, bir inanca uygun davranmak arasında temel bir ayırım
olduğunu varsayarak ve tam bir çelişki özgürlüğünü, kesin olmayan inançlarımıza uygun
davranmamıza imkan veren gerekli şart kabul ederek buna karşılık vermektedir. Yalnızca, eğer
bir inancı mevcut ‘en iyi’ inanç olarak biliyorsak, makul bir şekilde o inanca uygun davranır ve
keza, sadece bütün diğer inançlardan haberdar isek, bir inancı en iyi olarak kabul ederiz.
Tez, yine durumu abartıyor gibi görünmektedir. Geoffrey Marshall’ın Düz Yeryüzü Cemiyeti
örneğinin de ortaya koyduğu gibi, inançlarımızı bütün diğer inançlara dayandırmaktan başka akli
güvence oluşturma yolları vardır. Fakat daha ciddi bir itiraz, bir inancı savunmakla o inanca
uygun davranmak arasındaki ayırımın isabetli olmadığıdır. Asıl uygun ayırım, bir inanca uygun
davranmakla bir inancı ifade etmek arasında olandır ve mevcut olmayabilecek olan ayırım budur,
çünkü inancın ifade edilmesi (konuşma), çoğunlukla ötekilerin davranışlarını etkiler. Eğer
insanların, başkaları tarafından yanlış olduğu düşünülen görüşlere inanmaya ve buna uygun
davranmaya başlaması riski söz konusuysa, yanlış inancın yasaklanması, doğru inanca uygun
davranmayı sağlamanın tek yoludur.
Mill’in tezi çok katı olmasına rağmen, gözlemleri değerlidir. Çoğu durumlarda görüşlerimizi,
zaten değerlendirilmiş olan diğerleriyle kıyaslayarak, onlardan akli bir güven, davranışımızı
savunmaya yetecek bir güven elde ederiz. Sadece diğerlerinin neler olduklarını bilmek suretiyle
bile, akla uygun bir şekilde, bir görüşü diğerlerine tercih edebiliriz. Diğer görüşleri işitmiş olmak
suretiyle, genellikle vuku bulan bütün saldırılara göğüs gerebilmiş bir görüşe güven duyabiliriz. Bu
en azından, mukavemet edebilen inanca dayalı davranışın meşruluğunu artırır.
On Liberty, bulabileceğimizden asla emin olmasak da, bazı nesnel gerçekleri içerdiği
varsayılarak okunabilir. Sonuç olarak Mill, nesnel gerçeklik kavramını reddedenlerce
eleştirilmektedir.13 Eleştirenler diyorlar ki, eğer biz her zaman şüpheli isek, gerçekliği tanımlayıp
tanımlamadığımızı asla bilemeyeceğiz demektir. Bu eleştiriler, asla emin olamayız ama gerçeği
araştırabiliriz dediği için Mill’i çelişkiyle suçlamaktadır. Bu tezlerin, gerçekliği kesinlik ile
karıştırmaları ve zihnin bir haliyle dünyaya ait bir durumu karıştırmaları gerçeğinin dışında, bu
tezler ayrıca, ele alınan konuyla büyük ölçüde ilgisizdir. Sorun kesinlik ile değil, epistemik
yürüyüşle ilgilidir.
Bu husus, Karl Popper’in çalışmalarının pek çoğunda ortaya konmaktadır. Popper,
doğrulanabilirlikten çok, yanlışlanabilirliğe vurgu yaparak ve bilginin ilerleyişini, sürekli bir yanlış
sergileme süreci şeklinde niteleyerek, gerçekliğe dayanan tezi kesinlik sorunundan ayırmaktadır.
Yanlışın tespiti bizi doğruya yaklaştırmayabilir, ama yine de yanlışın tespiti istenen bir şeydir ve
yanlış bir inancın reddi, her şeye rağmen epistemik bir ilerlemedir.14 Popper’in yanlışın tespitine
dayanan tezi ile Mill’in gerçekliğe dayanan tezi, böylece paralellik arz etmiş olmaktadır. Her ikisi
de aynı temel ilkeyi –karşıt görüşlerin ifadesine izin vermek, insan yanılabilirliğini kabul etmenin
ve yanlış olan görüşlerimizi terk etmeyi veya değiştirmeyi mümkün kılmanın tek akılcı yoludur–
paylaşmışlardır.

TEORİ VE GERÇEK
Mill, Popper ve takipçileri, gerçekliğe dayanan tezi, bütün görüşlerin serbestçe ifade edilebildiği
bir toplumda bilginin elde edilmesinin nasıl daha mümkün olduğunu izah ederek saflaştırmışlardır.
Fakat buna rağmen, önemli soruyu ihmal etmişlerdir –Gerçek, açıklandığında kendisini bilinir kılar
mı? Doğru, yanlış ile yüz yüze getirildiğinde üstün gelir mi? Bilgi, cehalete karşı zafer kazanır mı?

Sağlam politikalar sunulduğunda, çürük politikalar reddedilir mi? Yani sorun, teorinin gerçeği
doğru biçimde temsil edip etmediğidir. Mantıksal bir zorunluluk meselesi olarak bu, her ikisi de
işitildiğinde doğrunun kabul edileceği, yanlışın reddedileceği anlamına gelmez. Bunun, sürecin
doğru bir tasviri olarak kabul edilebilmesi için, bir ölçüde gerekçelendirmeye ihtiyacı vardır, ama
gerçekliğe dayanan tezin hiçbir versiyonunda –çarpıcı bir şekilde– böyle bir gerekçelendirme
mevcut değildir.
Gerçekliğe dayanan tez, bir idealin ifade edilmesi olarak iyi olabilir. Diğer insanların kişisel
görüşlerini dinlemek, karşıt görüşler ifade edilinceye kadar (mümkünse) hüküm vermeyi askıya
almak, kendimizin hatalı olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak, çoğu defa akılcı
düşünme sürecini tarif eder. Ya da en azından, bu tarifin önemli bir bileşenidir. 15 Akılcılık bu
anlamda, her zaman bilgi artışına yol açmayabilir ve bazan gerçeği araştırmak için, daha iyi
metotlar da bulunabilir. Fakat bütün akademik disiplinler, bu tür akılcılığın değerli olduğunu kabul
ederler ve bu kabulün haksız olduğunu kanıtlamak da zordur. Böylesi bir rasyonel düşünce
öngörülebildiğinde, azami tartışma özgürlüğü de istenen bir amaç haline gelir. Bilimsel ve
akademik söylemde, gerçekliğe dayanan tezin esaslı bir geçerliliği vardır. Bu alanlardaki birtakım
görevleri üstlenmiş kişiler, her zaman rasyonel düşünmeyebilirler, ama biz en azından, onların
böyle düşünmeleri gerektiğini söyleme amacında ve rasyonel olmadığını kabul ettiğimiz kişilerin
yerine, böyle düşünenlerin geçmesi için uğraşma eğilimindeyizdir.
Rasyonel düşünmek üzere eğitilmiş ve o yeteneklerinden dolayı tercih edilen bireylerden
seçilmiş bir grupta gerçeğin egemen olma ihtimalinin bulunduğunu söylemekle, aynı sürecin
rasgele halkta da işlediğini söylemek, oldukça farklı şeylerdir. Sadece, toplumun her kesiminde bu
süreç etkili olduğunda, gerçekliğe dayanan tez, siyasi iktidarı sınırlayan bir Özgür İfade İlkesi’ni
destekleyebilir. Burada halkı olduğu gibi almak durumundayız. Rasyonel olmayan bir bilim
adamının yerine, rasyonel olan kişi getirilebilir veya en azından getirilmelidir. Ama böyle bir
kusuru bulunan bir halk değiştirilemez. Toplumdaki aklın ölçüsü, bizim kendisiyle iş görmek
zorunda olduğumuz bir olgudur ve akla uygun bir teorinin, bununla uzlaşmak zorunda olması da
bir gerçektir.
Gerçeğin araştırılmasının, Milton, Locke, Voltaire ve Jefferson’un yazılarında böylesine temel
bir öneme sahip olması, hemen hemen sürpriz değildir. Onlar, problemlerin çözümü ve doğrunun
yanlıştan ayırt edilmesi için aklın yeteneğine bel bağladılar. Bütün insanların muhakeme
yeteneğine, o yeteneğin gelişmesine izin verilmiş olması şartıyla güvendiler. Gerçekliğe dayanan
tez, çok çok Aydınlanma’nın bir çocuğuydu ve onda somutlaşan, insanlığın akılcılığı ve mükemmel
kılınabilirliğine dair iyimser bir görüşle ilgiliydi. Fakat o zamandan bu yana, Aydınlanma’nın
masumiyeti, tarih ve günümüz psikoloji anlayışı tarafından, büyük oranda gözden düşürüldü.
İnsanlar, Aydınlanma’nın farz ettiği gibi, öyle çok fazla rasyonel değildirler ve bu varsayım
olmaksızın, gerçekliğe dayanan tezin deneysel desteği de havaya uçmuş olmaktadır. Popper’in
Açık Toplum ve Düşmanları’nın en göze çarpan zaafı, halkın, Popper’in bilimsel araştırmada
gördüğü bir akılcılığa sahip olduğu varsayımıdır. Yani, ‘Bilimsel Keşif Mantığı’nı [The Logic of
Scientific Discovery], çoğunlukla mantıklı olmak istemeyen veya olamayan bir halka uyarlamak
kolay bir iş değildir.
Yanlışlığın, cehaletin veya kötülüğün aslî olarak gerçeklikten, bilgiden veya iyilikten daha
güçlü olduğu şeklindeki bir deyimin anlaşılmasını kastetmiyorum. Daha ziyade, bunun sadece
tersinin –yani gerçekliğin aslî olarak genel kabul görme yeteneği olduğunun– reddedilmesini
kastediyorum.16 Gerçekliğe dayanan tez, ya gerçek olan ifadelerin, kendi gerçekliklerinin evrensel
olarak görünür olmalarına imkan veren birtakım asli özelliklere sahip olduğunu, ya da ampirik
delillerin, doğrunun, yalanla karşı karşıya getirildiğinde üstün geleceğine dair inancı desteklediğini
kanıtlamak zorundadır. Böyle bir kanıtlamanın bulunmayışı, tam tersine birtakım örnekler
karşısında gerçekliğe dayanan tezin en önemli zaafıdır. Tarih, gerçeğin kaçınılmaz olarak üstün
geleceği iddiasının nedenini izah edecek kadar çok sayıda, yanlışın doğruya karşı zaferlerinin
örneklerini vermektedir. Mill, ‘gerçeğin daima zulme karşı zafer kazandığı hükmü’nün, insanların,
sıradan deyimlere dönüşene kadar art arda tekrarladıkları, fakat bütün tecrübelerin çürüttüğü
sevimli hatalardan biri’ olduğuna dikkat çekmiştir. Mill’in tersine, benim bakış açım, eğer zulmü
kaldırır ve bunun yerine doğrunun, baskı güçlerinden çok, yanlış ile mücadelesine imkan verirsek
de aynı şeyin olabileceği yönündedir. Mill’in, zulmün kaldırılmasının her hâlükârda gerçeğin zafer
kazanmasına imkan vereceği varsayımı ‘sevimli hata’ gibi bir şeydir.
Şüphesiz, belirli bir mesele bağlamında, yanlışın, genellikle ancak en sonunda gerçeğin
keşfedilmesi suretiyle doğruya karşı zafer kazandığını biliyoruz. Bu nedenle, bu araştırmanın her

yerindeki tartışmalar, çoğunlukla uzun vade ile kısa vade arasında ayırım yapmaktadır.
Aydınlanma’nın varsayımlarını reddedenler, gerçeklik ve aklın üstün gelmediği durumları örnek
göstermektedirler. Buna karşılık, aklın gücüne inananlar da genellikle, kabul görmüş olan hatalı
düşüncelerin, aynı zamanda uzun vadede çürütüldüğünü dile getirmektedirler. Fakat bu cevabın
geçerliliği, uzun vadenin tam olarak ne kadar bir süre olduğuna bağlıdır. Eğer bu sürenin bir sınırı
yoksa, bilginin uzun vadede ilerlediği iddiası hem çürütülebilir ve hem de anlamsızdır. Ancak,
amaca uygun zaman süresi belirgin ve gözlemlenebilir bir süre ise, tarih bize, gerçekliğin gücünün
devamlı olarak üstün geleceğine çok fazla güvenmemizi önleyen pek çok sayıda karşı örnekler
sunar.
Gerçekliğe dayanan tezi teşvik eden ve haklı kılan rasyonel düşüncenin unsurları, kuşkusuz
toplumun değişik kesimlerinde mevcuttur. Bu doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğinin, değişmez
biçimde ve sürekli olarak toplumun büyük kesiminde var olduğuna dair belirti olmasa da, bu
durum, gerçekliğe dayanan tezi bütünüyle reddetmek için yeterli bir sebep değildir. Tez,
kendilerinde akılcılığın bulunabileceği varsayılan seçilmiş gruplar için, geçerliliğini kesinlikle
sürdürür. Daha da önemlisi, bütün görüşlerin, halkın tamamı tarafından serbestçe ifade edilmesi,
mükemmel derecede rasyonel bir topluluktan daha az olsa da, doğruyu yanlıştan en etkin biçimde
ayırabilenlere yardımcı olur. İtirazların ve alternatif hipotezlerin sunulması ve değerlendirilmesi
yoluyla bilginin ilerlemesi süreci, etkinliği ölçüsünde, bu tür itirazların sayısına ve türüne bağlıdır.
Halk her ne kadar, güvenilir politikaları ve doğru ifadeleri en verimli biçimde belirleyen bir kişi
değilse de, çokluğu ve farklılığı onu, bilginin gelişmesini sağlayan –makinenin yakıtı
mesabesindeki– çok sayıda fikri savunan, ideal bir kişi haline getirir.17 Fikirlerin en serbest
biçimde ifade edilmesine izin vermek suretiyle, kabul edilmiş görüşe karşı alternatiflerin ve
itirazların da sayısını artırmış oluruz. Çoğunlukla reddedilen fikirlerin bir kısmı gerçekten doğru
ise, bu durumda fikir havuzunu büyüterek, dolaşımdaki doğru fikirlerin ve onları doğru olarak
niteleyenlerin sayısını artırma ihtimali söz konusu olacaktır. Toplumun genelinin doğruyu seçmede
görülen yetersizliği, o toplumun gerçeğin aranması sürecindeki değerli işlevini reddetmeyi
gerektirmez. Fakat hipotezleri sunan grubun, neden hangi hipotezlerin kabul ve hangilerinin
reddedileceğine karar veren grup olması gerektiği konusunun özel bir nedeni yoktur.
Yanlışlamacı teorinin tartışılmasında, kabul gören düşüncenin hatalı olmasının yalnızca
muhtemel ve dolayısıyla reddedilen görüşün doğru olmasının da yine yalnızca muhtemel
olduğunu, çoğunlukla unuturuz.18 Bilginin gelişebilmesi için bütün görüşlerin ifade edilmesinin
gerektiğini söylediğimizde, bu, çok miktarda yanlışı hoş görmek pahasına, bilgide bir miktar artış
elde etmeye razı olmayı zorunlu kılar. Bütün güvenilir fikirleri tespit etmek için, pek çok hatalı
fikri dinlemek zorundayızdır. Doğru olması sadece muhtemel olan bir görüşün ifade edilmesine
izin verdiğimizde, yanlış olması mümkün, belki de muhtemelen yanlış olan bir görüşün dile
getirilmesine de müsaade etmiş olacağız. Yanlış, çürük veya faydasız olduğu halde, eğer söz
konusu görüşün ifade edilmesi, hoş olmayan birtakım sonuçlara sebep olmuyorsa, o zaman hiçbir
maliyeti olmayan, potansiyel bir fayda söz konusu demektir. Fakat, hatalı veya çürük görüşlerin
dile getirilmesinin hiçbir zaman nahoş sonuçlara yol açmayacağını söylemek, en azından bir
hatadır.
Asıl büyük risk ise, daha sonra o yanlış görüşlere uygun davranacak olan kişiler tarafından,
yanlışlığına rağmen bu görüşlerin kabul edilebilmesidir. Bu risk, insanların sağlıklı olmayan
fikirlerin kabulüne özellikle ikna ediliyor gibi göründükleri durumlarda artar. Buna iyi bir örnek,
ırklar arası ilişkilerdir. Tarih bize göstermiştir ki, insanlar maalesef zulmedilen bazı ırkların veya
dinlerin dürüstlüğüne ikna edilmeye, diğer birtakım sağlıksız ve yanlışlığı besbelli görüşleri kabul
etme ihtimalinden çok daha fazla eğilimlidirler.
Bundan başka, geniş ölçüde kabul edilme riski olmadığında bile, hatalı fikirlerin ifade
edilmesiyle birlikte istenmeyen birtakım yan etkiler de ortaya çıkabilmektedir. Yan etkiler sözüyle,
doğrudan doğruya ifade edilen düşüncelerin yanlışlığına atfedilemeyecek sonuçları kastediyorum.
İnsanlar incitilebilir, şiddet ya da kargaşa çıkabilir veya şöhretler zarar görebilir. Fikirlerin beyan
edilmesinin, asla bir zarara yol açmayacağını farz etmek saçmadır. Her zaman olmasa da
genellikle, derme çatma düşüncelerin ifadesi, sağlıklı olanların dile getirilmesinden daha büyük
zarara sebep olur. Doğru olması muhtemel olduğu için bir görüşün ifade edilmesine izin
verdiğimizde, görünüşte yanlış olan bir fikrin gerçek olması ihtimalinden hissedilir ölçüde daha
yüksek bir zarar ihtimalini, çoğunlukla kabul etmiş oluruz. Sonuç olarak, yanlışlamacılığa dayanan
tezin bahsettiği muhalefet etme hakkının korunma gücü, bilgiyi araştırma hedefine verilen değerle
doğrudan orantılıdır. Sadece, eğer bilginin araştırılması toplumda aşkın [transcendent] bir değer

ise, mutlak bir korunma söz konusudur. Eğer gerçeğin araştırılması, diğer bütün değerler
üzerinde sözlüksel [lexical] bir üstünlüğe sahip değilse, reddedilen görüşün doğru olabilme
ihtimali –tabii onun yayılmasıyla ortaya çıkması beklenen zararın değerlendirilmesine bağlı
olarak–, ifade edilmesine izin verilmesini haklı göstermeye, çoğunlukla yeterli olmayacaktır.
Muhtemel bilgiye ulaşılmasının önünü kesmek, kuşkusuz bir zarardır. Fakat sorulması
gereken soru, küçücük bir fayda ihtimaline karşılık, büyük bir riski üstlenip üstlenmemek
gerektiğidir. Ama ne yazık ki, yasaklanan görüşün getirebileceği yararları bilemediğimiz sürece,
zararı da faydayı da tam anlamıyla ölçüp biçtiğimizden emin olamayız. Ve o görüş yasaklandığı
sürece de, bunu değerlendirebilmemiz imkansızdır. Bu yüzden, yasakladığımızda sadece tahminde
bulunabiliriz; fakat yasaklamamaya karar verdiğimizde de yine sadece bunu yapabiliriz. Eğer bir
düşüncenin ifade edilmesinin bir zarara sebep olması muhtemelse, o ifadeye izin vermek, bir
ölçüde zarar ihtimalini taşıyor demektir. Ama eğer o görüşün yasaklanmasıyla, bir gerçeğin de
yasaklanmış olması muhtemelse, o zaman, yasaklama da belli bir zarar ihtimaline yol açıyor
demektir. Yalnızca, ifade edilmesindeki zarar önemsenmediğinde, yasaklama ister istemez yanlış
demektir. Bu nedenle, yasaklamayı mutlak surette engelleyen bir kural, ancak, eğer ifade
kesinlikle bir zarara yol açmayacaksa, ya da gerçeğin araştırılması, diğer bütün değerlerden daha
üstün bir konuma yükseltilmişse savunulabilir.
Mill, her hâlükârda, aynı zamanda karşıt görüşün ifade edilmesine de izin vererek, kabul
edilmiş görüşün temsil ettiği politikanın yardımıyla iş yapabileceğimizi farz etmiştir. Fakat bazı
durumlarda, muhalif görüşün ifadesine tam olarak izin verme davranışı, kabul edilmiş görüş
çerçevesinde davranmayla çelişmektedir. Mesela, ırklar arası eşitlik ve bütün insanların asaletine
saygının, ahlaken doğru bir tavır olduğu şeklinde kabul edilmiş bir görüş sayesinde, köleliği bir
dereceye kadar önleriz. Eğer insanların, köleliğin ahlaken doğru olduğunu öne sürmelerine izin
verirsek, diğer pek çok insan incitilmiş ve saygınlıkları aşağılanmış olacak, muhtemelen ırklar
arası gerginlik artacaktır. Bu durumda ifade, kabul gören görüşe uygun iş yapmaya ve ırklar arası
eşitliği ve herkesin asaletini geliştirmeye zararlı olmaktadır. Gerçekliğe dayanan tezin güçlü bir
versiyonu, köleliğin, açıklanmaya değer olan o görüşün ifade edilmesinden kaynaklanacak zararı
tolere etmede başarılı olma ihtimalini –ama çok küçük bir ihtimal– savunmaktadır. Fakat bu
ihtimalin büyüklüğü ve muhtemel zararın ölçüsü, yalnızca, eğer bilginin araştırılması her zaman
diğer değerlerden üstün olmak zorunda ise önemsizdir.
Gerçekliğe dayanan tez, bir rasyonel düşünme sürecini öngörmektedir. Gerçekten de onun
üstünlüklerinden biri, bu süreci teşvik etmesidir. Ancak rasyonel düşünce teorinin temeli
olduğundan, bu süreç gözetilmediğinde teori zayıflamakta veya çözülmektedir. Rasyonel
düşünmenin norm olduğunu kabul etsek bile, sürecin tam anlamıyla iş görmediği durumlar da söz
konusu olabilmektedir. Aciliyet, ihtiras veya hiddet sebebiyle, ifade edilen bir görüşün hikmetini
dile getirme ve karşı tez sunma fırsatları olmadığında, gerçekliğe dayanan teze güvenmek için
sebep kalmaz. Gerçekliğe dayanan tezin Amerikan anayasa doktrinine aşılanmasından sorumlu
olanlar, aynı zamanda, ‘açık ve hazır bir tehlike’ söz konusu olduğunda, değişik tezlerin rasyonel
bir şekilde gözden geçirilmesi için fırsat bulunmayabileceğinin de farkında olan kişilerdi. 19 Bu tür
durumlarda, yanlış gibi görünen düşüncenin ifade edilmesine izin verilmesi için daha az gerekçe
vardır. Holmes’un, bir adamın, kalabalık bir tiyatroda yanlışlıkla ‘Yangın!’ diye bağırması örneğini
ele alalım. Böyle bir ifadeye izin verilmesi gerektiğini, çünkü diğer insanların da yangın olmadığı
görüşünü ifade etme ve daha sonra, iki görüşten hangisinin doğru olduğunu tartışarak araştırma
ve belirleme fırsatları olduğunu söylemek, çok mantıksız olacaktır. ‘Açık ve hazır tehlike’,
Amerikan anayasa doktrininin çok ötesinde anlamlara sahiptir. Geçerli olmaları için gereken
şartlar bulunmadığında, ne gerçekliğe dayanan teze ve ne de bir başka teze başvurulabilir.

BİLGİNİN DERECELERİ
Buraya kadarki gerçekliğe dayanan tez tartışmalarında, gerçekliği, sanki onun değerlendirilmesi
ve tanımlanması, ileri sürülen önermenin yapısından tümüyle bağımsızmış gibi ele aldım. Her ne
kadar, gerçekliğe dayanan tezin alışılmış söyleminin neden olduğu bir şey olsa da, tabii ki bu,
kaba bir aşırı basitleştirmedir. Bu tez, büyük ölçüde, kabul görmüş düşüncenin kesin olmamasına
dayanmaktadır. Bu ölçekte, tezin geçerliliği doğrudan doğruya, sunulan önermenin türünde asli
olarak bulunan şüphenin derecesiyle orantılı olarak değişir. Comte, hiç kimsenin, matematiğin
gerçekleriyle ters düşme özgürlüğü talep edemeyeceğini söyleyerek, bazı normatif ahlaki
görüşlerin sansürlenmesini savunmuştu. Onun, matematiğin gerçekleri hakkındaki tartışılabilir

öncülünü kabul etsek bile, bu sonuca yalnızca, eğer bütün bilgi aynı epistemik türde ise varılabilir.
Besbelli ki böyle bir şey savunulamaz. Matematik ve mantıktaki bilgi, diğer pek çok alandaki
bilgiden daha kesin olarak elde edilebilir ve hata ihtimaline dayandırılan bir tez, farkı ayırt etmede
yetersiz kalmamak zorundadır.
Gerçekliğe dayanan tez, şüpheye dayanan tez olarak da kolaylıkla nitelenebilir.
Kanaatlerimizden emin olmamakla, hatalı olan kanaatlerimizi ıskartaya çıkarma ya da değiştirme
şansını elde etmek bakımından, karşıt görüşlerin ifade edilmesine izin verir, hattâ belki de teşvik
ederiz. Kanaatlerimizden ne kadar daha fazla (iyice) eminsek, karşıt görüşün ifade edilmesi
sayesinde, bilgi bakımından ilerleme ihtimalimiz o kadar az olur. Ne kadar emin olursak, kendi
görüşlerimiz hakkında ara sıra içine düştüğümüz şüphe, o kadar az etkili olur. Zevkle ilgili
konular, bunun tipik bir örneğidir. Eğer devlet, kötü edebiyatı ve kötü sanatı yasaklamış olsaydı, 20
biz buna karşılık, sanatsal konulardaki kararların, yani neyin iyi ve neyin kötü olduğunun,
üzerinde daha az uzlaşma ve daha az kesinlik bulunan konular olduğu şeklindeki bir tezi
savunmada daha ateşli olacaktık. Ama buna rağmen, bazı şeylerin iyi ve diğerlerinin kötü
olduğunu söylemek suretiyle, estetik değerlendirme konusunda objektif standartlar bulunduğunu
savunuruz. Fakat bu, genel olarak iyi ve kötü konusunda uzlaşmaya varmaktan çok farklı bir
şeydir. Estetikteki standartlar, diğer pek çok konudaki standartlara göre büyük ölçüde
değişkendir. Bugün kabul edilemez bulunan, ama herhangi bir gelecek zamanda iyi veya değerli
görülebilecek olan bir görüşün yasaklanmasının doğurduğu bir tehlike, onun ifade edilmesine izin
verilmesi için güçlü bir gerekçe sunmaktadır. (Bunun tek gerekçe olduğunu iddia etmediğim gibi,
en güçlü gerekçe olduğunu da öne sürmüyorum. Sanatsal özgürlüğe ilişkin diğer tezleri, 4. ve 7.
bölümlerde ele alacağım.)
Benzer anlayışlar, dini, siyasi veya ahlaki görüşlere de uygulanabilir. Gerçekliğe dayanan
tezin geleneksel açıklamalarının böyle büyük kabul görmüş olmasının sebeplerinden biri, o
geleneksel açıklamaların, birinci derecede, siyaset ve din alanındaki normatif önermelere
yöneltilmiş olmasıdır. Bu alanlarda oldukça az uzlaşma vardır; bunun sonucu olarak, daha sonra
doğru olarak kabul edilebilecek olan bir görüşün yasaklanması gibi büyük bir risk söz konusudur.
Böylece, siyasi ve ahlaki önermeler kategorisi içinde olduğu gibi, herhangi bir önermeler
kategorisi içinde dahi, farklı şüphelilik dereceleri vardır. Ne Mill, ne de herhangi bir modern
şüpheci, masum çocuklara işkence etmenin kötü olduğundan veya başkalarına saygı duymanın iyi
olduğundan mutlak surette emin olabileceğimizi söylemeye istekli olmasalar da, bunlar, sözgelimi
İngiltere’de İşçi Partisi’nin iktidarda olması gerektiği veya geçmişteki ırk ayırımcılığını telafi etmek
için kayırıcı muamelenin yararlı bir politika olduğu gibi kanaatlerden daha rahat sahip
olabileceğimiz, anlaşılması kolay kanaatlerdir. Gerçekliğe dayanan tez, en güçlü biçimiyle, bütün
bu durumlara eşit güçte uygulanabilir. Ancak gerçekliğe dayanan tezin gücünün, tartışılan belli bir
önerme konusunda elde bulundurduğumuz kesinliğe göre değerlendirilmesi gerektiğini söylemek,
ilk bakışta akla daha uygun gibi görünmektedir. Eğer köleliğin savunulmasını yasaklamadaki
devlet çıkarı, sosyalist bir ekonomiyi savunmayı yasaklamadaki çıkarıyla aynı derecede ise,
gerçekliğe dayanan tezin mantıklı bir uygulamasının, birinci durumdaki yasaklamayı
desteklemesi, ikinci durumdakini desteklemesinden daha muhtemel olacaktır; çünkü köleliğin iyi
kabul edilmesinin yanlışlığından, daha fazla eminizdir.
Ancak böyle bir iddiada bulunmak, önermelerin kategorilerinin faydalılığını reddetmek ve
onun yerine, belli önermelere güvenmek olacaktır. İfade özgürlüğü teorisindeki sınıflama, bir
bakıma uzlaştırmadır; bu, rekabet eden iki anlayış arasındaki bir uzlaştırmadır. Anlayışlardan biri,
özellikle farklı önermeleri birbiriyle irtibatlandıran değişik kesinlik derecelerinin ışığı altında bütün
önermeleri aynı tarzda ele alması nedeniyle, aşırı basitleştirilmiş ve hatalı olandır. Diğer anlayış
ise, yasaklanacak görüşün yanlışlığının kesin olduğu temeline dayalı olarak yasaklanmasına ilişkin
kararlar alabileceğimiz ve bu yasaklama gücüne sahip bir idari teşkilata izin verme konusunda
isteksiz olduğumuz yolundadır. İfadeyle ilgili kategoriler oluşturarak, bu çatışan anlayışları
bağdaştırmaya çalışırız. Burada sınıflama yapmakta isabetsiz olan hiçbir şey yoktur, fakat bu
sınıflama işlemini doğaldan çok yapay biçimde gerçekleştirmek zorundayız ve bizi sınıflama
yapmaya sevk eden zorlayıcı nedenler, gittikçe daha küçük sınıflar yapmaya, en sonunda da
sınıfların varlığını tümüyle reddetmeye götürebilir.
Eğer sınıflamanın geçerliliğini kabul ediyorsak, bu demektir ki, bilgiyi elde etmenin bir
metodu olarak ifade özgürlüğü (genel olarak toplum için), en azından olgusal veya bilimsel
önermeler alanında ikna edici olabilir. Bu alanda kabul edilmiş olan görüşler hakkında, azami
miktarda kanıtlanabilir bir güvene sahibiz. İnsanların, ayın taze peynirden yapılmış olduğunu iddia

etmelerine izin vermek için pek çok geçerli neden bulunabilir, fakat bu önermenin gerçek olabilme
ihtimalinin hemen hemen sıfır olması, bu nedenlerin en önemlisidir. Genellikle iftira ve yalanla
ilgili kuralları, ifade özgürlüğü ilkelerinin pek çoğunun alanı dışında saymamız gerçeği bile, benim
burada teklif ettiğim ayırımları sezgisel olarak yaptığımızı kanıtlamaktadır. Eğer sadece su, şeker
ve yapay olarak tatlandırılmış ve renklendirilmiş bir sıvıyı, ‘Saf Portakal Suyu’ diye satmaktan,
aleyhime dava açılmışsa, bu, bazı aşırı şüphecilerin, bu sıvının portakal suyu veya başka bir şey
olduğu konusunda yanılabileceğimiz ihtimalini bütünüyle dışlamaya gönülsüz olacakları şeklindeki
bir savunma olmayacaktır ve olmamalıdır.21
Şüphesiz birçok olgusal önerme, sol elimde beş parmak bulunduğu önermesinden daha az
kesindir. Gözlem, yorumlama ve tasvir hataları sebebiyle, doğru diye kabul ettiğimiz olgusal ifade
yanlış, yanlış diye reddettiğimiz ifade doğru olabilir. Yine böyle ihtimaller, ahlak, din ve siyasete
ilişkin ifadeler için de söz konusu olabilir. Fakat, olgusal veya başka türden kanıtlanabilir
önermeleri içeren durumların pek çoğunda hata ihtimali küçüktür ve bunun sonucu olarak,
yanılmazlığımızı varsaymanın riski de küçüktür. Vakıa bu olduğuna göre, gerçekliğe dayanan tez,
bir ifade özgürlüğü tezine oldukça sınırlı bir katkıda bulunacaktır.

SINIRLI BİR GEREKÇE
Gerçekliğe dayanan tez, iki temel kusuru nedeniyle problemlidir. Çok temel olarak, toplumun her
kesimindeki genel bir ifade özgürlüğü tezi olmak bakımından gerçekliğe dayanan tez, tarihten
gelen birtakım tersine örnekler karşısında hiçbir delil sunamadığı aklın egemenliği varsayımı
üzerinde temellenir. Kararların, bütün kanıtları akılcı bir biçimde dikkate alanlarca ve en geniş
fikir yelpazesini ve uyuşmazlığı hoş görme veya teşvik etme konumunda bulunanlarca alınması
gerektiğini söylemek isabetli olabilir. Ama genel olarak toplumun, aslında böyle rasyonel bir grup
olduğunu, en azından daha fazla ampirik kanıt bulunmaksızın söylemek, çok daha farklı bir
şeydir. Bilgi, ille de tek yönlü bir süreç olmak zorunda değildir. Fazladan önermeler bilgiyi
geliştirdiği gibi, gelişmesini engelleyebilir de. Gerçeğe ulaştırabileceği gibi, onu kaybettirebilir de.
Bilginin, kendinde herhangi bir güce sahip olduğu ya da gerçekliğin apaçık belli olduğu
kanıtlanmadıkça, açık münazara ve tartışmanın, kendiliğinden ve her durumda yararlı olduğunu
farz etmek için sebep yoktur.
Ayrıca, gerçekliğe dayanan tezin güçlü bir versiyonu, bilginin araştırılmasını, diğer
değerlerden mutlak olarak üstün bir konuma yükseltmek durumundadır. Bu biçimiyle ise tez,
pratik olamayacak kadar güçlüdür. Bazan ağır basan diğer çıkarları da hesaba katarak tezi
zayıflattığımızda ise, gerçekliğe dayanan tezin, bilginin araştırılması gereken, dikkate alınması
gereken bir değer olduğundan daha fazla bir şey söylemediğini görürüz. Yani tez, bu haliyle bize
pek az şey söyler.
Gerçekliğe dayanan tez, her ne kadar savunucularının istediği doktriner desteği temin
etmede yetersiz kalsa da, yine de faydalıdır. Çünkü dikkatimizi yanılabilirlik, yani ‘bizim’ hatalı
olabileceğimiz ve ‘onların’ haklı olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştırmaktadır. Yanılabilirliğimiz
konusundaki bu anlayışla bağdaşmayabilen görüşün yasaklanması durumunda tez, bize en
azından, kabul görmüş düşünceyi böyle çabucak doğru kabul etmeden önce bir duraksama sağlar.
Ayrıca ifadenin yasaklanmasını, diğer herhangi bir hükümet eylemini ele aldığımızdan farklı bir
tarzda ele almamız için bir gerekçe sunar.
Daha da önemlisi, ihtimalin ve hatanın tarihi üzerine bu odaklanma, neyin gerçek ve neyin
gerçekdışı, neyin doğru ve neyin yanlış veya neyin güvenilir ve neyin saçma olduğuna karar
verme yetkisini herhangi bir siyasi varlığa emanet etme konusunda, bizi adamakıllı uyanık kılar.
Bireyler ne kadar yanılabilir iseler, hükümetler de o kadar çok yanılabilir ve hataya eğilimlidir.
Kendimizin doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği konusunda nasıl epeyce şüpheci isek, herhangi bir
siyasi otoritenin, bunu bizim yerimize yapabilme yeteneğinden de aynı ölçüde, hattâ daha da
şüpheci olmak zorundayız. Bu, iktidarda olanlara doğru olanı tayin etme ve yanlış olanı
yasaklama konusunda ne kadar yetki vereceğimize karar vermek durumunda kaldığımızda
dikkatli olmamız için, akıllıca bir uyarıdır.
Gerçekliğe dayanan tez, yalnızca insanın kendi verdiği hükümler konusundaki kuşkuculukla
değil, kendilerine siyasi güç bağışladığımız kişilerin gerekçeleri ve yetenekleri hakkındaki daha
büyük bir kuşkuculukla da temellendirilebilir. Gerçeğin keşfi konusunda, fikirlerin pazaryerinin,
hükümetin seçme yetkisine tercih edilmesinin sebebi, ilkinin tecrübe edilmiş yeteneğinin,
ikincisinin çoğunlukla kanıtlanmış yeteneksizliğinden daha az olabilmesidir. Gerçekliğe dayanan

tezin içerdiği bu anlam ölçüsünde, üstü örtük de olsa, gerçekliğe dayanan tez ile bir sonraki
bölümün konusu olan demokrasiye dayanan tez arasında kuvvetli bir irtibat vardır.
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3. BÖLÜM

Demokrasiye Dayanan Tez

ŞARTLI BİR TEZ
Thomas Scanlon’a uyarak, gerçekliğe dayanan tezi, ‘doğal’ bir tez olarak niteleyebiliriz. 1 Bu tez,
siyasi kurumların tasarladığı belli bir teorinin aracı olmaktan çok, doğrudan doğruya Scanlon’un
doğal ahlaki ilkeler (mesela, gerçeğin arzu edilirliği) olarak algıladığı şeylerden kaynaklanır.
Bunun tersine, demokrasiye dayanan tez, siyasi otoritenin hiçbir suretle evrensel kabul görmemiş
belli bir teorisinden türediği ve ona bağlı olduğu için, Scanlon tarafından ‘sun’i’ olarak nitelenir.
Ben bu ayırımı biraz zayıf buluyorum, çünkü, demokrasinin işlemesi için zorunlu birtakım ilkeleri
içeren demokratik sürece ilişkin, doğal ahlaki tezler de ortaya koyabiliriz. Buna rağmen, söz
konusu ayırım burada faydalıdır, çünkü bu ayırım, en başta, bu bölümün konusu olan tezin,
şartlara bağlı olan yapısına ışık tutmaktadır.
Demokrasiye dayanan tez, adından da anlaşılacağı gibi, düzenlenebilmesi için devletin
örgütlenmesi ve yönetilmesinin uygun bir kılavuzu olarak demokratik ilkelerin a priori kabulünü
gerektirir. Gerçekliğe dayanan tez –geçerli olması şartıyla– geçerliliği bütün yönetim şekillerine
uygun olan bir tezdir. Fakat demokrasiye dayanan tez, otokrasilere, oligarşilere veya teokrasilere
kesinlikle uygulanamaz. Bu gibi yönetim şekilleri bugün, geçmişte olduğundan çok daha az
taraftar bulabilmektedir, ama kesinlikle nesilleri tükenmiş değildir. Demokrasiye dayanan tez,
idari yapının bazı ilkelerinin mevcut halde tartışılmasını öngörmesi itibariyle, sınırlı sayıdaki
toplumlar için, ifade özgürlüğünün diğer pek çok tezinden daha uygundur.
Demokrasiye dayanan tez, ifade özgürlüğünü, genelinin bağımsız olduğu varsayımı
üzerinden öncüllendirilen bir toplumun zorunlu bir bileşeni olarak görmektedir. Bir ifade özgürlüğü
ilkesinin bu siyasi temeli, kamusal meselelere ilişkin ifade tezi gereğince, ifadenin önemli olduğu
ve hattâ kamu görevlilerinin ve politikalarının eleştirilmesinin daha da önemli olduğu kanaatine
götürür. Bu tür bir özgürlük, iki amaca bağlı olarak mutlaka destek görür. Birincisi, ifade
özgürlüğü, bağımsızlık gücünün idmanla geliştirilmesi gerektiği bilgisiyle donanmış bağımsız
seçmeni hazırlaması bakımından ve o gücün bilinçli bir şekilde kullanılması için seçmenin, elzem
olan ihtiyatlı bir seyirde tutulması için çok önemlidir. İkincisi, eleştirme özgürlüğü, kamu
görevlilerinin, efendileri olan halk çoğunluğuna karşı tam anlamıyla sorumlu kamu hizmetçileri
olarak kalmalarını mümkün kılar.
Demokrasiye dayanan tez –her ne kadar benzer fikirleri Spinoza, Hume ve Kant’ın
eserlerinde görebiliyorsak da– en titiz bir şekilde, Amerikan siyaset felsefecisi Alexander
Meiklejohn tarafından dile getirilmiştir.2 İfade özgürlüğü, genel olarak liberalizmle ortaya
çıkmıştır, ancak demokrasiye dayanan tez, liberalizmin temel ilkelerini reddedenler arasında da
bir ölçüde ilgi görmüştür. Demokrasiye dayanan tez, bir grup olarak halkın ve halk içindeki
ilişkilerin nihai gücüne vurgu yapmak suretiyle, genelde liberalizmin ve özelde gerçekliğe dayanan
tezin atomize edici ve seçkinci (olarak algılanan) özelliğinden kaçınmaktadır. Mesela Robert Paul
Wolff, The Poverty of Liberalism [‘Liberalizmin Yetersizliği’] adlı kitabında ortaya koyduğu tutumu
sürdürmekle birlikte, demokrasiye dayanan tezin bir versiyonuna karşı sempatisini de muhafaza
etmektedir.
Burada ‘demokrasi’ ile ne kastettiğimi açıklamayı şimdiye kadar epeyce geciktirdim. Bu
kelime, her şeyin bütün halk için olması anlamına gelir. ‘Demokrasi’ kelimesi, daha önce sahip
olduğu bütün anlamları hemen hemen kaybedince, böylesine çok duygusal bir anlama
kavuşmuştur. Onun tanımlayıcı muhtevası çok küçüktür ve şimdilerde neredeyse baştanbaşa
siyasi bir karşılık bulmuştur. Bugün demokrasi, bütün siyasi yönetimlerin, ne kadar otokratik
olduklarına bakmadan kendilerini ‘demokratik’ diye niteleme zorunluluğu duydukları, uygun bir
devlet örgütlenme tarzı olarak çok yaygın bir biçimde kabul görmektedir. Bütün sabit ve tahkim
edilmiş yönetimler ‘demokrasi’dir ve o yönetimlere karşı olan bütün devrimci hareketler de
‘demokratik’tir. Siyasi söylemde yaygın olarak kullanılanlar içinde, ‘demokrasi’den başka hiçbir
kelime, tanımlama bakımından tamamen kullanışsız olan bu kadar çok anlama gelmemektedir.

Bu bölümün amaçları bakımından, ‘demokrasi’ kelimesini geleneksel biçimiyle kullanmaya
devam etmek zorunluluğu duyuyorum, ama ben onu daha dar bir anlamda kullanacağım.
Demokrasiyi, nihai siyasi gücün halk çoğunluğunda bulunduğunu, ulusun bir topluluk olarak
egemen olduğunu ve onun, doğrudan veya seçilmiş temsilcileri aracılığıyla, anlamlı bir eğilim
tarzında hükümetin çalışmasını denetleme haklarını tanıyan bir sistem anlamında alıyorum.
‘Demokrasi’ kelimesini, barışçı değişiklik sağlayan bir sistemle (Russell ve Popper), kamu yararı
için tasarlanmış bir sistemle (Bentham, James Mill ve pek çok Marksist), azami ölçüde eşitlik
sağlayan bir sistemle (bazı Marksistler) veya bireylerin çıkarlarına büyük saygı gösteren bir
sistemle ( de Tocqueville, J. S. Mill ve çoğulcu demokrasinin pek çok modern teorisyeni) eş
anlamlı olarak kullanmıyorum. Bütün bu unsurlar, halka ait egemenliğin gerçek anlamda
sergilenmesine dayanan toplumsal düzenlerde bir ölçüde bulunsalar da, mutlaka olmaları
gerekmez. Çünkü, demokrasiyi bu tür unsurlar tanımlamaz. Benim burada kullandığım şekliyle
‘demokrasi’, halk için bir düzen olarak değil, halk tarafından bir düzen olarak tanımlanır. Halk
tarafından olması, halk için olmasını gerektirebilir, fakat tersi, açıkça doğru değildir.
Bu bölümün bağlamı içinde, bir demokrasi teorisinin alternatif formülasyonlarından herhangi
birinin, bazı bakımlardan daha ‘doğru’ olup olmaması veya bu formülasyonlardan bazılarının daha
arzu edilir siyasi teoriler olup olmaması önemli değildir. Buradaki bütün iddiam, bu bölümün
konusu olan demokrasiye dayanan tezin gücünü, siyasi yönetimlerin çoğunlukla, genel oy hakkı
ve çoğunluk kuralına dayalı bazı ilkelerle sık sık ve açık olarak yapılan seçimler şeklindeki bir
sistem aracılığıyla bütün halkın teoride ve uygulamada egemenliğe sahip olduğu bir devleti
oluşturmak üzere yapılanması gerektiği şeklindeki başlangıç varsayımından aldığıdır. Bu, gerçek
bir kendi kendini yönetme fikrini somutlaştıran bir sistemdir. Bu bağlamda en önemli olanı ise,
insanlara hatalı olabilme hakkını tanıyan bir yönetim sistemi olmasıdır.

TEZİN İZAHI
Bugün anlaşıldığı şekliyle demokrasiye dayanan tez, en göze batacak biçimde Alexander
Meiklejohn tarafından telaffuz edildi. Gerçi o, tezini, Birleşik Devletler Anayasası’nın bir yorum
teorisi olarak sunmaktaysa da, onun duruşuna göre anayasal temel zayıf kalmaktadır.
Meiklejohn’un kamusal ve özel ifade arasındaki ayırımını, anayasa metni veya doktrini
desteklememektedir ve uygulamada kullanışsızdır. Üstelik Birinci Değişiklik’in, Meiklejohn’un bu
teze atfettiği mutlak anlamı ona vermeye aslında niyetli olduğuna veya bunu yapabileceğine dair
bir gösterge yoktur. Fakat bir siyaset felsefesi konusu olarak onun tezleri önemlidir ve özellikle
benim, ifade özgürlüğü ilkesinin gücünden çok temelleriyle ilgilenmekte olduğum bu bölümde,
yakından incelenmeye değer.
Meiklejohn, kendi kendini yönetme kavramından çok hoşlanmıştı ve bunun sonucu olarak,
New England’daki küçük kasabalarda yaygın bir yönetim biçimi olan kasaba toplantısı
derneklerinden kuvvetle etkilendi. Kasaba toplantısı yönetim şekli gereğince, bütün önemli
kararlar, bir araya gelen tüm yetişkin insanlar tarafından alınmaktadır. Bu, en saf biçimdeki kendi
kendini yönetimdir. Kasaba toplantılarının kilit nitelikteki bir özelliği, siyasi lider anlamındaki
yönetim görevlilerinin olmamasıdır; yalnızca, tek fonksiyonu toplantıyı düzenlemek ve topluluk
kurallarını uygulamak olan bir reis vardır. Topluluk üyeleri fikirlerini öne sürerler, o fikirleri
tartışırlar ve daha sonra bütün halkın oylarıyla bunlar ya benimsenir veya reddedilir.
Meiklejohn, bütün demokrasileri, büyük ölçekteki New England kasaba toplantıları gibi
görmüştür. Onun tezi, kasaba toplantısında somutlaşan halk egemenliği idealini, daha büyük ve
daha karmaşık olan cumhuriyete yayıyordu. Ona göre, modern devletin büyüklüğü ve
karmaşıklığı, halkın teorik mutlak egemenliğini azaltmıyordu. Nasıl ki, nihai karar alma otoritesi,
kasaba toplantılarına katılan halkta bulunuyorsa, aynı otorite, daha hantal olan modern devletin
sakinlerinde de mevcuttu. Nasıl ki, kasaba toplantısının başlıca özelliği, herhangi bir karardan
önceki açık tartışma ve toplu müzakeredir; tıpkı bunun gibi, kendi kendini yönetme öncülüne
dayanan bir toplumun asli ve vazgeçilmez özelliği de, açık tartışma ve toplu müzakeredir.
Demokrasiye dayanan tez, ifadenin özgürlüğü ilkesini destekleyen iki önemli unsurdan
oluşur. Birincisi, egemen seçmenin, egemenlik yetkilerini kullanması sırasında, hangi önermeleri
kabul ve hangilerini reddedeceğine karar verebilmesi için, ilgili bütün bilginin, seçmenler için
ulaşılabilir kılınması zorunluluğudur. Çünkü halk, kararları alacak olandır ve dolayısıyla, herhangi
bir kararı almadan önce, bütün bilgi materyalini elde etme ihtiyacındadır. Bireyin genel özgürlüğü
üzerindeki herhangi bir sınırlama olmasından, mutlaka demokratik yönetim sürecinin etkileneceği

anlamı çıkmasa da, ifade üzerindeki bir sınırlama, kararları alacak olanların bilgi edinmelerini
sınırlayacak, müzakere sürecini sekteye uğratacak ve bu suretle doğrudan, kendi kendini
yönetme mekanizmasını aşındıracaktır. Çünkü, tam bilgi olmadan, bilinçli olarak oy
kullanamayacağımız ve o bilgiye ulaşılmasına engel olmanın, oy kullanma hakkına engel olmak
kadar, demokrasinin temel ilkelerine karşı ciddi bir saldırı anlamını taşıdığı ileri sürülmektedir.
İkinci olarak ifade özgürlüğü, eğer bir bütün olarak halk egemense, bu durumda
yöneticilerin, hükmediciden çok hizmetçi olmaları gerektiği şeklindeki açık gerçeğin zorunlu bir
sonucu olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu durum, ifade özgürlüğü açısından daha spesifik olan
çeşitli temeller ortaya çıkarır. Bunlar bize, bir demokraside liderlerin, halkın arzularına hizmet
etmek üzere iktidarda olduklarını hatırlatır. İfade özgürlüğü, halkın bu arzularını yönetime
iletmesinin bir yoludur ve halkın, isteklerini ifade etmesinin yasaklanması, iktidarın, halkın
taleplerine cevap vermek şeklindeki kesin varoluş amacıyla bağdaşmaz. İfade özgürlüğü ile
yakından ilgili olan, şikayetlerin giderilmesi için dilekçe verme usulü, hem Magna Carta’nın, hem
de 1689 Haklar Bildirisi’nin temelini oluşturur. Ayrıca, Birleşik Devletler Anayasası’nın Birinci
Değişikliği’nde, şikayetler için dilekçe verme ifade özgürlüğü ile birleştirilmiştir.
Bundan başka, eğer iktidar hizmetçi ise, onun sansür uygulaması anormaldir. Bu durum,
efendilerin ulaşması için mevcut olan bilginin, hizmetçiler tarafından ön elemeden geçirilmesi gibi
bir sonuç doğurur; Meiklejohn, mantığın, bunun tam tersini gerektirdiğini söylemektedir.
Son olarak ve muhtemelen en önemlisi, iktidarın hizmetçi rolü, liderlerimizi reddetme ve
eleştirme hakkımızın tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Kendi kendini yönetme teorisi gereğince
bu, demokrasinin tam merkezinde yer alır. Devlet adamlarının ve kamu politikalarının
eleştirilmesi, demokrasi ilkelerinin dalları gibidir. 1720’de, ‘Cato’ takma adıyla yazan John
Trenchard ve Thomas Gordon, daha bireyci ve liberteryen bir kavram olan ifade özgürlüğünden
ayrı olarak, yöneticilerimizi toplumsal anlamda denetleme ve eleştirme hakkımız olduğunu
savunmuşlardı.3 İşte demokrasiye dayanan tez, yönetim politikasını ve devlet adamlarını
eleştirme özgürlüğünün bu bağımsız temelini yeniden kurmaktadır.
Demokrasiye dayanan tez, bazı yönlerden, önceki bölümde ele alınan gerçekliğin dayanıklılık
teorisi ile ilgilidir. Demokrasinin bu versiyonu, nihai gücü halka mal eden halk egemenliği ve
çoğunluk kuralıyla tanımlanır. Yani zımnen, siyasi gerçeklerin, tanım gereği halkın çoğunluğu
tarafından kabul edilenler olduğu görüşünü somutlaştırır. Eğer halk egemense, özellikle de siyasi
konularda neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermek, yönetimlerin işi değildir. Çünkü, bir
hizmetçi olarak iktidar, halka karşı ve dolayısıyla halkın desteklediği çeşitli fikirlere karşı,
tarafsızlığa dayanan ve onu gerektiren bir kurumsal mutemetlik rolü üstlenmektedir. 4 Kendi
kendini yönetme idealinde asıl olan, yönetim politikasının genel sorunlarıyla ilgili olarak, doğru ile
yanlış arasında ayırım yapma yetkisinin, yalnızca halka ait olduğu önermesidir.
Gerçekliğin dayanıklılık teorisi, siyasi politika sorunları açısından, diğer insan bilgisi türlerinin
pek çoğundan daha kabul edilebilir gibi görünmektedir. Siyasi teori ve politika meselelerinde,
diğer düşünce türlerine göre kesinlikten daha uzak olduğumuzu ve hattâ bu konuda nesnel bir
ölçü tasavvur edilebilse bile, ya onu bulmaktan veya ona benzeyen bir şey üzerinde uzlaşmaktan
çok uzak olduğumuzu iddia etmek mantıksız değildir. Kamu politikasıyla ilgili konular üzerinde
aşırı uyuşmazlık bulunduğundan dolayı, belki bu hususta ve sırf bu hususta çoğunluk kuralı,
gerçeklik için bulunabilecek en iyi testtir. Bundan başka gerçeklik, buradaki asıl mesele
olmayabilir. Halk egemenliği, çoğunluğun yanılabilme hakkını da işin içine katmaktadır.
Demokrasinin kabul edildiği bir yerde, bütün diğer metotlar ne kadar iyi görülürse görülsün,
bilgiye ulaşmada halkın iradesi, bu diğer metotlardan üstün kabul edilir. Ve halkın yanılma hakkı
olduğunun kabulü, o yanlışlığın, halkın kendi kararlarını etkileyebilecek bilgi ve görüşlere
ulaşmasını engellemek için bir kriter olamayacağının da kabulünü gerektirir.

BİR GÜÇ ÇELİŞKİSİ
Demokrasiye dayanan tez, kendisinden doğduğu belli bir demokrasi kavrayışının ekseni etrafında
dönmektedir. Bütün tez, bir tek egemen seçmen ilkesi kullanılarak üretilmiştir. Çelişkili bir
biçimde, demokrasiye dayanan tezin temelini sağlayan aynı egemenlik kavramı, aynı zamanda
tezin en belirgin zayıflığını da sergilemektedir.
Eğer halk gerçekten de ortaklaşa olarak egemense ve eğer o egemenlik, genellikle
kendisiyle birlikte gelen sınırsız bir güce sahipse, o zaman bu demokrasi görüşünün kabulü, o
egemenliğin, tıpkı diğer herhangi bir özgürlüğü sınırlayabileceği gibi, ifade özgürlüğünü de

sınırlama gücü olduğunun kabulünü zorunlu kılar. Ayrıca, egemenin belirli kişileri birtakım
yetkilerle görevlendirmeyebileceğini söylemek için sebep yoktur. Temsil yetkisi verme hakkı,
egemenliğin ifade ettiği sınırsız güçte saklıdır. Fakat eğer halk, sözgelimi Jones’u, bütün başıboş
köpekleri toplamak gibi özel bir yükümlülük ve yetkiyle görevlendirebiliyorsa, neden doğruyu
veya yanlışı belirleme ya da yayınlar üzerine sansür koyma hakkı gibi özel bir görev ve yetkiyle
donatmasın?
1. Bölüm’deki, bir Özgür İfade İlkesi kabul etmenin anlamlarını yeniden hatırlayalım. Özgür
İfade İlkesi, siyasi iktidar üzerinde kesin bir sınırlama ve egemen çoğunluğu yetki sahibi olarak
kabul eden genel kural üzerinde bir tahdit olarak fonksiyon görür. Eğer çoğunluğun, kendisi ya da
temsilcileri aracılığıyla, herhangi bir konuda yasa çıkarabileceğini kabul ediyorsak, o zaman Özgür
İfade İlkesi, yalnızca, eğer çoğunluk egemenliğine karşı bir istisna ise ve yalnızca, eğer çoğunluğa
karşı belirsiz güce sahip bir hak ise mevcut demektir. Mesela, ifade özgürlüğü ilkesi gibi,
çoğunluğun gücü üzerindeki kesin bir sınırlama, doğası gereği antidemokratik ve çoğunluk
aleyhtarıdır. Eğer durum bu olmasaydı, o zaman çoğunluk, diğer bir davranış biçiminden daha
fazla ifadeye karşı olan tavrı sebebiyle artık sınırlanamazdı ve ifade özgürlüğü de basmakalıp bir
sözden başka bir şey olmazdı.5
Böylece, demokrasiye dayanan tezi destekleyen halk egemenliği kavramı bile, o egemenlik
üzerindeki herhangi bir sınırlamaya itiraz etmekte ve bu suretle, bağımsız bir ifade özgürlüğü
ilkesinin tanınmasına da karşı çıkmış olmaktadır. Bireysel ifade, iddia ve eleştiri haklarını
desteklediğimiz ölçüde, aslında bir bütün olarak halkın mutlak egemenliğine dayanan demokrasi
anlayışıyla bağdaşmayan iddialarda bulunmuş oluyoruz. İfade özgürlüğünü bu denli bireysel bir
hak olarak değil de, bireysel ifade yoluyla kullanılan toplumsal bir çıkar olarak görsek bile, 6
çoğunluğun, o ifadenin sınırlanmasını isteyebileceği bazı durumlarda, bu anlayışın uygulanması,
yine de bireysel bir konuşma hakkını onaylamayı gerektirir. Demokrasiye dayanan tezin öncülünü
ne kadar çok kabul edersek, çoğunluğun yetkisini sınırlamak suretiyle, kendi kendini yönetme
hakkına o kadar az tecavüz etmiş oluruz. Eğer demokrasiye dayanan tez, ‘halk’ın işitmek
istemediği şeylerin söylenmesine izin verirse, pek de halk iradesine dayanan bir tez olmayacağı
gibi, onun aleyhine bir tez olur.
Galiba tezim epeyce belirginleşti. Aynı şekilde, çoğunluk oyuna sahip ‘halk’, azınlıktan oy
kullanma hakkını geri alabilir ki bu, akla uygun bir kendi kendini yönetme anlayışına temelden
aykırıdır. Bu çelişki ancak, eşitlik fikrine bir göz atılarak çözülebilir. Bütün halkın, yönetme
sürecine eşit biçimde katılımı, kendi kendini yönetme idealine, çoğunluğun gücü fikrinden daha
fazla temel oluşturabilir. Gerçekten de yukarıdaki çelişki göz önüne alınırsa, demokrasiye dayanan
tezi en fazla, eşit katılım takdir eder. Eğer herkes eşit olarak katılacaksa, o zaman herkes, o
katılımı anlamlı kılmak için gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu şekilde değişikliğe uğratılmış olan
demokrasiye dayanan tez, yönetim süreciyle ilgili fikirlerin ve bilgilerin iletilmesi için geniş bir
özgürlüğü, güçlü bir biçimde savunmaya devam eder. Fakat çoğunluk kuralı biçimindeki verimsiz
bir demokrasi kavramından, eşit katılıma dayalı demokrasiye geçtiğimiz için, bilgiye serbestçe
ulaşma, bireysel saygınlığa, bireysel tercihe ve bütün bireylere eşit muameleye daha fazla, buna
karşılık, egemenlik kavramlarına daha az dayandırılan bir fikir haline gelir.
Eğer yönetime eşit katılım, eşit yarışma ve evrensel akılcılığa dayanılarak ileri sürülürse,
teori hem sezgisel ve hem de ampirik destekten yoksun olur. Makul bir eşit katılım teorisi,
yarışma varsayımına değil, eşitliğin bağımsız ve özerk bir değer olduğu görüşüne dayanmalıdır.
Bu bireyci ifade özgürlüğü anlayışlarını, bundan sonraki iki bölümde ele alacağım; ama burada,
bireylere eşit ölçüde saygının bir gereği olarak görülen demokrasiye dayanan tezin, bir Özgür
İfade İlkesi için bağımsız bir tez sağlamadığına dikkat etmek gerekir. Ancak yine de, kendi
kendini yönetmeyle ilgili konuların özellikle önemli olduğunu ve bireysel çıkarlar ve saygınlığın,
hemen her zaman, siyasi iktidarın icraatıyla ilgili kararlar nedeniyle gündeme geldiğini bize
hatırlatmaktadır. Öyleyse demokrasiye dayanan tez, ama yalnızca daha güvenilir bağımsız
ilkelerden kaynaklanan bir Özgür İfade İlkesi’nin bir parçası olarak, siyasi ifadeye onurlu bir
konum kazandırmak üzere, ilkeli bir gerekçe oluşturabilir.
Her şeye rağmen demokrasiye dayanan tez, demokrasinin eşitlik yönleriyle, halk egemenliği
kavramından daha fazla ilişkili bir başka tez de oluşturmaktadır. Modern tarih boyunca, siyasi
teorisyenlerin ilgilendiği sorunlar arasında en ağırlıklı olanı, çoğunluk kuralının meşruluğudur.
Azınlığın itirazlarına rağmen, çoğunluk tarafından çıkarılan belli bir yasaya, azınlığı itaate zorlayan
ahlaki yükümlülük nedir? Burada, bu soruya verilmiş çok sayıda cevabı sayıp dökmek
istemiyorum. Ama yine de bu cevaplardan biri, ifade özgürlüğü sorununun, özellikle bu yönüyle

ilgilidir. Çoğunluğun, azınlığın muhalefet etme, çoğunluğu etkilemeye kalkışma, nihai politikanın
şekillenmesi hakkında bir şeyler söyleme hakkını engelleme gerekçesi, aynı zamanda, herkesin
sonuçta benimsenen kurala bağlanmasının ahlaki temelini de sağlar. Artık ‘ülkenin yasası’ olan bu
nihai kural, o zaman pek de öyle çoğunluğun bir işi olarak değil, onun oluşumuna katılmış veya
katılabilmiş herkesin işi olarak görülür. Konuşmak ve başkalarını kendi görüş açınızdan etkilemek,
böyle bir katılımın herhangi bir yolu değil, belki de tek yoludur.
Tez bir bakıma, tam bir döngüsel işleyişe sahiptir. Demokrasiye dayanan tezin pek çok
formülasyonu gereğince ifade özgürlüğü, dinleyicilerin, bağımsız seçmenlerin oy verme haklarını
kullanmaları açısından gerekli bütün bilgi materyalini elde etmelerine imkan verdiği için değerlidir.
Gerçekten de konuşmacının haklarından çok, dinleyicilerin hakları üzerine vurgu yapması,
demokrasiye dayanan tezin en önemli katkılarından biridir. Fakat şu anda, bunun yerine
konuşmacıya odaklanıyoruz. Özellikle ifade özgürlüğüne konuşmacının çıkarı gözüyle
baktığımızda, teorinin özünün, bireysel saygınlık, eşitlik ve ahlaki bir eşit katılım hakkıyla ilgili
olarak, seçmen egemenliği kavramının ve hattâ iktidarın en verimli şekilde nasıl çalışacağı
konusundaki pratik veya faydacı bir hesaptan çok daha fazla yapabileceği şey vardır.
Demokrasiye dayanan tez üzerinde yakından bir analiz, onu, egemenlik ve kendi kendini
yönetme teorilerinde bulunan kaynağından çok uzaklara taşır. Bu hiç şaşırtıcı değildir. Bu
bölümün başında anlatılan çelişki sadece, demokrasiye dayanan tezi destekleyen egemenlik
kavramının, sırf bir ifade özgürlüğü ilkesinin temelini oluşturmak bakımından değil, aynı zamanda,
daha genel bir demokrasi teorisi olarak da, bizzat temelinden kusurlu olduğunu izah ediyordu. Bu
husus, başkaları tarafından ayrıntılı olarak ele alınmıştır ve ben o tezleri burada özetlemeye gerek
duymuyorum. Özellikle Popper’in ‘egemenliğin çelişkisi’ konusundaki tartışması, aşırı
basitleştirilmiş halk egemenliği görüşleri hakkında etkili bir eleştiridir; onun ve diğerlerinin
sergiledikleri sınırlılıklar, demokrasiye dayanan tezi hem zayıflatmakta ve hem de
daraltmaktadır.7 Bu çelişkinin, yalnızca demokratik toplumlara özgü değil, aksi takdirde daha az
ciddi bir ilgiyi hak edecek olan belirli bir demokrasi kavramına da bir ölçüde özgü olduğu öne
sürülmektedir. Halk egemenliği üzerine vurgu, nasıl ki halkın mutlak bir despotu seçerek o
egemenliği ona devretmek hakkı gibi çelişkili sonuçlara yol açıyorsa, demokrasiye dayanan
tezdeki seçmen egemenliği vurgusu da, niçin ifade özgürlüğü hakkının, çoğunluğa karşı olan bir
hak olduğunu ve niçin bunun, her hâlükârda çoğunluk kuralı ilkelerinden muaf olduğunu izah
etmede çok az yardımcı olmaktadır. Bu meseleyi izah edemeyen bir tez, bir Özgür İfade İlkesi için
gereken tez olamaz.
Modern toplumların karmaşıklığı, demokrasiye dayanan tezin uygulama alanını daha da
daraltmaktadır. New England kasaba toplantısı modelinden ne kadar fazla idari yapı çıkarılırsa,
Meiklejohn’un verimsiz demokrasiye dayanan tez formülasyonu, o kadar daha az uygulanabilir
olmaktadır. Fakat gerçekle kasaba toplantısı arasındaki bu mesafe, demokrasiye dayanan tez için
alternatif bir formülasyon telkin etmektedir. Liderlerimizin hizmetçiden çok, seçilmiş hükümdarlar
haline gelmelerinden dolayı idari üst yapıların, onların kamu yararı olarak algıladıkları şey
gereğince davranmaları sayesinde, aslında kendi iktidarlarını sürdürme kaygıları haline gelmesi
daha da mümkün olmaktadır. Minimal devletin propagandasını yapma veya Robert Nozick’in
fikirlerine takdirname sunma amacında değilim. İnsanların devlet görevi için can atmalarına yol
açan motivasyonların, aynı insanların, bu görevleri sürdürmelerine de neden olduğu şeklinde, çok
daha alçakgönüllü bir gözlem yapmaktayım. Bu sebeple, yönetimi eleştirme özgürlüğü, yönetim
organizasyonlarının kendilerini devam ettirme yönündeki canlı içgüdüleri üzerinde bir denetimdir. 8
İfade özgürlüğü ve belki daha özelde basın özgürlüğü, güçlerin, denetimlerin ve dengelerin
ayırımına dayanan bir yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçası olabilir. Amerikan basınının
iftira, mahremiyete tecavüz veya saygısızlık davranışlarından olağanüstü muafiyeti –ki
Meiklejohn’un yazılarında büyük oranda temellendirilen bir dokunulmazlıktır– kısmen, basının
siyasi iktidar üzerindeki bir denetim olarak, kurumsal bir bağlama oturmuş olduğu şeklindeki
görüş sayesindedir. Tersine, İngiltere’de saygısızlık ve iftiranın ciddi şekilde tasvip görmesi ise,
kısmen, basının böyle bir kurumsal rolünün kabul edilmesindeki eksiklik olarak açıklanabilir.
Haberleşme süreci, atomize birey kütlesinin, ideal kendi kendini yönetme modelinin tahayyül
ettiği bağımsız bir güç olarak, sayesinde yönetime katılabildiği, başlıca ve belki de tek araçtır.
Halkın gücü az gibi görünebilir, fakat halkın görüşü çok büyük bir güce sahip olabilir ve
haberleşme süreci, halkın gücünün halkın görüşüne dönüştürülmesine imkan sağlar.
Şimdiye kadar söylediğim hiçbir şeyin, demokrasiye dayanan tezin önceki formülasyonlarıyla
çelişmesi gerekmemektedir. Ancak tezi bu tarzda yeniden şekillendirmek suretiyle, tezin en

önemli özelliğini, yani devlet adamlarının halka karşı sorumlu ve duyarlı olma görevlerini
vurgulamış oldum. Buna uygun olarak, seçmen kavramını, bir ulusal tartışma toplumu olarak
vurgulamamış oldum. Bu iki kavram tamamen ilgisiz değildir, ama daha doğrudan bir çağdaş
uygulamaya sahip olan, birinci kavramdır.
Bu şekilde yeniden oluşturulduğunda bile, neredeyse tamamen kamusal veya siyasi
meselelere olan vurgusu sebebiyle, tezin dar kapsamlı kaldığı ortaya çıkmaktadır. Tabii, bütün
konuların dolaylı olarak yönetim süreciyle ilgili olduğunu veya demokrasinin, geniş bir konu
alanını kapsadığı şeklinde bir görüşü ileri sürebiliriz.9 Ancak bu anlamıyla tez, epeyce sulandırılmış
olur. Aslında bir ölçüde, kendi kendini yönetme kavramının sanattaki, edebiyattaki veya bilimdeki
anlamlarını da ortaya koyabilirim. Ama tezi kopma noktasının ötesine doğru germek için sebep
yok. Gerçekte demokrasiye dayanan tezin darlığı, aynı zamanda en büyük gücüdür. Tez, geniş bir
Özgür İfade İlkesi için bir savunma sağlamakta yetersiz kalmaktadır, fakat siyasi ifadenin ve
yönetim eleştirisinin himaye edilmesi ve özel bir itina gösterilmesi için, pek çok güçlü gerekçe
temin etmektedir.

YANILABİLİRLİĞE GERİ DÖNÜŞ
Şimdiye kadar demokrasiye dayanan tezi, sanki gerçekliğe dayanan tezden farklı imiş gibi ele
aldım. Zaten demokrasiye dayanan tezin köklerinde, herhangi bir yakın ilişkiyi düşündürecek bir
şey de yoktur. Meiklejohn’un kendisi, gerçekliğe dayanan tezin büyük ölçüde, kendi kendini
yönetme konularıyla çok ilgisiz olarak gördüğü ‘entelektüel aristokratlar’ (Holmes gibi) için bir
oyun olduğunu belirterek alay etmiştir. Ancak tezler, bu kadar da farklı değildir. Demokrasiye
dayanan tezin çelişkilerinin ve diğer zaaflarının incelenmesi, onun gücünün büyük bölümünün
bağımsızlığından değil, gerçekliğe dayanan tezin bir ölçüde ona soyut ve önemli bir alt dekor
oluşturmasından ileri geldiğini ortaya çıkarır.
Neredeyse rasgele bir yorum olarak Meiklejohn, siyasi varlığın ‘kendi bilgeliğinin, öfkesinin
ve şartlarının sınırları olduğunun farkına varmak ve bu nedenle kendini eleştirmek ve ayrıca
kendini tahdit etmek üzere gereken önlemleri almak zorunda olduğunu’ gözlemledi.10 Bu önemli
gibi görünmektedir, çünkü bir bağımsız seçmenin, kendi egemenlik gücüne niçin sınır koyması
gerektiğini izah eden tek makul ve faydalı açıklamadır. Meiklejohn, halk egemenliğine dayanan
kendi teziyle büyük oranda ilgisiz ve kesinlikle aykırı olması sebebiyle, aslında sürpriz olmayan bu
özel önemin farkına varamadı. Bu, gerçekliğe dayanan tezin ele alınmasında ortaya çıkan
tereddüt karşısında dikkatli olunmasına ilişkin dersin aynısıdır. Bu, hem Tocqueville ve hem de
Mill’in, çoğunluğun istibdadı [çoğunluk diktatörlüğü] olarak gördükleri durumun yeniden dile
getirilmesi olan, büyük bir yanılabilirlik ilâmıdır. Çoğunlukçu demokrasiye dayanan bir tez
olmaktan çok uzak olan bu tez, aslında ona karşı bir tezdir.
Çoğunluğun, özellikle de hata yapan bir çoğunluğun gücü, klasik dönemlerde bile fark
edilmişti. Horace bunu, genellikle ‘yanlışa çağıran yurttaşların çılgınlığı’ diye tercüme edilen,
civium ardor prava jubentium sözleriyle tasvir etmiştir.11 Diğer liderlik türlerinin tersine, bir
çoğunluğa karşı korunmaya, özel olarak çok fazla ihtiyaç duyulmaz. Çoğunluklar, sınırsız bir
bilgelik, soğukkanlılık veya ihtiyata sahip olmadıkları gibi, diğer türdeki hükümdarların hiçbiri de
bir insana özgü zaaflardan muaf değildir. O halde, sanırım bizim demokrasiyi tercih etmemizin
sebeplerinden biri, bu zaafların, çoğunluklarda, bireysel despotlardan daha az yaygın olmasıdır.
Ayrıca, çoğunlukların despotluklarının muhtemel kurbanları, bireysel zorbalarınkinden daha azdır.
Fakat yine de, çoğunluğun da zaafları vardır. Tıpkı bireysel despotlar gibi, çoğunluk dediğimiz
büyük kalabalıklar da yanılabilir. Diğer herhangi bir karar gibi, o politikalar da yanlış olabileceği
için, çoğunluk politikalarını eleştirme özgürlüğümüzü muhafaza etmeyi isteriz. Çünkü eleştiri,
çoğunluğun, kendisinin veya tasarılarının hatasını görebilmesine ve yanılabilirliğini fark etmesine
yardımcı olabilir.
Demokrasiye dayanan tez, gerçekliğe dayanan tezi tümüyle açıklamamaktadır. Kendi
kendini yönetim modeli bize, yönetimin politikalarıyla ve liderlerimizin performans ve nitelikleriyle
ilgilendiğimizde, daha yüksek çıkarları temsil edeceğimizi hatırlatmaktadır. Hükümete
bahşettiğimiz gücün etkisi sebebiyle, onun yanılabilmesinin sonuçları, alacağı kararların önemiyle
orantılı olarak büyümektedir. Kamusal meselelerin tartışılma özgürlüğüne ve devlet adamlarını
eleştirme özgürlüğüne olan özel ilgi, aynı zamanda gerçekliğe dayanan tezin de bir şeklidir, çünkü
yönetim politikalarının akılcı düşünceye dayanma zorunluluğu olan ve hata ihtimali hem büyük ve
hem de ciddi olan konulardır. Hükümet politikalarıyla ilgili sorunlarda çok az kesinlik vardır ve

özellikle, tercih edilen politikaların yanlış olduğu ortaya çıktığında, sonuçları da ağır olmaktadır.
Eğer beklenen zarar, belirsizlik derecesinin sonucu ise ve zararın ölçüsü, tercih edilen politikayı
hatalı olmak durumunda bırakıyorsa, yönetimin o politikasındaki zarar riski çok büyüktür ve
dolayısıyla, varsayılan yanılabilirlikteki risk de aynı büyüklüktedir. Demokrasiye dayanan tez,
konuya, siyasi ifadenin derece bakımından olduğu kadar, tür açısından da farklı olduğu hususunu
eklemektedir. Demokrasiye dayanan tezin yönü kesin değildir, fakat siyasi ifadeyi tamamen farklı
bir ürün olarak ele almak için, çok sayıda gerekçe sağlamaktadır. Bu suretle, belirsizliğe dayanan
teze, o tez hükümet politikasına, siyasi iktidara ve denetime ilişkin sorunlara uygulandığında,
ilave bir güç vermiş olur.
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4. BÖLÜM

İfade Özgürlüğü ve İyi Hayat

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BİR ARAÇ MI OLMALI?
Bundan önceki bölümlerde ele alınan tezler, ifade özgürlüğüyle ilgili olarak, ortak bir sonuç
almaya yönelik [consequentialist] yaklaşım içinde savunuldu. Gerek gerçekliğe dayanan tez ve
gerekse demokrasiye dayanan tez, ifade özgürlüğünü bir amaç değil, bir araç olarak ele
almaktadır. Gerçekliğe dayanan tezde ifade özgürlüğü, bilginin artmasının, hatanın
keşfedilmesinin ve doğrunun belirlenmesinin bir vasıtasıdır; demokrasiye dayanan tezde ise,
kendi kendini yönetim ilkelerine dayanan bir devletin, amaca uygun çalışmasını sağlayan bir
yoldur. Bu tezlerin her biri, açık haberleşmeyi bizzat varlığı için değil, gördüğü iş bakımından
önemli kabul eder.
Gerçekliğe dayanan tez ve demokrasiye dayanan tez ayrıca, bireylerin çıkarlarından çok,
genel olarak toplumun çıkarları üzerine ortak bir vurgu yaparlar. İfade özgürlüğü, çoğunlukla
bireysel bir çıkar olarak algılanır; fakat iki tür bireysel çıkar vardır ve bunlar birbirlerinden ayırt
edilmelidir. Bazı bireysel çıkarlar, o çıkarları kullanan kişilerce elde edilen faydanın üstünlüğü
sebebiyle değerlidir. Diğer bireysel çıkarlar ise, öncelikle bunların birey açısından nihai değeri
sebebiyle değil, bunları kullanan bireyin, bireysel çıkarların genel kullanımından dolayı toplumda
tahakkuk eden değere bir vasıta olması sebebiyle değerlidir. Hem gerçekliğe dayanan tez ve hem
de demokrasiye dayanan tez, bu ikinci türden bireysel çıkarların birer örneğidir. Bu tezlerin
ürettiği bireysel haklar, geneli itibariyle toplumun hedeflerini azamileştirmeye yönelik birer dolaylı
adımdan başka bir şey değildir. Bu bireysel haklar, bu hakların kullanımındaki toplumsal çıkarlar
üzerine temellendirilir ve bu, en açık şekliyle Roscoe Pound tarafından fark ve tasvir edilen bir
ilişkidir.1
Bu perspektiften bakılınca, önceki bölümlerde ele alınan tezler, bütün güçlerini, bireylerin
daha dar bir anlamda mutluluğuna ilişkin herhangi bir kaygıdan ziyade, bir bütün olarak toplum
için neyin iyi olduğu tarzındaki bir anlayıştan alırlar. Liberalizmi, aşırı derecede bireyci olduğu için,
ya da bireyler arasındaki ilişkinin önemini fark etmediği için eleştirenler vardır. Bu eleştiriler haklı
olabilir, ama bu kişiler, liberal doktrinin önemli bir kısmının, bireysel tercih ve farklılıktan çıkarak,
toplumun tamamının yararını öncüllediğini fark etmedikleri sürece, bu eleştiriler hatalıdır. Fakat,
toplumsal ve bireysel çıkar kavramları, genel anlamda hakları incelemek için faydalı araçlar olsa
da, bunlar en azından, toplumun çıkarlarını, onu oluşturan bireylerin çıkarlarının bileşimi olarak
gören herhangi bir tez açısından, hemen hemen aynı madeni paranın iki yüzü gibidir.
Bireysel çıkarların bu toplumsal yönünün tersine, hem bu ve hem de bundan sonraki bölüm,
daha dar (ve daha güçlü) anlamda bir bireysel çıkar olarak ifade özgürlüğü üzerine
odaklanacaktır. Burada nihai referans noktası, devlet veya genel olarak toplum değil, bireydir.
Bireysel çıkarların tatmininden toplumun da yararlanabilmesine rağmen, burada incelenecek olan
tezler, asıl olarak bireysel mutluluk üzerinde yoğunlaşmış faydalar olarak ele alınacaktır. Bu güçlü
anlamıyla bireysel bir çıkar, toplum bazı yönlerden veya her bakımdan onun farkına varmakta her
gün daha kötüye gitse bile, yine de önemini korumaya devam eder. 2 Burada bireysel mutluluk,
bizatihi bir amaçtır.
Bu ve bundan sonraki bölümlerde tartışılacak tezler, karşılıklı olarak ilişkilidir ve ayrışma, ne
tümüyle kesin ve ne de tümüyle doyurucudur. Ama, bireysel gelişim tartışmasından ayrı ele
alınması doğru gibi görünen bireysel özerklik ve tercih de yeterince önemlidir. Bireysel tercih
şimdi ele alınacak, bireysel özerklik ise gelecek bölümün konusu olacaktır.
Şimdi sorun, ifade özgürlüğünün, ‘iyi hayat’ın bir parçası olup olmadığıdır. Yani ifade
özgürlüğü, insan doğasının veya öz benliğinin tamamlayıcı bir parçası mıdır? Vurgu, bazı
toplumsal hedefler için bir araç değer olmayıp, bir özerk değer olan ifade özgürlüğünedir. İfade
özgürlüğü çok defa, daha ileri düzeyde bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duymaksızın, kendinden bir
iyi olarak akla gelmektedir. Bu hipotez, bu bölümün kalkış noktasıdır.

Bazıları, daha ileri bir tez ya da analize ihtiyaç duymayarak, sizin istediğinizi söyleme
özgürlüğünüzün elbette iyi bir şey olduğunu iddia ederek, bu noktada durmayı yeterli görecektir.
Bu kişiler, ifade özgürlüğünün aslî olan iyiliğini çıkarsama iddiasındadırlar. Fakat bir Özgür İfade
İlkesi’ni kabul ettirmek için daha fazlası gerekir. Toplum ve siyaset felsefesindeki sezgisel
düşünce açısından değerli olabilir, fakat o zaman, hükümetlerin müdahale ettiği hemen her
faaliyet, bazı teoriler gereğince kendinden iyi olarak savunulabilir. Sırf ifade özgürlüğünün
kendinden iyi olduğunu söylemek, bir Özgür İfade İlkesi oluşturmak için yeterli değildir, çünkü bu,
ifadeyi, geniş bir yelpazeyi kaplayan diğer irâdi davranışlardan ayırmaz. Yani bu durumda sezgiler
yetersizdir. Bir Özgür İfade İlkesi, ifadenin farklı bir şekilde ele alınmasını gerektirir ve yalnızca,
eğer böyle farklı bir muamele mevcutsa bir Özgür İfade İlkesi’nin bulunduğunu söyleyebiliriz.
Bir kendinden iyi olarak ifade özgürlüğü görüşü, çoğunlukla belirli bir insan doğası anlayışı
ve insanoğlunun ideal özlemleri konusundaki belirli bir anlayışa göre telaffuz edilmektedir. 3 Bu
yaklaşım, insanı, sürekli olarak ilerleme ve kendini geliştirme yolunda çabalayan biri olarak
görmektedir ve yine özgür haberleşmeyi, bu hedefin tamamlayıcı bir parçası olarak tanımlar.
Fakat bu tez, temelden yanlış bir yoldadır. İfade özgürlüğünü mutlulukla eşdeğer görmek
veya onu haz için zorunlu saymak, baştanbaşa yanlıştır. Gerçekten de pek çok insan, görüşlerini
açıklama özgürlüğünün, mutluluklarının baş unsuru olduğuna inanmaktadır. Ama diğer bazıları
da, diğer özgürlüklerle muhtemelen tatmin olmuş gibidirler veya ifade üzerindeki katı denetimle
birlikte gelen güvenliği ya da zihinsel uyuşturmayı tercih etmektedirler. Karamazof Kardeşler’deki
Engizisyon Mahkemesi Başyargıcı’nın uyarısı saygıdeğerdir. İnsanların, mutluluğu geniş anlamdaki
özgürlükle eşdeğer görmeleri, vazgeçilmez gerçek değildir. Hattâ mutluluğu, belli bir türdeki
özgürlükle eşit tutmak bile, ancak kısmen haklıdır.4 Üstelik, göz önünde tutulması gereken
birtakım çıkarlar –konuşanların çıkarları, dinleyenlerin çıkarları ve ifadenin sonuçlarından
etkilenen üçüncü şahısların çıkarları– söz konusudur. İfade özgürlüğünü salt mutluluğa göre
savunmaya çalışmak, tezin çok zayıf deneysel varsayımlarına olduğu kadar, çoğunlukla çatışan
isteklere de çarpıp geri dönmektedir.
Aristo’cu mutluluk anlayışı, bir kendinden iyi olarak ifade özgürlüğü için daha güçlü bir tez
ortaya koymaktadır. Tez daha sonra, öyle pek de insanın ne olduğu üzerine değil, ne olması
gerektiği üzerine oturtulmaktadır. Bu varlıklı hayat anlayışı, kişisel gelişme, kendi kendine yetme
ve akli melekelerin gelişmesi düşüncesinden kaynaklanır. Bu anlayış gereğince, iyi hayattan
hoşlanan bir kimse, sıradan anlamıyla ne halinden memnun olabilir, ne de kendini aşırı zinde
hissedebilir. Hattâ basit anlamda mutlu bile olmayabilir, çünkü onun mutluluğu, sözgelimi
bedensel tatminde değil, insanı insan niteliğiyle bütün diğer yaratıklardan ayıran tüm potansiyelini
azami ölçüde geliştirmiş olduğunu bilmesinde yatar. Ancak, bütün potansiyelini uyguluyor olduğu
bilgisiyle tatmin duymalıdır. Eğer insanı, bütün diğer hayvansal hayat formlarından ayırt eden
aklın gücü ise, o zaman sadece, bu gücü tümüyle işleten birinin hayattan tam zevk aldığı
söylenebilir. Tam bir hayata ilişkin bu anlayışın temeli, zihnin ve düşünme sürecinin tam olarak
kullanılması ve geliştirilmesi olduğundan, biri diğerinden ayrılmamak üzere, ifadenin, kendi
kendine yetmenin bütünleyici bir bileşeni olduğu söylenmektedir. Böylece ifade özgürlüğünün,
topluma bir yarar sağladığı için değil, başlıca iyi olduğu için savunulması gerektiği ileri
sürülmektedir.
Bu haliyle tez, pek çok açık zaafından arınmıştır. Tez, daha yakın bir dikkat gerektirmektedir
ve tezin tartışılması, bu bölümün ağırlık noktasını oluşturacaktır.

KONUŞMA OLARAK İFADE
İfade özgürlüğünü başlıca iyi olarak ele almak, ifade özgürlüğünü değil, daha ziyade konuşma
özgürlüğünü gözden geçirmemiz gerektiğini düşündürmektedir. ‘Konuşma özgürlüğü’ne yapılan
atıflar, ‘ifade özgürlüğü’ne yapılanlar kadar yaygındır. ‘Konuşma özgürlüğü’, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’yle korunmaktadır ve ‘konuşma özgürlüğü’, konu ile ilgili akademik yayınlarda en çok
kullanılan terimdir. ‘İfade’ [expression], ‘konuşma’nın [speech] çağrışımlarından kesinlikle uzak
durur ve böylece yazı ve resimleri daha net bir şekilde kapsaması sebebiyle, ‘ifade’, daha tercihe
şayandır. Fakat eğer ‘konuşma’, ‘haberleşme’nin eşanlamlısından başka bir şey değilse, konuşma
olarak ifade hakkındaki bir görüş, bu bölümün konusunu oluşturan doğacı [naturalistic]
kavramlardan hareketle üretilmelidir. Bunun için de, ifade özgürlüğünün, haberleşme
özgürlüğünden başka bir şey olup olmadığını düşünmek zorundayız.

İfade özgürlüğü ile konuşma özgürlüğü arasındaki üzücü karışıklıkların çoğu, ‘konuşma’
kelimesinin, bu bağlamda, çoğunlukla tehlikeli olmayacak biçimde birbirleriyle yer değiştiren
oldukça farklı iki anlama sahip olabilmesi gerçeğine kadar gidebilmektedir.5
Öncelikle ‘konuşma’, hem bir iletici, hem de bir alıcı gerektiren haberleşme anlamına
gelebilmektedir. Mesela, eğer yeni renkli televizyon cihazım, sadece siyah-beyaz göstermekte
ısrar ediyorsa, televizyon cihazını satın aldığım mağazanın yöneticisine hoşnutsuzluğumu ifade
[express] ettiğimi söylemek, son derecede doğal olacaktır. Eğer herhangi bir kimsenin el yazısı
stili belli belirsiz ve dilbilgisi kurallarına aykırı ise, onun yazısıyla kendini ifade [express]
edemediğini söylememiz muhtemeldir. Bu anlamıyla ‘ifade’ kelimesi, anlamında önemli bir
değişiklik olmaksızın ‘haberleşme’ kelimesiyle yer değiştirebilmektedir (‘haberleşme’ kelimesinin
karşılamadığı belli bir zarafet üslubuyla, bir kimsenin, kendisini konuşma ve yazılarıyla iyi ifade
etmesi durumu hariç).
Öte yandan ‘ifade’ kelimesi, haberleşmeyi içermeyen bazı faaliyetleri tasvir etmek için de
kullanılabilmektedir. Bu, ‘kendini ifade etmek’ deyimini üreten bir anlam olan, ‘ifade’ veya ‘bir
kimsenin kendini ifade etmesi’nin diğer anlamıdır. Mesela, yeni renkli televizyon cihazımda renk
bulunmamasına tepkim, hafif bir cismi televizyon ekranına fırlatmak olabilir. Bu durumda, benim
kızgınlığımı ifade ettiğim, ya da kinimi ifade ettiğim söylenebilir. Yani bir haberleşme olmasa da,
kendimi ifade edebilmiş olurum. ‘İfade’ bir yandan haberleşmeyi ima edebilirken, diğer yandan iç
duyguların bir şekilde dışavurumu anlamına gelebilmektedir. ‘İfade’ kelimesinin böyle iki
anlamının bulunması, korunması amaçlanan ifade özgürlüğünün tam olarak ne olduğu konusunda
karışıklık yaratmıştır.
Karışıklık, ‘ifade etme’nin ilk anlamı olan haberleşmenin, ‘ifade etme’nin ikinci anlamında ‘bir
kimsenin kendini ifade etmesi’nin çok önemli bir yolu olması yüzündendir. Sözgelimi, sanatçılar,
şairler ve romancılar, duygularının dışa vurulması olan bir şeyler yapmak anlamında kendilerini
ifade ediyorlar; ve aynı zamanda, seyircilerine ve okuyucularına fikirlerini ve duygularını ifade
etmiş de oluyorlar. Vietnam savaşını, kamu görevlilerine müstehcen lakaplarla seslenerek
protesto eden biri, hem kendi kızgınlığını (ki bu bir dinleyici gerektirmez) ifade etmekte ve hem
de hükümet politikasına itirazını içeren bir mesajı iletmiş olmaktadır. Bu kitapta, fikirlerimi
okuyucuya (umarım) ifade etmekle birlikte, aynı zamanda bunu yazmaya karar vererek, ikinci
anlamda kendimi de ifade etmiş olmaktayım. Ayrıca, bir çiftçi, postacı veya beyin cerrahı yerine
akademisyen olmayı tercih ederek ve Rangoon’da değil, Williamsburg’da ikamet etmeyi seçerek,
bu ikinci anlamıyla kendimi ifade etmekteyim. Şüphesiz bazı tercihler, diğer tercihlerin sonucudur
ve bu yüzden daha az ifade edici olabilir veya hiç olmayabilir. İkamet yerimi seçmem birincil bir
tercih olabilir ki bu durumda, bu bir ifade şekli olacaktır; ya da öte yandan bu yer, seçmiş
olduğum mesleği icra edebileceğim tek yer olabilir ki bu durumda da, bir ifade biçiminin türevi
olacaktır. Her maksatlı davranışın mutlaka bir ifade biçimi olduğunu değil (gerçi bu da makul
olmayan bir düşünce değildir), sadece ifade edici faaliyet alanının geniş olduğunu ve bu
anlamdaki ‘ifade’nin, haberleşme anlamındaki ‘ifade’den çok farklı olduğunu iddia ediyorum.
Sorun, ‘ifade’nin bu anlamlarını birbirinden ayırmaya uğraştığımızda ve bu iki anlamın ifade
özgürlüğü ilkesiyle ilişkisini gözden geçirdiğimizde ortaya çıkmaktadır.
Bir ifade özgürlüğü ilkesinin, aslında haberleşme kadar diğer kendini ifade biçimlerini de
kuşatan bir ifade özgürlüğü ilkesi olduğunu iddia etmek, kesinlikle mümkündür. Fakat bu iddiaya
daha yakından bakarsak, oradan bir Özgür İfade İlkesi’nin hiçbir suretle çıkmayacağını fark
ederiz, çünkü ifadeye özgü olan hiçbir şey olmadığını görmemiz gerekir. Giyim tarzım, tıpkı
saçımın uzunluğu ve giyimime uygun olan şekli gibi, genellikle bir kendimi ifade biçimimdir. Yine
gerek meslek ve gerekse ikamet yeri tercihim de, çoğunlukla kendimi ifade tarzımdır. Bir Ford
veya Mini marka otomobil kullanmayı seçmek, belirgin bir kendini ifade biçimi olmayabilir, ama
bir Ferrari veya Hispano-Suiza’yı tercih etmek, çok kesin olarak bir kendini ifade tarzıdır. Eğer bu
hususu zikredip geçmek yerine üzerinde duruyorsam, bunun tek sebebi, kendini ifadenin, ifade
özgürlüğünün anlamına ilişkin makul bir görüşe ilaveler yapmaktan çok, onu eksilten,
uygulanması imkansız hale getiren, belirsiz bir kavram olduğunu vurgulamaktır.
Haberleşme olarak ifade, kuşkusuz bir kendini ifade metodudur, ancak kendini ifade
kavramı, bir ifade özgürlüğü analizine yardımcı olmamaktadır. İfade, sırf bir kendini ifade biçimi
olarak anlaşıldığında, ifadeye özgü olarak söylenecek hiçbir şey kalmaz. Çünkü, aslında herhangi
bir faaliyet de bir kendini ifade biçimi olabilir; dolayısıyla ifadeyi, diğer davranışların bu geniş
yelpazesinden ayırmayan bir teori, ifade özgürlüğünün bir genel özgürlük ilkesine dönüşerek
çökmesine neden olur. Eğer Özgür İfade İlkesi, kendini ifadenin öneminden türetilirse, o zaman

yukarıdaki örneklerden herhangi biri de Özgür İfade İlkesi içinde yer alıyor olacaktır. Herhangi bir
irâdi davranış, bir kendini ifade biçiminin aktörüne ait olabilir ve biz, geniş ve ayrıştırılmamış bir
genel özgürlük ilkesine dayalı bir gerekçe ile karşı karşıya kalırız. Genel kişisel özgürlük
tezlerinden bağımsız bir ifade özgürlüğü tezi oluşturamadığımız sürece, ifade özgürlüğünü
vurgulamaya pek fazla ihtiyaç kalmaz. İfade özgürlüğünü, soyut bir ilkenin daha somut bir örneği
olarak adlandırabileceğimiz doğrudur, fakat eğer bütün yaptığımız bu ise, bir Özgür İfade
İlkesi’nin kendine özgü gücünü elimizden kaçırmışız demektir. Bir Özgür İfade İlkesi’nin varlığını
reddedebiliriz, ama bir yandan onu kabul edip,öte yandan ifade özgürlüğünü sadece kendini ifade
etme özgürlüğünün bir özel hali olarak almak çelişkilidir. Kendini ifade tarzında olduğu gibi, eğer
ifade özgürlüğü, davranış özgürlüğü ile aynı sınırlara sahip bir şeyse, devlet, ifadeyle
uğraşmaktan, diğer herhangi bir insan faaliyetiyle uğraşması durumuna göre daha az
alıkonabilecektir. Robert Nozick’in ütopyasında bu önemsiz bir sonuç olabilir, fakat mevcut
devletler, birey üzerinde, Nozick’in meşru kabul edebileceğinden daha büyük bir otorite kurmakta
ve kullanmaktadır. Gerçek devletler, faaliyetleri oldukça sık ve çoğunlukla da epeyce meşru bir
biçimde sınırlamaktadır. Eğer ifade özgürlüğü, kendini ifade etme özgürlüğü olursa, kendi faaliyet
özgürlüğünden bir ölçüde ödün vermiş olan bir kişi, pro tanto ifade özgürlüğünden de bir miktar
taviz vermek zorundadır. Halbuki eğer bağımsız bir ifade özgürlüğü ilkesi mevcutsa, bu tavizi
vermek zorunlu değildir.

HABERLEŞME DOĞAL BİR HAK MIDIR?
İfade özgürlüğünü kendini ifade etme özgürlüğü ile eşitleyen bir teoriyi reddetmek, bizi yeniden
haberleşme özgürlüğü anlamındaki ifade özgürlüğüne dönmeye zorlar. 6 Eğer doğal bir genel
özgürlük hakkının dışında doğal bir haberleşme hakkı mevcutsa, bunun bir düşünce özgürlüğü
fikrinden kaynaklanıyor olması en makul olanıdır. Özellikle düşünce özgürlüğü (veya eşanlamlıları
olan inanç özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü) doğal bir savunmaya uyuyor gibi görünmektedir,
çünkü bir zihnin istediği kararları almak için bağımsız olarak kullanılmasından daha iyi olarak
algılanabilecek çok az şey vardır. Ancak düşünce özgürlüğünün gerçek değeri bile, onun siyaset
teorisinin önemli bir ilkesi sayılmasının beyhudeliğini artırmaktadır. Sessiz olarak düşünebiliriz.
Yani düşünmek için konuşmak veya yazmak gerekli değildir. Ve sessiz düşündüğümüz zaman,
düşüncelerimiz hükümet müdahalesinin ulaşamayacağı bir uzaklıktadır. Elbette düşünceler siyasi
iktidardan etkilenebilir. Propaganda bunun bir örneğidir ve bu nedenle, açıktan veya üstü kapalı
ödülleri olan bir sistemdir. Fakat düşünce niteliğindeki sessiz bir düşünce cezadan muaftır ve o
ölçüde, açık ifade veya haberleşmeden belirgin biçimde farklıdır. Bazı Nazi toplama kamplarındaki
mahkumlar, adının ‘Meine Gedänke Sind Frei’ (Düşüncelerim Özgürdür) olduğunu farz ettikleri bir
şarkı söylemişler. Bu şarkıda kastedilen anlam, özellikle –bana ne yaparsan yap, fiziksel olarak
beni ne yapmaya ya da ne söylemeye zorlarsan zorla, yine de düşüncelerim özgürdür, çünkü
onlar senin gücünün erişme alanının dışında kalmaktadır–düşüncesine uyuyordu.
Hükümet yaptırımları, bir inancı gizliliğin derinliklerine itinceye kadar cezalandırabilir. Bazı
inançlara sahip olduğu bilinenleri cezalandırmak, bir inancı tasdik etmeye zorlamak, inancını
açıklamaya mecbur bırakmak, bazı inançlara sahip insanları kamu görevlerinden menetmek, hep
düşünce özgürlüğü üzerindeki sınırlamalardır. Fakat bunlar sadece, ifade edilen düşünce
üzerindeki tahditlerdir. Bu sınırlamalar, düşüncenin alenî olarak ortaya dökülmesi durumunda ve
inançları konusunda yalan söylemeye razı olmayanlar aleyhine işler, fakat bu, sırf düşünceyi
cezalandırmakla aynı şey değildir. Bizim çoğunlukla düşünce diye adlandırdığımız şeyin büyük
oranda içsel olan doğası, bir düşüncenin, hükümetin yaptırım gücünün genellikle ötesinde
bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Ancak, düşünceler ve inançlar statik değildir. Gelişirler, değişirler, ayrıntılı hale gelir veya
birleşirler ve bazan da terk edilirler. Bir doğal hak olarak ifade özgürlüğü tezi, bu sürecin, sadece
haberleşme varolduğunda etkin biçimde işleyeceği varsayımına dayanır. Eğer düşünceler insan
zihninde gelişiyor ve büyüyorsa, okumak, yazmak, konuşmak ve başkalarıyla görüş alışverişinde
bulunmak, hayati önemi haiz olarak algılanır. Teori, düşünceyi değil, düşünme sürecini korumayı
hedeflemektedir.
Bu noktada, dilin yalnızca bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda bir düşünme aracı
olduğunu hatırlamak gerekir. Biz, sadece tamamen soyutlamalar şeklinde değil, fakat (en çok)
kelimelerle düşünürüz. Bu yüzden yaratıcı düşünme yeteneğimiz, büyük ölçüde dilimize bağlıdır.

Eğer haberleşme engellenirse, aslında dilin gelişimi de sınırlanmış olur. Bundan dolayı dile ait
[linguistic] araçların gelişmesini durdurmamız ölçüsünde, tümüyle aynı araçları kullanan düşünme
sürecini de dondurmuş oluruz. Her ne kadar Waismann ve bazıları, dilin düşüncelerimizden sonra
gelmesi gerektiğini vurgulamışlarsa da, pek çok bakımdan düşüncelerin dilimizi izlediği de aynı
ölçüde doğrudur. Her biri diğerinin daha fazla gelişmesi açısından, kesici birer bıçak ağzı görevi
görür.
Haberleşme ve kişisel ilişkilerin, insan gelişmesinin ana unsurları olduğu şeklindeki teorinin
kökleri, Aristo’nun yazılarındadır. Madem ki insan, siyasi ve toplumsal bir hayvandır, öyleyse
haberleşme ve dilin kullanımı, insanlığın hayati unsurlarıdır, çünkü diğer insanlarla, öncelikli
olarak dille haberleşme yoluyla ilişki kurarız. Bu tez, haberleşmenin sadece bazı türden ilişkileri
kolaylaştırdığı anlamına gelmez (gerçi bunu da yaptığı kesindir). Bu daha ziyade, en azından
insanlara bu toplumsal ve siyasi açıdan bakıldığında, haberleşmenin, insan doğasının tamamlayıcı
bir parçası olduğu anlamına gelir. Eğer haberleşme, insanoğlu için böylesine temel bir öneme
sahipse, o zaman bunun korunması daha kolay savunulabilir diye iddia edilmektedir.
Bu tezin merkezinde bulunan şey, ister bireysel değerlere göre, ister toplumsal ve siyasi
değerlere göre tanımlansın, kendi kendini geliştirme kavramıdır. Tez, yeteneklerini azami
ölçüsünde kullanan ve ne olması mümkünse o olma hakkına sahip bir insanın, gelişmesine ket
vurulması durumuna göre, pek çok bakımdan daha iyi durumda olduğu, Aristo’cu anlamda daha
mutlu olduğu önermesine dayanır. Ve madem ki, insanlığı diğer hayat formlarından ayıran,
düşünme, muhakeme etme, akılcılık ve başkalarıyla karmaşık ilişkilerdir, öyleyse akletme ve
düşünme yetenekleri, kendi kendini geliştirmenin temelidir. İnsan için nihai amaç olarak görülen
şey, düşünme yeteneğini tam olarak kullanması, en yüksek derecede zihinsel faaliyet ve zihninin
sınırlarını keşfetmesidir.
Fakat zihinler vakum içinde gelişmez. Zihinsel yalıtımcılık, zihinsel gelişmeye hemen
tümüyle aykırıdır. Yüce ve yalıtılmış bir varlık halinde büyük fikirler geliştiren, dağın zirvesindeki
bir mürşit hayali, gerçekten daha ziyade bir efsanedir. Önce dilimizi öğrenerek düşünmeyi
öğreniriz. Zihnimizi kendi kendimize daha da geliştirmemiz ise, fikirlerimizi başkalarına da
ulaştırmamız suretiyle olur. Düşüncelerimiz, onları başkalarına bildirdiğimizde arınır, saflaşır.
Çoğunlukla, bir ölçüde şekillenmemiş ve oluşum aşamasındaki bir fikre sahibizdir, ama bu
fikrimizi bir diğer kişiye, açık ve kolay anlaşılabilir bir biçimde ifade ettiğimizde, onun gelişmişlik
derecesinin ve zaaflarının farkına varırız.
Bu yönden bakıldığında haberleşme, konuşmacının kendini geliştirmesinin tamamlayıcı bir
parçasıdır, çünkü ona, kendi düşüncelerini netleştirme ve daha iyi anlama fırsatını verir. Ayrıca
haberleşme, dinleyicilerin, yani haberleşmenin alıcı tarafının kendini idrak etmesinden de ayrı
tutulamaz. Mill (ki onun doğal haklara atıfta bulunmayı reddetmesi, çok fazla ciddiye
alınmamalıdır), hem zihnin gelişmesiyle ve hem de tercih ve farklılığın önemiyle ilgilenmişti. O,
akıl ve zihni, idmanla gelişen yetenekler olarak görüyordu ve onun görüşüne göre, en iyi idman
da tercih ve zihinsel ayırım yapma yeteneklerinin kullanılmasıydı. Haberleşme bir bireyi, tek
başına hayal edemeyeceği veya ifade edemeyeceği tercihlerden haberli kılar ve bu suretle alıcının,
geniş bir yelpazedeki farklı fikir ve görüşler sayesinde kendini geliştirmesini kolaylaştırır. Ne kadar
fazla fikir duyarsak, değerlendirmek için o kadar fazla fikre sahip oluruz. Ve ne kadar fazla sayıda
fikri değerlendirmeye zorlanırsak, fikirler arasında değerlendirme ve tercih yapma konusunda
önemli bir beceri kazanma fırsatını daha fazla elde etmiş oluruz.
Eğer zihinsel bir kendini tatminin birinci derecede iyi olduğu öncülünü kabul edersek,
fikirlerin nakledilmesinin zihinsel gelişmeyle ilişkili olması durumu, özel bir haberleşme özgürlüğü
ve bununla bağlantılı bir haberleşme konusu olma özgürlüğü için, galiba bize sağlam bir koz
sağlayacaktır. Fakat insanın üstün (diğer hayvansal hayat biçimlerine kıyasla) akılcılığı, bu özel
yeteneğin gelişmesinin, insana daha az özgü olan diğer arzu ve ihtiyaçların gelişmesi veya
tatmininden, mutlaka daha önemli olduğu sonucuna götürmez. Sadece insana özgü olmayan
diğer özellikler de gelişme ve tatminden yararlanır. Fiziksel iyiliğimiz, zihinsel olmayan hazlarımız,
beslenme ve barınma ihtiyacımız ve güvenlik arzumuz da –her ne kadar bunlar dışımızdaki
hayvansal dünya ile paylaştığımız istekler olsa da– önemlidir. Çünkü, haberleşmeyi sınırlayan
herhangi bir resmi veya özel fiil, genellikle, insanlığın tamamı veya bir kısmının bu veya buna
benzer diğer istekleri adına savunulmaktadır. Dolayısıyla, haberleşme için özel bir korunma talep
eden bu doğal haklar teorisi versiyonu, haberleşmenin, prima facie bu diğer çıkarlardan daha
önemli olduğunu varsaymak durumundadır. Bu üstünlük çoğunlukla, homo sapiens’in emsalsiz
özelliklerine göndermelerde bulunularak savunulur. Fakat, insanın diğer hayvanlarla paylaştığı

ihtiyaç ve isteklerin de, aynı sebeple daha temel ve dolayısıyla daha önemli olduğu sonucuna
varmak da o ölçüde akla uygundur.
Ahlak ve siyaset felsefesindeki doğal haklar tezlerine taraftar olanlar, haberleşme özgürlüğü
tezini çekici bulacaklardır, çünkü bu tez, haberleşmenin gerçekten önemli bir çıkar olduğunu izah
etmeye girişmektedir. Ama tez, haberleşme özgürlüğünün neden iyi olarak bilinen diğer
çıkarlardan daha önemli olduğunu açıklamamakta ve böylece, haberleşme özgürlüğünün niçin
siyaset felsefesinin bağımsız bir ilkesi olması gerektiğini ortaya koymamaktadır.
Kendini gerçekleştirmeye dayanan tez, haberleşmenin önemini vurgulamaktadır, fakat tez,
aynı ölçüde pek çok insanî ihtiyaç ve arzu konusunda da kullanılabilir. Eğer aslî iyiliğe dayanan bir
tez, ifade özgürlüğü hakkını destekliyorsa, bu aynı zamanda, bir yeme hakkını, uyuma hakkını,
barınma hakkını, yeterli ücret hakkını, itibarlı bir iş hakkını, cinsel tatmin hakkını ve sonsuza
kadar [ad infinitum] giden hakları da destekler. Ama istekler listesiyle ve hattâ temel ihtiyaçlar
listesiyle aynı uzunlukta bir haklar listesi söz konusu olduğunda, bir hakka sahip olmanın güçlü
anlamı kaybolur. Çünkü herhangi bir türdeki hükümet faaliyeti, daima halkın bazı önemli ihtiyaç
veya isteklerinin tatminine yöneliktir, dolayısıyla aynı temele dayanan bir özgür ifade hakkı, kamu
yararının ötesindeki böyle bir eyleme karşı bir yan sıkıştırma olarak, artık kabul edilebilir ölçülerde
görev yapmayabilir. Oysa, mevcut olduğu takdirde bir Özgür İfade İlkesi, bir yan sıkıştırma ya da
koz olarak işe yarar. Fakat eğer eldeki iskambil kağıtlarının hepsi koz ise, bu kozları oynayamayız.

ÖZGÜRLÜK MÜ YOKSA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
Kendini gerçekleştirmeye dayanan tez, zihinsel kendini tatmini, diğer istek ve ihtiyaçlardan
ayırma konusunda bir yetersizlikle maluldür ve bu yüzden, özgün bir ifade özgürlüğü ilkesini
desteklemekte yetersiz kalmaktadır. Ama aynı sonuç, zihinsel kendini tatminin önceliğini kabul
ettiğimizde de ortaya çıkmaktadır. Tezin hatırına varsayalım ki, aklın gücünün, onun
yeteneklerinin gelişmesini özel muameleye bırakan kendine özgü bir durumu var. Ayrıca, yine
farz edelim ki, pek çoklarının iddia ettiği gibi zihinsel gelişme, öncelikle bir zihinsel keşif süreciyle
vuku buluyor olsun. Bu, sayesinde bir dizi alternatifin, içinde geliştiğimiz ve kendisiyle aracılığıyla
gelişmeye karşı çıktığımız zihin mahallini bize armağan ettiği bir süreçtir.
Bu varsayımlar altında, haberleşme daha önemli gibi görünmektedir. Haberleşme,
düşüncelerimizi dile getirme zorunluluğu sayesinde, bir yandan kendi düşüncelerimizi süzgeçten
geçirme imkanını bize tanırken, bir yandan da başkaları tarafından ortaya konan hipotezler ve
teklif edilen tercihler konusunda bizi bilgilendirir. Fakat bir kez daha, ilk bakışta çekici bir biçimde
bizi sarmasına rağmen, haberleşme ile insan potansiyelinin gerçekleştirilmesi arasındaki ilişkinin,
hâlâ bir Özgür İfade İlkesi’ni mantıksal olarak üretemediğini tekrar edelim. A’nın B’ye
götürebileceği ve hattâ A’nın B’ye götürmesi gerektiği olgusu, yalnızca A’nın B’ye götüreceği
önermesini gerektirmez. x’in, y’nin veya z’nin de B’ye götürmemesi için bir sebep yoktur.
Dolayısıyla haberleşme, zihinsel kendini tatmin için yeterli şart olsa bile, bu onun gerekli şart
olduğu anlamına gelmez. Haberleşmenin istenen sonuca ulaştıracağı gerçeği, aynı sonuca
tecrübelerle ulaşılamayacağı anlamına gelmemektedir. Birkaç örnek verirsek, zihinsel kendini
gerçekleştirmenin, dünya seyahatiyle, hassas gözlemler yaparak veya her yıl iş değiştirerek
geliştirilmesi de muhtemel gibi görünmektedir. Bunlar ve diğer pek çok tecrübe, daha derin
düşünmeyi ve sonuçta zihnin gelişmesini tahrik ederek, kişinin gözlerini açabilir. Tezde,
haberleşmenin bu diğer zihin geliştirme metotlarının herhangi birinden, kesinlikle daha iyi
olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur.
Ayrıca haberleşme, zihinsel gelişim için gerekli bir şart olsa bile, bu onu yeterli şart yapmaz.
Haberleşmenin, zihinsel gelişim sürecindeki önemi, haberleşmenin nesneleri olan tecrübeler dizisi
tarafından, ister istemez sınırlanmaktadır. F. A. Hayek, The Constitution of Liberty’de
[‘Özgürlüğün Oluşumu’], gerçekten iş yapmanın değerini takdir edememek pahasına, fikirlerin ve
düşünce özgürlüğünün önemini gözümüzde fazla büyüttüğümüz iddiasındadır. Hayek, ifadenin
tecrübeden sonra geldiğini ve bu nedenle ifade özgürlüğünün, sadece eylem özgürlüğü varsa
anlamlı olduğunu, çünkü yeni fikirlerin, yeni çevrelerden ve ilave tecrübelerden doğduğunu öne
sürmektedir. Hayek’in iddiası kusursuz değildir, fakat özellikle burada isabetlidir. Eğer zihnin
gelişmesiyle ilgileniyorsak, tercih, farklılık, bireysellik ve yenilik de, tıpkı ‘haberleşme’ dediğimiz
insan faaliyetlerinin belli bir parçası bakımından olduğu gibi, bütün insani davranış alanı açısından
da önemlidir.7 Eğer Hayek’in haberleşmenin değerinin, haberleşilen şeyin ne olduğuna bağlı

olduğu görüşünü dikkate alırsak, diğer davranış biçimleri, mantıksal olarak daha üstün ve bu
nedenle de muhtemelen daha önemlidir.
Haberleşmenin önemli olmadığını söylüyormuşum gibi anlaşılmasını istemiyorum. Sadece
tezin pek çok davranış türünde geçerli ve fazlasıyla geniş kapsamlı bir özgürlük konusundaki
Aristo’cu tezin bir cephesinden başka bir şey olmadığını öne sürüyorum. Yani kendini
gerçekleştirmeye dayanan tez, çok geniş anlamda bir özgürlük için güçlü bir tez olabilir, fakat
ifade özgürlüğü özelinde bize hiçbir şey söylememektedir. Böyle bir teorinin gerektirdiği ifade
özgürlüğü, ancak, çoğunlukla ‘özgürlük’ veya ‘bağımsızlık’ dediğimiz o genel İyi’nin bir bileşeni
(veya bir özel hali)dir. Bu yüzden, özgürlüğe bu genel anlamı verdiğimiz veya bu anlamdaki
özgürlüğü desteklediğimiz ölçüde, ifade özgürlüğünün pro tanto buna dahil olduğunu görürüz.
Diğer taraftan ve daha önemlisi, belli bir toplum veya siyasi iktidarın, geniş anlamıyla bireysel
özgürlüğü sınırlamak için karar verdiği birtakım gerekçeleri olduğu ölçüde, ifade özgürlüğünün de
benzer sınırlamalara uğramaması için sebep kalmaz.
Bu sonuç gerçekten de, kendini ifade etme olarak ifade konusundaki doğal haklar tezinde
ulaştığım sonuca benzemektedir. Çünkü her iki durumda da, geniş anlamda bir bireysel özgürlük
tezi oluşturmak mümkün olmakta, ama yine her iki durumda da, ifade özgürlüğünün, özgür
kılabileceğimiz veya kılmamız gereken bir başka şeyden niçin daha değerli olduğunu göstermeye
yönelik bir tez söz konusu olmamaktadır. Bu ayırım olmaksızın, bir ifade özgürlüğü hakkı
konusunda konuştuklarımızın çoğu, olsa olsa yanıltıcıdır.
İfade özgürlüğü konusundaki bu ve diğer pek çok tartışmanın, Rawls’ın ‘ideal olmayan teori’
diye adlandırdığı teorideki egzersizler olduğunu kavradığımızda, bu ayırımların önemi gözümüze
çarpmaktadır. Mümkündür ki (gerçi ben bu fikri savunmuyorum), ideal bir toplum, aslında güçlü
olan haklarını çok geniş bir dizi davranışı elinde bulundurmak karşılığında bağışlayabilir. Eğer bu
gerçek olsaydı, ifade özgürlüğü bir ölçüde, bağımsız bir Özgür İfade İlkesi’ni daha az önemli hale
getiren bu geniş özgürlük içinde yer alacaktı. Fakat çoğunlukla pek güçlü nedenlerle, mevcut
toplumlar, genel özgürlük uğruna güçlü haklarını bağışlamamaktadır. Bu bir olgu oldukça, bir
Özgür İfade İlkesi’ni araştırmak, önemli olmayı sürdürecektir. Dahası genel özgürlüğe ilişkin
makul bir ilke, başkalarına zarar veren özgürlüğün kullanılması konusunda bir istisnaya tâbi
olacaktır. Ancak, açıklama amacıyla 1. bölümde resmedilen örneklerde olduğu gibi, ifade
özgürlüğüne ilişkin ön-teorik anlayışımız, başkalarının zararına sebep olan ifade eylemleri, sebep
oldukları zarara rağmen korunacağını farz etmektedir. Fakat eğer ifade özgürlüğü, yalnızca genel
özgürlüğün bir bileşeni olsa, ifade özgürlüğü ilkesi, bu ve diğer birçok örnekteki ifadeyi
korumayacaktır. Sadece, ifade özgürlüğünü genel özgürlük teorisinden ayıran bir teori, herhangi
bir güce sahip bir ifade özgürlüğü ilkesini ortaya çıkaracaktır.
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5. BÖLÜM

Bireysellik ve İfade Özgürlüğü

LİBERAL İDEOLOJİ
İfade özgürlüğü, çoğunlukla liberal bir doktrin olarak düşünülür. İfade özgürlüğü, din özgürlüğü
ve kişisel hayat tarzı anlamındaki bazı özgürlükler, genellikle ‘liberalizm’ denen biçimlenmemiş
amentünün başlıca bileşenleri arasında kabul edilir. 1 Liberalizm çoğu zaman, özellikle devlete
veya çoğunluğa karşı bireycilik ve bireysel haklarla ortaya konan belirli bir zihniyet olarak
tanımlanmaktadır. Liberalizm, kişisel tercihe, kişisel özgürlüğe, farklılığın ya da çeşitliliğin
önemine büyük yer verir. Yani bireyin çıkarlarıyla ilişkilendirilmekte ve sık sık da toplumsal
etkileşme ve değerlerden fazla haberdar olmamak ve bunlarla az ilgilenmekle suçlanmaktadır.
Bu kitapta ele aldığım, özellikle 2’nci ve 3’üncü bölümlerdeki tezler büyük oranda, ifade
özgürlüğünün liberalizmle olan bu dönüşlü [yansımalı] birleşimi konusunda yanıltmaktadır. Gerek
gerçekliğe dayanan tez ve gerekse demokrasiye dayanan tez üzerindeki yakın analiz, özellikle
liberal görünmeyen bir form içinde ortaya çıkmıştı. Şimdiye kadar sunduğum her şeyin, ille de
liberalizmle uyumsuz olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Daha ziyade, tezlerin, liberal ideolojinin
temellerini oluşturan bireycilik ve bireysel tercihle çok fazla ilgili olmadığını kastediyorum.
Gerçekliğe ve demokrasiye dayanan tezlerin altında yatan değerler, bireyselden ziyade
toplumsaldır. Ancak geçen bölümde, ifade özgürlüğü kavramının liberal tadı hissedilmeye
başlamıştı, ama yine de, buradaki özel amaç bağlamında soluk bir sonuçtu. Kendini
gerçekleştirmeye dayanan tezler, eleştirel inceleme altında genel özgürlük tezlerinden daha zayıf
gibi göründü. İfade özgürlüğünün, bazı geniş kişisel özgürlük kavramları tarafından
kapsanabileceği dışında, ifade özgürlüğüne özgü çok az şey öğrendik. Tezler, bir Özgür İfade
İlkesi’ni meşrulaştırmak adına çok az yardım sağladı.
Liberalizm hakkında konuştuğumuzda veya sıra özgürlük hakkında konuşmaya gelince,
bireyciliğe dayanan ilkeler teklif ederiz. Bireylere saygının, çok iyi bir toplumun temel taşı
olduğunu öne sürmemize rağmen, toplumsal yarar konusundaki öncelikli kaygımız, bir sosyal
grubun üyeleri olarak bireyler değil, birey olarak bireyler için iyi olandan daha azdır. Liberalizm,
bireysel farklılıklara büyük bir saygıyı temsil eder ve bunun sonucu olarak bireysel tercih üzerine
büyük vurgu yapar. Tercih özgürlüğüne saygı göstermek suretiyle liberalizm (olması gerektiği
gibi), herkesin özgürlüğünün aynı isteklere, aynı tercihlere ve aynı davranışlara yönlendirilip
yönlendirilmemesi tartışmasının hemen hiç zahmete değer bir konu olmadığını kabul eder.
Kullanıldığında farklılık oluşturmayan bir özgürlük, temelden liberal inançla bağdaşmadığı gibi,
psikolojik olarak da gerçekçi değildir. Davranış farklılığı, liberalizmin sonucu değildir; sadece onun
merkezinde bulunur. Özgürlük lehine olan karinenin temsil ettiği bir siyasi yönetim teorisi,
benzerliğin faydasızlığı veya en azından, benzerlik veya tekbiçimliliğin önemli ya da öncelikli iyi
olarak kabulünün bilinçli olarak reddedilmesi üzerine oturur. Farklılık ve bireysel tercihi teşvik
etmek ve bu hedeflerin önündeki idari veya toplumsal müdahale engellerini kaldırmak suretiyle,
liberalizm kendini, özellikle kişisel tercihe yeterince saygı olmadığında hakarete uğrayan insan
saygınlığıyla meşgul görmektedir.
Bu fikirler, yukarıdaki paragrafta da olduğu gibi, sık sık basmakalıp sözlere
dönüşebilmektedir. Fakat bu tür fikirlerin, liberalizmin çeşitli açıklama ve uygulamalarında çok sık
ortaya çıkmaları sebebiyle, bunları birbirlerine bağlamak suretiyle tekrar etmekte yarar
bulunmaktadır. İfade özgürlüğünün, belirli bir liberal özgürlük kavramı içindeki yerini analiz etmek
ve değerlendirmek daha kolay olsun diye bunu yapmaktayım.

BİR SAYGINLIK HAKKI VAR MIDIR?
Bireyciliğe, bireysel özgürlüğe ve bireysel seçime yapılan bu göndermelerin merkezinde ne
bulunmaktadır? Bu soruya cevap verirken iki yol izleyebiliriz. İlk olarak, bireysel tercihe saygı
duyma, izin verme ve hattâ onu teşvik etmenin sonuçlarına bakabiliriz. Tercih özgürlüğünü
kullanan kişi üzerindeki psikolojik sonuçları değil, gerçek anlamda yapılmış tercih süreçlerinin

ürünlerini kastediyorum. Bireysel tercihin yol açtığı farklılık, bu perspektiften çok önemli olabilir.
Bu alternatifi, bu bölümün bir sonraki faslında, çeşitliliğin liberalizmin nihai amacı olduğu
öncülünü değerlendirirken göz önüne alacağım.
Fakat, tercihin sonuçlarına bakmak, tek alternatifimiz değildir. Neyin tercih edildiğine değil,
onun yerine yapılan tercihe izin verilmesi işine göz atabiliriz. İnsanların özgür iradelerini
kullanmalarına müsaade ettiğimizde, hangi çıkarları tanımış oluyoruz? 2 Bireysel tercihe izin
vermemenin zararları nelerdir? Bu noktada liberalizmi, saygınlık, kendine saygı, eşitlik ve kişiliğin
bağımsızlığı kavramları üzerinde temelleniyor olarak görmekteyiz. Liberalizm, Ronald Dworkin’in
çalışmasında bu haliyle öne çıkmaktadır.3 Dworkin’in tezi, eğer herkesi eşit bir saygıyla ve yine
herkesi bağımsızlığıyla değerli olarak ele almanın önemini kabul ediyorsak, herkesin tercihini eşit
bir saygıyla ele almak durumundayız diye devam ediyor. Özellikle Dworkin’in ‘içsel’ dediği
tercihler konusunda, bir kişinin seçim hakkını reddetmek, onun tercihlerinin, bir başkasının
tercihleri kadar değerli olduğunu kabul etmek anlamına gelen saygıyı reddetmek suretiyle, onu
saygınlığından yoksun bırakmaktır.
Henüz ifadeye özgü bir şeyler söylemiş değilim. Ama yine de, ifade özgürlüğü konusunda bir
tezin, az önce sunduğum saygınlık konusundaki öncüllerden kolaylıkla çıkarılabileceği, daha
şimdiden ortaya çıkmış olmalıdır. Bireysellik ve yasaklama eylemi konusundaki bu anlayış, ifade
özgürlüğü tezinin köşe taşını oluşturur. Zira devlet, bir kişinin fikirlerini veya o kişinin fikirlerini
dile getirmesini yasakladığında, o kişiyi aşağılayarak haysiyetini kırmış olmaktadır. Burada, eşitlik
kavramıyla da yakın bir bağlantı mevcuttur. Bir kişinin fikirlerini yasakladığımızda, aslında biz
diyoruz ki, o kişi her ne kadar kendi fikirlerinin bir başka kişininki kadar (veya ondan daha) iyi
olduğunu sansa da, toplum aksini düşünmektedir. Yasaklama eylemi sayesinde, toplum ve onun
hükümeti, o kişinin düşünce ve inançlarının, pek çok diğer insanınki kadar iyi olmadığını
söylemektedir. Yani toplum, o kişinin kendisini de işin içine katmak suretiyle, onun fikirlerinin
değerli olmadığını söylemiş olmaktadır. Yani o, toplumun eşit bir üyesi olarak muamele edilmeye
layık görülmemektedir.
Bu görüşün kolay bir eleştirisi, bir kişinin fikirlerinin, bir başkasınınki kadar iyi olduğu
görüşünün tam olarak doğru olmadığına işaret etmektir. Ama rölativizm veya sübjektivizmin
böylesine aşırı bir biçimi, hemen hiç anlaşılabilir değildir. Bazı fikirleri diğerlerinden daha iyi ve
bazı önermeleri, muhtemelen diğerlerinden daha doğru kabul etmek için, kesinlik veya nesnellikle
özel bir güçlü bağlantı kurmaya ihtiyacımız bulunmamaktadır. Tuhaf bir sübjektivizme dayanan
bir teorinin temelleri zaten çürüktür. Sakat insanlara yardım etmek veya bir hayır kurumuna
bağışta bulunmak gibi bazı davranışların, nehirleri kirletmek ya da kedilere eziyet etmek gibi
diğer birtakım davranışlardan daha iyi olduğunu söylediğimizde, değerlendirme yapmış ve bazı
tercihleri kınamış oluruz. Ancak, bu bağlamda aşağılama veya yüceltmeyi hemen hiç düşünmüş
olmayız. Ve ayrıca, sonraki örneklerin zarar içermeleri nedeniyle farklı olduklarını belirtmiş
olmayız. Bu asıl meseleden kaçmaktır, çünkü ifade özgürlüğü için bir tez olmak bakımından
saygınlığa dayanan tez, 1. bölümde vurguladığım hususta olduğu gibi, sadece, eğer yasaklamanın
sebep olduğu aşağılama ve küçümsemenin, söz konusu ifadenin yol açtığı zarardan daha ağır
olduğunu savunuyorsa faydalıdır. İfadenin zarara sebep olmadığı öncülüne dayanan bir Özgür
İfade İlkesi, çok dar alana sahip bir Özgür İfade İlkesi’dir.
Eşitlik kavramına biraz daha yakından bakmak durumundayız. İnsan saygınlığına dayanan
tez, büyük ölçüde, A’nın fikirlerini, bir başkasının fikirleriyle eşit değerde görmemenin, A’ya
toplumun eşit olmayan bir üyesi gibi davranmak olduğu şeklindeki görüş üzerinde yükselir. Buna,
A’nın fikirlerinin, B’ninki, C’ninki veya D’ninki kadar iyi olmayabileceği şeklinde bir cevap vermek,
tatmin edici değildir. Bir kişi, bazı hususlarda toplumdaki normdan daha az iyi olmak suretiyle,
genel eşitlik hakkını kaybedecektir. Ama A, aptal, beceriksiz, cahil, düşüncesiz, gürültücü, sıkıcı
ve pis bile olsa, yine de yönetici otoritenin eşit muamelesine hak kazanmaktadır. Öyleyse, yanlış,
çirkin ve kötü tasarlanmış da olsa, neden aynı şey A’nın fikirleri için geçerli olmasın?
Ama toplum, herkese aynı şekilde muamele etmemektedir. Çok güçlü eşitlikçi özlemleri olan
toplumlar bile, yetenek, çalışkanlık veya tam anlamıyla ayırım gerektiren sebeplere bağlı diğer
kriterlere dayanan ayırımlar yapmaktadır. Eşitlik, bir benzerlik ve aynılık düşüncesi olmaktan çok
daha fazla, bazı meşru amaçlara uygun farklılıkların seçim kriterlerinin sınırlanmasıdır. Mesela,
ırkçı ve dini ayırımcılığın kötülüğü, ayırım yapılıyor olması gerçeğinde değil, ayırım yapma
sebeplerinde yatar. Ayırımcılığa, ya bir seçim gerektirmesiyle ilgisi olmadığı için (istihdamdaki
ayırımcılıkta olduğu gibi), ya da bir seçim yapmak için hiçbir sebep bulunmadığında ayırım yaptığı
için (bazı ırkların, otobüsün arkasında oturmak zorunluluğundaki gibi) itiraz ederiz. Fakat bir

televizyon stüdyosundaki aydınlatma miktarının hesaplanmasında, ırk türleri arasında ayırım
yapılmasına itiraz edemeyiz.
İfade alanındaki ayırımlara, yani fikirler arasındaki ayırımlara bakarsak, eşitlik kavramının
kendi başına çok az bir yardımı olacağını görürüz.4 Bir yönetim otoritesinin, dile getirilen fikirler
arasında anlamsız ayırımlar yapmaktan kaçınması gerektiği hem doğru ve hem de bu ayırımlar
saçmadır. Fakat bir yan sıkıştırma olarak işlev gören ifade özgürlüğü ilkesi sadece, eğer ifadeler
arasındaki bazı ayırımlar, kamu yararı açısından makul ölçüde avantajlı ise faydalıdır. Bunun
anlamı, mutlaka bu tür ayırımların yapılması gerektiği değildir. Eğer böyle olsaydı, bir Özgür İfade
İlkesi’nin tartışılması diye bir mesele olmazdı. Fakat ifadeler arasındaki birtakım ayırımlar, eğer
hükümetin meşru amaçlarıyla ilgiliyse –kesinlikle böyle olması halinde– bir eşitlik ilkesi, bu
ayırımları görmezlikten gelmemiz konusunda bize, diğer herhangi bir davranış alanında isabetli
ayırımlar yapmaktan kaçınılması konusunda söyleyeceğinden daha fazla bir şey ifade etmez.
Eğer saygınlık ve eşitlik, aksi takdirde egemen olacak olan hükümet eylemi ilkelerinden
ifadenin bir ölçüde muaf tutulmasını savunuyorsa, demek ki o kişilerin kişisel meselelerine aşırı
bir tecavüz söz konusu olduğunda, bu insanlar aşağılanmış veya saygınlıklarından yoksun
bırakılmış olmaktadırlar. Bir kimse, haklı olarak ‘Bu sizi ilgilendirmez!’ dediğinde, hükümet
denetiminin ahlaken önüne geçmek mümkün olabilir. Bunun genel bir ilke olarak doğru
olduğundan emin değilim, ama en azından, liberalizmin temel ilkelerinden birinin makul bir
yansımasıdır. Fakat ifadeye gelince, yalnızca, eğer ifadenin başkalarının zararına sebep olduğu
söylenebiliyorsa, yani o ifade öncelikle kendisine yönelik olarak kabul edilebiliyorsa, bir kişinin ‘Bu
sizi ilgilendirmez!’ demesi haklı görülebilir. Ama kelimeler başkasına yönelik olduğunda, o terimin
kesin açıklaması ne olursa olsun, saygınlık ve aşağılama kavramları, mesela bir kimsenin havayı
kirletme, saldırıda bulunma, kilisede saksofon çalma veya tıp diploması olmadan kalp-damar
ameliyatı yapma özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar yüzünden saygınlığının zedelendiğini iddia
etmesi durumundan daha fazla kullanışlı değildir. Çünkü saygınlık, ancak kendisine yönelik
davranışlarla yakından ilgilidir. Başkalarına yönelik davranışlar konusunda ise saygınlık isabetli bir
kavram değildir ve fakat, ifadelerin de ancak çok küçük bir kısmı kendine yöneliktir. Gerçi
ifadelerin çoğu kendine yönelik olsaydı bile, bunun pek faydası olmazdı. Çünkü saygınlık ilkesinin
sadece kendine yönelik ifadeyle ilgili olmasına rağmen, çok mümkündür ki bu ilke, muhtemel
nahoş sonuçları yüzünden, ifadeyi koruyabilecek bir Özgür İfade İlkesi için gerekçe
sunmayacaktır.
Dworkin, Komünist Parti’ye bağlılıkla ilgili ifadelerin, denetlemeye tabi tutulmamasının
sebebini, bu ifadeleri denetleme arzusunun içsel olmaktan ziyade dışsal bir tercih olması sebebine
bağlamaktadır. Ama bu, esas meseleyi gözden kaçırmaktır. Çünkü bu gibi ifadeleri sınırlama
isteği, bu görüşlerin (ve bunları ifade edenlerin), diğerlerinden daha az değerli olduğu kanaatine
dayanmamaktadır. Bu istek öncelikle, bu tür kelimelerin, ulusal güvenlik, kamu düzeni ve
çoğunluğun seçtiği hayat tarzı üzerinde bir tehdit oluşturduğu şeklindeki bir algılamaya
dayanmaktadır. Bunlar, aynı çıkarları tehdit ettiği düşünülen davranışları denetleyen aynı teoriye
göre denetlemeye tabi tutulmaktadır.5 Yalnızca, eğer ulusal çıkara zarar verebilen ifade
üzerindeki kısıtlamaları haklı gösteren kanıtlama yükümlülüğü, yine ulusal çıkara zararlı olduğu
düşünülen bir başka davranış üzerindeki kısıtlamaları meşru göstermek için gerekli kanıtlama
yükümlülüğünden daha büyük ise, güçlü bir savunma yapabiliriz. Bu anlamda, saygınlığa dayanan
tezin pek fazla bir yardımı olmaz. Benim saygınlığım, başkasına yönelik ifadelerim üzerindeki
kısıtlamalar sebebiyle olduğu kadar, başkasına yönelik davranışlarım üzerindeki sınırlamalar
nedeniyle de aynı ölçüde hakarete uğrayabilir, ancak yine de başkasına yönelik davranışı
denetlerken, saygınlığı göz önüne almıyoruz. Eğer ifade kendine yönelik olarak ele alınırsa veya
bir Özgür İfade İlkesi’nin sadece kendine yönelik ifadeyi kapsarsa, kişisel saygınlık elbette ifade
özgürlüğünün merkezinde olur. Ancak bu iki görüş de kabul edilemez.
Saygınlık ve saygının, ifadenin özel korunmasının tam kalbinde yer aldığı şeklindeki şüpheli
öncülü kabul etsek bile, aynı ilke içindeki diğer davranışlar, ilkenin zayıflığını ortaya çıkarır.
Dworkin ‘Komünist Parti’ye bağlılık ifadeleri’ni, mahrem eşcinsellik, gebelikten korunma ve
pornografiyle aynı analitik kefeye koymaktadır.6 Böyle yapmak suretiyle, kendine yönelik şeklinde
kabul ettiği mevcut davranışların ötesinde, ifadenin özel olarak korunmasını kastetmediğini açığa
vurmuş olmaktadır. Böylece, ifadenin zarara sebep olduğu kanıtlanabildiğinde ve onun
denetlenme gerekçeleri, hoş olmayan kokular yayan fabrikaların denetlenme gerekçelerinden
daha önemli olduğunda, ifade üzerindeki sınırlamaların meşruluğunu kabule mecbur kalmaktadır.

Bu mesele, biraz daha uygulamaya dönük anlatımlarla da gözden geçirilebilir. Bir kimse,
ifade özgürlüğünü, geniş ve ayrıştırılmamış bir Mill’ci özgürlük temeline dayanarak destekleyebilir
–ki bu durumda, her ne zaman bu Mill’ci geniş özgürlük tezleri reddedilse sadağında ok kalmamış
gibi olacaktır. Pek çok ülke, güçlü bir Özgür İfade İlkesi’ni tanımaktadır, fakat yine de ifadeyi,
ahlaki ve ataerkil ilkelere dayanarak denetim altına almaktadır. Eğer bunun gibi farklı denetleme
dayanaklarına karşı da tek başına ifade özgürlüğü tezi ile savunma yapılacak olursa, o zaman
ifade özgürlüğünün, genel olarak liberteryen bir devletin öncüllerini reddetme gücü kalmaz.
Burada sorun, tıpkı bir önceki bölümde tartışılan kendini gerçekleştirmeye dayanan tezde
olduğu gibi, saygınlığa dayanan tezin de bir kişisel özgürlük tezi olması, ama özel bir ifade
özgürlüğü tezi olmamasıdır. Tezin Dworkin versiyonunda olduğu gibi ifade özgürlüğü, genel bir
davranış özgürlüğünden daha küçük bir özgürlük kavramının bir özel hali olabilir, ama yine de,
ifadenin, belli birtakım başkasına saygı özelliklerine dayalı çok sayıda farazî sınırlanmalarına karşı
bir tez değildir.
Eşit saygınlık ve saygıya dayalı bir tezin eşitlik yönlerini tamamen reddetmedim. 3. bölümde
öne sürdüğüm gibi, eşitliğin bir demokrasi kavramı içinde yeri vardır. Yönetim sürecine eşit
katılım, haklı olarak ‘demokrasi’ dediğimiz şeyin en önemli özelliklerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Madem ki tartışma ve müzakere, tıpkı oy verme gibi, siyasi sürecin çok önemli bir
kısmıdır, öyleyse müzakere sürecine eşit katılım, genel özgürlük tezlerinden bağımsız tezlerle
desteklenmelidir ve demokratik toplumlarda, kamu işleriyle ilgili konulara yönelik ifade için bir
Özgür İfade İlkesi, yeniden oluşturulacak bir demokrasiye dayanan tezin içinde yer bulacaktır. Bu
durumda eşitlik, önemli bir kavram olarak kalmaya devam eder, saygınlık kavramı ise konuyla
tamamen ilgisiz değildir. Fakat özel bir ifade özgürlüğü tezinin bağlamı içinde asıl önemli tezler,
saygınlık ve eşitlik hakkındaki genel teorilerle büyük ölçüde ilgisiz (buradaki amaç bakımından)
olanlardan ziyade, yönetim süreci teorisi ile ilgili olanlardır.

FARKLILIĞA DAYANAN TEZ
Bir önceki bölümün başında, bireysellik ve bağımsızlığın değerinin, tercih yapma sürecinde değil,
yapılan tercihin sonuçlarında yattığını öne sürmüştüm. İnsanlar, kanaatleri, arzuları,
motivasyonları ve yetenekleri yönünden farklı oldukları için, bireysel tercihin serbestçe
yapılmasının, serdedilen görüşlerde ve yapılan tercihlerde büyük farklılıklar doğurmasını
bekleyebiliriz. Liberal gelenek, bireysel farklılıklara saygıdan ileri gelen çeşitliliğin aslî önemini
vurgulamıştır. Mill, epistemik motifleri altında sık sık, farklılığı bizatihi bir amaç haline getiren ve
çeşitlilik adına çeşitliliğe taraftar olan bir tezin gerekliliğini belirtmiştir.
Çeşitliliğin kendinden değeri lehindeki bir tez, iki şekilde olabilir. Öncelikle oluşturulmuş
doktrinleri reddetmemize veya geleneksel ortodoksilerin ötesine uzanmamıza imkan veren bir
seçenekler çokluğu, bazan önemli olabilir. Aşırı bir formunda bu, hiçbir şey başka bir şeyden iyi
değildir diyerek çeşitliliği iyi olarak gören, çok fazla rölativist bir duruş olabilir. Fakat bu duruşun
ılımlı bir şekli, bu zayıflıktan uzak durmaktadır. Çeşitlilik iyidir, ama her şey başka her şey kadar
iyi olduğu için değil, sadece çoğunluk ya da kabul görmüş olan görüş yanılabileceği için. Kabul
edilen kanaatlerin farklılığı, alternatiflerin avantajını ve kabul görmüş olan görüşlerin zayıflığını
gösterebilir. Bu, önemli bir hedef olarak görüşlerin farklılığı için güçlü bir tez gibi görünmektedir,
çünkü o farklılık bizi, daha avantajlı alternatifler oldukları ortaya çıkabilecek olanların da çok
sayıda mevcut bulunduğu anlayışıyla karşılaştırır.
Ancak bu şekliyle tez, adeta gerçekliğe dayanan tezden gereksiz ve yanlış olanların tümü
tamamen damıtıldıktan sonra arta kalan çökeleğe benzemektedir. Farklılık bu açıdan değerlidir,
fakat farklılık konusunda konuşmak, sadece gerçekliğe dayanan teze yanlışlamacı yaklaşımın
bütün avantajları, mevcut alternatiflerin ve itirazların sayısı çoğaltılarak artırılmaktadır demenin
bir başka yoludur. Bu gözlemde, özellikle bilim felsefesi öğrencileri açısından, devrim niteliğinde
olan hemen hiçbir şey yoktur. Çeşitliliği, sırf mevcut olsun diye teşvik etmek suretiyle, mesela
bazı kişilerin, tahmin etmeyi bilimsel bilginin artmasının içine yerleştirmelerinin önemiyle
kanıtlanan bir rol olan, bilginin ilerlemesinde şansın önemli rolünü kabul etmiş oluruz. 7 Bu tür
anlayışların diğer bilgi alanları için daha az uygun olduğunu düşünmek için sebep yoktur.
Çeşitlilik, sadece diğer alternatif hipotezleri görmemize imkan verdiği için değil, ayrıca
alternatif politikaları, alternatif hayat tarzlarını, alternatif yönetim biçimlerini vesaire denemeye
teşvik ettiği için de avantajlıdır. Bu noktada, hemen hemen bizatihi bir amaç olduğunu, çünkü
yetersiz fikirleri reddetmenin ve yerlerine daha üstün olanlarını getirmenin bir başka yolu olan

deneme ve yanılma yöntemini teşvik ettiğini, yeniden hatırlayalım. Fakat çeşitlilik bu gözle
görüldüğünde, ifadenin özel bir korunma talebi olmayacaktır. Bu öncülden hareketle, diğer
herhangi bir alandaki davranış özgürlüğünü de kolaylıkla savunabiliriz. Gerçekten de, çoğu
durumlarda ifade, eylemin bir ön adımından başka bir şey olmadığı için, farklılığa dayanan böyle
bir tez, davranış özgürlüğü konusunda bize, ifade özgürlüğü konusunda söylediğinden çok daha
fazla şey söylemektedir.
İfade özgürlüğü bağlamında ise farklılık üzerine yapılacak vurgu, bizim daha geniş bir
alternatifler dizisini görmemize ve böylece değerlendirmemize imkan vermesi bakımından
önemlidir. Bu kanaat, gerçekliğe dayanan tezle çakışsa da, pek çok durumda, alternatiflerin ve
itirazların sayısının artmasının, hatanın farkına varma ve bu suretle bilgi durumunu ilerletme
ihtimalini yükselteceğini bize hatırlatarak, ona önemli bir motif eklemiş olmaktadır. Daha önce de
sözünü ettiğim gibi, tezin bu yönünün geçerliliği, karar vericinin kimliğinin bir fonksiyonu değildir
ve böylece bu geçerlilik, alternatifleri değerlendirip tercihleri yapanın daha büyük ve daha seçkin
bir grup olmasının gerekmesi ihtimali sebebiyle azalmamaktadır. Yine de bireysel tercih,
tamamen konu dışı değildir. Bireysel tercihle ifade özgürlüğü arasındaki ilişki, kısmen birey için
mevcut seçeneklerin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır ve tercih süreci, bir Özgür İfade İlkesi’ne
yönelik bağımsız bir tezi ortaya koyabilir. Bu, gelecek fasılda anlatıp değerlendireceğim bir tezdir.

ÖZERKLİĞE DAYANAN TEZ
Sokrates Crito’da, devletin kendisini cezalandırma ‘hak’kını onaylamakta ve bu yüzden,
Tesalya’nın güvenli kıyılarına kaçmayı reddetmektedir. Ancak Apology’sinde [Sokrates’in
Savunması, Şule Yayınları, 1998] ise aynen şöyle demektedir: ‘Pek çok defa ölmek zorunda
kalsam bile, yolumu asla değiştirmeyeceğim’. Görünüşte iki diyalog çelişki sergilemektedir. Eğer
devlete itaat yükümlülüğü söz konusuysa, Sokrates niçin yolunu değiştirmeyi reddetmektedir?
Bunun bir cevabı, Apology’nin bizzat ima ettiği, devletin kendi mülkü içinde meşru olarak güç
kullanabilmesine rağmen, Sokrates’in kendisine ait özel bir alanın da mevcut olduğu şeklindeki
cevaptır. Öyleyse, belki de Sokrates, kendi düşüncesi üzerindeki bir egemenlik veya özerklik
iddiasını ortaya koymaktadır; bu, devlet tarafından uğratılacağı bir fiziksel cezayı kabul etmek
zorunda kalacağı bir ceza yerine, bir başka alternatifi seçmek suretiyle olsa bile, herhangi bir
konuda nihai seçimi kendisine bırakan bir özerkliktir. Şimdilerde Kant’la birlikte gelmiş olan bu
bireysel egemenlik veya bireysel özerklik kavramı, bireysel tercihin aslî dokunulmazlığı üzerinden
öncüllendirilen ifade özgürlüğü teorisinin temellerini vermektedir.
Vicdan özgürlüğünü daha önceki ele alış tarzım, buradaki bağlama uygundur. Vicdan
özgürlüğü dediğimizde, alışılmış biçimde, sadece bireyin kontrolü altında olan bir alanı, zihnin bir
tür özel alanını kastetmiş oluruz. Bu alanın sınırları, sadece manevi bir hak meselesi olarak değil,
ayrıca bir zorunluluk meselesi olarak da devlete kapalıdır. 8 Ben vicdanıma uyuyorum dediğimde,
hükümet müdahalesine karşı özel bir korunma olan, kişiliğimin o kısmına çekildiğimi kastederim.
Benzer şekilde, düşünce özgürlüğüne yapılan atıflar, sırf bireyin kontrolüne ait ve aynı zamanda
izin verilebilir (ve uygulanabilir) devlet müdahalesinin dış sınırlarını oluşturan bir alana işaret
eder. Kavram, kendisine yönelik ve başkasına yönelik davranışlar arasındaki ayırıma veya
Dworkin’in kişisel ve dışsal tercihler arasındaki ayırımına, ya da kişisel saygınlık kavramlarına
başvurmak suretiyle iktidarın gücünü sınırlamaya çalışanların tezlerine tam olarak
benzememektedir. İnsan saygınlığı veya insan kişiliği, doğuştan kişisellik olarak anlaşılır. O, aslen
ve manen iktidarın zorlama gücünün ötesinde olmak suretiyle benimkidir. Burada özetlemekte
olduğum tez, benzer bir ayırım yapmaktadır. Ancak, kabul edilmesi daha kolay olan bir ayırımdır,
çünkü sadece bireysel denetim altında olan daha dar olan bir kavramı kullanır. Madem ki düşünce
mânen olduğu kadar aslî olarak da devlet gücünün ulaşabileceğinin ötesindedir, düşüncenin ve
bireysel karar alma yetkisinin de bir alan veya bireyin gerçek anlamda özerk olduğu tek alan
olduğunu öne sürmek akla uygundur. Daha dar bir özerklik alanı kavramı olarak bu formülasyon,
esas itibariyle daha büyük bir kendine yönelik eylemler alanını ön gerçek olarak kabul eden
teorilerin eleştirilerinden kurtulmaktadır.
Thomas Scanlon, çok önemli bir makalesinde, bu bireysel özerklik kavramından hareketle,
etkileyici bir ifade özgürlüğü tezi oluşturmaktadır.9 ‘Devletin güçleri, kendilerini yine de eşit, özerk
ve rasyonel etkenler olarak kabul etmeye devam eden yurttaşlarla sınırlıdır’ öncülüyle başlayan
Scanlon, bu öncüldeki özerklik bileşenini, ‘bir kişi neye inanacağına karar verirken ve faaliyet için
rekabet gerekçelerini ölçüp biçerken kendini bağımsız görmelidir’ iddiasını ileri sürmek için elde

bulundurmaktadır. ‘[Ö]zerk bir kişi, neye inanması ve ne yapması gerektiği konusunda,
başkalarının kararını, bağımsız bir şekilde düşünüp taşınmadan kabul edemez’. Böylece
Scanlon’un tezi, ister inanç ister davranış olsun, herhangi bir mesele konusunda son tercihin
bireyin elinde olduğu gerçeği etrafında dönmektedir. Velev ki âdil olsun, bir davranış kanunla
yasaklanmış olsa bile, özerk birey bu yasaya itaat edip etmeme veya onu ihlal edip etmeme ve
sonuçlarını kabul etme hakkını elinde tutar. Bunlar, bütünüyle bireysel egemenliğin sınırları içinde
kaldığından, iktidarın alamayacağı ve almaması gereken kararlardır.
Scanlon, kendisine ait ifade özgürlüğü tezinin esasını, tercih konularındaki bu mutlak
bireysel egemenlik kavramından çıkarmaktadır. Eğer nihai karar, haklı olarak bireyin ise, o zaman
bireyin kararı mümkün olduğunca bilgili ve akıllı bir karar olmak zorundadır. Bu nedenle, bu
bireysel karar için bilgi materyali sınırlanmış olmamalıdır. Scanlon’un tezi, Meiklejohn’un işaret
ettiği, iktidarın bağımsız seçmenin işine yarayacak bilgiyi ön elemeden geçiremeyeceği konusuyla
örtüşmektedir. Scanlon da aslında aynı tezi ortaya koymaktadır, ama o, konuyu seçmen
egemenliğinden çok, birey perspektifinden ele almaktadır. Böylece Scanlon, iktidarın, meselenin
sadece bir yönünden ziyade diğer bir yönünü gösteren herhangi bir tezi işitmesini engellemek
suretiyle bireyin son tercihini tahrif etme otoritesinin olmadığını öne sürmektedir. Scanlon,
sınırlanan şey üzerinde çok fazla durmayıp, daha çok sınırlama gerekçeleri üzerinde
yoğunlaşmaktadır. ‘Eğer bazı ifade eylemleriyle iletilen görüşe çoğunlukla inanılmaktaysa, onun
kötü bir şey olabileceği olgusuna başvuran gerekçeler, gayr-i meşru ve saçmadır’. Bu nedenle
Scanlon’un teorisi, ifade etme hakkı olarak değil, daha çok bir bilgi edinme hakkı ve daha
önemlisi, nihai bireysel tercih sürecine iktidar tecavüzünden özgürlük hakkı olarak en iyi
nitelenebilecek olan bir teoridir. Yani bu, Felix Frankfurter’in ‘kişinin kalesi’ diye adlandırdığı şeye
saldırıdan özgürlük hakkıdır.10
Kant ve Apology’nin tarzıyla ifade edilmiş olsa da, Scanlon’un tezi, güçlü bir sözleşme
temeline sahiptir. Bireysel özerklik, gücü sınırlı bir devlet kavramıyla yakından ilgilidir. Gerçekten
de bunlar, aynı madeni paranın iki zıt yüzüdür. Birey egemen ve özerktir, çünkü çok basit olarak,
bu son tercih alanı devlete terk edilmemiştir. Daha yakınlarda bir makale yazan Scanlon, teorisini
Rawls’ın yazılarıyla birleştirmek suretiyle, ifade özgürlüğü için Sınırlı Otorite İlkesi adıyla bir tez
oluşturmuştur.11 Devlet, ‘ahlakî, dinî veya felsefî doktrin (ya da bilimsel gerçek) konularında
karar verme’ nihai otoritesine sahip olmadığından, bunlar Orijinal Durum’larında bu otoriteyi
bahşetmeyecekleri için,12 devlet, ancak birey tarafından ve birey için yapılabilecek olan bu
tercihin dayandığı bilgiyi sınırlamayı emredemez. Locke, Letter Concerning Toleration’da [Hoşgörü
Üstüne Bir Mektup, John Locke, Liberte Yayınları, 1995], tezinin büyük bölümünü, insan
meselesinde karar verme yetkisinin yalnızca bireye ait olduğu öncülüne dayandırmaktadır:
‘Ruhlara gözcülük etmek, devletin memuruna emanet edilmemiştir, değil ki diğer insanlara
edilsin’. Hattâ daha önce Spinoza, Trcatacus Theologica Politicus’unda, zihinsel özerklik ile ifade
özgürlüğü arasındaki ilişkiyi yazmıştı.13 Bunların tümü, devlet ile birey arasında, aslî özerklik
kavramlarına dayandırılabilecek bir yetki bölüşümüne veya bir toplumsal sözleşmeye ya da
Charles Fried’in teklif ettiği gibi, mukayeseli kurumsal rekabet konusundaki görüşlere bel
bağlayan temalardır.14
Hangi biçimiyle olursa olsun, tez kusursuz değildir. Sivil itaatsizlik ‘hak’kı denen ‘hak’,
teorinin büyük ölçüde temelidir, çünkü iknaa ulaşma hakkı (ister olgusal bilgi, ister normatif
tezlerle), o yasalar âdil ve toplumun çıkarlarına uygun olduğunda bile itaatsizlik etme hakkı
üzerine konuşlandırılmaktadır. Belki de birey, bu seviyedeki bir özerklikte kalmak isteyecektir. Ve
muhtemelen bilgili ve en zeki yoldan özerk olarak iş görmeyi seçen bir birey, eğer rasyonel
biriyse, bir karar vermeden önce pek çok fikri arayıp bulacaktır. Fakat rasyonel bireyin yapacağı
ile devletin yapması gereken arasında bir fark vardır. Devletin mevcut bilgiye müdahale yetkisi
üzerindeki sınırlamanın, yalnızca, eğer devlet sivil itaatsizlik hakkını tanımak zorundaysa bir
anlamı vardır. Yani sadece, eğer devletin ‘ister itaat et, ister cezasını çek, bizim için fark etmez’
dediğine hükmediliyorsa, özerkliğe dayanan tez anlamlıdır. Ama bu durum biraz seyrek
görülmektedir. Eğer bir yasa gerçekten âdil ise, bu durumda devlete, sadece uymayanlara ceza
vermek için değil, uyulmaya zorlamak için yetki vermenin, siyasi ve ahlaki olduğunu desteklemek
daha uygun gibi görünmektedir. Bir yasa çıkarmış olan devletin, bu yasaya uyulup uyulmaması
konusunda tarafsız olmasını bekleyemeyiz. Bundan çıkarılması gereken sonuç, bireysel özerklik
veya bireysel egemenlik gibi bir şeyin olmadığı değildir. Daha çok, devletin, en azından meşru
olarak denetleyebileceği alanlarda özerkliği tanımasının, anormal olacağıdır. Kişisel ahlak
felsefesi, siyaset felsefesiyle her zaman tıpatıp uyumlu olamaz. Eğer bir yasa haklı ise, bu

durumda devletin, o yasaya uyulmasını sağlamaya çalışmaktan alıkonması, ne ahlaki ne de
siyasidir. Elbette yasaya uyulmasını sağlama girişimlerindeki devlet denetlemesinin tek yolu,
yasaya uyulmama sonucunu doğuran bilgiyi sınırlamak değildir, ama özerkliğe dayanan tezin,
devleti bu aracı kullanmaktan alıkoymak için verdiği hiçbir gerekçe de mevcut değildir.
Ayrıca, madem ki özerkliğe dayanan tez, ‘devletlerin, bireylerin bir hakkı üzerinde egemen
olmak yerine kendi meselelerine hakim olmak üzere otoritelerinin sınırlanmasına dayanmaktadır’,
öyleyse bu, demokratik olarak düşünülen bir toplumdan çok, otoriteryen model üzerine kurulu
iktidarlara daha fazla uyarlanabilir. Çünkü, eğer bu demokratik modele uygulanabiliyorsa, o
zaman herhalde halk, Scanlon’un kendisinin de kabul ettiği bir olgu olarak, oyunun kurallarını
değiştirebilir. Ama bu, herhangi bir yasaklama durumunda meydana gelen bir şey gibi
görünmektedir. Demokratik bir toplumdaki yasaklama, çoğunlukla halk adına konan bir
yasaklamadır. Yasaklama, kesinlikle halkın tam anlamıyla uzlaşmasına dayanmaz, ama zaten
bütün diğer iktidar eylemleri de öyledir. Özerkliğe dayanan tezi destekleyebilmek için, orijinal bir
oybirliği halindeki bir toplumsal sözleşmede kökleri bulunmalıdır. Fakat bu gerçek olsaydı bile,
devlet otoritesinin, diğer davranış biçimlerini ele alırken olduğundan niçin daha sınırlı olarak
ifadeyi ele alacağını, bu tez bize söyleyemezdi. Bireysel özerkliğin gerekçe sağlayacağını
söylemek, dolambaçlı bir cevaptır, çünkü orijinal konumundaki bir grup bireyin, haklı yasalara
karşı bir tür direnme ‘hak’kını kabullenmenin niçin tercih edileceğinin gerekçesi, eksik olan
husustur.
Bu zorluklarına rağmen özerkliğe dayanan tez, ifade özgürlüğü teorisine önemli bir katkıyı
temsil etmektedir. Bu tez, bu ve önceki bölümlerde tartışılan diğer bazı fikirlerle aynı doğal haklar
temelini paylaşmakta ve diğer tezler gibi bu da, bireysellik ve saygınlık kavramlarına bel
bağlamaktadır. Özerkliğe dayanan tezin önemi, bir ölçüde minimum akla uygunluğa sahip olarak
tasarlanan ‘birey’ sayesinde varolabilen bütün bir dizi haktan ziyade, ifadeyi ele almış olmasıdır.
Yani özerkliğe dayanan tez, bireyselliği yasaklayan gerekçelere değil, tartışmaları yasaklayan
gerekçelere vurgu yapar. Bu, sınırlı anlamıyla bir haberleşme özgürlüğü tezidir ve en büyük gücü
de budur. Geniş ve soyut anlamlı bir özgürlük tezinin ayrıntılandırılmış bir uygulaması olmaktan
çok, bir ifade özgürlüğü tezi olduğundan dolayı özerkliğe dayanan tez, genel olan liberal ilkeleri,
ifade özgürlüğü üzerine yöneltmek için kullanmaktadır.
Özerkliğe dayanan tezin temel dayanakları olan doğal haklara evrensel olarak
başvurulmamaktadır. Fakat pozitivist veya faydacı bir perspektiften bile özerkliğe dayanan tez
önemlidir, çünkü birey ile iktidar arasındaki sınırı belirleyen çizgi üzerine oturmuş bir ilke olarak,
ifade özgürlüğüne vurgu yapmaktadır. Bu çizgi dümdüz ve belirgin olmayabileceği gibi,
yerleştirilmesi de kolay değildir, fakat buna rağmen bir bölünmeyi temsil etmektedir. Bireyle
yönetim örgütü arasındaki bu ayırıma bel bağlamak suretiyle, özerkliğe dayanan tez, gerek
gerçekliğe dayanan tezin ve gerekse demokrasiye dayanan tezin en değerli özellikleriyle birtakım
nitelikleri paylaşmış olmaktadır. Gelecek bölümün son faslında bu ilişkiye yeniden döneceğim,
çünkü çeşitli ifade özgürlüğü tezlerinin temsil ettiği değerler, teklif edilebilecek o tezlerin orijinal
formülasyonlarından daha fazla ortak yönü paylaşmaktadır.
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6. BÖLÜM

Yasaklamanın İşe Yararlığı

İŞE YARARLIĞA DAYANAN TEZLER
‘Zulmün Teorisi’nde Frederick Pollock, ‘Yönetimlerin zulümden vazgeçmelerinin, kuramsal bir
hakkın değil, faydasızlığının görülmesinin kanıtı’ olduğunu gözlemlemiştir. Bu tür bir işe yararlık
yaklaşımı, hâlâ geniş ölçüde kabul görmektedir. Doğal hakka dayanan tezler, evrensel anlamda
cazip değildir ve gerçekliğe ve demokrasiye dayanan sonuçsalcı [consequentialist] tezlerin önemli
kusurları vardır. İşe yararlığa dayanan tezlerin çekiciliği kısmen, faydacı anlayışların ahlaki
[deontological] sistemlerde bile isabetli oluşundandır. 1 Faydacı anlayışlar, bütün sorunları
çözmese bile, yine de yararlı olabilmektedir.
Faydacı tezlerin kapsayıcı çekicilikleri, bir ifade özgürlüğü ilkesini destekleyen pek çok farklı
tez üretmiştir. Tezlerdeki bu farklılıklar, bir miktar yapısal kayıp ortaya çıkarmasına rağmen, bu
tezlerin en önemlileri bu bölümde tartışılacaktır.
İfade özgürlüğüne yönelik faydacı tezlerin ortak bir özelliği, büyük orandaki psikolojik
uyumdur. Tezler, bireylerin ve grupların bazı söylem türleriyle gerçek anlamda davrandıkları bir
tarza ilişkin hipotezlere tâbidir. Tezler bu seviyede, psikolojik ve sosyolojik varsayımları için
deneysel destek aramaktadır. Ne yazık ki, bu tezleri destekleyecek veya çürütecek deneysel
araştırmalar, sistematik bir tarzda üstlenilmemiştir. Bu nedenle burada ele alınan tezler, test
edilmemiş deneysel tahminlere dayanan geçerliliklerine bağlı olan bir zayıflığı da paylaşmaktadır.

YANLIŞIN İTİRAZI
Liberty, Equality, Fraternity’de, James Fitzjames Stephen, eğer bir önermenin doğru,
olumsuzunun yanlış olduğundan kesinlikle emin olabilseydik, olumsuzunu yasaklamak için sebep
kalmayacağını kabul etmektedir. Bazı günümüz yazarları da aynı varsayımı yapmışlardır. 2 Sağlıklı
bir şüpheciliğin önemi genellikle kabul edilse de, bu görüşün savunucuları, ispatı mümkün bir
yanlış önermeye değersiz gözüyle bakmakta ve bu yüzden daha fazlasını işitmek
istememektedirler.
Bu görüş, yüzeysel bir çekiciliğe sahiptir. Eğer gerçeği araştırıyorsak, basit hata, sürece
yardımcı olacak hiçbir şey yapmaz. İfade edilen bütün önermeler içindeki doğru önermelerin
oranını azaltır ve bu suretle gerçeğin sıklığını azaltır ve onun bulunmasını zorlaştırır. Bir iğnenin
bir saman yığını içinden bulunması, iki parça saman içinden bulunmasına göre daha zordur.
Ancak birçokları konuyu, yanlışın değerini reddeden yüzeysel bir mantıkla ele almaktadır. Bu
tezlerin pek çoğu, yanlış ifadelerin değerli yan ürünleri üzerine odaklanmaktadır. Milton,
Areopagitica’da, yanlışı bilmenin, ‘doğrunun teyidi’ için gerekli olduğunu ve zıtlarıyla karşı karşıya
gelmeye ve onları yenmeye zorlandığında, doğrunun daha sağlıklı olacağını iddia etmektedir.
‘Geçici ve tecrit edilmiş, tecrübe edilmemiş ve başkalarına söylenmemiş, asla dışarıya çıkmayan
ve zıddını görmeyen, ölümsüzlük çelengine talip olunan yerde toz-toprak ve sıcaktan dolayı yarış
dışına kaçan bir meziyeti övmem mümkün değil’. Ve Mill’in, düşünce ve tartışma özgürlüğü
tezinin üçüncü bölümünde o, eğer insanların doğrunun neden doğru ve yanlışın neden yanlış
olduğunu anlayamazlarsa, sadece ezbere bir bilgi edineceklerini ve ‘gerçek’ doğruyu
anlamayacaklarını iddia etmektedir. Bu iddia, gerçeğin yeni saldırılara dayanma gücünden
mahrum kalarak, bir ‘ölü dogma’ya dönüşeceği şeklinde devam etmeliydi. Yine Mill, doğrunun,
ancak yanlışla savaşmaya devam etmek suretiyle meşru kabul edilmiş olacağını öne sürmektedir.
Bilgiyi hurafeden ayıran, gerçeğin anlayarak kabul edilmesidir. Bu yüzden, doğruya direnme
gücünü kazandıracak olan yanlışa, dolaşma izni verilmelidir.
Mill ayrıca, doğruyu savunmaya ve yanlışı reddetmeye yönelik bir zihinsel idmana
girişmenin, bireye olan faydasıyla da meşgul oldu. Bu, reddedilecek yanlışlar olmaksızın söz
konusu olamayan bir idmandı. Aynı sonuç, Birleşik Devletler Üst Mahkemesi Yargıcı Jackson’un
beyanında da vardır. ‘Yurttaşların yanlış düşünmeleri tehlikesi önemlidir, fakat hiç
düşünmemekten ileri gelen körelmeden çok daha az tehlikelidir’.3

Tez, hata doktrinine, daha güçlü zihinler üretmek için zihinsel idman yapılan bir spor salonu
olarak bakmaktadır. Ama tez, insanların yanlışa nasıl tepki gösterecekleri konusundaki iyimser bir
görüş üzerinden öncüllenmiştir. Tıpkı gerçekliğe dayanan tezin güçlü rasyonalist bir versiyonu
gibi, zihinsel idmana dayanan tez de, halkın devamlı olarak yanlışı reddetme yeteneğine sahip
olduğunu ve yanlışla karşılaştığında da böyle yapacağını farz etmektedir. Yine gerçekliğe dayanan
tez gibi bu tez de, sadece üzerinden öncüllendiği rasyonalist varsayımlar kadar güçlüdür. Ama ne
yazık ki yanlış, özellikle de kabul edilmesi doğrunun teşhis edilmesinden daha az çaba gerektirdiği
zaman, çoğu zaman doğrudan daha fazla başvurulan bir şeydir. Bu noktada, asgari direncin yolu
benzetmesinde önemli bir ders vardır.4 Zihinsel idmana dayanan tez, itirazın önemi üzerinden
öncüllenmiştir, fakat yanlış görüşlerin kabul gördüğü ortaya çıktığında, bu önem aldatıcı
olmaktadır. Paralel çubuklar üzerinde yapılan jimnastik hareketleri, bunu yapabilenler için
muhteşem bir idmandır, ama aşağıya düşen ve kendilerini sakatlayanlar için hiç de idman
değildir.
Böylece zihinsel itiraza dayanan tez, gerçekliğe dayanan tezle aynı sorunlara maruz
kalmaktadır. İtirazın faydaları, yanlışın kabulünün doğuracağı zararlara karşı tartılmak zorundadır.
Pek çok durumda beklenen zarar, beklenen faydadan daha ağır gelebileceği için, zihinsel itiraza
dayanan tez, gerçekliğe dayanan tezin sunduğundan daha güçlü bir gerekçe sunmaz.

YASAKLAMA TERS SONUÇ MU DOĞURUR?
Bazıları yasaklamanın, onun istenmesine sebep olan amaçlara hizmet etmediğini, bu amaca zarar
verdiğini öne sürmüşlerdir. Çoğu yasaklama eylemleri, doğru inançların geliştirilmesi ve yanlış
olanların saf dışı edilmesinin arzu edilen şeyler olmasına dayanır. Bu bakımdan sansür, kabul
edilen görüşü yayma ve zıddını yok etme girişimidir. Öyleyse belli bir yasaklama fiili, tahminen
bunun etkili olacağı, yasaklanan görüşün ise, yasaklamadan sonra, daha önce olduğundan daha
az kabul göreceği öncülüne dayanmaktadır. Oysa tam tersine sunulan görüş, yasaklamadan
sonra, daha önce olduğundan daha fazla kabul görecektir. Yönetimin bu fiilinin sonuç vereceği
garanti olmamasına rağmen, yasaklama eylemi, etkili olma ihtimalinin –yüzde 50’den daha büyük
olmasa da– en azından, ters bir sonuç yaratma ihtimalinden büyük olduğunu farz etmektedir.
Yasaklama fiilinin, en az yanlış görüşün reddedilmesini artırması kadar, kabul edilmesini de
beslemesinin muhtemel olduğu şeklindeki tezle sık sık karşı çıkılan, işte bu yukarıdaki
varsayımdır. Bu karşı tez, ilki William Halley tarafından isabetli bir biçimde özetlenmiş olan, çeşitli
davranışsal hipotezlerle desteklenmektedir.5
Ayrıca, insanoğlu öyle inşa edilmiştir ki, ifade ve tartışmanın söz konusu olduğu durumlarda, özgürlük düşmanları,
özgürlüğün reddedilmesi haliyle karşı karşıya kalırlar; iyi niyetli pek çok insan, nihayet yasaklanan öğretide bir şeyler
olduğundan şüphelenmeye başlayacaklardır. Yanlış öğretiler, yok sayılmanın üzerinden beslenip gelişirler. Eğer gün ışığına
maruz bırakılırlarsa, ölürler.

Alıntıladığım bu paragrafın son cümlesini şu anda ele almıyorum, zira o sorunlu iddiayı,
gerçekliğe dayanan tez bağlamında tartışmıştım. Fakat alıntının önceki cümleleri, ilginç bir hususa
işaret etmektedir. Yasaklama eyleminin, zararlı öğretinin ateşini körüklemesi mümkün müdür?
Tez kısmen, yanlış inanç olarak görülen şeyi çok fazla ciddiye almakla hata ettiğimiz
varsayımına dayanmaktadır. Fakat bu biraz tuhaf görünmektedir. Niçin bir inancı veya grubu
ciddiye almak, onun inanılırlığını artırmak anlamına gelsin? Hiçbirimiz, çocuk felcini, çiçek
hastalığını, gel-git olaylarını, depremleri, hırsızlık ve ırza geçme olaylarını, ne faydalı olduklarını
ve ne de sırf biz ağır tehlikeler olarak görüyoruz diye öyle olduklarını düşündüğümüz için ciddiye
almayız. Öyleyse, mesela niçin Ulusal Cephe farklı olsun? Bunun olası bir cevabı, bunları ciddiye
alarak, ortadan kaldırmaya çaba harcayarak, bir tehlike oluşturmaya yetecek güç ve yaygınlığa
sahip olduklarını itiraf etmiş oluruz, şeklindedir. Bu yüzden, ortadan kaldırma faaliyetiyle, aslında
bizim, onlara bir saygınlık görüntüsü sağlayarak ve böylece bunların yeni taraftar kazanmaları
ihtimalini artırarak, muazzam bir güç olarak varlıklarını itiraf ettiğimiz ileri sürülebilir. İnsanların,
çölde tek başına haykıran bir ses olmayı arzu ettiklerinden daha fazla, aşırı görüşleri destekleyen
büyük bir gruptan yana olmaya istemeleri daha muhtemeldir. Yani her şeye rağmen güvenlik,
sayılardadır.
Bu tez, sezgisel bir akla yatkınlık taşımaktadır, ama bu sezgiler, yasaklamanın gerekçelerine
veya daha açık olarak, o gerekçelerin güvensizliğine dayanıyor gibi görünmektedir. Mesela Milton,
devlet bir düşünceyi yasakladığında, insanların, devletin niçin o görüşün ifade edilmesine izin
vermediğini ve daha sonra niçin ve nasıl, onun yanlış olduğunu kanıtlamadığını merak ettiklerini

iddia etti. Devlet, o görüşün doğru olmasından ve bu nedenle hakim olacağından mı
korkmaktadır? Benzer bir durum için, Bagehot, bir düşünce hakkında zorlamaya dayalı bir
mutabakatın, kabul edilemez ölçüde şüphe doğuracağını öne sürmüştür.
Bu şüphe olmasa bile, insanlar doğal olarak meraklıdırlar. Eğer doktor bana, bandajımı üç
hafta boyunca çıkarmamamı tembihlerse, muhtemelen itaat etmem ve on gün bile geçmeden,
gizlice altına bakarım. Aynı derecede, insanların duyamadıkları görüşler konusunda daha meraklı,
belki de söz konusu görüş hususunda, o görüşün yasaklanmamış olması durumuna göre daha
alakadar ve ikna edilmeye hazır olmaları mümkündür. Bu doğal meraka ek olarak insanlar,
yönetimin yasaklama nedenlerinden kuşkulanmaya da eğilimlidirler. Kendilerinden saklanan şeyin
doğru olabileceğini, hattâ sırf kendilerinden saklanmış olması sebebiyle bile hissedebilirler. Niçin
bunu duyamıyoruz, diye merak edebilirler. Acaba bunda bir şey mi var?
Tez öncelikle, yasaklamanın [istenen] tam etkili durumundan daha az etkili olacağını kabul
etmektedir. Ayrıca merak ve şüphenin, kendilerinin işitmesine izin verilmeyen görüş hakkında bir
şekilde bilgi edinebileceğini de varsaymaktadır. Bu varsayım iyi oluşturulmuş gibi görünmektedir,
fakat içinde, bu varsayımın test edilebileceği bir yöntem bulunmamaktadır, çünkü etkin bir
yasaklama fiili, yasaklanan görüşü benim keşfetmeme karşı etkili olabilecektir. Yine de
yasaklamanın nadiren tam etkili olduğu, hipoteze uygun bir şey gibi görünmektedir;
Machiavelli’nin The Prince’deki [Hükümdar, Machiavelli, Remzi Kitabevi, 1980], düşmanlar ya
okşanmalı veya bütünüyle yok edilmelidir şeklindeki gözlemi, buraya özellikle uygundur.
Ayrıca burada, gerçekliğe dayanan tez bağlamında tartışılana benzer bir akılcılık varsayımı
ile karşılaşmaktayız. Eğer insanlar, yasaklanan görüşler konusunda şüpheli iseler, bu büyük
oranda, gerçekten yanlış olan görüşlerin ifade edilmesine izin verilmesinin tehlikeli olmadığı
şeklindeki inanca dayanır. Daha önce de söylediğim gibi, bu görüş genellikle kanıtlanmamış gibi
görünse de, çok miktarda ve yaygın bir desteğe sahip olmaktadır. Bu özellikle burada önemlidir,
çünkü şu andaki konu, insanların akıllı olup olmadıkları değil, onların kendilerini akıllı bulup
bulmadıklarıdır. Eğer insanlar, yanlış görüşlerin her zaman reddedileceğine inanırlarsa, bu
durumda iktidarın yasaklama gerekçelerine güvenmeyecek olmaları şaşırtıcı değildir ve bu da,
yasaklamanın faydasızlığına katkıda bulunacaktır.
Bazı tartışmalı davranışsal varsayımlara bel bağlamış olmasına ek olarak, yasaklamanın ters
sonuç doğuracağı tezi, sınırlı bir uygulamaya sahiptir. Tez, yasaklama amacının, halkın yanlış
görüşe inanmaya başlamasının önlenmesi olduğunu kabul etmektedir. Gerçekten de pek çok
yasaklama fiilinin hedefi bu olsa da, başka amaçlar da söz konusudur. 6 Yasaklamanın gerekçesi
olan zarar, yasaklanan görüşün kabul edilmesi ihtimali olmayıp, ifadenin özel bir örneğinin daha
doğrudan bir sonucu olduğunda, tez faydasız olacaktır. Mesela, Birleşik Devletler’de, Yahudi
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, Amerikan Nazi Partisi’nin yürüyüş yapmaktan men edilmesi
gerektiği, çünkü Yahudiler’in bu yürüyüşü görerek, işiterek ve hattâ varlığını bilmek suretiyle bile,
fiziksel hastalık noktasına varan bir rahatsızlık duyabileceği iddia edilmiştir. Bu durumda,
yasaklama fiilinin, Amerikan Yahudiler’inin veya başkalarının, Amerikan Nazi Partisi’nin görüşlerini
daha kolay kabul etmelerine sebep olması muhtemel değildir. Yani bu durumda yasaklamanın
birinci amacı, Nazilerin görüşlerinin kabul görmesinden duyulan korku olmayacaktır; bu nedenle
de, burada devletin bir delili gizliyor olduğu öne sürülemez. Sonuç olarak, özel bir merak ve
şüphe nedeni olmayacaktır, dolayısıyla ters sonuç doğurma tezi uygun değil gibi görünmektedir. 7
Böyle bir yürüyüşe izin verilmesini öngören ve bu bölümün son faslında kısaca temas ederek, bu
kitabın III. Kısım’ında ayrıntılarıyla ele alacağım tezler mevcuttur, fakat yasaklamanın ters sonuç
doğuracağı şeklindeki tez, onlardan biri gibi görünmemektedir.

TEZİN GÜCÜ MÜ, YOKSA GÜCÜN TEZİ Mİ?8
Anlaşmazlıkların tartışılarak halledilmesinin, zor ve şiddet yoluyla çözülmesinden, genellikle daha
iyi olduğu iddiasını doğru kabul etmekte tereddüt göstermem; yani akılcı yollarla karar vermeyi,
yumruklarla, bıçaklarla, silahlarla veya bombalarla karar vermeye tercih ederim. Belirli bir karar
için güce başvurmanın hiçbir zaman akılcı bir tercih olmayacağını kastetmiyorum. Mesela,
Amerikan Devrimi’nin akıldışı bir hareket olduğunu onaylamaya hazır değilim. Ya da herkesin
akılcı olduğunu, veya eğer insanlar akılcı olsalardı iyi olacağını ve akılcı tartışmaya götüren,
dolayısıyla güç yoluyla karar vermeye karşı önyargılı bir politikanın, sırf o sebeplerle muhtemelen
izlenmeye değer olduğunu söylemiyorum. Kastettiğim şey, bir ideal olarak, akıl, tartışma ve
münazara yoluyla alınan bir kararın tatmin edici sonuçlar vermesinin ve daha az istenmeyen yan

etkileri (ölüm veya parçalanma gibi) olmasının, silahların gücüyle alınan bir karara oranla daha
muhtemel olduğudur.
Bu varsayımdan hareketle, yasaklamanın akıldışı bir politika olduğunu, çünkü şiddetin
(burada yasaklama fiilinin) ilk kullanma hakkının ya da tehdidinin, karar verme sürecinde daha
fazla zora başvurulmasına neden olma ihtimalini artıracağını ileri sürmek isabetlidir. Bu tez, akılcı
müzakere şeklindeki bir ideal durumun gerçekten varolduğuna değil, yasaklamanın akıl dışılığı ve
güç kullanımını besleyeceği, müzakere ve tartışma özgürlüğünün sükûneti ve mantıklı düşünmeyi
geliştireceğine olan inanca dayanmaktadır.
Daha açık olarak, bu tez, barışçı değişimin avantajları konusundaki daha geniş bir teorinin
parçası olarak sunulmaktadır. Barışçı değişim, kesinlikle bizatihi arzu edilen bir amaçtır, o
derecede ki, Popper ve Russell dahil pek çoklarına göre, bir toplumun barışçı değişime izin verme
yeteneği, demokratik yönetim kavramının tanımlayıcı özelliğidir. Russell demokrasiyi, ‘iç
anlaşmazlıkları, şiddet olmaksızın çözme metodu’ olarak tanımlamıştır.9 Bu idealin yapısı içinde,
ifade özgürlüğünü, mantıksal iknaı gücün yerine ikame etmenin bir yolu ya da Thomas
Emerson’un sözleriyle, ‘durağanlık ile değişim arasında’ arzu edilir bir ‘denge’yi elde etmenin yolu
olarak görmek mümkündür.10 Tez, eğer insanlar her konuyu tartışma fırsatına sahipse, bu sürece
güvenmenin daha mümkün ve şiddete başvurmanın daha az muhtemel olacağını kabul
etmektedir. Tersine, eğer resmî politikayı eleştirme konusunda bir engelleme varsa, ona sert bir
biçimde karşı çıkanlar, şiddete daha fazla eğilimli olacaklar, çünkü o zaman şiddet kullanmayı,
kendi amaçlarına ulaşmanın en iyi yolu olarak göreceklerdir.
Bu görüşe göre, ifade özgürlüğü iki bakımdan daha fazla istikrar ve daha az şiddet ortaya
çıkaracaktır. Öncelikle insanlar, çok sayıda tezi duymaya ve göz önünde bulundurmaya istekli bir
iktidara daha büyük bir güven duyabilirler. Fakat yönetimi akıldışı, keyfi ve kapalı görürlerse,
genelde iktidara ve özelde iktidar liderlerine olan inanç ve bununla orantılı olarak hukuk düzenine
olan saygı azalacaktır.
İkincisi, gerek yasalaşma süreci esnasında ve gerekse sonradan, bir hükümet politikasına
itiraz etme imkanına sahip olan bireylerin, yasaların yapılması sürecine katılmış olduklarını
hissetmeleri mümkün olur ve bu suretle, uyuşmazlık içinde oldukları halde, bu yasalara itaat
etmeye daha fazla eğilimli olurlar. Bu, demokrasiye dayanan tez bağlamında ele almış olduğum
‘meşrulaştırma’ tezidir.
Meseleye sadece birey perspektifinden değil, yönetim açısından da bakabiliriz. İtiraz etme
özgürlüğü, iktidara, tasarlamakta olduğu politikaları test etmek için, mükemmel olmayan, ama
maliyeti de yüksek olmayan bir metot temin etmek suretiyle, birtakım avantajlar kazandırabilir.
Besbelli ki, tasarlanan bütün yönetin politikaları başarılı olmayacaktır. Devlet, hedeflerini
belirlemede hata edebilir, daha muhtemeldir ki, o hedeflere ulaşma yollarını seçmede yanılş
yapabilir. Eğer bu yolları sınamanın tek çaresi deneme ve yanılma ise, bu durumda denemenin
hatalı olduğu ortaya çıktığında sebep olacağı zarar kadar, politikayı uygulamanın topluma
getireceği büyük zararlar söz konusudur. Bu politikalar yürürlüğe sokulmadan önce
değerlendirilebildiği, itiraz edilebildiği ve eleştirilebildiği ölçüde, ondaki herhangi bir hata, bu
politikanın gerçekten uygulanması halindeki maliyetler olmaksızın ortaya çıkarılabilir.
*
Son olarak, ‘güvenlik vanası’, ‘istim boşaltma’ veya ‘catharsis’ gibi değişik isimlerle anılan
tez bulunmaktadır.11 Bu tez, bir toplumda, yönetim politikasına kuvvetle itiraz eden kişilerin,
itiraz ederek sözleri aracılığıyla ‘istimlerini boşaltmalarına’ izin vermediğimiz sürece, öfkeli bir
şekilde şiddet eylemlerine eğilimli olduklarını savunmaktadır. Aksi takdirde bunlar, silahlarla veya
bombalarla, şiddet kullanarak itiraz etmeye yöneleceklerdir. Tez, Birleşmiş Milletler hakkında sık
sık işitilen ve şöyle açıklayabileceğim bir teze benzemektedir: ‘Evet, Birleşmiş Milletler etkisiz bir
örgüttür, fakat bir başka yerde birbirlerine ateş edenler yerine, New York’ta birbirlerine bağıran
insanların olması daha iyidir’.
‘İstim boşaltma’ tezi, kızgın yurttaşın kimliğini bir buhar makinesinin kazanına veya sperm
halindeki bir balinanın solunum sistemine mecazen eşitlemek suretiyle, bir kez daha, tartışmalı bir
davranış kuramına kendini kaptırmaktadır. Bu kısımda tartışılan diğer tezler gibi bu tez de, daha
çok müzakerenin, sanki her insana sabit bir miktarda yönetim karşıtı enerji bahşedilmişçesine,
daha az şiddet doğuracağını varsaymaktadır. Eğer bölüştürmenin bir kısmı müzakere için
*

catharsis: Gizli kalmış hislerin açığa vurulmasını sağlayan psikoterapi yöntemi (ç.n.)

kullanılırsa, tahminen şiddete daha azı kalacaktır. Fakat, tek mümkün teori bu değildir.
Uyuşmazlığın ve müzakerenin öfkeyi ve bu şekilde şiddet ihtimalini artıracağını ileri sürmek de
mümkündür.
İki önermeden birini desteklemek için güçlü ampirik delillerim olmamasına rağmen, yine de
sezgisel olarak, catharsis’e dayanan teze sempati besliyorum. Şiddete yönelik ayaklanma ve sivil
itaatsizlikler çoğunlukla, gerilimin sonucundan başka bir şey değil gibi görünmektedir. Eğer bir
katılım duygusu, kişinin dinleniyor olduğu hissi ve sırf sözlerle birtakım şeyleri değiştirme şansının
devam ettiği inancı varsa, bu durumda daha az gerilimin olması çok muhtemeldir. Otoriteye
kelimelerle itiraz özgürlüğü, kısmen kelimelerin her zaman etkili olmaması sebebiyle, şiddeti saf
dışı etmede bütünüyle etkin olmayacaktır. Fakat eleştirme özgürlüğü, sadece birazcık daha
sağduyu ve birazcık daha az şiddet ortaya çıkarsa bile, yine de üzerinde konuşulmaya değer.

OLUMSUZ ANLAMA DAYANAN TEZ
Haklara ilişkin söylediklerim bağlamında, çoğu haklar, ya olumlu veya olumsuz bir yolla
savunulabilir. Bir hak için olumlu bir gerekçe ortaya koyduğumuzda, belli bir hakkın koruduğu bir
faaliyetin, özellikle değerli olduğunu ve bu yüzden özel bir korumayı hak ettiğini öne sürmüş
oluruz. Olumsuz bir gerekçe sunma işi ise biraz daha farklıdır. Bu durumda o hakkın koruduğu
davranışın özel değeri üzerine odaklanmaktan çok, o davranışı, diğer davranışları ele aldığımız
tarzda ele almanın kendine özgü tehlikelerine dikkat çekeriz. Bu yüzden olumsuz savunma, belli
bir davranışın, diğer bütün davranışlar alanı içinde işgal ettiği özel yerden ziyade, bu davranışı
denetim altına almanın kendine özgü tehlikeleri üzerinde yoğunlaşır. Tez faydalardan çok zararlar
üzerine ışık tuttuğu için olumsuzdur. Olumsuz tezin geçerli olduğu durumda bileşke [nihai] hak,
olumlu bir tezle elde edilene epeyce benzer. Ama olumsuz bir gerekçeden oluşturulan bir hak,
yalnızca, söz konusu davranışın, eşdeğeri bir davranıştan sonuçta daha az lehte ele alınmamasını
sağlamaya yöneliktir. Yani sadece, olumsuz savunmanın temelini oluşturan zararlı eğilimleri
etkisiz hale getirmek için özel bir himaye ekleriz.
Bu ayırıma göre, bir Özgür İfade İlkesi’ni kabul etmek üzere şimdiye kadar ele aldığım
gerekçelerin pek çoğu olumlu türdendi. Bu gerekçeler, iktidar eylemlerinin genel ilkelerinden
istisna bir muafiyet talebi olan diğer davranış biçimlerine kıyasla, ifadenin özel bir öneme sahip
olduğu bir durum tanımlamaya çalışmışlardı. Fakat bir Özgür İfade İlkesi için olumsuz bir gerekçe
sunmak da mümkündür. Diğer davranışlara kıyasla ifade konusunda özellikle faydalı olan hiçbir
şey olmasa bile, devletin ifadeyi, diğer davranış biçimlerini denetlemek için sahip olduğundan
daha az denetleme gücüne sahip olması mümkündür; ya da ifadenin denetlenmesi girişimi, diğer
davranışların denetlenmesinde ortaya çıkmayan özel zararlara veya özel tehlikelere yol açabilir.
Eğer gerçek buysa, yani eğer ifadenin denetlenmesi, diğer davranış biçimlerinin
denetlenmesinden hem daha az verimli, hem de istenmeyen yan etkiler doğurmaya daha elverişli
ise, o zaman olumsuz anlam sayesinde bir Özgür İfade İlkesi ortaya çıkacak demektir.
Tarih boyunca ifadenin denetlenmesi işi, bizim şimdi haklı olarak düpedüz hata olarak
gördüğümüz birtakım uygulamalar ortaya koymuştur. İster Galileo’nun hüküm giymesi, on altıncı
ve on yedinci yüzyıllardaki din adına yapılan eziyetler ve şimdi vatansever olarak gördüğümüz
kişilerin, kışkırtıcı görüşler ifade ettiler diye kovuşturmaya uğramalarının kapsamlı tarihi; isterse
bugün büyük sanat eserleri olarak kabul edilen birtakım eserlerin, birileri müstehcen olduğunu
düşünüyor diye lanetlenmesi [aforoz edilmesi] olsun, bunların tamamı, haddinden fazla ölçüdeki
geçmiş yönetim hatalarını gösteren yanlışlıklar olduğu kanıtlanmış yasaklama eylemleridir.
Günümüzden benzer örnekleri tespit etmenin epeyce zor olduğu da söylenemez. İktidarların,
özellikle de sansür yoluyla ifadeyi denetlemeye, diğer davranış biçimlerini denetlemekte
olduklarından daha az muktedir olmadıklarına ilişkin tecrübeler delil olarak gösterilmektedir. Bu
yüzeysel sezgiler, nedenlerin daha derinlerde aranması gerektiğini telkin etmektedir.
Eğer böyle bir neden mevcutsa, tıpkı bu bölümde ele alınan diğer tezlerde olduğu gibi, bu
neden, özellikle kendisini etkisizleştiren, ifadeyi denetleme işinin bazı psikolojik veçhelerinde
bulunuyor olsa gerektir. Bu sebeplerden biri, ifadeyi denetlemeyi üstlenmiş olanların önyargıları
veya kişisel çıkarları olabilir. İfadenin denetlenmesi, en başta iktidardakiler olarak otoritelerine
karşı iddialar sebebiyle kaybedecek çok şeyleri olan kişilerin, kendilerine emanet edilmiş yönetim
işine, devlete ihanet, kargaşa ve benzer yollarla müdahale gerekçesine dayanmaktadır. İktidar,
prestij, misyon veya para gibi sebepler, insanlarda yöneticilik görevlerine ulaşma arzusunu
kamçılar ve aynı sebepler, onlara bu görevlerde devamlı kalma isteğini de telkin eder.

Ancak, siyasi ifadeleri denetim altına alan hiçbir sistem, denetlenen faaliyetler sebebiyle en
fazla kayba uğrayanları kontrol altına almamaktadır. Doğal hukukta, doğrudan bu konuya da
uygun olan, ‘nemo debet esse judexin sua propria causa’ (kendi davasının yargıcı olan hiçbir
insan yoktur) özdeyişi vardır. İfadeyi denetleyen pek çok sistem, tam tamına bu soruna yol
açmaktadır. Sansür çoğunlukla idari nitelikte olduğunda ve ayrıca yasayı yapan ve uygulayan
yöneticilerin, yani yasa koyucuların, uygulayıcıların ve savcıların, mevcut yönetim yapısının
korunmasında kişisel çıkarları bulunduğu zaman, ifade özgürlüğü konusundaki on sekizinci ve on
dokuzuncu yüzyıl tezlerinde, halkı temsil etmesi sebebiyle çok önemli olduğu kabul edilen jürinin
müdahalesi bile, pek fazla bir öneme sahip olmamaktadır.12
Yönetim görevlilerinin, kendi çıkarlarına yönelik sebeplerle aşırı gayretli birer sansürcü
oldukları önermesi için güçlü ampirik kanıtlar bulunmadığı doğrudur. Ve bu iddianın rahatsız edici
bir şekilde, masum bir komplo teorisi gibi göründüğü de aynı ölçüde doğrudur. Bu duruma
düşmek niyetinde değilim. Fakat gelenek olarak, bir mahkemenin taraflarıyla ilişkili kişilerin jüride
görev yapmalarını –aslında onların önyargılı olduklarına dair hiçbir delil olmasa da– kabul
etmeyiz.13 Herhangi bir mirasçının, bir vasiyetnameye tanıklık etmesine de engel oluruz. Bu,
önyargı varsayımını haklı kılan bir ilişkinin doğasından kaynaklanır; aynen bunun gibi, benzer
varsayımlar da ifadenin, özellikle de siyasi ifadenin denetlenmesi konusunda da geçerli olabilir.
İnsanlarda bir oybirliği arzusu ve hiç zararı yok gibi görünse bile, aynı fikirde olmadıkları bir
ifadeyi yasaklama yönünde şiddetli bir dürtü bulunduğu öne sürülmektedir. Bu konuda, Yargıç
Holmes’tan sık sık alıntı yapılmaktadır.14
Fikirlerin açıklanmasına zulümle karşılık vermek, tamamen mantıklı görünmektedir. Eğer öncüllerinizden veya
hükmünüzden şüpheniz yoksa ve belli bir sonucu bütün kalbinizle arzu ediyorsanız, doğal olarak dileklerinizi meşru
biçimde ifade eder ve karşınızdaki bütün muhalefeti silip süpürürsünüz. İfade yoluyla muhalefet edilmesine izin vermek
ise, mesela bir adamın dairenin karesini aldığını söylemesinde olduğu gibi, sizin, ifadenin etkisiz olduğunu düşündüğünüzü
veya sonucuna içtenlikle aldırmadığınızı ya da kendi gücünüzden veya öncüllerinizden şüpheniz olduğunu gösterir.

Bu yasaklama arzusu, bu uzlaşma özlemi, ifade söz konusu olduğunda, diğer davranış
türlerinde olduğundan daha kuvvetli olabilmektedir. İfade konusunda, özellikle kamusal olan bir
şeyler vardır. İnsanlar bir amaca yönelik olarak konuşurlar ve genellikle sonuç, diğer kişilerin bu
sözleri duymasıdır. Haberleşmeye yönelik olmayan davranıştan daha kolay kaçınılabilir. Çoğu
durumlarda, başkalarının özgürlüğünü, o özgürlüğün kullanılmasına karşı koymaya ihtiyaç
duymadığımız için savunuruz. O özgürlüğün varlığından haberliyizdir, ama varlığını kabul etmek
zorunda değilizdir. Fakat ifade konusundaki ittifaka zorlama arzusu en güçlüsü olduğundan,
ifadenin durumu farklı olabilir. Eğer bu varsayımların bazıları doğruysa, eğer ifadeyi uyumlu
kılmak içgüdüsü özellikle önemliyse ve eğer ifadeye yönelik hoşgörüsüzlük dürtüsü, diğer
davranışlara olandan daha büyük ise, yasaklama gücü –varolduğu müddetçe– aşırı ölçüde
kullanılabilecektir. Eğer bu özel yasaklama dürtüsü mevcutsa, o zaman sırf denetlemeye olan aşırı
eğilime karşı koymak için bile bir Özgür İfade İlkesi zorunlu olacaktır.
Ayrıca, denetlemeye maruz kalan, diğer davranış biçimlerinden daha çok ifade olduğunda,
iktidarın herhangi bir denetleme şekli bakımından zorunlu olan ayırımların yapılması, daha da zor
olabilmektedir. Bir devlet gücünün kullanılması, iki seviyede sağlanması gereken bir ‘uygunluk’
gerektirir. Denetlemenin özel tarzı, denetlemenin gerekçesini sağlayan amaçlarla uyumlu
olmalıdır ve denetlenen asıl davranış, seçilen belli bir denetleme kuralına uygun olmalıdır. Eğer
ayırımlar oluşturmak özellikle zorsa, aşırı kapsamlı denetlemenin normal riskinden daha
büyüğünü oluşturmak suretiyle, her iki seviyede de uygunluk yitirilebilir.
Buradaki hipotez, ‘kaygan yamaç’ ve ‘çizgiyi nereden çiziyorsunuz?’ tezlerinin, ifadenin
denetlenmesi konusuna özel bir uygunluk göstermeleridir. Bu öneri hemen hiç yeni değildir. Lord
Chesterfield, 1737 Tiyatro yasası aleyhinde konuşurken, şuna dikkat çekiyordu: 15
Ahlaksızlık ve özgürlük arasında, herhangi birini tehlikeli biçimde yaralamadan ayarlanması kolay olmayan böyle bir ilişki
vardır. Bunlar arasındaki gerçek sınırı ayırt etmek fazlasıyla zordur; renk değiştiren bir ipekli kumaş gibi, orada iki farklı
renk olduğunu kolaylıkla görebiliriz, fakat birinin nerede sona erdiğini, diğerinin nerede başladığını kolayca fark edemeyiz.
Sansür, iki defa beyhudeliktir. Niyetlenilmiş tek bir eleştiriyi bile önleyemez; ve teorik olarak sonsuz sayıda olan henüz
niyetlenilmemiş olanlardan şüphelenmeye mecbur kalır.

Daha yakınlarda ise, Joel Feinberg benzer ifadeler kullanmıştır: 16

Tek bir kişiye veya bir grup insana, yanılmaz biçimde doğru olduğu bilinen ve doğru olmadığı bilinen görüşler arasına,
doğru bilinenlerin ifade edilmesini yasaklamak üzere bir çizgi çizme yetkisini bağışlamak, ciddi riskler getirir. Kesinlikle
yanılmaz olduğu bilinemeyecek bir tek şey varsa, bu da o çizginin nasıl çizileceğidir.

Şimdi şu bir gerçektir ki, herhangi bir davranış biçiminin denetlenmesi, çizgiler çizmeyi,
ayırımlar yapmayı ve aslında yanılmazlıktan çok uzak olan birtakım insanlara, o ayırımları yapma
yetkisini vermeyi gerektirir. Aynı şekilde, ‘kaygan yamaç’ ve ‘çizgiyi nereden çiziyorsunuz?’
tezlerinin, çoğu durumlarda ya geçersiz, ya da büyük oranda abartılmış olduğu da doğrudur. Eğer
kaygan yamaca dayanan bir tez başarılı ise, yamacın, özellikle bu alandaki muhtemel
kayganlığının bir gerekçesi olmalıdır.
Bir kaygan yamaç tezi oluşturduğumuzda, haklı olarak sınırlamaya tabi tutulan bir şeyin
varolduğunu önceden kabul etmiş oluruz. Kaygan yamaç tezinin merkezinde, ‘x’in denetlenmesine
izin verilebilse de, y’nin denetlenemeyen bir ideal teori meselesi olduğu noktada, x’i denetlemeye
kalkışmak, uygulamada y’nin de denetlenmesiyle sonuçlanacaktır’ şeklindeki bir inanç bulunur.
Kaygan yamaç tezi, denetlenebilecek şeyi denetlemeye kalkmanın, denetlenemeyen bir başka
şeyi denetlemekle aynı sonuca varacağını savunur. Öyleyse sorun, bunun nasıl olabildiğidir. Ne
zaman kaygan yamaçtan aşağıya doğru kayarız? Durmak niçin mümkün olmamaktadır? Cevapları
ararken, kaygan yamaç iddialarının farklı iki ana türe ayrılabileceğini ve bu türlerin her ikisinin de
ifade özgürlüğü sorununa özel bir uygunluk gösterdiğini fark ederiz.
Kaygan yamaç tezinin birinci türü, ya da kaygan yamaç etkisinin birinci kaynağı, kavramsal
belirsizlik fenomeni, ya da daha açık olarak dilbilimsel [linguistic] aşırı kapsayıcılıktır. Böylece,
farz edin ki, x denetlenebilen, y ise denetlenmesi câiz olamadığı halde, yine de kaygan yamaç
korkumuzun kaynağı olan birer şey olsun. Bizim x’i anlatmak için kullandığımız terimin y’yi de
içerebildiği durumlarda, dilbilimsel aşırı kapsayıcılıktan ileri gelen kaygan yamaç etkileri ortaya
çıkacaktır. Yasaklanan ifadeleri tam olarak açıklamak için, dilimizin mevcut araçları göz önüne
alındığında dilsel ve tasvîri ifadenin sonsuz sayıdaki türünün bunu mümkün kılması epeyce
muhtemeldir. Eğer ifade hakkındaki tasvîri dilimiz, diğer davranış biçimlerine ilişkin tasvîri
dilimizden daha az arı ve daha az kesin ise –ki bu, kesinlikle akıldışı bir hipotez gibi
görünmemektedir– bu durumda herhangi bir denetleme kuralı, özellikle dilsel aşırı kapsayıcılığın
kötülüğüne karşı savunmasız olabilir. Ve eğer böyleyse, o zaman kaygan yamaç korkularının,
diğer davranış biçimlerinden çok ifadenin denetlenmesi konusunda iyi oluşturulmuş olduğu
iddiasının belli ölçüde geçerliliği var demektir. Böyle bir sonuç, bu özel yamacın kendine özgü
kayganlığına tek başına göğüs germek üzere bir Özgür İfade İlkesi’nin kabulünü destekleyecektir.
Kaygan yamaç etkisinin alternatif bir kaynağı da, sınırlı öğrenebilirlik fenomeni olarak
nitelenen şeydir.17 İnsanlar, eşsiz büyüklükte bir zihinsel alana sahiptir ve haklı olarak
anlamalarını beklediğimiz kavramların karmaşıklığı üzerinde, uygulamaya dönük bir sınır
mevcuttur. Bir grup avukat, felsefeci veya benzerleri için, denetlenebilecek ve denetlenemeyecek
her şeyi düzenleyen, dikkatlice sınırları belirlenmiş ve büyük ölçüde karmaşık bir yasa kitabı
formüle etmek mümkün olsa da, denetleme sürecinin unsurları olan bütün yargıçlara, jüri
üyelerine, savcılara ve yöneticilere bu yasa kitabını öğretmek, neredeyse imkansızdır.
Denetlemeye ilişkin bir yasa kitabı veya bir tanımlama ancak, uygulama zincirinin en az
öğretilebilir bir üyesinin anladığı kadar karmaşık olabilir. Bu, ‘bazı çok karmaşık yasalar işlemez,
*
çünkü sıradan insanlar bütün ayırımları, ‘caveat’ları ve istisnaları, olduğu gibi akıllarında
18
tutamazlar’ şeklindeki hayat gerçeğidir.
Dilsel aşırı kapsayıcılık olgusundan farklı olarak, biz
burada, kesin bir tanımlama formüle etmenin teorik olarak mümkün olduğunu varsayıyoruz.
Fakat eğer o tanımlama, uygulanması için yöneticilerin yeteneklerinin ötesinde teorinin bir
külliyatının anlaşılmasını ve içselleştirilmesini gerektiriyorsa, bu durumda anlamanın söz konusu
olmadığı her bir durum, kaygan yamaç riskini artırır. Eğer epeyce muhtemel göründüğü gibi,
uyuşmazlık ve itirazın önemi özellikle ters yönde sezgisel [counterintuitive] ise, buradaki kaygan
yamaç riski, bir kez daha normalden yüksektir ve ifadenin denetlenmesine yol açan özel
öğrenebilirlik sorunlarını göğüslemeye yarayan bir Özgür İfade İlkesi oluşturmak üzere, olumsuz
anlama dayanan tezi kullanmak için yine bir gerekçe söz konusu olur.

*

caveat: Hukukta ilgili kişinin, ilgili makamlara, yetkileri dahilindeki belirli işlemlerin, kendisi dinleninceye kadar
yapılmaması veya durdurulması için yaptığı başvuru.(ç.n.)

BAZI GEÇİCİ SONUÇLAR
Bu bölümdeki tezlerin farklı yapısı, bu 1. Kısım boyunca sunulan bütün tezler arasındaki bir
ölçüde gevşek olan bağlantıyı yansıtmaktadır. Niyetlenilen yaklaşım bu değildir. Pek çok tezi
eleştirmiş, bazılarını desteklemiş ve kendiminkilerden bazılarını sunmuş olmama rağmen,
metodun tümüyle ilgilendiğimden daha az, belli sonuçlarıyla ilgilendim. Ama önemli olan, bir ifade
özgürlüğü tezini destekleyen felsefi, psikolojik ve siyasi varsayımları tespit etmektir. Bu derinliğe
ulaşma zorunluluğunu kanıtlamak, benimki de dahil, herhangi bir tek incelemecinin
bulabileceğinden daha önemlidir.
Yine de farklı bir Özgür İfade İlkesi’ni desteklemeye eğilimli olan tezlerde, bir ölçüde uyum
görmekteyim. İfade özgürlüğü tezlerinin hepsinin birbiriyle yakından ilgili olması ya da bunların
bir tek ilke veya tezin içine damıtılabilir olmaları şart değildir. İfade özgürlüğü konusunda pek
çok teorisyenin problemlerinden biri, çok fazla damıtmanın olması, ama yeterince ayırımın
olmamasıdır.
İfade özgürlüğü tezleri bir ölçüye kadar farklıdır. Bunlar farklı şartlara ve bağdaşmayan
yollardan uyarlanabilir. Bunu bir eksiklik olarak görmemekteyim. Pek çok sentez, faydasız veya
anlamsız olacak kadar soyut bir ilkeyle, ya da neredeyse ilke bile denemeyecek kadar nitelikli bir
ilkeyle sonuçlanabilmektedir.
Fakat, bir miktar geçerliliği var gibi gördüğüm tezler, otoritenin tamamen benzer olmayan
alanlarına bir sınır tayini anlamına gelecek şekilde, bireyle iktidar arasındaki ayırımın üzerine
ortak bir vurgu yapmaktadır. İfade özgürlüğü, büyük oranda, iktidarın gerekli ayırımları yapma
yeteneğine ilişkin bir güvensizliğe dayanmaktadır; yönetimin doğru ve yanlışı belirlemesine olan
bu güvensizlik, siyasi liderlerin yanılabilirliğinin farkına varma ve bir ölçüde de genel anlamda
siyasi iktidara karşı daha derinlerde yatan bir güvensizlik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür
tezleri, yönetim üzerinde genel bir sınırlamayı savunmak için kullanmak mümkündür, fakat
burada böyle bir iddiada bulunmuyorum. Yalnızca, iktidarın birtakım gerekçelerle ifadeyi
denetleme gücünün, diğer yönetim alanlarındaki güçlerinden daha fazla sınırlanması gerektiğini
savunuyorum.
Bu Kısım’da sunulan tezlerin tümüne baktığımızda, ana sorunun, siyasi iktidara neyi
yasaklayacağını ve neyi yasaklamayacağını belirleme yetkisinin bağışlanıp bağışlanmaması sorunu
olduğunu görürüz. Yani sorun, bir uygulamanın savunulması meselesidir. 19 Buna göre konu,
herhangi bir durumda yasaklamanın haklı olup olmadığı değil, yetki kullanmanın geçerli olup
olmadığıdır. Bunlar birbirinden farklı sorulardır ve çoğu zaman farklı cevaplara götürürler.
Buraya kadarki paragrafları, bir Özgür İfade İlkesi için en ikna edici tezin, yönetimin
yetkisizliğine dayanan tez diye nitelenebilecek olan tez olduğunu söyleyerek özetleyebilirim. Bu
niteleme kısmen, bir Özgür İfade İlkesi’ni önce açıklayıp sonra uygulamaya çalışacağım bundan
sonraki kısımlara bir geçiş anlamını taşımaktadır. Fakat bu açıklama ve uygulama, evvelemirde
bir Özgür İfade İlkesi tanıma gerekçeleri bağlamında olacaktır. Anlaşılması güç bir teori (ya da
teoriler) geliştirmek, o teorinin açıklanması ve uygulanmasından önce gelmek durumundadır.
Eğer temel, basmakalıp sözlerin zayıf bir montajından ibaretse, o zaman yukarıdaki üstyapı büyük
oranda savunmasız ve az bir değere sahip demektir.
6. Bölüm İçin Bibliyografik Not
İfade özgürlüğü ile yönetimlerin gerçek uygulamaları arasındaki ilişkiyi ele alan ve daha önce zikredilmemiş çalışmalar, C.
Hyneman, ‘Free speech at what price?’, American Political Science Review 57 (1962), 847; ve Peter Ingram, ‘Principle and
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7. BÖLÜM

‘İfade’nin Anlamı

KORUMA-HİMAYE AYIRIMI
Haklar konusundaki çoğu tartışmalar, ne yazık ki, bir hakkın korunması ile bir hakkın himaye
edilmesi arasındaki önemli ayırımın üzerini örtmek gibi bir hatayı işlemektedir. Bütün haklara
uygulanabilen bu ayırımı netleştirmedikçe, özgür ifade hakkı gibi özgün bir hakkı da
netleştiremeyiz.
Kuşkusuz haklar, alan bakımından sınırsız değildir. Bir özgür ifade hakkı, cinayet işleme
‘hak’kını, yaya bölgesinde araba sürme ‘hak’kını ya da eroin satma ‘hak’kını içermez. Veya bir
özgür ifade hakkı, yalan yere yemin etme, tehditle bir şey alma ya da bedensel zararla tehdit
etme ‘haklar’ını –bunların hepsinin birer ifade eylemi olmasına rağmen– kapsamaz. Buna karşılık
özgür ifade hakkı genellikle, resmi görevlileri eleştirme hakkını kapsıyor olarak düşünülür. Ancak,
eğer iftira niteliğinde ve gerçekten yanlış görülüyorsa, bu davranış bile yasal korunmaya sahip
değildir. Bu tür iftira niteliğindeki ifadelerin, hak alanının çok dışında olduğunu söyleyebiliriz, ama
bu, fazlasıyla kaba olur. Yalan yere yemin etme ve tehditle bir şey almanın, ifade özgürlüğünün
her yerde mevcut olduğu durumda bile yararlanacağı bir şey yoktur. Bazı şartlarda korunma
ortadan kalksa da, kamu görevlilerini eleştirmenin, çok kesin olarak ifade özgürlüğünden
yararlanması söz konusudur.
Eğer ben zırhlı bir elbise giyiyorsam, zırh tarafından korunuyorum demektir. Bu beni topçu
ateşinden değil, ama taşlardan esirgeyecektir. Zırh tarafında korunuyor olmam gerçeğine
rağmen, topçu ateşinden yaralanabilirim. Ama yine de bu, zırhı faydasız kılmaz. Zırh her şeye
karşı korumaz, fakat sadece, beni yaralayacak daha büyük bir güçten korumak amacına yönelik
olarak işe yarayabilir.
Haklar da böyledir. Bunlar, bir davranışı kısıtlamak için daha büyük bir ikna gücü
gerektirmek suretiyle, bazı davranışları korurlar. Eğer belirli bir davranış, o türe ait genel
davranışlar için taahhüt edilen bir hak tarafından korunuyorsa, o davranışı kısıtlamak için, onun
bir hak tarafından korunmadığı durumdakinden daha iyi bir gerekçe ister. Ama, tıpkı topçu
ateşinin zırhın koruyuculuğunu delip geçecek kadar güçlü olması gibi, bazı gerekçeler de, bir
hakkın koruyucu örtüsünün içine nüfuz edebilecek kadar güçlü olabilmektedir.1
Bu nedenle, bazı davranış veya davranış türlerinin bir hak tarafından korunmakta olduğunu
söylediğimizde, o davranışların mutlaka ve her zaman himaye edileceğini söylemiş olmuyoruz.
Sadece diyoruz ki, bu davranışlar, kendilerini bir hakkın koruması içinde tutma kararının altında
yatan gerekçeler bakımından göz önüne alınacak yüzeysel bir talebe sahiptir.
Haklarımızın daima ve mutlak olarak himaye görecekleri şekilde yapılandırılmasını arzu
edebiliriz. Koruma kararı, himayenin düzenleyicisi olabilecektir, çünkü kısıtlamanın, hakkın
himayesinden daha önemli olması için sebep yoktur. Hakkın koruması içinde (kısıtlama)
gerekçesinin ağırlığı, onun koruma dışında bulunduğu zamankinden daha büyük olmak şartıyla, o
hak, mutlaktan daha az bir güce sahip olsa bile, bir hak mevcut demektir.
Eğer haklar konusunda buraya kadar söylediklerimiz tamamen tasvîri oldu ise, koruma ile
himaye arasında bir ayırım oluşturmamız gerekiyor demektir. Mevcut hakkın sınırlarını, ancak o
tasvirin içindeki bütün istisnaları ve şartları somutlaştırmak suretiyle betimleyebiliriz. Fakat
aslında biz, haklar konusunda hüküm bildiren [prescriptive] bir anlamda konuşmuş da oluyoruz.
Gelecekte tanınmak ve uygulanmak durumunda olan bir şeyi, mevcut bir hak olarak tanımlıyoruz.
Her şeyi bilen biri olsaydık, tanımlanmış sınırları içine, uygulanacak bütün istisnaları ve şartları
dahil ederek, alan bakımından sınırlı, ama güç bakımından mutlak bir hakkı yeniden
tanımlayabilirdik. Bunun zorluğu, bütün istisnaların ve şartların neler olabileceğini kesinlikle
bilmiyor olmamızdadır. Bu, her şeyi bilememe durumu sebebiyle biz, olsa olsa kusurlu bir şekilde
geleceği önceden tahmin edebiliriz. Şekil itibariyle, bütün istisnaları ve şartları içeren haklar,
geleceğin belirsizliklerini ele alma bakımından fazlasıyla kaba saba araçlar olurdu. Bunun yerine,
nispeten muğlak olan, bir hakkın korunması tanımlamasını, yine nispeten muğlak olan, bir hakkın

ağırlığı açıklamasıyla birleştirerek, gelecekte kullanılmak üzere ve akla uygun bir şekilde, daha
hassas araçlar elde etmekteyiz. Bir hakkın belirsizliğinin sınırlarında bulunan tereddütlerle
uğraşmak üzere bize daha hassas araçlar sağlayacak olan müphemliği kullanırız. I. A. Richards’ın
düşüncelerini somutlaştıran Quine’in dikkat çektiği gibi, ‘Sınırlı bir paleti olan bir ressam,
renklerini seyreltmek ve birleştirmek suretiyle, bir mozaik ustasının sınırlı türdeki çinileriyle elde
edebileceğinden daha belirgin tasvirler elde edebilir ve belirsizliğin eklediği ustalık, kesin teknik
terimlerin bir aradaki uyumuna göre benzer avantajlara sahiptir’. Eğer gelecekte neler olacağını
ve o günkü şartları nasıl değerlendireceğimizi önceden açıklayabilseydik, koruma ile himaye
arasında ayırım yapmamıza gerek olmayacaktı. Ama her şeyi önceden açıklamayı dileyemiyoruz
ve bu yüzden, gerekli esnekliği sağlamak için, haklı olarak koruma ile himaye arasında ayırım
yapıyoruz.
Koruma ile himaye arasındaki ayırım, kendisiyle ifade özgürlüğü kavramını netleştirdiğimiz
hem yapıyı, hem de düzeni akla getirmektedir. Yani, önce hangi faaliyetlerin korunacağını
belirlemek ve ardından, o faaliyetlerin nasıl ve ne ölçüde korunacağını tayin etmek gereklidir.
Öyleyse bu bölümün amacı, koruma meselesini incelemektir. İfade özgürlüğü kavramıyla
hangi faaliyetlerin korunacağını ve hangi faaliyetlerin belli bir ölçüye kadar özgür olduğunu
görmek istiyorum. Sonuç olarak, bu bağlamda ‘ifade’ kelimesinin tanımını arıyorum.
Bu kitabın birinci kısmında ifade özgürlüğünün bileşeni olan ‘ifade’nin kaba bir ön tanımına
üstü kapalı olarak hükmetmiştim. Ele almakta olduğum ‘ifade’, fikirlerin, bilginin ve sanatsal
tasvirlerin, dille, resimle ve geleneksel sanat yollarıyla iletilmesi olarak tanımlanabilir. Her ne
kadar bu tanımlama, Özgür İfade İlkesi’nin temellerinin büyük ölçüde soyut olan incelenmesini
yeterince destekliyorsa da, bu ilkenin uygulanmasına hizmet edecek kadar açık değildir.
‘İfade’nin, eşdeğer kelimelerle ve atıfta bulunulabilecek somut şeylerle basit bir tanımını
vermek mümkün değildir. Bu yüzden, ifade özgürlüğü kavramı çok fazla karmaşıktır ve pek çok
bakımdan tanım, ortaya konması gereken bir ifade özgürlüğü gerekçesinin dayanacağı,
belirlenmemiş davranışsal, etik ve deneysel konuların halledilmesine bağlıdır.
Dahası, bu basit türden tanımlamaya girişmek, temelinden güvenilir de değildir. ‘İfade’yi
tanımlamakla, sadece herhangi bir şeyi tasvir etmeye kalkışmış olmuyoruz. Daha ziyade,
faaliyetin kategorilerini birbirlerinden ayırmaya ve böylece sınırlar içine alınmış o faaliyetlere belli
bir derecede korunma sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamıyla ‘ifade’, işlevsel bir terimdir ve ‘ifade’
kelimesinin günlük dilde kazanacağı herhangi bir anlamla değil, ciddi bir ifade özgürlüğü teorisine
hizmet etmek üzere tanımlanmalıdır. Unutmamalıyız ki, ‘ifade özgürlüğü’, ne olduğuyla değil, ne
yaptığıyla tanımlanmaktadır.2
Bir Özgür İfade İlkesi kabul edildiğinde, herhangi bir kimsenin yapmakta özgür (veya en
azından daha özgür) olacağı birtakım şeyleri tanımlamaya çalışmaktayız. Hangi faaliyetler, bir
ifade özgürlüğü kavramına başvurmayı haklı kılar? Doğaldır ki bu faaliyetler, insan davranışlarının
bütününden daha az olan şeylerdir ve görüleceği gibi, sadece bir kimsenin konuşmaya özgü
sesler çıkarmak üzere dilini, ağzını ve ses tellerini hareket ettirmesinden daha ileride birtakım
şeylerdir. 1. bölümde özet olarak ele aldığım gibi, ‘ifade özgürlüğü’ deyimindeki ‘ifade’, bir sanat
terimi olarak iş görür. Bir faaliyetin Özgür İfade İlkesi kapsamı içinde olmamasının sebebi, o
faaliyetin, sadece günlük dilde ‘ifade’ olarak tasvir edilmesidir. Mesela, komplo, yalan yere yemin,
sahtekarlık ve tehditle bir şey alma –günlük anlamıyla bunlar hep birer ‘ifade’dir–, herhangi bir
ifade özgürlüğü kavramı gereğince ‘ifade’ değildir. Bu demek değildir ki, bu gibi davranışların
denetlenmesi, Özgür İfade İlkesi içindeki üstü kapalı gerekçenin artmış olan yükünü yerine
getirir; daha çok, bu tür davranışların İlke’nin alanına hiç girmediği anlamına gelir. ‘İfade’yi
tanımlamak için, ifade özgürlüğü doktrininin derin teorisine (veya teorilerine) bakmak
durumundayız, zira böyle bir inceleme olmaksızın, yalnızca karanlıkta tökezleriz.

HABERLEŞME ANLAMIYLA İFADE
Şu ana kadar haberleşme anlamında ifadenin ön tanımını kullanıyor olsam da, tek akla uygun
kavram bu değildir. ‘İfade’nin diğer bazı tanımlarını göz önüne almak arzusundayım ve sadece
bunlar, haberleşme olarak ifadenin, ön amaçlardan daha ilerisi için kabul edilmesinin doyurucu
olmayacağını kanıtlayabilirler.
‘İfade’ kelimesinin günlük dildeki tanımını zaten bu amaçla kabul etmemiştim. Daha önce 4.
bölümde açıklanan gerekçelerle, ifadeyi, en azından ‘ifade’nin kendini ifade etme veya iç

duyguların bazı türden dışavurumları anlamına geldiği durumlarda, betimleme [expression] olarak
tanımlama girişimini de reddetmeliyiz.
Betimleme kavramının, bazı estetik teoriler gereğince ‘sanat’ın tarifinin temeli olduğunu
kabul ediyorum. Uygun bir ifade özgürlüğü teorisi, kesinlikle bir şekilde sanatın himayesini ele
almalıdır, çünkü görsel ve yazılı sanatların sansür edilmesi, modern tarihte yaygındır. Gerçekten
de sanat üzerindeki sansür öylesine yaygındır ki, birçok insan, ifade özgürlüğünü, sanat
üzerindeki yasaklamalardan muaf olmakla eş tutmaktadır. Fakat, sanat nedir ve ne yapar
sorununun, bazı bakımlardan sui generis olması nedeniyle, sanatla ilgili sansürü ayrıca tartışmak
en iyisidir. Bu yüzden, sanat sorununa bu bölümde daha sonra dönmek üzere, şimdilik estetik
konularını bir kenara koymak istiyorum.
Günümüzün, alışılmışın dışındaki sanat anlayışı sebebiyle, kendini ifade etme anlamındaki
ifade, kabul edilemez bir ifade özgürlüğü yorumu olarak kalmaktadır. Bir kişinin, kendini ancak bir
ihtiyari davranış biçimiyle ifade edebilmesi nedeniyle, ifadeyi kendini ifade etmek olarak
tanımlamak, Özgür İfade İlkesi kavramının asli bir unsuru olan özel koruma için, bütün insan
davranışlarından belirli bir kısmını çekip çıkaramayacaktır.
Sadece kendini ifade etmek kastındaki bir davranışın, ifade özgürlüğünün alanı içinde
kalması gerektiğini söylemenin mümkün olabileceğini farz ediyorum. Hukukun pek çok alanında
kastı belirlemede, ancak küçük bir başarı ile idare ederiz ve iki kavram arasındaki sınırı belirleyen
net bir çizginin olmaması, bu kavramları ayırt edilemez hale getirmez. 3 Fakat sorun, kendini ifade
etmeyi, ihtiyari davranış bütünü içinde tanımlayıp tanımlayamayacağımız değildir. Sorun, bütün
ihtiyari davranışların, kendini ifade olmasıdır. İhtiyari davranışın bir alt grubu olan kendini ifade,
yalnızca bulunması zor değildir –hiç yoktur.
Kendini ifade teorisinin en belirgin kusuru, iktidar kontrolünün genel ilkelerinden bir derece
muaf bir davranış sınıfı tanımlamamasıdır. Eğer kesin bir özgür ifade hakkını tanıyorsak, ‘ifade’nin
tanımı, bütün ihtiyari eylemlerin alanından ve dolayısıyla failin içsel duygularını bir tarzda açığa
vuran eylemlerin alanından da daha küçük bir alanı sınırlamaya hizmet etmek zorundadır. Kendini
ifade etme anlamındaki ifade bu amaca ulaştıramayacağından, reddedilmelidir.
Genellikle ifade özgürlüğünün düşünce özgürlüğüyle ilişkili veya benzer olduğu öne sürülür.
Fakat kendini ifade teorisi, aşırı kapsayıcı olması sebebiyle yetersiz kaldığı gibi, düşünce
özgürlüğü teorisi de eksik kapsayıcılığı nedeniyle yetersizdir. Cezadan bağışıklık, ‘özgürlük’
dediğimiz şekilsiz kavramın bir yönüdür. Cezadan muaf olmaktan daha fazla özgürlük de söz
konusudur, ama belli bir eylemi işlemesi sebebiyle cezalandırılmaktan muaf tutulan bir kişi, yine
de bir bakıma ‘özgür’dür.
Özgürlüğün bu anlamında düşünce, zaten asli olarak özgürdür. Düşünce sürecinin içsel
yapısı, düşünce ile iktidarın yaptırımı arasına bir engel inşa eder. Herkes düşüncelerini kendisine
saklama yeteneği veya arzusuna sahip değildir. Fakat düşüncelerini kendisinde tutabilen bir kişi,
bu suretle kendisini cezadan muaf tutabilir. O halde düşüncenin özgür olduğunu söylemek, siyasi
felsefeden ziyade, zihnin yapısı hakkında bir ifade kullanmaktır. Oysa burada, siyasi iktidarın
olması gereken sınırları konusundaki önemli sorulara karşı gözlerimizi körleştirecek olan,düşünce
özgürlüğü (veya eşdeğerleri inanç ve vicdan özgürlüklerine) üzerine aşırı yoğunlaşmak şeklinde
bir tehlike söz konusudur.
Düşünce özgürlüğünü bir konu olarak ortaya koyduğumuz zaman, düşüncenin özgür
olamayacağı durumları da ele almak zorundayız.4 Düşünce özgürlüğünü sınırlayan bu değişik
yolları incelediğimizde, bir düşünce özgürlüğü ilkesi ortaya koymanın sınırlı faydasıyla karşı
karşıya kalırız.
Düşüncenin özgür olamayacağı bir durum, inançlarımıza uygun davranmakta özgür
olmamamızdır. Ama bu bize yeterince yardımcı değildir, çünkü yine genel özgürlüğe ilişkin
ayrıştırılmamış bir ilkeyle ve hiç de makul olmayan bir durumla başbaşayızdır.
Devletin, her birimizin düşüncelerini sınamak üzere, poligraflar, gerçeği söyletme serumları
veya benzer şeyler kullanarak, ifade etmediğimiz düşüncelerimizi doğrudan cezalandırabilmesi de
mümkündür. Böyle bir ihtimal cidden ürkütücüdür, fakat aşağılama olarak gördüğümüz bu
durum, bizim kişiliğimize ve mahremiyetimize bir saldırıdır. Bu bakımdan, bir ifade özgürlüğü
teorisinin hitap edeceği türden problemlerle bağlantısı zayıftır.
Ayrıca, düşüncelerimizi dille ifade etmekten men edildiğimiz zaman, yine düşüncelerimiz
daha az özgürdür. Ama bu durumda, düşünme özgürlüğünden çok haberleşme özgürlüğünden söz
etmiş oluruz. Bireysellik ve özerkliğe dayanan tezlerin bazı versiyonları gereğince, düşünce
özgürlüğü, bir ifade özgürlüğü ilkesini haklılaştırmaktadır. İfade özgürlüğü, daha geniş bir

alternatifler dizisine ev alternatifler arasında daha az sınırlı bir seçime yol açtığı için kabul edilir.
Ama düşünce özgürlüğü de gerekçe sağlamasına rağmen, asıl korunmaya ihtiyacı olan ifadedir.
İlkenin alanını tasvir etmek için koruma gerekçelerine değil, neyin korunduğuna bakarız. Alan
gerekçelerle belirlenir, fakat onlarla özdeş değildir.
Düşüncenin iktidar eylemlerinden etkilenebileceği pek çok yöntem vardır. Propaganda bunun
açık bir örneğidir ve ceza, ödül, övgü ve kınamanın bütün bir sistem olarak, düşündüklerimiz
üzerindeki etkisini kullandığı gerçeğini gösterir. Herhangi bir türdeki iktidar eylemi, düşüncemizi
etkileme yeteneğine sahiptir ve hükümetin düşüncelerimizi etkilemeye çalışmayacağını söylemek,
bütün bir yönetim erkini reddetmek olacaktır. Bu anlamda düşünce özgürlüğü imkansızdır.
İfade özgürlüğünü bireyselliğe eşitlemek de imkansızdır. Buradaki sorun, yalnızca bir genel
özgürlük ilkesi konusu olan kendini ifade özgürlüğü bağlamındakinin aynısıdır. Eğer ifade
özgürlüğü kavramı, 1. Kısım’da öne sürdüğüm bağımsız anlama sahipse, ifade özgürlüğü ile tercih
özgürlüğü arasındaki ayırım korunmak zorundadır.
Geriye kalan, ifadenin haberleşme yönü ile onun özel korunma talebi arasındaki ilişkidir.
Haberleşme, akla uygunlukları sayesinde bir Özgür İfade İlkesi oluşturacak olan bütün tezlerin
üzerinde egemendir. Mesela, gerçekliğe dayanan tezin her bir versiyonu, muhalif görüşlerin kabul
edilmiş görüşle temas halinde olması gerçeğine bel bağlamaktadır. Eğer kabul gören düşüncenin
dışındakiler özel bir korunmaya hak kazanmalılarsa, bunun sebebi, bu görüşlerin kabul edilmiş
görüşü destekleyenleri veya kararsız kalanları ikna edebilecek olmasıdır. Eleştirinin önemi,
eleştirilen bir kimse veya bir görüşte yatar. Gerçekliğe dayanan tez gereğince, ifade özgürlüğünün
önemi muhalif görüşlerin desteklenmesi değil, yayılmasıdır. Haberleşme olmazsa, gerçekliğe
dayanan tez anlamsızdır.
Benzer şekilde demokrasiye dayanan tez de gücünü müzakere sürecinin öneminden
almaktadır. Eğer demokrasiye dayanan tez, sadece kişisel olarak desteklenen görüşlere bağlı
olsaydı, o zaman serbest seçimler hakkında bir tezden başka bir şey oluşturmayacaktı. Müzakere
sürecine ve devlet ricalinin eleştiri yoluyla sorumlu tutulmasına ve resmi işlemlerinin
incelenebilmesine yapılan vurgu, haberleşmeyle ilişkilendirilir.Yurttaşlar arası ve yurttaşlarla
resmi görevliler arasındaki karşılıklı etkileşmeler önemlidir. Haberleşme, içlerinde ifade özgürlüğü
de bulunan ve hepsi birlikte ‘demokrasi’ veya ‘özgür yasalar’ dediğimiz şeyleri oluşturan ilkeleri
savunan ayırıcı özelliktir.
Haberleşme, aynı derecede, daha bireyci tezler olan saygınlığa dayanan tezin ve özerkliğe
dayanan tezin de merkezidir. Scanlon’unki gibi bazı versiyonları gereğince, devlet müdahalesinin
sekteye uğratmadığı bir haberleşmeye kavuşmak, anahtar özelliktir. Tezin diğer versiyonları,
bireyin sadece görüşlerini savunmasına değil, ayrıca onları başkalarına iletmesine de verdiği
önemi vurgulamaktadır. Her iki açıdan da haberleşme temeldir.
İşe yararlığa dayanan çeşitli tezler de haberleşmeyle bağlantılanmaktadır; ancak ben bu
konu üzerinde daha fazla durmayacağım, çünkü ayrıntılarıyla anlatılmış olan her ifade özgürlüğü
tezi, haberleşme özgürlüğüne verdikleri önemin derecesi bakımından farklılaşsalar da ifadenin
haberleşmeyle ilgili yönleri üzerinde odaklanmaktadır. İfade özgürlüğü bağımsız bir ilke olarak ele
alınmadığında, ifade pek çok yolla tanımlanabilir. Bu şaşılacak bir şey değildir, çünkü
ayrıştırılmamış bir ilke, sınırları konusunda kesin bir tanıma daha az ihtiyaç duyar. Fakat, eğer
ifade özgürlüğü, siyaset felsefesinin diğer ilkelerinden bağımsız bir ilke olursa, o zaman bu ilkeyi
destekleyen haberleşme özel bir öneme sahip olur.

HABERLEŞME DİLLE OLMAK ZORUNDA MI?
Haberleşme faaliyetini özgür ifadenin merkezine yerleştirmek, ifade özgürlüğünün bileşeni
olan ‘ifade’yi açıklamanın yalnızca ilk adımıdır. Ama korunacak şeyin kişiler arası veya faaliyetler
arası yapısını belirlediğinden dolayı bu, önemli bir ilk adımdır. Ancak insanlar, çeşitli yollarla
haberleşebilirler. Bu yüzden Özgür İfade İlkesi’nin alanı içindeki haberleşme yöntemlerinin neler
olduğunu anlamak gereklidir.
Dille haberleşme türlerini derinlemesine araştıran az sayıda durum vardır. Eğer korunan
haberleşme ise, o zaman dille haberleşme, yani konuşulan ve yazılan kelimeler (genellikle
cümleleri oluştururlar), korumakta olduğumuz şeyin en büyük kısmını teşkil eder. Dil, haberleşme
ihtiyacından doğmuştur. Dil, sadece istisnai durumlarda haberleşmeden ayrılır. Standart durumda
ondan ayrılamayan bir şeydir. Başka bir kimsenin duymasını önlemek için, tek bir kelimeden
ibaret çığlık ifadeleri gibi, dilin haberleşme amacıyla kullanılmadığı durumlar vardır. Fakat eğer

haberleşme tarafından korunuyorsak, dille haberleşmeyi, en azından muhtemelen ifade özgürlüğü
ilkesinin alanı içinde ele almakla, genellikle çok yanlış bir yola gitmiş olmayız. Bu yüzden,
haberleşme metotlarının sınırlarını tartışmak için yaptığımız analizde, dili bir merkez olarak almak
ve ondan dışarıya doğru hareket etmek faydalı gibi görünmektedir.
Eğer dar anlamıyla dil, açıkça haberleşme kavramının içindeyse, o zaman belli kelimeleri,
deyimleri veya cümleleri gösteren işaretler veya semboller, ayrıca gerçek anlamda tamamen
dilsel karşılıkları olarak iş gören semboller de böyle olmalıdır. Bunlar, Semafor işaretleri, Mors
veya Braille kodu ve kabul edilen bir dilde bir harf, kelime, deyim veya cümleyle birebir ilişkisi
olan diğer birtakım semboller gibi, herhangi bir türdeki kodlardır. ‘Dur’ ve ‘geç’ anlamına gelen
kırmızı ve yeşil bir örnek olabileceği gibi, orta parmağın uzatılmasının iki kelimelik özel bir mesaj
(en azından Amerika’da) iletmek için kullanılması da bir örnektir. Bu el kol hareketinin korunmaya
‘değip değmeyeceği’ ayrı bir konudur, fakat hiçbir şey, el kol hareketiyle onun ima ettiği kelimeler
arasında bir ayırım yapma denemesine kalkışamaz. Bütün bu ve daha pek çok durumda,
semboller ile en dar anlamıyla ifade arasındaki bir ayırım, yapay ve bu sebeple de yanlış olacaktır.
Herkesçe aynı şekilde anlaşılan bir mesaj anlamına gelen, fakat tam bir dil karşılığı olmayan
semboller için bu biraz daha zordur. Bu semboller, dille de ifade edilebilen bir mesaj anlamına
gelir, ama dildeki karşılığı olan kelimeler daha az bellidir. Mesela, Amerikalılarca alay anlamına
gelen bir ses çıkarmak olan ‘Bronx Cheer’in ‘tercüme’si yoktur. Genellikle atletler, sanatçılar veya
siyasi kişilikler için kullanılan gürültü çıkarıcı bu hareket, ‘Sen bir yeteneksizsin!’ veya ‘Senin bu
işteki performansın, senin durumundaki birinden beklediğim standartta değil’ şeklinde tercüme
edilebilir. Ama yine de, genel bir kınamaya ilişkin ortak olarak bilinen bir anlam söz konusudur.
Benzer şekilde, belli bir renk veya desene sahip bir bayrak, yorumlanmasında derece farklılığı olsa
da, çoğunlukla ulusal bir referansa bağlılık veya yurtseverliğe ilişkin özel bir mesaj anlamını taşır.
Siyah bir pazubend, bazan bir yası göstermek için kullanıldığı gibi, bazan da savaşlar ya da belli
bir savaşın sebep olduğu ölümü kınamak amacıyla kullanılır, ama mesaj, ancak bağlamından
anlaşılabilir. Barış sembolü( ) de bu türe bir başka örnektir. Bu durumların hiçbirinde tam bir
dilsel karşılık yoktur, ama kelimelerle ifade edilebilen bir mesaj söz konusudur. Ayrıca, ek bir
ayrıntı olmadan gözlemci tarafından kolaylıkla anlaşılan mesajlar olduğu gibi, gözlemcinin, mesaj
verenin kastettiğine en azından kabaca benzeyen bir biçimde algıladığı mesajlar da mevcuttur.
Madem ki ortak olarak anlaşılan sembolik bir usul aracılığıyla iletilmek istenen bir mesaj söz
konusudur, madem ki o usulün varlığı, olguların büyük çoğunluğunda alıcının, mesaj verenin
niyetini ve mesajını anlamasını garanti etmektedir ve madem ki iletme yöntemi, gerçek anlamda
haberleşmenin unsurlarından olmayan bir şey içermemektedir, o zaman ifade özgürlüğü ilkesinin
uygulanması amacıyla, bu tür bir haberleşmeyi, günlük dildeki anlamıyla ifadeden ayırmak için
geçerli bir neden yoktur. Bütün bu ifadeleri, bütün bağlamlarda himaye edemeyebiliriz, ancak
bunlar, Özgür İfade İlkesi sayesinde, sözlere tercüme edilmiş gibi, aynı ölçüde korunabilir. 5
Benzer bir hükme, mesela fotoğraflar, çizimler, tablolar, haritalar, grafikler veya
diyagramlarda olduğu gibi, resimlerin haberleşme aracı olduğu durumlar için de varılabilir. Belirli
fikirlerin, bilgilerin veya ilişkilerin (şimdilik sanatsal tasvirleri kapsayan) iletilmesinin amaçlandığı
durumlarda, bu haberleşme metotları dil aracılığıyla ifadeden ayrılamaz. ‘Bir resmin binlerce
kelimeye bedel’ olduğu her zaman doğru değildir, fakat bu kadim atasözünün aynı gerçeği iki
farklı adlandırma olarak ele alması, kelimelerle resimlerin, özellikle de ifade özgürlüğü ilkesinin
bağlamına uygun olan benzerlikler taşıdıklarını düşündürmektedir. Resimli tasvir usulleri öyle
geniş bir biçimde paylaşılmaktadır ki, mesajı ileten tarafından kastedilen şey, büyük çoğunlukla
alıcı tarafından algılanan şey olmaktadır. Bir daha belirtelim ki, resimli tasvir ile dille tasvir
arasına anlamlı bir ayırım çizgisi çizilemez.
Eğer bir gözlemci, dile ait olmayan bir sembolün, bir mesaja delalet ettiğini anlayabiliyorsa,
o gözlemcinin, iletilen ne bir niyet ne de bir beceri olmadığında bile, bir ‘mesaj’ alabilmesi
tamamen mümkündür. Matterhorn beni korkutabilir, bir su aygırı beni güldürebilir, dalgalar beni
huzura kavuşturabilir, Paris’teki trafik ürkütebilir ve kapalı bir bölme içindeki deniz yumuşakçası,
beni hayretler içinde bırakabilir. Eğer siyah bir pazubend görerek, bundan savaş karşıtı bir mesaj
algılayabiliyorsam, savaşın kendisinden de benzer bir mesaj alabilirim. Fakat, ifade özgürlüğünün,
zihinsel bir cevaba yol açan her uyarıyı kuşatabileceğini sanmak tuhaftır. Tutarlı bir Özgür İfade
İlkesi formülasyonu, algılanmış bir mesaj kadar, haberleşme amacının da varlığını gerektirir.
Haberleşme, ortaklaşa bir girişimdir ve yalnızca o ortaklaşa girişim ifade özgürlüğü ilkesini
harekete geçirir. Haberleşme niyeti, iletilen bir mesaj ve o mesajın bir alıcısı olmadan, tam bir
haberleşme faaliyetinden ve ifade özgürlüğü üzerine konuşma gereğinden söz edilemez.

Dile ait olmayan sembollerle haberleştiğimizde, sembollerin anlaşılmasının ölçüsü
bakımından, dilin kullanılmasıyla olduğundan daha büyük bir değişkenlik söz konusudur. Tıpkı
‘kedi’, ‘köpek’, ‘petunya’, ‘fırlatmak’ kelimelerinin, ‘demokrasi’, ‘özgürlük’, ‘şey’ ve ‘hoş’
kelimelerinden daha tasvir edici bir içeriğe sahip olmaları gibi, dile ait olmayan bazı semboller de
diğer bazılarından daha tasvir edici bir muhtevaya sahiptir, fakat sorunlar fazlalaşmıştır. Mesela,
siyah bir pazubend takmayı kuşatan anlam, –yakın zamanlardaki bir Amerikan vakasını ele
alırsak– bir kimseye ait çimenlik alan üzerindeki bir otomobil enkazını, aşırı hızla yapılan polis
takibinin sonuçları hakkında bir mesaj iletmek üzere teşhir etmenin anlamına göre daha
belirgindir.6 Haberleşmenin alıcıları tarafından anlaşılamayacak kadar alışılmamış bir haberleşme
metodunun söz konusu olduğu durumlarda, haberleşme amacının olmadığını ve dolayısıyla Özgür
İfade İlkesi’ni kullanmak için de sebep bulunmadığını söylemek cezbedicidir. Ama bu, iki sorun
doğurur. İlk olarak, eğer Özgür İfade İlkesi’nin gerekçelerinden biri, devletin haberleşmeyi diğer
davranış biçimlerini denetlediği kadar etkin bir şekilde denetleyebilme konusunda yetersiz kalması
ise, o zaman, aslında haberleşme içeriği olmayan haberleşme teşebbüslerini belirlemede daha
başarılı olması zaten muhtemel değildir. Bir Özgür İfade İlkesi’nin kabul edilmesi, ilke içinde
kalacaklar ile kalmayacaklar arasına bir çizgi çizilmesini gerektirse de, iktidarın yetersizliği
kavramından türetilen bir Özgür İfade İlkesi, bu çizginin aynı zaaflara maruz kalmamasını da
sağlamalıdır. Bu sorundan kurtulmak için, bir hata payı sınırı oluşturulmalı ve böylece bir mesajın
iletilmesine çok az muktedir olsa bile, her haberleşme yöntemi Özgür İfade İlkesi içine dahil
edilmelidir. Otomobil enkazı, haklı olarak ilke dışında bırakılabilir, ama gerekçe sırf onun
haberleşme olmaması değil, çok az bile olsa haberleşmeyle ilgisinin bulunmaması olmalıdır.
İkinci sorun ise, geleneksel olmayan bütün haberleşme metotlarının dışlanmasının, yeni
çıkan haberleşme araçlarının gelişmesine zarar verebilmesidir. Günlük dilin, aslında tümüyle
uygun olmadığı pek çok durum vardır.7 J. L. Austin’in dediği gibi, ‘Tasvir edebilmek için yeni ve
daha iyi bir dile muhtaç olacağımız, olması muhtemel ve olan pek çok şey bulunabilir’.8 Bu şartlar
altında, yeni fikirleri ve yeni deneyimleri nakletmek için, dilin kurallarını sık sık bozmak
zorundayız. Bunu metafor kullanımında ve yaratıcı yazı dediğimiz – düşünce üzerine günlük dilin
koyduğu yapısal zorlamaların içine nüfuz etmek için dilin kurallarını bozmak– şeylerin çoğunda
görürüz. Bunu, haberleşme metotlarını da kapsayacak şekilde genişletebiliriz. Geleneksel olmayan
haberleşme yöntemlerini kısıtladığımız ölçüde, geleneksel haberleşmeyi de kısıtlamış oluruz. Bazı
açılardan bu iyi olabilir. Yeni haberleşme metotlarının ille de üstün olması gerekmez; ne de
bunların, mutlaka tatmin edici olan standart haberleşme metotları olmaları şarttır. Eğer
haberleşme araçlarının gelişmesi, ifade özgürlüğü ilkesinin amaçlarından biri olarak görülüyorsa,
haberleşme niyeti, haberleşmenin içeriğinden bağımsız bir öneme sahip olmalıdır. Metodun sırf
haberleşmeyle ilgili olması şartıyla, haberleşme niyeti üzerine odaklanmak, çok küçük maliyeti
olan bir avantaj getirir. Maliyet, yeni haberleşme metotlarını teşvik etmenin, ayrıca haberleşme
yeteneğimizi de sekteye uğratabilmesidir. Bunu kelimelerde de görürüz. Dilin kurallarını bozmak,
yeni düşünce ve duyguları ifade edebilmemize de imkan verebilir, ama çoğunlukla bu, açıklık ve
kesinliğin zararına olur. Ancak zaten bu, haberleşmeyle ilgili olsun olmasın, her ilerlemenin
yapısında varolan bir risktir. İlerlemenin avantajlarını sadece, eğer onu araştırmanın gerektirdiği
riskleri de kabule razıysak elde edebiliriz.
En zor problemler, haberleşmenin haberleşme olmayan davranışla bir arada olduğu
durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu durum, mesajın göstericilerin salt fiziksel çoğunluklarıyla
özdeşleşmiş olduğu yürüyüş ve gösterilerde söz konusu olmaktadır. Yine bu, haberleşme
içeriğinin, bizzat gürültünün haberleşme olmayan rahatsız ediciliğiyle bir arada olduğu, elektronik
olarak ses miktarı artırılmış ifade durumunda da ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları, kitabın son
bölümünde özel olarak ele alacağım. Fakat, dille olmayan haberleşme tarzları konusundaki bu
tartışma bağlamı içinde, dille olmayan ve bir mesajı başkalarına nakleden, fakat önemli
haberleşme dışı unsurlar içeren bu haberleşme şekillerini konu edinmek önemlidir. Sözgelimi ben,
resmi politikayı protesto ederken, devlet malını tahrip edebilirim. Bu tahrip, iletilmeye çalışılan
mesajla ilgisiz bir zarara sebep olabilir, ama aynı zamanda protestomu canlı bir biçimde bir
gözlemciye iletmiş de olabilir. Eğer bir kimsenin haksız yere bir suçtan hüküm giydiğine
inanıyorsam, onu hapishaneye götüren aracın tekerine kendimi zincirleyebilirim. Bunu, sırf o
aracın hapishaneye gitmesini zorlaştırmak için yapabileceğim gibi, endişelerimi daha sert bir
biçimde hükümete ve izleyicilere iletmek amacıyla da yapıyor olabilirim. Ama gerekçem bu ikincisi
olduğunda, birincideki sonuca da ulaşmış olurum. Böylece haberleşmeyle ilgili olan ve olmayan
unsurlar, aynı eylemde birleşmiş olur. Aynı fenomeni, bir resmi binanın etrafındaki yürüyüşün bir

mesaj ilettiği, ama aynı zamanda, binada yerleşmiş bulunan bölümün çalışmasını engellediği
durumda da görürüz.
Eğer demokrasiye dayanan tezde, gerçekliğe dayanan tezin bazı versiyonlarında, özerklik ve
bireyselliğe dayanan tezlerde olduğu şekilde ifade özgürlüğü mutlak bir iyi ise, sorun önemlidir.
Geçerli bir idari faydanın güdülmesi, mutlak ve kesin olarak değerli kabul edilen bir şeyi
(haberleşmeyi) engelleyici bir etkiye sahiptir. Bu şartlarda Özgür İfade İlkesi’nin uygulanması,
haberleşmenin yasaklanmasıyla ilgili olmayan idari faydaların, haberleşmenin gelişmesine izin
verilmesinin kesin avantajlarına karşı dengelenmesini gerektirir; bu, en azından özgür ifadenin
yüksek çıkarı için göz önüne alınması gereken bir dengedir. Bu dengenin sonucu, her durumda o
yüksek çıkarı kabul etmeyi gerektirmez, ancak ifade özgürlüğündeki çıkarın kabul edilmesi, iktidar
gücü haberleşme sürecini kısıtlayıcı veya engelleyici etkiye sahip bir tarzda kullanıldığında, o
gücün geçerli idari faydaları himaye etmede daha az kullanılmasını gerektirir. Bu, böyle bir
durumda idari zorunluluğun, hedefler veya yollar bakımından daha önemli olduğunun
gösterilmesini mecbur kılarak yapılır. Mesela devletten, yönetim çıkarlarını korumak için,
haberleşme üzerinde daha az etkisi olan bir metot bulunmadığını ispat etmesini isteyebiliriz. 9 Bu
ve diğer yöntemleri 9. bölümde daha ayrıntılı olarak ele alacağım, fakat burada, haberleşmeyi
mutlak bir iyi olarak kabul etmenin, iktidarın niyetine olduğu kadar eyleminin sonucuna da
bakmamızı gerektirdiğine dikkat çekmek icap etmektedir.
Öte yandan, eğer Özgür İfade İlkesi, 6. bölümde ele aldığım daha olumsuz anlayışlardan
çıkarılmışsa, sorun çözülüyor gibi görünmektedir. Eğer tehlike haberleşmenin iktidarca
denetlenmesinde yatıyorsa, bu durumda yaptırımlar, sadece davranışın haberleşmeyle ilgili
olmayan unsurlarına yöneltilmek şartıyla, hükümet eylemini daha yüksek standartta bir
gerekçeye bağlı tutmak için sebep yoktur. Davranışın haberleşmeye yönelik etkisine yönelmemiş
bir iktidar yaptırımı, çoğu hallerde, haberleşme üzerinde tesadüfi bir etkiye sahip olabilir, fakat
ifade özgürlüğünün olumsuz savunması, bu etkiyi özellikle zararlı olarak değerlendirmeyecektir.
Tehlikenin, haberleşmenin zarar gördüğü gerçeğinden çok, haberleşmenin denetlenmesi
sürecinde bulunduğu durumlarda, haberleşmenin zarar görmesine yönelmeyen bir süreç, Özgür
İfade İlkesi’ni işin içine katmaz.10 Bu durumda ilkenin alanı, iktidar eyleminin sonuçlarıyla değil,
amacıyla belirlenir. Kuşkusuz iktidar eylemi seçici gibi görünüyorsa, sebep ve niyetle ilgili
şüpheler ortaya çıkabilir. Ama teorik halde, eğer Özgür İfade İlkesi’ni destekleyen idari
düzenlemenin tehlikesi söz konusuysa, bu durumda haberleşme tesadüfen etkilenmiş olsa bile,
haberleşmeye yönelik olmayan etkinin düzenlenmesi, Özgür İfade İlkesi’ni bu işe karıştırmaz.

HABERLEŞMENİN MUHTEVASI
İçeriğine bakmaksızın her haberleşmeyi koruyan (fakat ille de himaye etmeyen) bir ifade
özgürlüğü ilkesini desteklemek, çekici bir biçimde kolay anlaşılır bir şey olacaktır. Gerçekten de
eğer Özgür İfade İlkesi tezleri, iktidarın ifadeyi denetleyebilmesi konusunda duyulan özel bir
güvensizlik kadar, birey ile iktidar arasındaki ayırım etrafında birleşiyorsa, bu halde muhteva
temeline dayalı bir ayırımın bulunmaması, ifade özgürlüğü kavramının temeli olarak
düşünülmelidir. Devletin, diğer davranış biçimlerini denetlediği kadar verimli ve ehil bir biçimde
ifadeyi denetleyemeyeceği konusunda kuşku duymamıza sebep olan, gerekli ayırımları
yapamamasıdır.
Bu yüzden, haberleşmenin içeriği temelinde denetlenmesine olan nefret, iktidarın doğru ile
yanlış, faydalı ile faydasız, değerli ile değersiz arasında ayırım yapma yeteneğine olan
güvensizliğimizden ileri gelmektedir. Ama Özgür İfade İlkesi’nin sınırları içinde ayırım yapma
kabiliyeti, eğer özellikle problemli ise, bizzat ilkenin sınırlarını düzenleme girişimi çok daha fazla
sorunlu olacaktır. Merkezinde olduğu gibi, kenarlarında da hata yapılabilir. Bu ise, bütün
haberleşmeleri ifade özgürlüğü ilkesinin alanı içine dahil etmek için fazladan gerekçeler
sağlayabilecektir.
Ancak böyle bir çözüm, ilkeyi kolaylığa feda etmiş olur. İfade özgürlüğü kavramının, kısaca
kendileriyle ilgili yapacağı hiçbir şey olmayan pek çok haberleşme davranışı vardır. Bunları
güvenlik veya kolaylık hatırına dahil etmek, ifade özgürlüğü ilkesini daha az işe yarayacak şekilde
tahrif etmek demektir. Ona bir hata payı eklemeyi arzu edebiliriz, ama bu, kavram alanının ilkeli
bir tarifini araştırmaktan vazgeçmekle aynı şey olur. İdeal olarak biz her şeyden önce, böyle bir
ilkeyi kabul etme gerekçeleriyle bir şekilde ilgili olan haberleşme biçimlerini işin içine katacak bir
tanım, yani ilke haline getirilmiş bir Özgür İfade İlkesi tanımı aramaktayız. Tanım, gerekçe

üzerinde bir asalak gibidir. 1. Kısım’dan görülebileceği gibi, değişik gerekçeler Özgür İfade
İlkesi’ni destekleyebilir ve o ilkenin tanımı, kontrol edilebileceği sanılan gerekçelere bağlı
olacaktır. Buna rağmen bazı genel gözlemler yapılabilir.
Başlangıç olarak, dildeki en icracı [performative] kullanımları kolaylıkla dışlayabiliriz. İfade
özgürlüğü kavramı, sözlü bahislerde, sözleşme hukukunun kurallarını belirlemede, ‘Veririm’
demenin, yasal olarak yaptırılabilen bir hibe [bağış] yükümlülüğü oluşturduğu ya da oluşturmadığı
şartları tesis etmede veya zorunlu olarak yazılı ya da sözlü kelimeleri gerektirebilen çok sayıda
ticari muameleyi yöneten kurallar koymada, devletin denetimini sınırlamaz. Tehdit ve gasp, açık
olarak gerçekleştirilecek olmasalar da, rahatlıkla Özgür İfade İlkesi’nin alanının dışında
bırakılabilir gibi görünmektedir.
Yalan yere yemin, hile veya hile yoluyla hırsızlık gibi ‘teklif kabilinden kötülükler’
diyebileceğimiz konuları ele aldığımızda işler birazcık daha zorlaşır, zira teklif kabilinden olsalar da
bu ifadeler, ifade özgürlüğü ilkesi içine dahil edilmeye hemen hiç aday gibi görünmemektedir. Bu
konuyu şöyle bir örnekle aydınlatalım: Diyelim ki Adam adlı biri, Hyde Park’taki podyumun
üzerinde durmakta ve kendisini dinleyen herkese, askeri sırların düşmana verilebileceğini, çünkü
düşmanın adil, bu ulusun ise günahkar ve kötü olduğunu söylüyor. Adam’ı işiten Bruce, Charles’e
gidiyor ve onu askeri sırları düşmana vermeye teşvik ediyor. Bir savunma tesisinde çalışan
Charles, meslektaşı Daniel’e, düşman ajanının, Perşembe akşamı 6:00’da, askeri sırlar için
ödenmek üzere 1000 ₤ [paund] ile birlikte, High Street ile Blossom Court’un köşesinde
bekleyeceğini söylüyor. Daniel söylenen yere, düşman ajanıyla buluşmak üzere tam zamanında
gidiyor ve çok gizli bir füzenin planlarını anlatıyor. Bu senaryoda olan her şey, ağızdan ağıza
haberleşme yoluyla olmuştur ve belki de savaş zamanında olsaydı, dördü hakkında da dava
açılacaktı ve açılmalıdır. Ancak, tabii ki Adam ve belki de Bruce’un durumları, ifade özgürlüğünün
en azından uygun bir gerekçe gibi göründüğü durumlardır, fakat Charles ve Daniel’in durumları,
herhangi bir kimsenin, ifade özgürlüğünün konuya uygun bir gereç oluşturduğunu söylese
elimizde olmadan gülebileceğimiz durumlardır. Öyleyse, bu durumlar arasındaki farklar nelerdir?
Çeşitli ayırımlar, yukarıdaki örneğe uygundur. Öncelikle, desteklemekle eylem arasında fark
vardır. Bazı sözler eylemi destekler. Bazıları ise eyleme daha yakın veya bizzat kendisidir. İkincisi,
bazı ifadeler iki önemli açıdan kamusaldır. Toplu haldeki dinleyicilere hitap etmektedir ve kamusal
öneme sahip bir konuyla ilgilidir. Bazı ifadeler ise, sadece katılımcıların dahil olduğu özel bir işe ait
ve kamusal önemi olmayan ifadelerdir. Son olarak bazı sözler inancı etkilemeye çalışırlar, yani
değer bildiren [normative] ve ikna edici sözlerdir. Genelde bu normatif haberleşme, ‘Smith’e oy
vermemelisin, çünkü 1968’de zimmetine para geçirmekten mahkum olmuştu’ şeklinde bir olgusal
önermeyle de desteklenir. Ama bazı haberleşme şekilleri, normatif mesajları ne taşırlar, ne de
desteklerler.
Bu unsurlardan herhangi birinin ayrı ayrı ya da birbirleriyle birleşmiş olarak tanzim edici
[dispositive] olduğunu söylemiyorum. Ya da yalan yere yemin ve tehditle bir şey almanın belli bir
ölçüdeki ifade özgürlüğü korumasında olmasının, şu anda veya muhtemel gelecekte, ifade
özgürlüğü teorisinin önemli bir problemi olduğunu/olacağını iddia etmiyorum. Fakat hepsi de
yukarıda verilen örneğin analizinde yardımcı olacak gibi görünen bu faktörler, neden yalnızca bazı
türdeki haberleşmelerin bir Özgür İfade İlkesi’nin koruması içinde düşünüldüğünü, buna karşılık
diğerlerinin ifade özgürlüğü kavramıyla tamamen ilgisiz olarak ele alındığını izah etmeye yardımcı
olmaları bakımından da önemlidir. Bu faktörlerin hiçbiri billur gibi berrak değildir, ama hepsi, 1.
Kısım’da incelenen ifade özgürlüğü gerekçeleriyle ilgilidir. Bir Özgür İfade İlkesi’ni kabul ediş
gerekçeleriyle hiçbir ilgisi olmayan pek çok haberleşme biçiminin, o ilkenin korumasından haklı
olarak çıkarılması kaçınılmazdır. Bu bağlamdaki ‘haberleşme’ de tıpkı ‘ifade’ gibi, tanımı yalnızca
günlük kullanımdan üretilemeyen bir sanat ve bir teknik dil terimidir.
Bu durumda, haberleşme şekillerinin birçoğu ve hattâ çoğunluğunun bir Özgür İfade İlkesi
korumasının dışında kalacağı ortaya çıkmış olsa gerektir. Hangilerinin içinde olduğu sorusunu
kesin olarak cevaplayamam, çünkü bu, Özgür İfade İlkesi’nin özel gerekçelerine bağlı olacaktır.
Gerekçe ile tanım arasındaki ilişkinin farkına varmış olmamız gerekir, çünkü bunu fark
edememek, mesela mal ve hizmetlerin ticari reklamlarını ifade özgürlüğü kavramı içine alan
Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi’nin11 –yüksek müsaadeleriyle– son kararları gibi birtakım
hatalara yol açar. Şüphesiz bazı gerekçeler, diğerlerinden daha geniş bir koruma alanı
oluşturacaktır. Örneğin, demokrasiye dayanan tez ve hattâ iktidarın yetkisizliğine dayanan tezin
dar versiyonu da, Özgür İfade İlkesi’ni siyasi alana özgü kılabilecektir. Gerçekliğe dayanan tezin
çoğu versiyonları ise, daha geniş bir koruma alanı oluşturacaktır. Ve kuşkusuz, sadece bir tek

kabul edilebilir gerekçeye ihtiyaç duyulması gerekmez. Böylece koruma alanı, üst üste çakışan
pek çok gerekçeye dayanılarak meydana getirilebilir. Çoğu durumda normatif ve bununla ilgili
olgusal ifadeler, Özgür İfade İlkesi’nin merkezini teşkil edecektir, ama kapsanan konular, ayrıca
gerekçeye de bağlı olacaktır.
Merak edilen bir saha, konuşmacının duyguları hakkında bilgiden başka hiçbir şey iletmeyen
ifadelerle –salt duygusal içerikli ifadeler– ilgilidir. Özgür İfade İlkesi, konuşmacının herhangi bir
konuda, olumlu veya olumsuz hislerinden başka hiçbir şey söylemediği haberleşmeleri kapsar mı?
Örneğin, bir kişi bir başkasına dört harfli bir kelime söylediğinde veya bir kınamayı dile getirmek
üzere hoparlörden anlaşılmaz bir gürültü biçiminde sesler çıktığında ya da umumi bir kalabalıkta
ağlandığında, bunlar özgür ifade durumları mıdır? Dinleyici grubundan biri ‘Yaşa!.. Bravo!..’ veya
‘Saçma!..’ diye bağırdığında bir şey iletilmiş olmaktadır, ama bu, sadece bir duygudan biraz daha
fazlasıdır. Açık bir ifade olmamasına rağmen bu haberleşme, yine de ifade biçiminde
yorumlanmaya elverişlidir. Konuşmacı, kendi duyguları hakkında bir öneri ve özellikle o bağlama
uygun olabilen, tasvip edilen ya da edilmeyen bir ifade ileri sürmektedir. İfadeler, bir davranış
veya bir diğer önerme konusundaki yorumun bağlamı içinde anlamlı olur.
Eğer, bazı ifade özgürlüğü tezleri gereğince olduğu gibi, söz konusu çıkar konuşmacınınki
ise, bu gibi ifadeler açıkça kapsanabilir gibi görünmektedir. Eğer koruduğumuz, görüşlerini
başkalarına açmak suretiyle bir fikri dile getiren bir kişinin çıkarı ise, bu türden haberleşmeler,
daha ılımlı, sofistike veya içerik yüklü bir biçimde ifade edilenler kadar, ifade özgürlüğü
gerekçelerine uygundur. Fakat dinleyicilerin veya genelde toplumun çıkarları söz konusu ise,
demokrasiye, gerçekliğe ve özerkliğe dayanan tezlerin çoğu versiyonları gereğince olduğu gibi,
belirsiz muhtevaya sahip haberleşmelerin ilkenin alanı dışında kalacağını söylemek daha kolay
olacaktır. Çünkü baştanbaşa duygudan ibaret ifadelerin, kamusal öneme sahip konular hakkında
gerçeğin araştırılmasına veya akılcı müzakereye herhangi bir katkıda bulunup bulunmayacağı az
çok tartışılabilir. Ayrıca bu tür sözler çoğunlukla, akılcı müzakere süreci idealinden uzaklaştırır.
Belki de dikkatimizi, amaca uygun ve aydınlatıcı olana yöneltebilmek için ilgisiz ve akıldışı olanları
ciddi dergilerden ihraç ettiğimiz gibi, amaç ve akıldışı olanları kamusal toplantılardan da
dışlamalıyız.12
Ama bu kararın iki önemli kusuru vardır. Birincisi, tek başına uyuşma ve uyuşmazlığın gücü
ve alanı bile, gerçekten de müzakere sürecinin amacına uygun olabilir. Eğer bir kimse, bir
başkasının görüşleri hakkında tereddüt içindeyse, bu, pek çok insanın o görüşlerle uyuşma veya
ters düşme konusunda, ya da insanların şu veya bu şekilde kendilerini [o görüş konusunda] güçlü
hissettiklerine dair bir belirti olabilir. Duygusal ifadeleri himaye ederek, bu tür duyguların
derecesini öğrenebiliriz. 3. bölümde ele alındığı gibi, kamusal meselelerin tartışılmasına bağlı, özel
bir önem söz konusudur. Eğer ifade özgürlüğünün amaçlarından biri de, dikkat çekilen yönetim
politikasındaki hatalar veya onunla ters düşenler aracılığıyla süreci kolaylaştırmak ise,
uyuşmazlığın gerekçeleri bir başkası tarafından ifade edilsin veya edilmesin, o uyuşmazlığın
ölçüsü ve derinliğinin özel olarak bir amaca uygunluğu söz konusudur. Ve belki de kamusal
politikaya ilişkin pek çok sorunda olduğu gibi, eğer gerçek, uzlaşmayla ölçülüyorsa, sırf
duyguların ifadesi de Özgür İfade İlkesi’nin alanı içinde kalacaktır.
Bundan başka, iktidarın, hangi ifadenin değerli ve hangisinin olmadığına karar verme
yetkisinin reddedilmesi üzerine odaklanan, ifade özgürlüğüyle ilgili olumsuz bir tez, duygusal
içerikle bir arada olan olgusal veya normatif içeriğin, tek başına duygusal muhtevayı gölgede
bıraktığı bir hususta karar verme yetkisinin, herhangi bir kişi veya yönetime emanet edilmesinin
zorluğuna da dikkat çekmektedir. Sadece ‘Allah kahretsin!..’ şeklindeki bir bedduanın ciddi bir
içeriği yoktur, fakat ‘Allah orduyu kahretsin!..’ ifadesi daha büyük bir muhtevaya sahiptir ve
‘Ulusal gücü insan hayatının önüne geçirenleri Allah kahretsin!..’ ise daha da büyük içeriklidir.
Ancak bağlama tabi olarak, her üçü de tamamen aynı mesajı vermeyi amaçlamış olabilir ve
dolayısıyla aynı mesajı veriyor olarak dikkate alınabilir. Salt duygu ile anlamlı içeriğin arasına çizgi
çizmek zordur ve iktidarın ifadeyi ele alma yeteneğine olan güvensizlik, Özgür İfade İlkesi’nin
gerekçelerinin bir kısmını oluşturduğuna göre, herhangi bir ifadenin değersiz gibi görünmesi
gerçeği, o ifadeyi İlke’nin alanı dışında bırakmak için yetersiz bir gerekçedir.
Buraya kadarki tartışma, diğer konuların yanı sıra analizin ve çoğunlukla da sonucun,
konuşmacının çıkarı, dinleyicinin çıkarı veya önemli bir referans noktası olan bütün toplumun
çıkarı olup olmamasına göre değişebileceğini ortaya koyuyordu.13 Bu çıkarların karşılıklı ilişki
içinde olduğu kuşkusuzdur. Eğer işitenlerin çıkarlarını himaye etmeyi istiyorsak, uygulamada,
konuşmacılara haklarını vermek zorundayız. Aynı düşünce, bütün toplumun çıkarlarını göz önüne

aldığımızda da geçerlidir. Çünkü fikirler ve bilgi Alaeddin’in lambasından değil, insanlardan
çıkmaktadır. Eğer ifade edilen fikirleri elde etmek istiyorsak, kendileri bizim birinci derecede ilgi
konumuz olmasalar bile, o fikirleri ifade edecek olan kişileri himaye etmemiz gerekir. Bu nedenle,
uygulamada o himaye sadece başka bazı çıkarların himaye edilmesine yardımcı olsa bile, çoğu
hallerde Özgür İfade İlkesi’ni, konuşmacıları himaye etmede kullanacağız demektir. Bu açıdan,
konuşmacının himaye edilmesine türetilmiş bir hak da denebilir. 14 Hakkın alanı veya gücünün,
birincil çıkarların özdeşliğine göre değişebileceği durumlar olabileceği gibi, doğrudan doğruya
dinleyicilerin yararına özgür ifade talep edilmesinin mümkün olduğu haller de mevcuttur. Bu tür
durumlar daha sonraki bölümlerde tartışılacaktır, ama burada, çıkarların özdeşliğinin –konuşmacı,
dinleyici, toplum veya bunların herhangi bir bileşimi– bir özgür ifade sorununun tam bir analizinde
daima hesaba katılması gerektiğine dikkat çekmek lüzumu vardır.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Modern ifade özgürlüğü anlayışının kökleri, iki farklı düşünce kolunda bulunmaktadır.
Bunlardan biri, Locke’un Letter Concerning Toleration’ı, Bayle’ın Treatise on Universal Toleration’ı
ve Turgot’nun Memoire to the King on Tolerance’ının birer örneğini oluşturdukları, dini hoşgörü
teorisidir. Diğer kol ise, sözgelimi Milton’un Areopagitica’sı, Eşitleyiciler’in [toplumsal sınıf
farklılıklarını ortadan kaldırmak isteyen bir grup, ç.n.] kitapçıkları ve Devrim öncesi Amerika’da
gizlice el altından dolaştırılan broşürlerin pek çoğunun konu edindiği basın özgürlüğüdür. Dini
hoşgörünün, modern ifade özgürlüğü doktrininin yanılabilircilik ve bireyselciliğinin köklerini temin
etmesine karşılık basın özgürlüğü kavramı, ifade özgürlüğünün, hükümetin işleyişiyle ve yurttaş
ile hükümet arasındaki sınırın tayiniyle ilgili olduğu bilgisini tedarik etmektedir.
Sık sık basın özgürlüğü konusunda konuşuruz ve bu deyimin kullanılması, üç seçeneği akla
getirmektedir. Basın özgürlüğü bağımsız bir ilke midir, ifade özgürlüğüyle aynı genişlikte midir, ya
da ifade özgürlüğünün ayrılabilir bir alt grubu mudur?
‘Basın’ kelimesi, anlam bakımından bir değişikliğe uğramıştır. Konuya ilişkin eski literatürde,
özellikle de onyedinci ve onsekizinci yüzyılların literatüründe ‘basın’, ağız ile ifadeden veya elle
yazılan metinlerden ayrılmak amacıyla, bir basım şeklini dile getirmek için kullanılırdı. Böylece
‘basın’, sadece gazeteler ve dergileri değil, ayrıca kitapları ve broşürleri de kapsıyordu. Basın
özgürlüğü ise genellikle, The Times’ın, Washington Post’un veya Le Monde’un özgürlüğü olarak
değil, sadece broşür yazarı için düşünülüyordu. Ancak günümüzdeki kullanım farklıdır. Çoğu
kitapları veya dergileri, genelde ‘basın’ olarak düşünmeyiz. Buna karşılık, gerçek anlamdaki bütün
gazeteleri ve pek çok güncel ya da siyasi periyodik yayını basından sayarız. Ayrıca radyo ve
televizyonu da buna dahil eder, ama genellikle tiyatro veya sinemayı hariç tutarız. Geçmişte
‘basın’ çoğunlukla, ‘haber’ diye bildiğimiz şeyleri kapsardı. Şimdilerde ise ‘basın’ neredeyse,
vasatın [medium] ‘haber’i veya en azından birtakım siyasi bildirileri, analizleri ya da yorumları
içerip içermemesine göre tanımlanmaktadır. Anlam, tümüyle günlük kullanımda belirlenmemekte,
fakat vurguda, kararlaştırılmış bir değişiklik söz konusu olmaktadır.
Bu farklılıklar önemlidir, çünkü farklı bir basın özgürlüğü ilkesinin kabul edilmesi için ileri
sürülen tezler, modern ‘basın’ kavramına göre oluşturulmaktadır. Bu ana tezler, basının siyasi
içeriğinin farkına varılmış olan öneminden türetilmektedir ve böyle olduğu oranda basın özgürlüğü
tezleri, demokrasiye dayanan teze girift bir biçimde bağlıdır. Her ne kadar, normalde basında
ortaya çıkan yazı materyalinin çoğu, ifade özgürlüğü ilkesi tarafından korunabilir olsa da, sunulan
materyalin yapısı ve sunuş yöntemi, genel bir ifade özgürlüğü ilkesi gereğince mevcut olandan ya
alan bakımından daha geniş veya daha büyük bir güce sahip, özel bir koruma talebini gündeme
getirebilmektedir.
Demokrasiye dayanan tez ve gerçekliğe dayanan tezin bazı versiyonları gereğince, siyasi
içerikli ifade, sadece haberleşmenin bir diğer biçimi değildir. Geniş demokratik ilkelere bağlı
kalma iddiasındaki bir sistem içinde, özel bir değere sahiptir. Siyasi konuların kamusal olarak
müzakeresi ve hükümet mensupları ile onların politikaları hakkında açık eleştiri de dahil olmak
üzere siyasi ifade, devlet adamları üzerindeki halk denetimini elde tutmanın, bu yetkinin zorla
elinden alınmasını önlemenin ve iktidar aygıtında aslen varolan güç önünde bir engel rolü ifa
etmenin, önemli ve gerekliliği kanıtlanabilir bir yöntemidir. Basın, sadece siyasi konuları özel bir
vurguyla işlemesi yönünden değil, ayrıca bu konuları bir dinleyici kitleye sunması ve bu yolla,
demokratik toplumun ideali olan geniş çaplı bir kamusal tartışmaya önayak olması bakımından da
diğer haberleşme türlerinden ayrılır. Bundan başka, kamunun görüşü iktidarın gücü önünde bir

engel görevi üstlendiğine göre, kamuyu bilgilendiren ve harekete geçiren bir aracı [medium],
büyük bir öneme sahip demektir.15 Basın kuruluşları –gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon– bu
fonksiyonu icra etmeye özellikle uygundur. Bu durum, siyasi iktidarı ellerinde bulunduranlarca iyi
bilinir. Geçmişte olduğu kadar modern zamanlarda da, şüphe götürmez bir kamu desteğine sahip,
güçlü merkezi yönetimler, diğer haberleşme biçimleri üzerinde olduğundan daha fazla, örgütlü
basın üzerinde sıkı bir denetim icra etmektedir. Yönetime karşı en etkili eleştiri olan bu metodu
kontrol etmeyi isteyenlerdeki bu güçlü eğilime karşılık vermek açısından, basına özel bir türde
koruma sağlamak gerekli olabilmektedir.
Bu yüzden, kurumsal basının özel olarak korunması için gerekçe ortaya koyan, demokrasiye
dayanan tez ya da en azından onun bir versiyonu, hepsinden önce gelmektedir. Ancak bu
perspektiften bakılınca, özel korumaya ihtiyacı olanın format (‘basın’) değil, daha ziyade, siyasi
konularla ilgili fikirlerin ve bilginin kitlesel olarak iletilmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Gerçekten
de siyasi tezlerin kitlesel iletimi için en yaygın olarak kullanılan araç, örgütlü basındır, fakat,
kesinlikle birebir haberleşme değildir. Kitlesel halk toplantıları [mitingler] her zaman, siyasi
fikirlerin iletilmesinin yaygın bir metodu olmuş ve olmaya devam etmektedir ve ayrıca posterler,
ilan panoları da sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer yandan, çoğunlukla ‘kitle medyası’ diye
adlandırdıklarımızın, mesela Satranç Dünyası, Mickey Mouse Kulübü ve Kavşak gibi pek çok
unsuru, hiçbir siyasi içeriğe sahip değildir. Bu tür yayınların veya programların korunmayı hak
etmediğini iddia etmiyorum. Sadece bunların hiçbirinin, basın için özel koruma sağlayan siyasi
gerekçelerle ilgisi olmadığını söylüyorum.
Örneğin kitlesel mitinglerden farklı olarak, kurumsal basının korunmasının bir gerekçesi de,
aksi takdirde ilgisiz bir hale gelebilen toplumu uyarmada özel bir yeteneğe sahip olmasıdır.
Ayrıca, siyasi meselelerin kitlesel iletiminin en çok basında görülmekte olduğu gerçeği, bu türden
bir koruma bir ölçüde hem aşırı hem de eksik kapsayıcı olsa bile, basın için etraflı bir korumayı
pragmatik temellere dayandırmaktadır. Ancak basının fonksiyonunun, topluma çıkarlarını kabul
ettirmek olup olmadığı sorulabilir. Örnek olarak Kojak’ın siyasi tartışmalar konusundaki tercihi,
hükümetten genel bir hoşnutluğu ortaya koyabilir, ya da siyasi kararları başkalarına bırakmak
biçiminde bilinçli bir seçimi söz konusu olabilir. Üstelik, basının bu bağlamdaki tanımında baş
edilemez problemler söz konusudur. The New York Times ve The Economist, kolaylıkla bu tanıma
dahil edilebilmektedir, ama siyasi konulardaki kitapların yazarının (ya da halen ilk kitabı üzerinde
çalışan birinin) veya bodrum katındaki broşür yazarının durumu ne olacaktır? Sebep olunan
sorunlar, elde edilenlerden daha büyük olabilmektedir. Bu durumda, haberleşmenin aracısına
değil içeriğine bakmak, daha doğru bir tercih gibi görünmektedir. Bu, epeyce mahrem
mekanlarda gerçekleşen ve çok önemli meseleleri konu edinen siyasi tartışmaları ele aldığımızda,
özellikle doğrudur. Demokrasiye dayanan tez, lüks bir sofrada veya köşedeki birahanede yapılan
bir siyasi tartışma bağlamında, aynı derecede veya belki de daha büyük bir öneme sahip gibi
görünmektedir. Bu yerler, kamusal meseleler konusunda müzakere idealine, olayların ve
görüşlerin bir gazetede yayınlanmasından çok daha fazla yaklaşmaktadır.17 Bazı haberleşme
şekillerinin, iktidar gücü üzerinde, bir genel Özgür İfade İlkesi’nin oluşturacağından bile daha
büyük bir baskı rolü oynadığını söylemek isteriz, ama bu güçlü zorlama, bir basılı eser [dergi,
gazete] veya vericinin [radyo, TV] varlığına ya da yokluğuna değil, haklı olarak siyasi içeriğe
ayarlı olmak durumundadır.18

SANATSAL İFADE SORUNU
İnsanlar, sansür kelimesinin kullanımını genellikle iki konuya izafe ederler. Bunlardan biri
siyasi sansür ve diğeri de sanat üzerindeki sansürdür. Şimdiye kadar sanat üzerindeki sansüre
yönelmiş olmama karşılık, doldurulması gereken bir boşluk olan sanattaki sansüre, henüz
yakından bakmadım.
İfade özgürlüğü tartışmasına yönelik olarak sanattaki sansürün önemi büyük ölçüde, tarihte
çok sık karşılaşılan, bugün başyapıt veya en azından değerli birer katkı olarak kabul edilen pek
çok eserin, cinsel ahlak ya da suça karşı koruma adına yasaklanması gerçeğinde yatmaktadır.
Müstehcenliğin denetlenmesini 12. bölümde tartışacak olmama rağmen, gerekli temelin burada
hazırlanması lazımdır. Sorun, sanatın –görsel, müzikal, tiyatral, edebi ve şiirsel– Özgür İfade
İlkesi’nin koruması içinde yer alıp almamasıdır.
Tek başına ele alınmayı hak eden bir problem olması derecesinde bu sorun, açıkçası bu
kitabın alanının ötesine geçen bir araştırma olarak estetik teorinin bütün genişliğiyle ele

alınmasını gerektirmektedir. Mesela, eğer sanat ile diğer herhangi bir haberleşme türü arasında
önem bakımından fark yoksa, sanat, daha önce konu edindiğim her şeyin alanı içine kolaylıkla
girebilir. Ama şu anda kendi konumun ilerisindeyim ve buna az sonra geri döneceğim. Başlangıç
noktası, içeriklerinin net bir biçimde onları Özgür İfade İlkesi tarafından korunan haberleşme
türlerinin içine kattığı, çoğunlukla sanat olarak adlandırılan birtakım eserlerin mevcut olduğu
gözlemi olmak durumundadır.
Bunun en basit örneği, niyet olarak, özellikle ve belki de açık olarak siyasi içerikli olan
eserlerdir. Picasso’nun Guernica’sı model niteliğinde bir örnektir. Ayrıca bu kategori içinde,
Shostakovich’in bazı senfonileri, Z gibi filmler, Sizwe Bansi is Dead gibi oyunlar ve W. Eugene
Smith’in fotoğrafları yer alabilir. Bütün sanatları bazı bakımlardan siyasi olarak kabul eden
teorileri kastetmemiş olmak için, açık örnekler kullanıyorum. Yani benimki çok daha sınırlı bir
tezdir. Bütün söylediğim, siyasi bir anlatım kullanmak isteyen ve seyircilerin ya da dinleyicilerin
büyük bir çoğunluğunca (belki de buna katkıda bulunan bir ad veya başlığın da yardımıyla) böyle
anladığı sanat eserlerinin, Özgür İfade İlkesi’nin merkezinde bulunduğudur. Yani bunlar sanat
oldukları için değil, siyasi haberleşme oldukları için ilkenin içinde yer almaktadırlar. 19 Kısacası
sanatsal tarz, bir haberleşme aracı olabilir, fakat ifade özgürlüğü meselesi açısından önemli
olmayabilir.
Aynı şey, mesaj dar anlamda siyasi olmasa bile, bir açıdan kamusal çıkar konusuyla ilgili
kaba bir mesaja sahip eserler için de çoğunlukla söylenebilir. Bu tür eserlerin örnekleri de,
Sinclair Lewis’in veya Theodore Dreiser’in romanları, Henry Wadsworth Longfellow’un, Rudyard
Kipling’in ve Alfred Lord Tennyson’un şiirleri, bazı Fransız Romantik ve Neo-Klasik resimler ve pek
çok dini içerikli sanat eserleridir. Bu gibi eserler, işitenlere ya da görenlere daha açık bir mesaj
taşımaktadır. Bunlar, pek öyle kolaylıkla haberleşme olarak nitelenemeyecek unsurlar içerirler,
ama buna karşılık, bu türden eserleri ‘ifade’ olarak kabul etmenin biraz zor olduğu çok sayıda
haberleşme içerikliler de mevcuttur.
Bu sebeple, sanatı haberleşme ihtiyacının bir şekli olarak kabul edenler, onu da sanatsal
nitelikler içermeyen haberleşmelere uygun olan aynı istisnalara ve sınırlamalara tabi tutmak
suretiyle, Özgür İfade İlkesi’nin içine sanatın dahil olup olmadığı sorusunu sormak için bir neden
görmemektedirler. Eğer, Nelson Goodman’a uyarak, sanat ve dilin, yalnızca aynı madeni paranın
iki yüzü olduklarını kabul edersek, sanatı sırf dile ait ifadelerden ayrı olarak ele almak için sebep
kalmayacaktır.
Sorun, sanatı salt haberleşmeden daha başka bir şey olarak gördüğümüzde ortaya
çıkmaktadır. Mesela, eğer sanat, bir kendini ifade tarzı olduğu için böyle niteleniyorsa, ya da eğer
sanatçının kastettiğiyle gözlemcinin algıladığı arasında zorunlu bir boşluğun varlığı kabul
ediliyorsa, Özgür İfade İlkesi’nin varlığını tanımak için kabul edilen gerekçelerin herhangi birinin
içine, pek öyle derli toplu bir biçimde sığmayacaktır. Sanat, haberleşmeden başka bir şey olarak
görüldüğü ölçüde, ifade özgürlüğü ilkelerinin alanı içinde yer alamayabilir.
Ne kadar güzel veya önemli olursa olsun, haberleşme olmayan sanatın ifade özgürlüğü
kavramı tarafından korunmayacağını söylemek hiç de ‘yanlış’ değildir. Her şeyden önce, sanatsal
özgürlüğün, büyük güce sahip bir başka ilke içinde yer alabileceğini söylemek mümkündür. Bu,
sanatsal ifadeyi içine alan geniş bir ilke olabileceği gibi, sadece sanatla ilgili özel bir ilke de
olabilir. Böyle bir ilke, sanatsal olarak kendini ifade ile diğer kendini ifade biçimleri arasına sınır
çizerek, sanatsal kendini ifadenin korunmasının özel önemine dayandırılabilir. Fakat benim
buradaki işim, böyle bir ilkeyi tanımlamak değildir. İfade özgürlüğü tek özgürlük değildir ve
dolayısıyla, ifade özgürlüğünün ille de sanatsal ifade özgürlüğünü gerektirmeyeceğini
söylediğimizde, sanatı ifadeyle bir sayamayan veya saymayanların hayal kırıklığına uğramamaları
gerekir.
Ayrıca, bazı davranış türlerinin belirli bir hak veya ilke tarafından korunmaması gerçeği,
devletin o davranışı önemli bir değere sahip olarak kabul etmeyeceği anlamına gelmez. Devlete
karşı haklar listesi, devletin oluşturmayı ya da tanımayı tercih edebileceği haklar listesini
tüketmez. Eğer bir sanat Özgür İfade İlkesi tarafından kapsanmaz ve eşdeğer güçteki bir başka
ilke içinde de yer almazsa, bunun sonucu, iktidar gücünün kullanılmasına genellikle uygun bir
standart olan kamu çıkarının gerektirdiği durumlarda, o sanatın denetim altına alınabilmesidir.
Ama yasaklamanın kamu çıkarı açısından yapıldığına, az sayıdaki durumda tanık olmaktayız.
Sanatın zararlı sonuçlara yol açması, diğer kendini ifade biçimlerine göre çok daha az
muhtemeldir. Dolayısıyla, Özgür İfade İlkesi sanata daha az uygulanabilir, ama aynı zamanda
bu,çok daha az gerekli gibi de görünmektedir.

Ancak ifade özgürlüğü açısından, sanatsal ifadenin doğru nitelenmesine ilişkin bütün bu
mesele, muhtemelen en hatalı problemdir. Biz eğer sadece Özgür İfade İlkesi’nin alanının
tayinindeki denetlemeyle ilgili konular üzerine odaklanırsak, az önce ele aldığım türden bir zorluk
içine düşeriz. Ama eğer, dille olmayan haberleşme sorununda olduğu gibi, denetlemenin amacına
yoğunlaşırsak sorun çözülür. Özellikle, haberleşmenin hükümet tarafından denetlenmesinde asli
olarak mevcut bulunan tehlikelerle ilgilenen bir Özgür İfade İlkesi’nin gerekçesi mucibince,
denetlemenin etkisinin, onun arkasındaki gerekçe kadar güçlü olmasının önemi yoktur. Bu
nedenle, asıl harekete geçirici faktör, iktidarın denetleme eyleminin, davranışın haberleşmeyle
ilgili etkisine yönelip yönelmemesidir. Eğer söz konusu denetleme, insanların bir sanat eserinden
etkilenme ölçüsünü sınırlamak için tasarlanıyorsa, eserin formatına, bir kimsenin eseri felsefi
terimlerle nasıl nitelediğine ve sanatçının kendi niyetine aldırış etmeksizin, ifade özgürlüğü
gerekçeleri harekete geçer. Bu noktadan bakılınca, hemen bütün sanatsal sansürlerin ifade
özgürlüğü meselesi olduğu, çünkü sansürün arkasındaki güdüleyici faktörün, neredeyse her
zaman, seyirci veya dinleyicilerin bir şekilde etkilenmelerinin önlenmesi arzusu olduğu ortaya
çıkmaktadır. Böylece sanatsak sansür, sanat eserinin haberleşme etkisine yöneltilmiş bir eylem
olmakta ve bu yüzden Özgür İfade İlkesi tarafından baskı altına alınmaktadır. Diğer ifade
özgürlüğü meselelerinde olduğu gibi, sanat üzerindeki sansür durumunda da, denetleme
konularından çok, denetlemenin gerekçeleri üzerine odaklanmak, ilk bakışta zor bulmacalar gibi
görünen sorunları halletmektedir. Ve haberleşmenin hükümet tarafından kontrol edilmesinin
tehlikelerini vurgulayan Özgür İfade İlkesi’nin gerekçesi hükmünce, amaç ve niyet üzerine olan bu
odaklanma, en mantıklı seyirdir.
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8. BÖLÜM

Ne tür bir özgürlük?

‘ÖZGÜRLÜK’ÜN ANALİZİ
Bundan önceki bölümde, ifade özgürlüğü ilkesinin korumasını nitelemek amacıyla kullanıldığı
bağlamdaki ‘ifade’ kelimesini kuşatan zorluklarda bazılarını ele almıştım. Şimdi ise, zorluğu en
azından büyüklüğü olan bir göreve, ifade özgürlüğünün bir bileşeni olan ‘özgürlük’ kelimesini
açıklama ve aydınlatma girişimine yöneleceğim.
‘Özgürlük’ kelimesi, ciltler dolusu yazılı eseri ortaya çıkarmıştır. Ve her farklı özgürlük
kavramı için, paralel bir ifade özgürlüğü anlayışı mevcuttur. Milton ve Blackstone gibi bazı kişilere
göre ifade özgürlüğü, sırf, iktidarın ruhsatından veya diğer ön-sansür şekillerinden muaf olmaktan
ibarettir. Bu ifade özgürlüğü anlayışı, şimdilerde de mevcuttur. Bu anlayış, sözgelimi Winston
Churchill’in ‘İngiltere’de, konuşmanın yasayı ihlal etmemesi şartıyla, sınırsız bir ifade özgürlüğü
vardır’ sözü gibi, son derecede saçma ifadeleri açıklamanın tek yoludur. 1 Mill’e göre ise, ifade
özgürlüğü, sadece herhangi bir türdeki iktidar kontrolünden değil, aynı zamanda, düşünce ve
görüşleri de engelleyebilen özel toplumsal baskılardan da özgürleşmek anlamına geliyordu.
Bazıları da ifade özgürlüğünü, gazetelerden makalelerin, kütüphanelerden kitapların ve radyo ve
televizyonlardan programların dışlanması gibi, iktidar dışı özel yaptırımlardan özgürleşmenin
içinde olarak görmektedirler. Kimileri ise, aslında insanlar, görüşlerini çok sayıda başka insana
iletmeye muktedir olmadıkça, ‘gerçek’ bir ifade özgürlüğünün olamayacağını söylemektedirler. Bu
görüşü destekleyenler, gazetelere, dergilere ve radyo-TV istasyonlarına ulaşma gibi pozitif hakları
savunmaktadırlar.
İfade özgürlüğünün, karşılık gelebildiği anlamlara (ki onu teklif edenler gerçek anlamıyla
özgür ifadeyi talep etmektedirler) eşlik eden her bir versiyonu, özgürlük veya serbestlik [liberty]
kavramının özel, fakat genellikle iyi açıklanmamış bir felsefi kavrayışıdır. Gerçekten sorunlardan
biri de, bizim özgürlük hakkında mı, yoksa serbestlik hakkında mı konuşuyor olduğumuzdur. En
göze batanı Isaiah Berlin olan bazı düşünürler, pozitif ve negatif özgürlük arasına bir ayrıım
çizmişler, buna karşılık Joel Feinberg ve Gerald MacCallum gibi bazıları ise, pozitif ve negatif
özgürlüğün çok yakın ilişkili olduğunu iddia etmişlerdir. İfade özgürlüğü tartışması bağlamında,
pozitif ve negatif özgürlük arasındaki ayırım üzerine yoğunlaşmak, ama bu ayırımın, kesinlikle bu
ikisi arasındaki ilişkiyi de reddetmek anlamına gelmediğini hatırdan çıkarmamak, çoğunlukla
faydalıdır. Eğer ehliyet anlamında özgürlük ve muafiyet anlamında özgürlüğe farklı konular olarak
bakarsak, yani ‘neyi yapma özgürlüğü?’ ve ‘hangi şeyden özgürlük?’ sorularına ayrı ayrı bakarsak,
ifade özgürlüğü teorisindeki bazı zor sorunları açıklayabiliriz. ‘Özgürlük’ ve ‘sebestlik’in anlamını
ve boyutlarına ilişkin bütün felsefi durumu anlatmaktan ziyade, bu soruna, ifade özgürlüğü
konusuna doğrudan uygulandığı şekliyle göz atmanın, en iyisi olduğunu düşünüyorum.
Meselenin karmaşıklığını tasvir etmek için bir örnek vermek, epey yararlı olabilir. Londra
Hyde Park’taki Konuşmacılar Köşesi’nde, ifade özgürlüğü konusuna örnek oluşturacak bir forum
düşünün. Farz edin ki, Majesteleri’nin Hükümeti’nin vergi politikalarını ele alıyorum ve bu konuları
halkın dikkatine sunmak istiyorum. Bunun için Cambridge’deki istasyona gidiyorum ve Londra’ya
gitmek için 5.35 paunda bir günlük gidiş-dönüş bileti satın alıyorum. Londra’ya ulaştığımda,
yolumu Konuşmacılar Köşesi’ne düşürüyorum ve orada podyumun üzerine tırmanıp, yüksek bir
sesle, vergiler hakkında konuşmak istediğimi ilan ediyorum. Derhal, toplumun tüm katmanlarını
temsil eden iki yüz kişi, sözlerimi dinlemek üzere etrafımda toplanıyor. Sözlerim, tezlerimi akılcı,
açık seçik ve ikna edici bir tarzda ortaya koyan, güzel sözler. Dinleyiciler, dikkatli bir şekilde
dinliyorlar ve konuşmamı bitirdiğimde sorular soruyorlar, konular üzerinde düşünüyor ve kendi
aralarında, sunduğum fikirleri tartışıyorlar. Bazıları ikna olmuş, bazıları olmamış, ama en azından
hepsi dinlemişler. Kamusal tartışmaya, demokrasiye ve siyasi gerçekliğin araştırılmasına katkıda
bulunmuş olmanın verdiği mutluluk içinde, akşam treniyle Cambridge’e geri dönüyorum.
Şimdi, eğer bu bir bakıma ideal bir özgür ifade durumuysa, özgür ifadede bulunmayı daha
az mutluluk verici hale getirecek şekilde, benim ifade özgürlüğümün engellenebileceği durumlara

göz atalım. En uçta, hükümet tarafından, konuşmamın şüphe götürmeyecek açıklıkta engellendiği
durum vardır. Örneğin, podyuma tırmanır tırmanmaz, bana ateş edilebilir, ya da çok sayıda ordu
veya emniyet mensubu tarafından alınıp götürülebilirim. Bu tür bir müdahale, konuşmamı
tamamen imkansız kılacaktır ve aynı derecede, dinleyicilerin de benim söylediklerimi duymaları
imkanını ortadan kaldıracaktır. Bir başka ihtimal, benim bu özel konuşmayı yapmamın açıkça
yasadışı olabilmesidir. Eğer bu konuşmayı yapmamam için, bana yönelik bir mahkeme emri söz
konusu olmuşsa veya bunun için gerekli bir izin belgesini sağlayamamışsam, bu durum ortaya
çıkabilir. Bu hallerde, konuşmayı yapmam açısından bir bakıma özgürüm, ama zımni bir kesinlikle
biliyorum ki, bunun arkasından, mahkemeye saygısızlıktan dolayı sorguya çekileceğim, ya da izin
almadığım için cezalandırılacağım. Eğer bu sonuçlara maruz kalmaya razıysam, bu anlamıyla
konuşmakta özgürüm. Fakat, konuşmamdan dolayı kesin olarak cezalandırılacağım için, bu
anlamda özgür değilim ve aslında sonuç olarak, konuşmam ihtimali çok daha az olacaktır.
Başka ihtimaller de vardır. Bu konuşmaya karşı özel bir engelleme olması yerine, bu türden
ifadeleri suç haline getiren genel bir yasa bulunabilir. Cezası ise ölüm, belli bir süre hapis, ya da
büyük veya küçük miktarda para cezası olabilir. Her halde, hakkımda dava açılması ihtimali veya
dava açılsa da mahkum edilmemem ihtimali söz konusudur. Beklediğim cezayı hesaplarken,
cezalandırılmayı beklemek kadar, bu ihtimali de göz önüne almak durumundayım. Bütün bu
hesapları yapmış olarak, konuşmak suretiyle beklenen ceza riskini üstlenip üstlenmemek, ya da
konuşmaktan kendimi alıkoyup koymamak, benim seçimimdir. Hiç kimsenin konuşmaktan gerçek
anlamıyla beni men edememesi açısından özgürüm. Ama beklenen cezanın yüksekliği oranında,
bu konuşmanın faydalarının riske değer olduğunu daha az düşüneceğim için, bu anlamda özgür
değilim. Bunun gibi, konuşmamı engelleyen bir yasa olmayabilir, fakat bu konuşmayı yapmak
istemem halinde ödemek zorunda olduğum bir vergi olabilir. Vergi ne kadar yüksekse, beni bu
konuşmayı yapmaktan vazgeçirme gücü de muhtemelen o kadar fazladır. 2 Ancak bir diğer ihtimal
de, para cezası veya vergi koyma yerine, bir faydadan yoksun bırakılmamdır. Eğer bana,
konuşmamam halinde 100 paund ya da kamu hizmetinde bir görev verileceği, ama eğer
konuşursam hiçbir şey verilmeyeceği söylenmişse, bu durumda, cebimden doğrudan bir vergi
alınması durumundaki kadar konuşmam engellenmiş olur.
Fakat, konuşmamın engellenebileceği veya konuşma halinin idealden daha az söz konusu
olacağı yollar, sadece bunlar değildir. Eğer Konuşmacılar Köşesi ya da buna benzer bir yer yoksa,
bir forum mevcut olmaması yoluyla da konuşmaktan men edilmiş olurum. Eğer 5.35 paund
ödeyemezsem, yoksulluk vasıtasıyla konuşmam engellenmiş olur. Zayıf bir sese sahipsem, veya
sesim hiç yoksa, fiziksel yetersizlik sebebiyle konuşmam önlenmiş olur. Eğer dinleyiciler orada
değillerse ya da dinlememeyi tercih ediyorlar veya seks hakkında konuşan bir başka konuşmacıyı
dinlemeyi seçmişlerse, yine fikirlerimi halka iletmek konusunda özgür değilimdir. Şayet
dinleyicilerden birinin fiziksel saldırısına uğrarsam, tıpkı dinleyicilerden birinin, bütün konuşmam
boyunca hoparlörden tenor saksofonla ‘Rule, Britannia!’yı çalması yüzünden etkili bir biçimde
konuşmamın önlenmesi gibi, engellenmiş olurum.
Yukarıda anlattığım her bir ihtimalde, hem ‘-e karşı’ özgürlük ve hem de ‘-den’ özgürlüğün
unsurları vardır. Her birinde, yapmaktan men edildiğim bir şey mevcuttur. Her birinde beni, bunu
yapmaktan alıkoyan bir etken söz konusudur. Bu anlamda pozitif ve negatif özgürlüğün, aynı
madeni paranın iki yüzü olduğu doğrudur. Ancak, anlattığım baskılardan bazıları, örneğin
konuşmam esnasında ordu tarafından alınıp götürülmem, çoğunlukla ifade özgürlüğü üzerindeki
kısıtlamalar olarak düşünülür, fakat mesela zayıf bir sese sahip olmam ya da Londra’ya tren
ücretini ödeyememem gibi olan diğerleri, genellikle ifade özgürlüğü üzerinde sınırlama olarak
görülmez. Saksofon çalan kişinin engellemesi gibi diğer bazı örnekler ise daha şüphelidir. İfade
özgürlüğünün muhtemel pek çok boyutunu tasvir eden yukarıdaki örnek, aynı zamanda ilkenin
bileşeni olan ‘özgürlük’ün ne anlama geldiğinin tam olarak açıklanmaya çalışılmasının zorunlu
olduğunu da göstermektedir.

BASKININ BOYUTLARI
İfade özgürlüğünün, yönetimin doğrudan baskısı veya cezalandırmasından, en azından bir
dereceye kadar muaf olmayı gerektirdiği konusunda, geniş çapta bir ittifak vardır. Bu kitapta şu
ana kadar ve ifade özgürlüğü konusundaki çoğu yazılarda, bu durum zımnen epeyce yer almıştır.
Bu bölümün geri kalanının çoğu ise, ifade özgürlüğünün, iktidarın yaptırım veya denetiminden
özgürlükten daha fazla bir şey olup olmadığı –ifade özgürlüğünün ‘-e karşı’ özgürlük kavramından

daha fazlası olan bazı hallerde işin içine giren bir kavram olup olmadığı– sorusuna tahsis
edilecektir. Ama bu kenar kısımlara dönmeden önce, merkezde biraz daha fazla açıklamaya
ihtiyacımız vardır. İktidarın baskısından özgür olmak ne demektir?
İktidar eylemi konusunda daha yüksek standartlı bir gerekçeye göre Özgür İfade İlkesi’ni
formülleştirmek, ceza ile diğer denetim biçimleri arasındaki, büyük ölçüde sun’i olan ayırımdan
kaçınmayı mümkün kılar. Devleti eleştirmekten kendini alıkoyanlara nakit ikramiye vermek ve
eleştirenlere hiçbir şey vermemek, çok dar anlamıyla bir ceza olmayabilir. Ve haberleşme
faaliyetleri üzerine vergi konur veya iktidarın eleştirilmesi, kamu görevlerine alınma ya da
toplumsal refahın nimetlerinden yararlandırılma açısından tercih edilemez kılınırsa, bunun da dar
anlamıyla bir ceza olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu durumların hepsinde, bir kimse, eğer ifade
eylemi olmasaydı elde edebileceği bir şeyi alamamaktadır ve her bir durumdaki sonuç, ceza
hukukundakilere benzemeyen yollarla da olsa, davranışı etkileyecektir.
Bu tür durumları, haklar ve imtiyazlar arasındaki fark temeline göre birbirinden ayıran, ama
şimdilerde gözden düşmüş bulunan bir analiz kolu vardır. İfade yüzünden hapsedilme, tutukluluk
halinden özgür olma yoksunluğu sebebiyle, bir ifade özgürlüğü ihlali olacaktır. Fakat ifade
yüzünden toplumsal refah nimetlerinden yararlandırılmama, bu ayırım gereğince caiz olacaktır,
çünkü toplumsal refah nimeti bir hak değil, sadece ayrıcalıktır. Nelerin birer hak, nelerin birer
ayrıcalık olduğu tartışılabilir, ama hak-imtiyaz analizine itiraz etmek, nelerin hak ve nelerin
imtiyaz olduğu tartışmasını aşan bir şeydir. Eğer birtakım ödüller ifade yüzünden esirgeniyorsa,
besbelli ki sonuç ifadenin engellenmesi olacaktır. Ve eğer sonuç, özellikle değerli olarak görülen o
ifadenin engellenmesi ise, ifade özgürlüğü ilkeleri, engellemenin ödül veya ceza yoluyla olduğuna
bakmaksızın devreye girmektedir. Ve Özgür İfade İlkesi’nin bir olumsuz gerekçesi perspektifinden
ödüle dayalı bir seçmeci sistemin, içeriğe dayalı olarak ayırım yapma yeteneğinin, tamtamına
cezaya dayalı bir sisteminki kadar, devletin sorgulanmasını gerektirdiğini görebiliriz.
Devletin ifadeyi kontrol etme konusundaki etkisinin bir bakıma her şeyi kapsayabileceği,
kuşkusuz doğrudur. Otorite konumunda bulunanlar, bir konu üzerinde ısrar ettiklerinde, insanların
neler düşüneceklerini ve dolayısıyla neler söyleyeceklerini de etkilerler. Fakat bir haklar ve
özgürlükler sistemi, iradenin belli ölçüdeki özgürlüğünü önceden kabul eder ve böylece, bir
yandan dışsal davranış karşılığındaki ödül ve ceza arasındaki ayırım, diğer yandan tez veya ikna,
önemli bir ayırım olarak kalmaya devam eder. Propaganda ve benzerleri gibi iktidara ait ifade
konusu, haddizatında önemli bir metottur, ama haklar kavramına karşı yapacak pek fazla bir şeyi
yoktur.
Özgür İfade İlkesi’nin merkezinde yer aldığı gibi, iktidar tarafından içeriğin
denetlenmesinden nefret etsek bile, haberleşmeler arasında içeriğe dayalı seçimin kaçınılmaz
olduğu haller vardır. Hükümetin kontrolü altındaki bir üniversitenin yayınladığı dergiyi göz önüne
alın.3 Bu dergi için makalelerin seçilmesi ve reddedilmesi işi, hükümet tarafından muhtevaya
dayalı olarak haberleşmeler arasında yapılan bir seçimdir. Benzer biçimde, devlet memurları veya
diğer hükümet görevlilerinin seçiminde, bu seçim büyük ölçüde, bildirilen görev için değişik
başvuruların neler olduklarına dayanır. Ancak, mesela dış ilişkiler hakkındaki yazılarda ifade
edilen nitelik veya görev esasına dayalı olarak bir dış politika danışmanının seçimi, hemen hemen
bir ifade özgürlüğü sorunu olarak düşünülmemektedir. Aynı şey, üniversite fakültesinin seçimi ya
da bir halk kütüphanesi tarafından kitap tercihi için de geçerli kabul edilir. Bu sonraki durumlarda
ifade özgürlüğü meselelerini daha sık düşünürüz, fakat hiç kimse, üniversitelerin ve
kütüphanelerin, bazı ifadelerin değerli ve diğer bazılarının değersiz olduğuna, çoğu zaman karar
vermek zorunda olduklarını inkar edemez.
Böyle bir durumu netleştirmek bakımından, iki çok önemli ayırımın farkında olmak önemlidir.
Birincisi, zorunlu tercih halleri ile zorunlu olmayan tercih halleri arasındaki ayırımdır. Zorunlu
tercih hali, ister para, ister bir kütüphanedeki raf yeri, ister bir dergideki sayfa sayısı ya da isterse
hükümet mevkileri olsun, bir zaruret sonucu olarak tahsis gerektiren kısıtlı kaynaklar söz konusu
olduğunda ortaya çıkar. Böyle durumlarda kaynağın kısıtlı olması, seçim yapılması gerektiği
anlamına gelir. Ama kaynaklar kısıtlı olmadığında, seçim yapma zarureti yok demektir ve bu,
biraz önce zorunlu olmayan tercih halleri diye adlandırdığım durumdur. Toplumsal refah
avantajlarının, temel tercih şartlarını taşıyan herkes için geçerli olması veya vergi indirimlerinin
bütün vergi mükellefleri için sağlanması, bunun örnekleridir. Zorunlu tercih halinin mi, yoksa
zorunlu olmayan tercih halinin mi söz konusu olduğuna karar vermek için sorulması gereken soru,
seçimin, teşebbüs edilen işin doğasında aslen varolup olmadığıdır.

Bu ayırımı yapmak, ifade özgürlüğü anlayışlarını işin içine katan halleri, katmayanlardan
ayırmayı mümkün kılar. Başlangıç olarak, ifadeye dayalı bir seçimin, zorunlu olmayan tercih
haline dahil edilmesinin, ifade özgürlüğü sorunlarını ortaya çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Beyazlar
için göçün sınırlanmasını savunan bir kitap yazmış olan bir yazar düşünün. Eğer bu esasa
dayanılarak yazar, genel olarak herkes için geçerli bir vergi avantajından yoksun bırakılır veya
sosyal güvenlik kolaylıklarından dışlanırsa, ifadeye dayalı bir seçim, zorunlu olmayan bir tercih
haline zorla kabul ettirilmiş olur ve haklı olarak, bunların ifade özgürlüğü durumları olduğunu
söyleriz. Ama, yine farz edin ki, söz konusu kitabın içeriği temeline dayanılarak, aynı yazarın,
daha eşitlikçi görüşlere sahip bir aday lehine, bir hükümet komisyonunda görev alması
reddedilmiş olsun. Ya da kütüphanecilerin az bir raf yeri ve daha iyi kitaplara ödenmek üzere
kısıtlı bir miktarda bütçe tahsis etmeleri sebebiyle, bizzat kitabın kütüphane raflarına alınmadığını
varsayın. Bir ölçüde seçim yapmayı gerektiren bu hallerde, haklı olarak, konuyu ifade özgürlüğü
bağlamında düşünmeyiz.
Zorunlu tercih hallerine uygulanabilen ikinci önemli ayırım, seçimin uygun olan ve uygun
olmayan kriterleri arasındadır. Komünist fikirleri destekleyenlerin, Amerika Birleşik Devletleri
Kamu İşleri Bakanlığı’yla ilgili sürekli görevlere alınmamalarıyla, Dışişleri Bakanlığı’nın politika
üretici mevkilerinden istisna edilmeleri arasında önemli bir fark vardır. Her iki halde de mevcut bir
zorunlu tercih haline uygun olan siyasi kanaat kriteri, sadece ikinci durumdakidir. İhraç, bu
işlemin amaçlarının doğru tanımlanmasını gerektirir. Eğer bir halk kütüphanesinin amacı, halkın
şu anda gözde olan ilkeler doğrultusunda eğitilmesi olarak kabul edilirse, o ilkelerle bağdaşan
kitapların seçilmesi uygun ve dolayısıyla caizdir. Ama eğer bir halk kütüphanesi, entelektüel
yeteneğin tarafsız bir şekilde gelişmesine ya da halkın entelektüel merakının tatminine tahsis
edilmiş bir kurum olarak düşünülüyorsa, bu durumda, ancak entelektüel kaliteye göre kitap
seçimi doğrudur; siyasi içeriğe göre seçim ise yanlıştır. Eğer ilk ve orta dereceli okullar, bir
doktrinin aşılanma yeri ve buna karşılık üniversiteler, bağımsız entelektüel araştırmanın
merkezleri olarak görülürse, üniversite hocalarının siyasi inançları olmasa bile, ilk ve orta dereceli
okul öğretmenlerinin siyasi kanaatleri konuyla ilgilidir.
Bunlar ve diğer kamu kuruluşlarının amaçlarını doğru olarak belirlemede söz konusu olan,
kuşkusuz zor ve karmaşık siyasi, sosyal ve felsefi meseleler vardır. Bu meseleleri burada
araştıramam. Buradaki konu sadece, ilk önce söz konusu seçimin altında yatan amacı
incelememiz şartıyla, ifadenin ve ifade özgürlüğünün baskı altına alınması hakkında konuşmanın
anlamlı hale geleceğidir. Her tercih durumunda ‘sansür!’ diye çığlık atanlar, şüphesiz haklıdırlar.
Bütün sansürler tercih, bütün tercihler sansürdür. Fakat sansür konusundaki bu haykırışlar, ifade
özgürlüğü ilkelerinin ihlal edildiğini düşündürecek şekilde, genellikle kötüleyicidir. Bu gibi
iddialarda bulunanlar, kendilerinin, seçimi hangi esasa göre yapacaklarını açıklamaya mecbur
edilmelidir. Dünyanın düz olduğuna veya astrolojinin, evren hakkında, Newton ve Einstein’ın
teorilerinin bize söylediklerinden çok daha fazlasını söylediğine inanmaya hakkım var. Ayrıca bu
görüşlerimi dinleyecek kadar aptal birine bunları açıklamaya da hakkım var. Ama, eğer önemli bir
üniversitede Fizik Profesörüysem, bu gibi kamusal ifadelerin, haklı olarak, benim acaba yanlış bir
uzmanlık alanında mı bulunduğum konusunda şaşkınlığa neden olmasına ve buna uygun olarak
harekete geçilmesine hayret etmek saçmadır.
Bu gibi durumlara baktığımızda, meselenin genellikle sansürün varolup olmaması değil,
konuşmacının, sansürün dayandırıldığı gerekçeyle aynı fikirde bulunmaması olduğunu görürüz.
Bu, önemli bir fark ve hatalı ifade özgürlüğü sorunlarıyla ilgili pek çok iddiayı ortaya çıkarmaya
yardımcı olan bir şeydir.

ÖZEL [İKTİDAR DIŞI] SANSÜR
Bir önceki bölüme, ifade özgürlüğü ilkelerinin aşağılayıcı bir biçimde ihlal edildiğini düşündüren
‘sansür’ kelimesinin, hükümet eylemi bağlamında çoğunlukla yanlış kullanıldığı gözlemiyle
yaklaştım. Bu bölümde ise, bir kişinin ifade özgürlüğünün, iktidar dışı bir unsurun eylemleriyle
kısıtlandığı iddiası ortaya atıldığında, yani özel [iktidar dışı] eylem bağlamında bile, bu kelimenin
yanlış kullanıldığını öne sürmek amacındayım.
Bu tür özel ‘sansür’ örnekleri pek çoktur. The Times, benim bir makalemi veya editöre
yazdığım mektubu, ya mektubun içeriği sebebiyle, ya da kişi olarak hakkımda, başka
kaynaklardan bildikleri şeyler yüzünden yayınlamayı reddetmektedir. Veya The Times mektubu
yayınlamakta, ama Bayan Thatcher’a yaptığım küfürlü göndermeleri silmektedir. Ya da Ulusal

Yayıncılık Şirketi, hazırladığım bir televizyon şovunu, ya programın içeriği sebebiyle ya da içinde
yer alacak kişilerin özel faaliyetleri yüzünden programa almayı ve yayınlamayı kabul
etmemektedir. Veya aynı yayıncılık şirketi, bir Komünist olmam yüzünden, yorumcu olarak beni
çalıştırmayı reddetmektedir. Ya da şirket, yaptığım programı yayınlamakta, ama bir yatak odası
sahnesini ve tüyler ürpertici bir cinayet tasvirini olduğu gibi, bütün ‘dört harfli kelimeler’i de
makaslamaktadır. Veya özel mülkiyete ait bir alışveriş merkezi, beni ve taşıdığım bir işareti, bu
işaretin taşıdığı mesaj, merkezin yöneticisinin görüşüne uymuyor diye binadan çıkarmaktadır.
Bütün bu hallerde, sansür kurbanı olduğumu iddia edebilirim. Yine bu durumların hepsinde,
harici bir etkenin müdahalesi olmasa, bir dinleyici/izleyici grubuna birtakım mesajları
iletebilecektim. Ancak, eğer ‘sansür’ kelimesini, ifade özgürlüğü ilkelerine haksız bir müdahale
anlamında alırsak, bütün bunlar sansürün hiç olmadığı durumlar olabilir. Bunlar tamamen tercih
halleridir ve belki de bazı bakımlardan müdahale halleridir; ama doğrudan doğruya Özgür İfade
İlkesi’nin uygulanacağı haller diye adlandırılamayacak durumlardır.
İktidarın engellemesi ile özel bir etkenin engellemesi arasındaki farkı anlamak bakımından,
herhangi bir ifade olayında çok önemli bir unsur olan tercih’e dikkat etmek gereklidir. Bir şey
söylendiğini işittiğimde, bana iletilmiş olan bu şey hakkında, ya hemen veya bir süre düşündükten
sonra, iki tür seçim yaparım. İfadenin ilginç veya sıkıcı, önemli ya da sıradan, faydalı veya saçma,
değerli ya da değersiz olduğuna karar veririm. Ayrıca ifadenin doğru veya yanlış, geçerli ya da
geçersiz, haklı veya haksız olduğuna da karar veririm. Bir dinleyici olarak, bu haberleşmenin
içeriğini değerlendirme süreciyle, açıkça veya zımnen meşgul olurum.
İfadeye bu tarzda mukabele ettiğimizde, günlük yaşantıda kendimizi sansürcü olarak
düşünmeyiz; bunun büyük ölçüde sebebi, değerlendirmemizin hiç kimseyi konuşmaktan men
ediyor gibi görünmemesidir. Fakat mesele bu kadar basit değildir. Bir akşam yemeği
düzenlediğimde, sıkıcı olanlar yerine nükteci kişileri, fikirlerini kabul etmediğim veya söyledikleri
benim bilgime bir şey katmayanlar yerine, konuşması ilginç ve kavrayışı tam olan kişileri davet
etmem daha muhtemeldir. Eğer bir derginin editörüysem, herhangi bir değer katmaları muhtemel
olmayanlardan çok, daha önceki yazılarıyla, bana söyleyecek bir şeyleri olduğunu kanıtlamış
olanlardan yazı istemem daha normaldir. Çok konuştuğunu, ama pek fazla bir şey söylemediğini
bildiğim bir adam konuşmaya başladığında, onun dinleyicisi olmak istemediğimden, herhalde
başka bir yere giderim. Bu durumların hepsinde, bir kimsenin haberleşme forumunu kabul
etmemiş ve böylece bir haberleşmeyi engellemiş oluyorum. Şimdi ben bir sansürcü müyüm?
Bu sorunun cevabı, bu bölümün bir önceki faslında bulunan iktidarın tercihi tartışmasıyla
paraleldir. Zaruri bir seçim yapmak durumundayım ve daha önce dile getirdiğim, ‘kurban’ım
hakkındaki görüşlerim, bu seçime uygundur. Herkesi evime davet edemem, her şeyi dinleyemem
ve bir editör olarak her şeyi yayınlayamam. Gerçekten de hayatımızı sürdürdüğümüz gibi, devam
etmekte olan bir dizi seçime de katılırız. Haberleşmenin muhtevasının değerlendirilmesi de,
sürekli olarak karşılaştığımız bir tür tercihtir.
Ne var ki Mill, toplumsal sansür ve toplumsal hoşgörüsüzlük üzerine konuştuğunda, sanki
başka bir şeyden söz ediyor gibidir. Mill, kınama şeklindeki sansür vasıtasıyla insanların fikirleri
yüzünden mahkum edilmelerini ele almıştı. Bu tür bir reddediş, biraz önce tartıştıklarımdan
tamamen farklı değildir, fakat burada daha az tercih zorunluluğu vardır. Dinleyebilirdik, ama
dinlemiyoruz. Hoş görebilirdik, fakat hoş görmüyoruz. Burada ilk bakışta, daha önce anlatmış
olduğum zorunlu olmayan tercih haline çok benzeyen bir durum var gibidir. Fakat bu yüzeysel
benzerlikten çok fazla sonuç çıkarmak hatalı olacaktır. Özel [toplumsal] hoşgörüsüzlüğün
arkasında iktidar gücünün olmaması gerçeği, derece bakımından değil, sadece tür bakımından bir
farktır. İktidar müdahalesinin olmaması, seçimi haberleşme sürecinin katılımcılarına
bırakmaktadır. Eğer toplumsal hoşgörüsüzlük pratikte, iktidarın baskısının yol açtığına benzeyen
bir sonuca sahipse, bunun nedeni, insanların çoğunluğun görüşlerine göre tercihte bulunmaları
veya haberleşmenin önemi konusunda, inançlarını hakem konumuna yerleştirmeyi seçmeleridir.
Pek çok insanın diğer insanlara, tercihlerini kendisine göre yapmaları halinde izin vermesi cidden
talihsizliktir ve yine çoğu insanın, reddettiği fikirleri iyice anlamadan önce, onları reddetme
kararını vermeye yatkın olması da aynı ölçüde talihsizliktir. Ancak toplumsal tercih, iktidarın
cezalandırması gibi değildir. Çünkü, eğer iktidar geniş anlamda halkın hizmetçisi ise, rekabet eden
fikirler karşısında bir tarafsızlık konumunda olduğu ölçüde iş görebilir. İktidar fikirlerini
kendisinden değil toplumdan üretir. Bu bakımdan toplumsal tercih kaçınılmazdır, ama iktidarınki
çoğunlukla gereksizdir. Birey ve yönetim arasındaki ayrışma, Özgür İfade İlkesi’nin temelidir ve
Mill’e göre bu özellik kaybedildiğinde, toplumsal hoşgörüsüzlükle iktidarın hoşgörüsüzlüğünü

birbirlerinin üzerine katmış oluruz. Toplumsal hoşgörüsüzlük, Mill’in dikkatini çekmeye değer bir
konuydu, ama bu, siyasi bir ifade özgürlüğü ilkesini üreten siyaset felsefesi konularından
tamamen farklı bir problemdir.
Bu bölümün başındaki örneklere yeniden dönmek istiyorum, çünkü bunlar, toplumsal sansür
sorununun çok daha önemli bir boyutunu simgelemektedir. Eğer The Times makalemi
yayınlamayı reddederse, bir bakıma sansür edilmiş olurum. Fakat eğer devlet, The Times’a o
makaleyi yayınlamasını söylerse, bu defa The Times sansür edilmiş olur. Onun, gazetenin
sayfalarında neyin yer alacağına karar verme özgürlüğü işin içine girmiştir ve onun mesajını
iletme özgürlüğü, iktidar kontrolüne maruz kalmıştır. Eğer devlet, bir gazeteyi veya dergiyi daha
hoşgörülü olmaya zorlarsa, o yayın, aksi takdirde içermeyeceği birtakım şeyleri yayınlamaya
zorlanıyor ve dolayısıyla o yayının ifade özgürlüğüne müdahale ediliyor demektir. Sorunun bu
bölümü, bizim bazı yayınları –özellikle de büyük yayınları– bir ideal olarak partizan değil diye
düşünmeye eğilimli olmamızdır. Bunun bir nedeni yayının doğası olabilir veya diğer bir sebep de,
büyük boyutlara ve güce sahip olan bu yayınların, hükümetten beklediğimizden farklı bir
hakkaniyet ve tarafsızlık yükümlülüğüne sahip olmak zorunda olduğunu düşünmemiz olabilir. Bu
yüzden, eğer ABC Televizyonu veya Washington Post, yayın içeriklerini bir tek siyasi görüş
açısıyla sınırlasalar, onları sansürcü olmakla suçlayabiliriz, ama eğer Daily Worker, Margaret
Thatcher, Ronald Reagan ya da General Ziya [Ziyaül Hak] tarafından veya onlar lehine yazılmış
makaleleri yayınlamayı reddetse belki birazcık şaşıracak ve muhtemelen ‘sansür’ konusunu
aklımıza getirmeyecektik.
Kuşkusuz, Washington Post ile Daily Worker arasında, bu bölümün bir sonraki faslında
incelemeye çalışacağım önemli farklar mevcuttur. Fakat şimdilik burada işaret etmek istediğim
husus, özel [devlet dışı] bir unsur tarafından yapılan sansürleme eyleminin, çoğu zaman o etkenin
kendi ifade eylemi olabileceği ve devlet dışı bir unsur tarafından yapılan bu sansür eylemini
önlemenin, bu kez o unsurun ifade eylemi üzerinde bir devlet sınırlaması anlamına gelebileceğidir.
Özel sansürü, sadece toplumsal sansürün baskısıyla saf dışı ederiz. Bu sansür bir ölçüde gazete
tercihi ve özgürlüğe zorlamak şeklinde olabilir. Bir ifade eylemi olarak özel yasaklamanın bu ilave
boyutu veya en azından bunun tabii sonucu, özel sansürü iktidarın sansüründen kesin olarak
ayırır ve özel sansür kavramını hemen hemen çelişkili bir hale getirir.
Özel sansür, belki bir ticari birlik, kilise veya birtakım kuruluşlar vasıtasıyla bir tekel
konumuna geldiğinde, sorunlar daha da zorlaşmaktadır. Tekelin kendi görüşlerinin ifadesinin bir
doğal sonucu olan sansür halinde problemler aynıdır. Fakat yarışan çıkarlar arasındaki dengenin
farklı şekilde düzenlenmesi mümkündür. Özel sansür ne kadar fazla tekel durumuna gelirse,
mevcut ifadenin miktarı üzerindeki etkisi de o kadar büyük olabilmektedir. Ayrıca gerek
sorumluluklar bakımından ve gerekse –demokrasiye dayanan tezi ve olumsuz anlama dayanan
tezi de ortaya çıkaran– iktidarların pek çok kusuru açısından, tekelleri hükümetlerle aynı görmeye
eğilimliyizdir. Bu bakımdan özel sansürü bir hukuki hata olarak kabul etmek akla uygun olacaktır,
fakat böyle bir kabul, bu kabulün, tekelin kendi görüşlerini en etkin biçimde ifade etme
yeteneğine zarar verebileceği gerçeğinden bir şey eksiltmeyecektir. Bazı şartlar altında bu bedeli
ödemeyi arzu edebiliriz, ama hiçbir bedeli olmadığını zannetmek yanlıştır.
Bu konu, özgür ifadenin Hohfeld’ci anlamda bir talep olup olmadığı sorusuna da uygunluk
göstermektedir. Özgür ifadeden mahrum olma, devlete karşı bir hak olduğu gibi, diğer bireylere
karşı bir talebin temeli midir? Bazan bunun böyle olduğu iddia edilmiş olsa da, 4 bu, ne hukuk
konusunda doğru bir ifadedir, ne de hukukun ne olması gerektiği hakkında şüphe taşımayan bir
görüştür. Charles Fried’ın örneğini kullanarak,5 düşmanca bir grup tarafından konuşmaktan men
edilirsem, grup üyeleri aleyhine dava açma sebebim ifademe değil, kişiliğime olan müdahaleye
dayanacaktır. Eğer kitaplarımı veya basılı eserlerimi tahrip ederseniz, benim dava gerekçem, o
kitapların veya basılı eserlerin kullanılmasından doğabilecek olan ekonomi dışı herhangi bir
değerin değil, maddi değeri olan bir malın ve ekonomik bir değerin kaybı olacaktır. Haberleşme
maddi bir varlık değildir. Eğer devlet, aslında posterler için ayrılmış bir yere Komünizmle ilgili
duvar posterlerini yapıştırmamı engelliyorsa, ifade özgürlüğümün sınırlanmış olduğunu
söyleyebiliriz. Fakat siz posterlerinizi benimkinin üzerine yapıştırırsanız, benim haberleşebilmem
etkili bir şekilde bastırılmış olsa bile hiçbir iddiada bulunamam. 6 Hukukun gözünde, kitabımı
yayınlamak üzere yaptığımız bir sözleşmeyi yayıncının ihlal etmesi ile diğer herhangi bir
sözleşmeye uyulmamasının farkı yoktur.
Şüphesiz bu durum, hukukun bunun böyle olmamasını gerektirdiği anlamına gelmez. Acaba
ifade özgürlüğü, özel bir bireye karşı talebi de kapsamalı mı? Şu örneği düşünün. Küçük bir

köyde, bir grup gönüllü dinleyiciye hitaben konuşma yapıyorum. Otomobillerinin içinde dört kişi,
sürekli korna çalarak ve böylece etkili bir şekilde konuşmamı bastırarak köy meydanının etrafında
tur atıyorlar. Yasaya göre bu, halkı rahatsız etmek olmasına rağmen, o anda bu dört kişiye karşı
hiçbir talebim olamaz. Ama belki de onların verdiği bu zarardan kurtulmama izin verilmesi
gerekir. Mahremiyet hakkı ile ilgili olarak Amerikan hukukunda, devlet müdahalesi ve özel
müdahaleye karşı paralel koruma fikri konusunda bir teamül vardır. Mahremliğin bazı yönleri
devlet müdahalesine karşı himaye edilmektedir. Ayrıca çoğu yargı çevreleri, bireyi, adının veya
resminin izinsiz kullanılmasına ve geçmişi hakkındaki uygun olmayan bilgilerin ifşa edilmesine
karşı koruyan bir yasaya uygunluğu ya da bir teamül hukuku hakkını kabul etmektedir. İfade
özgürlüğüne müdahale yoluyla oluşturulan zarar da dahil olmak üzere, özgür ifade hakları için de
benzer bir çeşitlilik de düşünülebilir. Daha açık olarak, yukarıdaki örnekte benim konuşmamı
engelleyen dört korna çalıcıya karşı, verdikleri zarardan dolayı dava açma hakkını bana verecek
olan bir haberleşmeye müdahale haksızlığı söz konusu olacaktır.
İfade özgürlüğü ilkesini meşrulaştıran, devlet müdahalesinin kendine özgü tehlikesi ise ve
ifade özgürlüğü büyük ölçüde, konuşmadan gelecek belli yararlardan ziyade, ifadeyi denetlemenin
olumsuz yönlerine dayandırılırsa, bu durumda, ifadeyi özel müdahalelere karşı korumak için belli
bir neden mevcut değil demektir. Ancak, eğer haberleşmenin, reddedilmesi güç, olumlu birtakım
avantajları varsa, müdahalecinin resmi veya özel niteliğine bakılmaksızın, bu faydalı faaliyete
yönelen kabul edilemez müdahalelere karşı bir tür himayeyi istemek, akıldan uzak değildir. Ama,
bireyler aleyhinde birtakım taleplerin yürürlüğe konması için bir mekanizma oluşturulmasından –
yasal hakların oluşturulması– bahsettiğimize göre, devlet müdahalesine karşı olan haklardan çok
farklı ve belki de daha güçlü bir anlama sahip bir şeyden söz ediyoruz demektir. Örneğin yasal bir
sözleşme hakkı vardır (sözleşmeye müdahale etmek haksızlıktır), yasal bir şöhret hakkı vardır
(buna müdahale etmek, iftira şeklindeki haksızlığa yol açar) ve yasal bir mülkiyet tasarruf hakkı
(müdahale edilmesi mülkiyete tecavüz haksızlığını doğuran) vardır. Eğer haberleşme göründüğü
kadar değerli ise, ona haksız yere müdahale, özel bir dava açmanın temelini oluşturmalıdır.
Ancak, böyle bir talep hakkının oluşturulmasına karşı direnen bazı sorunlar mevcuttur.
Bunlardan biri, kişisel mülkiyete zarar vermekten farklı olarak, haberleşmeye verilen zararı
ekonomik terimlerle ölçmenin zorluğudur. Ama bu, başa çıkılamaz bir problem değildir. Benzer
zorluklarına rağmen, şöhretin aynı derecedeki maddi değerini himaye etmek üzere, iftira ve onur
kırıcı yayın hukukunu geliştirmişizdir. Daha ciddi bir itiraz ise, bir konuşmaya müdahale
davasının, tek başına hemen her zaman anlamsız olduğu şeklindedir. Konuşanlar ve dinleyenler
farklı yerlere hareket edebilirler ve ciddi müdahale vakalarının çoğu, bir ölçüde daha maddi olan
haksızlıklarla ilgili olabilir. Ayrıca pek çok ifadeye müdahale davası, müdahaleye maruz kalan kişi
tarafından yapılan bizatihi haberleşme işidir. Bu, bir posteri diğerinin üzerine yapıştırma veya bir
başkası konuşmaya çalışırken yüksek sesle konuşma örneklerindeki durumdur. Daha önce
konuşmaya başlayan birinin önceliğinin, yüksek sesle konuşanınkine göre daha meşru olması
bana göre hiç de kesin değildir. Son olarak, zarara karşı talep oluşturmak, Özgür İfade İlkesi’ni
doğuran zor ayırımların çoğunun yapılmasını gerektirecektir. Mesela, mahkeme kararının önemi,
konuşmacının söylemek istediği kelimelerin gerçekliğine veya faydalı oluşuna göre mi
değişecektir?
Diğer bireylere karşı bir özgür ifade talep hakkı, daha derinlemesine incelenmesi gereken bir
konudur ve dolayısıyla buradaki tezler, hem yüzeysel ve hem de deneme niteliğindedir. Ancak ne
kadar derine inersek, o derecede hukukun teknik yönlerine ve farklı hukuk sistemleri arasındaki
değişikliklere bulaşırız. Oysa burada asıl vurgulamak istediğim husus, özel hukuk bağlamındaki
yasal hakların, devlet müdahalesine karşı talep edilen ahlaki veya siyasi haklardan epeyce farklı
olduğudur. Özel bir şahsa karşı özgür ifade talebi, devlete karşı özgür ifade hakkından, tür
bakımından farklıdır. İfade özgürlüğü ilkelerine başvurduğumuzda, aslında biz, ya devlete karşı
haklardan ya da devlet müdahalesinden özgürleşmeyi kabul eden, tortu niteliğinde bir
özgürlükten söz etmiş oluruz. Özel bir kişiye karşı özgür ifade hakkı talep eden bir kimse, yeni bir
çığır açmakta olduğunun ve böyle bir yasal hak için tezler ileri sürmenin, ister istemez bir Özgür
İfade İlkesi’nin sırtından asalaklık yaparak gerçekleştirilmesi gerekmediğinin farkında olmak
durumundadır. Böyle bir talebi kabul etmek kayda değer olabilir, ama büyük ölçüde farklı
yollardan gidilerek gerçekleştirilecektir.

KONUŞABİLME YETENEĞİ
Muafiyet anlamındaki özgürlük ile ehliyet olarak özgürlük arasındaki ayırım, bu bağlamda
önemlidir. Tıpkı pozitif ve negatif özgürlükler gibi, ehliyet anlamındaki özgürlük ile muafiyet
anlamındaki özgürlük de, aynı madeni paranın iki yüzü olabilir, ama aralarındaki fark, ifade
özgürlüğü teorisinin önemli bir özelliğini bize açıklayabilir. İfade özgürlüğü, sırf devletin (veya
özel kişilerin) baskısından muaf olmak olsaydı bile bu, herkesin gerçek anlamda konuşma
yeteneğine sahip olacağı ve hatta eşit ölçüde konuşabileceği anlamına gelmeyecekti. Bu durum,
daha önce verdiğim, zayıf bir sese sahip olma ya da Konuşmacılar Köşesi’ne gitmek için parası
olmama örneklerindeki durumdur.
Bunlar birazcık zoraki oluşturulmuş sorunlar gibi gelebilir, fakat kitle haberleşme araçları
bakımından çok pratik bir geçerliliği vardır. Şöyle ki, devlet müdahalesinden aynı derecede muaf
olsalar bile, radyo, televizyon, gazete, dergi ve kitap yayıncılarına ulaşabilen kişilerin, bunlara
ulaşamayanlardan daha fazla konuşma iktidarı vardır. Pek çokları, bu ekonomik ve toplumsal
fenomeni, fikirlerin açık pazaryerinin ütopyacı bir hayal olduğunu ve anlamlı bir ifade
özgürlüğünün bu dengesizliği de düzeltmesi gerektiğini iddia etmek için bir işaret olarak kabul
etmişlerdir.7 Bu kişiler, bu önemli haberleşme kanallarına ulaşmanın bir tür hak olarak devlet
tarafından yürürlüğe konması gerektiğini öne sürmektedirler. Denmektedir ki, fikirlerin pazaryeri
havanın dalgalarında veya gazete-dergi büfelerinde olduğuna göre, Konuşmacılar Köşesi’nde
konuşma yapma hakkı, fikirlerin pazaryerine katılma hakkı sayılmamalıdır.
Bu teze yapılan çeşitli itirazlar vardır. Birincisi, hiç kimsenin bir gazete ya da dergi
çıkarmasının, veya kendi kitabını yayınlamasının, doğrudan devlet baskısıyla engellenmediğidir.
Kuşkusuz ekonomik nedenler bunu yapmalarını önlemektedir, ancak devlet veya insan unsuru
sebebiyle mahrumiyet, ekonomik şartların getirdiği mahrumiyetten farklıdır. Kesinlikle pek çok
durumda bu yoksunluk, bireylerin veya devletlerin kasıtlı davranışları yüzünden ortaya
çıkmaktadır ve bu mahrumiyetlerin çoğu, toplumun özel türdeki yeni bir tasarımıyla bertaraf
edilebilmektedir. Fakat bu demek değildir ki, her bertaraf edilebilir toplumsal durum, bir ifade
özgürlüğü konusudur. Aralarında karşılıklı ilişki bulunmasına rağmen, özgürlük ve onun kullanılma
koşulları iki ayrı problemdir.8 Eğer bir gazete çıkarmak için ekonomik kaynakların eksikliği bile bir
özgür ifade hakkının varolduğunu gösterirse, bu aynı zamanda, neredeyse bütün giderilebilir
sorunlar için de geçerli olur. Mesela eğitim haberleşmenin daha etkin biçimde yapılmasını
mümkün kıldığına göre, bu tür bir ifade özgürlüğü, eğitim hakkını da destekleyecektir. Kitle
medyasına ulaşma meselesinden epeyce farklı olsa bile, madem ki para çok geniş bir dizi
halindeki haberleşme faaliyetlerini finanse etmede her zaman kullanılmaktadır, öyleyse ifade
özgürlüğü, genel bir refah ve gelirin yeniden bölüşümü hakkını da desteklemelidir. Ama özgür
ifade hakkını, bir kimsenin durumunu iyileştirebilecek her şeyi bir ‘hak’ haline getiren bir mihenk
taşı gibi görmek tuhaf kaçmaktadır.
Bir tezin çok fazla kanıtlanabilmesi veya geniş bir yoruma açık olması ya da net ayırımlardan
çok, zor anlaşılır tedricilikler içermesi gerçeği, onu bütün geçerliliğinden soyundurmaya yaramaz.
Yani yine de iddia edilebilir ki, haklar ile onların kullanılabilmesi için gereken şartların farklı
olduğunu kabul etsek bile, modern toplumda herkesin, veya en azından bütün farklı görüşlerin
ulaşma hakkının gerekli olduğu kitle haberleşme araçları, çok açık bir öneme sahiptir. Fakat bu
görüş, kitle medyasının böylesine önemli hale gelme sebeplerini ihmal etmektedir. New York
Times’ı veya Newsweek’i satın almak için kesinlikle zorlama yoktur. Ayrıca, daha az geleneksel
olan yayınlar, belli başlı ulusal yayınlarla aynı yerlerde satılmaktadır ve diğer birçoklarına ise,
sokak satıcıları veya abone olmak suretiyle kolaylıkla ulaşılmaktadır. Eğer pek revaçta olmayan
yayınlarda ifade edilen alışılmışın dışındaki [unorthodox] görüşler büyük gazetelerin etkisine sahip
olmuyorsa, bunun büyük çaptaki sebebi, haber tüketicilerinin bu sonucu tercih etmiş olmalarıdır.
Eğer pek çok kişi Socialist Worker yerine The Times’ı, Konuşmacılar Köşesi yerine sinemayı tercih
ediyorsa, bu bize toplum hakkında çok şey söylüyor olsa da, aslında bir ifade özgürlüğü sorunu
değildir. Devletin bir toplantıya izin vermesi gerektiğini söylemek, devletin dinleyici kitlesi temin
etmesi gerektiğini söylemekten epeyce farklı bir şeydir.
Kasıtlı olarak elektronik medyaya –radyo ve televizyon– ilgili sorunların üzerini örtmek
istiyorum. Çünkü radyo ve televizyonun, gazetelerle aynı tarzda ele alınmasının gerekliliği büyük
ölçüde, ya bu kitabın ya da benim uzmanlığımın ötesine geçen teknolojik delillere bağlıdır.
Sözgelimi yayın bantlarının sayısı sınırsız olsaydı, radyo-TV yayınıyla haberleşmeyi farklı biçimde
ele almak için pek fazla nedenimiz olmazdı. Ama karmaşıklığı önlemek amacıyla sınırlı tutulması

gereken belli sayıda yayın bandı söz konusu ise, eşit ölçüde ulaşılabilirliği sağlamak üzere
hükümetin bir müdahale gerekçesi olacaktır.9 Bu zorlaştırılmış ulaşılabilirliğin en uç noktasında ise
devlet mülkiyetindeki radyo ve televizyon tekeli bulunmaktadır. Bu alanda teknolojik gerçekle
siyasi teori arasındaki ilişki çok büyüktür ve o ilişkiyi araştırmayı başkalarına bırakıyorum.
Yine de bir ulaşılabilirlik teorisinin kendinde, onun zorla kabul ettirilmiş bir yükümlülüğü olup
olmadığı, gazetelere ulaşmanın bir hak olup olmadığı ya da radyo ve televizyonun bir devlet tekeli
olması gerekip gerekmediği gibi birtakım problemler vardır. Öncelikle, daha önce ileri sürdüğüm
gibi, devletin ifadeyi çoğaltma eylemi, aynı anda ifadeyi yasaklama eylemidir. Örneğin devlet, bir
gazetenin adil olmasını veya farklı görüş açılarını sunmasını istediğinde, her şeyden önce
gazeteye ne yazması gerektiğini ve dolayısıyla ne yazmaması gerektiğini söylüyor demektir. Tıpkı
tarafsızlık gibi hakkaniyet de aslında bir görüş açısıdır. Zorla kabul ettirilmiş tarafsızlık, tezin
sadece bir tarafını alabilmenin sulandırılmasıdır. Bu bütün durumlarda çok belirgin olmayabilir,
ama bir iktidarın herhangi bir gazeteden, hükümeti eleştirmeye yönelik olarak bastığı her
santimetre kolona karşılık, bir santimetre kolonu da onun politikalarını desteklemeye ayırmasını
istediğini farz edin. Bir gazeteden, her eleştiriye bir cevap yayınlamasını talep ettiğimizde, çoğu
zaman o eleştirinin gücünü köreltmiş oluruz. Devlet, radyo ve televizyon tekeliyle hava dalgalarını
kendi emrine tahsis ettiğinde, mutlak sonuç olarak güçlü bir özel haberleşme aracını gayri meşru
hale getirmiş olur. Bu politikalardan herhangi birinin mutlaka yanlış olduğunu söylemek
istemiyorum. Fakat her durumda, bir birey ya da varlığın haberleşme iktidarını gerçekten artırma
kararının, aynı zamanda diğerlerinin var kabul edilen haberleşmeleri üzerinde yasal bir sınırlama
yaratacağının farkında olmak durumundayız. Bazan avantajlar ile dezavantajlar veya kazanımlar
ile sınırlamalar arasındaki denge, zahmete değer bir politikaya ulaşmayı zorlaştırabilir. Ama bu
türden her eylem, bir kişinin iktidarını artırmanın diğer bazı kişilerin muafiyetini azaltmayı
gerektireceği ölçüsüne göre değerlendirilmelidir.
Ayrıca, her zorlanmış ulaşma hakkı, ulaşmanın kime lütfedileceğine, hangi fikirlerin fazladan
bir sergilenmeye ihtiyacı olduğuna ve bu tanıtımın haklı ve doğru olup olmadığına ilişkin bir
kararın verilmesini gerektirir. Bu tür sonuçlara herhangi bir güven ölçüsünde ulaşmak mümkün
olsa bile yasal bir ulaşma hakkı, seçme ve ayırım yapma sürecinde hükümetin de varolmasını
gerektirmelidir. Oysa Özgür İfade İlkesi’nin merkezinde bu tür hükümet müdahalelerinin
istenmezliği yattığına göre, hakkaniyete zorlayan hükümet eylemi, iyilikten çok zarar verecektir.
Zaten konu, gazetelerin tarafsız olup olmaması değildir. Mesele daha ziyade, bir iktidar organının,
gazetelerin tarafsız olup olmamalarına karar verme yetkisiyle donatılmaması gerektiğidir. Sorun
yaratan tarafsızlık kavramı değil, tarafsızlığa zorlayan kurumdur.10 Belli bir haksızlık durumunda
bir şeyler yapılması gerektiğini söylesek de söylemesek de, birbirinden ayırt edilemeyen
bağlamlardan ileri gelen bütün tarafsızlık durumlarını ele alacak bir sistemi destekleriz ve bu
durumda, o sistemin ayırımlar yapma yetkisini de tanımamız gerekir. Böylesi sorunlar, ifade
özgürlüğünün gerçekten mevcut haberleşme hakkını kapsıyor olarak ele alınması durumunda
doğaldır ve tahmin edilen faydalar ise maliyetine ancak değecek gibidir.

DAR ANLAMDAKİ BİR ÖZGÜRLÜK
İfadenin geliştirilmeye değer olmadığını veya haberleşmenin bir ‘iyi’ olarak düşünülemeyeceğini
iddia etmiyorum. Haberleşmenin, ifade üzerinde daha büyük bir sınırlamayı gerektirmeden de
geliştirilebileceği pek çok durum vardır. Mesela, tutkulu yazarları ya da marjinal ama buna değer
olan dergileri destekleyen fonlar sağlanmasını arzu edebiliriz. Ama ‘iyi’ başka, ‘özgürlük’ ise daha
farklı bir şeydir. Eğer ifade iyi bir şey olmasaydı, kütüphanelere, sanat galerilerine ve kamusal
etkinlik alanlarına halkın parasını harcamak için pek fazla sebep kalmazdı. Mesele ifadenin
geliştirilmek zorunda olmaması değil, özgür ifadenin farklı bir şey olmasıdır. Bu ikisini karıştırmak,
olsa olsa tezi bozmaya yarar.
Sonuç, Özgür İfade İlkesi’nin veya ifade özgürlüğünün, kelimenin dar anlamıyla bir
‘özgürlük’ olmasıdır. ‘Serbestlik’ [Liberty] kelimesinin, hemen hemen ‘özgürlük’ ve ‘hak’
kelimelerininki kadar çok anlama sahip olduğunu kabul ediyorum. Ama ‘serbestlik’in ‘müdahale,
sansür, kontrol, düzenleme, sınırlama, zorlama vb.’nin olmaması anlamına geldiği konusunda, en
azından akademik siyaset felsefesinde bir uzlaşma ortaya çıkmakta gibidir. 11 Bu, Isaiah Berlin’in
‘negatif özgürlük’ dediği ve Joel Feinberg’in ‘harici pozitif zorlama’nın olmaması dediği şeye çok
yakındır. Özel sansürün istisna edilmesini zaten ele almış olduğuma göre, ifade özgürlüğü en iyi,
devlet müdahalesinin olmaması olarak nitelenebilir. Bu, hükümet kontrolünün engel olmadığı,

ama ister istemez başka kontrol şekilleriyle engellenmemiş olması gerekmeyen ve mutlaka de
facto haberleşebilmeyi de gerektirmeyen bir haberleşme özgürlüğüdür.
Burada, az önce anlatılan tarzdaki bir özgürlük olarak ifade özgürlüğü kavramıyla hiçbir
surette çelişmeyen, asıl Özgür İfade İlkesi tartışmasını hatırlamak gereklidir. Özgürlük, total veya
mutlak olan bir şey değildir. Bu bağlamda özgürlük sadece, müdahale veya kontrol için daha fazla
gerekçe gösterme yükümlülüğü yaratılmasıdır. Eğer bir iktidar, kamu yararı böyle gerektiriyor
diye bana ne yapmam gerektiğini söyleyebiliyorsa ve o iktidar ne söyleyeceğimi ve ne
söylemeyeceğimi bana bildirme yetkisine sahipse, orada ifade özgürlüğü yok demektir. Eğer bir
iktidar, kamu yararı öyle gerektirdiğinde bana ne yapmam gerektiğini söylüyor, fakat konuşmamı
hiç sınırlamıyor ya da sadece çıkarların rekabet etmesi için böyle yapıyorsa, o zaman ben, azami
ölçüde ifade özgürlüğüne sahibim demektir. Eğer iktidar, normal olarak kamu yararı böyle
yapmasını gerektirdiğinde bana ne yapacağımı söylüyor, fakat sadece böyle yapmasında çok
büyük (veya önemli, esaslı) bir çıkar bulunduğunda ifademi denetliyorsa, bu durumda benim,
zayıf olmasına rağmen bir ifade özgürlüğüm var demektir. İfade özgürlüğü, hükümet eyleminin
normal ilkelerine karşı direnmenin bir güvencesidir. Ama ağırlığı değişebilir. Özgürlükler kuvvetli
ya da zayıf olabilir. Fakat siyasi anlamıyla özgürlüğü oluşturan, normal ilkelerden olan bu farktır.
Bazıları (mesela Ronald Dworkin), devlete karşı bir hakkın, ya da burada kullandığım
anlamıyla bir özgürlüğün, genellikle adli temyiz yetkisine sahip bir mahkeme sayesinde, çoğunluk
veya onun tayin ettikleri üzerindeki belli bir kontrolden ayrılamaz olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu
yanlış gibi görünmektedir. Bir başka siyasi varlık tarafından kontrol edilmese bile, eğer egemen
bir parlamento ifadeyi sınırlamak için, eşdeğer sonuçlara sebep olan diğer faaliyetlere yaptırım
uygulamak için sahip olması gerekenden daha iyi bir gerekçeye sahip olduğunu düşünüyorsa,
zayıf ve geçici de olsa bir ifade özgürlüğü ya da bir özgür ifade hakkı varolacaktır. Tanıdığı hakka
saygı göstererek, o parlamentonun kendi kendini sınırlayacağına güvenilip güvenilemeyeceği ayrı
bir konudur. Dworkin’in tezi, bir hakkın varlığı ile onu himaye eden varlığın kimliği arasındaki
ilişkiyi açıklaması bakımından önemlidir. Ama bu ilişkiyi göstermek başka, ayrı olan iki şeyi
karıştırmak başka şeydir. Bir hak ile onun zorla kabul ettirilmesi arasında yakın ilişki bulunması,
bu ikisinin bir ve aynı olduğu anlamına gelmez.
8. Bölüm İçin Bibliyografik Not
Haberleşme forumlarına ve bilgi kaynaklarına ulaşma sorunu Birleşik Devletler’de ciltler dolusu literatür ortaya çıkarmıştır.
Önemli ilave referanslar, Lee Bollinger, ‘Freedom of the press and public access: toward a theory of partial regulation of
the mass media’, Michigan Law Review 75 (1976), 1; Ronald Cass, ‘First Amendment access to government facilities’,
Virginia Law Review 65 (1979), 1287. Özgürlüklerin, hakların ve serbestliklerin arasındaki değişik biçimleri arasındaki
ayırım, hukuk ve felsefe literatüründe iyi tasvir edilmiş bir konudur. Bunun belli başlı örnekleri, Elspeth Attwool, ‘Liberties,
rights and powers’, Perspectives in jurisprudence, E. Attwool, ed. (Glasgow: University of Glasgow Press, 1977), 79
içinde; Gail Belaief, ‘Freedom and liberty’, Journal of Value Inquiry 13 (1979), 127; Lon Fuller, ‘Freedom – a suggested
analysis’, Harvard Law Review 68 (1955), 1305; John Garvey, ‘Freedom and choice in constitutional law’ Harvard Law
Review 94 (1981), 1756; Stephen Hudson and Douglas Husak, ‘Legal rights: how useful is Hohfeldian analysis’,
Philosophical Studies 37 (1980), 45; David Lyons, ‘Rights, claimants, and beneficiaries’, American Philosophical Quarterly
6 (1969), 173; Gerald Maccallum, ‘Negative and positive freedom’, Philosophical Review 76 (1967), 312; Thomas Perry,
‘Reply in defense of Hohfeld’, Philosophical Studies 37 (1980), 203; Glanville Williams, ‘The concept of legal liberty’,
Essays in legal philosophy, R. S. Summers, ed.(Oxford: Basil Blackwell, 1970), 121 içinde; David Lyons, ‘The correlativity
of rights and duties’, Noûs 4 (1970), 45.

9. BÖLÜM

Özgürlüğün Gücü

ÖZGÜR İFADE VE ÖTEKİ DEĞERLER
Bundan önceki iki bölümün her ikisi de, ifade özgürlüğü doktrini alanının belirlenmesi sorununa
tahsis edilmişti. Her ikisinde de konu büyük ölçüde, ifade özgürlüğü ilkesinin uygulanıp
uygulanmaması idi. 7. bölümde problem, ifade özgürlüğü ilkesinin bazı davranış biçimlerine
uygulanıp uygulanamayacağı, 8. bölümde ise, ilkenin birtakım zorlama şekillerine uygunluğu idi.
Bu soruların hiçbirinin net bir cevabı olamaz. Özgür İfade İlkesi’nin sınırları bulanıktır. Diğer
herhangi bir ilke gibi ifade özgürlüğü, merkezinde net durumları olduğu kadar, uygulamanın daha
az kesin ve meselelerin daha karmaşık olduğu kenar ya da gölge kısımları da bulundurur. Dahası,
bir ilkenin sınırlarının tayini çıkarların tartılmasını gerektirir. Geniş ilkelerden siyasi bir hakkın
türetilmesi, o geniş ilkeler arasında seçime ve tartıma ihtiyaç gösterir ve hakkın sınırlarının tayini,
orijinal denge üzerinden beslenir. Yine de işlemin amacı ifade özgürlüğü ilkesinin uygulanıp
uygulanamayacağını belirlemektir; ifade özgürlüğüne başvurmanın araştırılmaya elverişli olup
olmadığıdır.
Ancak bu soruya verilecek olumlu cevap, özgür ifade sorununu halletmemektedir. Bu bize,
yalnızca bir varolmayı anlatır. İfade özgürlüğü ilkesinin uygulanabilirliğini belirlemiş olarak, bu kez
de onun gücünü tespit etmemiz gerekir. Bir ilke, sadece onun uygulanıyor olması sebebiyle etkili
olmaz ve dolayısıyla bu bölümde, Özgür İfade İlkesi’nin gücünü kendi koruma alanı içinde
araştıracağım. 1. bölümde Özgür İfade İlkesi’ni, hükümet eylemi için daha büyük bir gerekçe
yükümlülüğü ve daha yüksek bir engel olarak tarif etmiştim. Şimdi, o engelin ne kadar yüksek
olduğuna ve onu aşacak olan gerekçe türlerine göz atacağım. Özgür İfade İlkesi’nin karşısında
hangi çıkarlar ve hangi şartlar altında üstün gelir? Özgür İfade İlkesi’ni ne yenebilir ya da
tersinden, bu İlke’nin gücü ne kadardır?
İfadenin başkasına saygı yönünü ön plana çıkartarak ve bu gerçeği Özgür İfade İlkesi’nin
tanımına katmak suretiyle, bunu pek çoklarının algıladığından daha zor bir problem haline
getirdim. Eğer ifade özgürlüğü, ifadenin bir kendine saygı davranışı olması üzerinden öncüllenirse,
o zaman belli bir durumda ifadenin zarara sebep olduğu şeklindeki basit bir açıklama, onun
sınırlanmasını savunmak için yeterlidir.1 Ama bu zarar verme yeteneği, hemen her konuşmanın
içinde mevcuttur. Özgür İfade İlkesi’ni kabul etmek, zararlı etkisine rağmen bir ifadeyi himaye
etmeyi gerektirir. Bu nedenle, bazı ifade veya ifade kategorilerinin zarara neden olduğunu
kanıtlamak, eo ipso ifadenin sınırlanması gerektiği sonucuna götürmez. Özgür İfade İlkesi, zaten
bunu hesaba katmıştır. Bazı ifadelerin istenmeyen sonuçlara yol açtığı şeklindeki gözlem, ifade
özgürlüğü sorununun çözümü için tek başına yetersizdir. Özgür İfade İlkesi, normalde iktidar
eylemini savunmak için ihtiyaç duyulacak olanlardan daha ciddi sonuçları önlemek gibi bir
gerekçenin savunulmasını icap ettirir. Özgür ifade çıkarının gücünü, karşıt çıkarların gücünü ve
bu ikisi arasındaki dengeyi değerlendirmek gibi zor bir görevin ötesinde başka bir yol
bulunmamaktadır. Bu görevin her durumda söz konusu olmadığını ileri sürmek, sorunun bütün
boyutlarını ihmal etmek olur. Ben bu görevi burada daha da zorlaştırdım, fakat tanımlamalar
yaparak, önemli sorunlardan uzaklaşmak amacında değilim.
Bütün ifade özgürlüğü problemlerini ele almamıza imkan verecek basit bir formül teklif
etmiyorum. Bir toplumdaki idealler değişik olabilir ve bu yüzden, karşıt çıkarların ağırlığı da
değişik olacaktır. Böylesine karmaşık değişkenlerin dengelenmesi, sözlü ya da matematiksel kesin
formüllere indirgenemez. Ancak, karşıt çıkarları değerlendirmek için bir metot araştırmak, yine de
faydalıdır.

ÖNCELİK SORUNU
Sorunun temelinde yatanlardan biri, bir tarafta ifade özgürlüğü ile diğer tarafta birbirleriyle
bağdaşmayan değişik çıkarlar arasındaki birtakım öncelik ilkelerinin değerlendirilmesi konusudur.

Bağdaşmazlık kavramı önemlidir. Muayyen herhangi bir durumda hem sınırsız ifadeyi ve hem de
engellenmeksizin gelişen bir başka çıkarı bütünüyle uzlaştırmak mümkün olsaydı, ifade özgürlüğü
konusunu düşünmeye bile gerek kalmazdı. Zorluk yalnızca ifade diğer bazı çıkarları etkileyeceği
zaman ya da başka birtakım çıkarların himayesi, ifadenin sınırlanmasını gerektirdiğinde ortaya
çıkmaktadır. İfade özgürlüğü, ister istemez diğer çıkarların tanınmasıyla bağdaşmak zorunda
değildir, ama sadece tartma ve öncelikler ihdas etme gerektiren bir sorun varolduğunda
bağdaşmazlık mevcuttur.
Bu uyuşmazlığın mevcut olduğu durumlarda, öncelik meseleleri iki türlüdür. Ayırımın sadece
bir derece meselesi olduğunu kısaca göstermeyi umuyorum, ama önce ayırımı oluşturmak faydalı
olacaktır. Birinci tür öncelik problemi, genel kamu yararına karşı ifade özgürlüğü dengesini
kurmak zorunda kaldığımızda ortay çıkmaktadır. Genç erkeklere, halen devam etmekte olan bir
savaşta görev almak üzere askere alınmalarına karşı koymalarını tavsiye eden broşürler dağıtan
bir kimse örneğini göz önüne alın. Savaşın, kamu yararı böyle gerektirdiği için (güvenliğin
korunması, ulusal sınırların dokunulmazlığı vesaire) yapılmakta olduğunu ve üstelik, broşürleri
okumasalardı bu göreve gidecek olan birtakım insanların, broşürlerin dağıtılmasının bir sonucu
olarak bu hizmete gitmeyeceklerini farz edin. Bu durumda biz, ifadenin (broşürlerin
dağıtılmasının) kamu çıkarına zarar verdiğini söyleyebiliriz. Broşürlerin dağıtılması üzerinde söz
konusu olabilecek sınırlama, kamu yararına verilebilecek muhtemel bir zarar karşısında ifade
özgürlüğü ilkesini besleyen çıkarların tartılmasını gerektirecektir. Ama sadece tartmakta
olduğumuzu söylemek yeterli değildir. Eğer Özgür İfade İlkesi yürürlükteyse, karine, sınırlamaya
karşı olmak zorundadır –mutlaka çürütülemez bir karine değil, ama yine de bir karinedir.
Kanıtlama yükümlülüğü, kamu yararına düşer. Yani buna niçin gerek duyulduğunu ve kamu
yararının niçin özellikle bu olayda tehlike içinde bulunduğunu ispat etmek, ifadenin sınırlanmasını
destekleyenlere düşmektedir. Sadece sınırlamanın kamu yararını artıracağını kanıtlamak da
yeterli değildir, çünkü Özgür İfade İlkesi’nin istediği daha yüksek bir gerekçelendirme
yükümlülüğü ihmal edilmiş olmaktadır. İfade özgürlüğünün genel kamu yararına karşı
tartılmasının söz konusu olduğu ve özgür ifade hakkından başka özel bireysel hakların söz konusu
olmadığı bütün durumlarda,2 çıkarları tartarız, ama başparmağımız terazinin özgür ifade kefesini
işaret eder.
Yukarıdaki örneği, terazinin her iki kefesinde özel bireysel hakların olduğu bir vaka ile
kıyaslayın. Devam etmekte olan bir cinayet davasından önce yayınlanan gazete haberi olayı, buna
iyi bir örnektir. Jüriye seçilmesi muhtemel kişilerin, eğer sınırlama yoksa davanın birtakım
gerçeklerini okuyacaklarını ve gazete haberinin, mahkemenin önüne gelecek delillerle paralellik
göstermeyeceğini varsayarak, bu yayının, sanığın adil bir yargılama geçirme şansına zarar
vermesi muhtemeldir.3 Öte yandan gazete yayını üzerinde yapılacak bir sınırlama, doğrudan
Özgür İfade İlkesi’nin alanına girecektir. Cinayet davaları da dahil, yargılama sürecine ilişkin
yayınlar, ilkenin daha önemli gerekçelerinden biridir. Şimdi, doğal olarak adil yargılamaların
yerine getirilmesinde kamu yararı bulunmasına rağmen, öte yanda bu sanığın da adil yargılanma
geçirmek gibi kuvvetli bir hakkı vardır. Adil yargılanma hakkı, farklı sistemlerde yargılama
usulündeki farklı önlemlerin kaynağıdır, fakat bu, hemen hemen bütün toplumlarda, büyük güce
sahip bir haktır. Bu nedenle, ulusal güvenliği ilgilendiren önceki örneğin aksine bu örnekte, özel
bir hakkı bir başka hakka karşı tartmak zorundayız. Nasıl ki ifade özgürlüğü üzerindeki sınırlama
özellikle güçlü bir gerekçe istiyorsa, adil yargılanma hakkı üzerindeki sınırlama da böyledir. Tıpkı
Özgür İfade İlkesi gibi bir de Adil Yargılanma İlkesi vardır. Demin verilen örnekte olduğu gibi bu
iki ilke çatıştığında, iki ilke arasındaki önceliği, ilkelerin bu örnekte uygulanmasında söz konusu
olan çıkarların gücünü ve bu vakadaki özel uygulamada ortaya çıkan çıkarların gücünü belirlemek
zorunda kalırız. İfade özgürlüğünün kamu yararına karşı olduğu durumlarda, her bir durum için
cevabı bilemeyiz, ama analizin, özgür ifade çıkarına özel bir saygı temin etmesi gerektiğini biliriz.
Ancak, devlet gücü üzerindeki kesin sınırlamanın bir başka kişiye karşı olduğu bu örnekte, özgür
ifade çıkarının varlığından, karinenin onun lehine olması gerektiğini çıkartamayız. Bazı durumlarda
Adil Yargılanma İlkesi, Özgür İfade İlkesi’nden daha önemli olabilmektedir. Özgür İfade İlkesi, her
durumda kendi alanı içinde önemlidir, fakat yalnızca, terazinin öbür kefesinde tanımı belli bir
kişisel hak bulunmadığı zaman, zorunlu olarak bütün durumlarda daha önemlidir.
Bu yüzden, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak olmadığını ve olamayacağını iddia etmek,
nispeten tartışmasız gibi görünmektedir. Ama bu genel ifade, büyük oranda uygun iki kısıtlamayla
ıslah edilmelidir. İlk olarak, sadece bir hakkın gücü ile alanı arasındaki ayırımı değil, ilişkiyi de
bilmek gerekir. Bu terminoloji, daha önce ele almış olduğum koruma ile himaye arasındaki

ayırımın diğer bir biçimde ifade edilmesinden başka bir şey değildir, fakat ‘güç’ ve ‘alan’ terimleri,
bu bağlamda özellikle açıklayıcıdır. Bir hakkın alanı, onun ulaştığı faaliyetlerin yayılma sahasıdır.
Haklar, alan bakımından dar veya geniş olabilir. İfade özgürlüğünün alanını kendini ifade etme
özgürlüğü olarak tanımlamak çok geniş, onu haberleşme özgürlüğü olarak tanımlamak haliyle
daha dar ve siyasi haberleşme özgürlüğü olarak tanımlamak ise iyice dardır. Bir hakkın gücü ise,
kendi alanı içindeki karşıt çıkarlara veya değerlere ya da diğer haklara üstün gelebilme iktidarıdır.
Bu ayırım, her ne kadar ifade özgürlüğü konusundaki tartışmalarda çoğunlukla ihmal edilse de,
yeni bir şey değildir. Burada işaret etmek istediğim husus, bir hakkın alanı ile o hakkın gücünün,
mantıksal bir sıkı ilişki ile bağlı olmamalarına rağmen, bunların çoğunlukla birbirleriyle ters orantı
içinde bulunmalarıdır. Hakkın alanı ne kadar genişlerse, muhtemelen gücü de o kadar zayıflar,
bunun sebebi büyük oranda, genişleyen alanın, bazıları eşit önemde veya daha önemli olabilen
diğer çıkarlarla çatışma ihtimalini artırmasıdır. Buna karşılık, alan bakımından daha dar olan
haklar, o dar alanları içinde, daha kolay bir biçimde çok güçlü olarak ele alınabilir. Mesela,
tümüyle sözlü bir siyasi ifadenin çok güçlü, neredeyse mutlak bir hak olduğunu söylemek, kendini
ifade etme hakkının güçlü olarak nitelenebileceğini söylemekten çok daha kolaydır. Herhangi bir
hak incelemesi, öncelikle bu karşılıklı ilişkiyi tanımalıdır ve daha sonra alan ile güç arasındaki belli
bir dengeyi korumaya çalışmalıdır. Bu en kolay olandır, ama mutlaka sınır yakınlarındaki en iyi
olmayabilir. Sözgelimi Meiklejohn, ifade özgürlüğünü siyasi ifade özgürlüğü olarak, fayda amacı
dışında kalanlara göre tanımladı. Bu dar alan içinde, onun açısından, hakkı mutlak olarak
tanımlamak (ki o da böyle yaptı), diğer haberleşme şekillerini içerecek şekilde alanı genişletmesi
durumundakinden daha kolaydı. Ancak bir hakkı ne kadar dar olarak tanımlarsak, hakkın tanınma
gerekçesi içinde kalabilecek olan davranışları, koruma altından çıkarma ihtimalimiz de o ölçüde
artar. Siyasi müzakere özgürlüğü olarak ifade özgürlüğü, derin bir Özgür İfade İlkesi teorisinin
kapsamayı savunduklarını daha fazla dışarıda bırakma pahasına, basit bir mutlakıyet
kazanmaktadır.
İkinci olarak, bir siyasi hakkın mutlaklığı ile bir yasal hakkın mutlaklığı arasında önemli bir
fark vardır. Kuvvetli, fakat mutlak olmayan bir siyasi hak yine de, uygulama seviyesinde mutlak
bir yasal hakka dönüştürülebilir. Sorun dengeleme işleminin hangi seviyede olacağı ve bu tartma
sürecinin hangi kişilere ya da kurumlara emanet edileceği ile ilgilidir. Bu bakımdan meseleler,
eylem faydacılığını [act-utilitarianism] ve kural faydacılığını [rule-utilitarianism] ortaya çıkaran
anlayışlarla paralellikler gösterir. Yargıçların, jürilerin veya (anayasal kurallar durumunda) yasa
koyucuların, açıkça belirlenmiş bir dengeleme işleminde Özgür İfade İlkesi’ne yeterince ağırlık
vermemeleri ihtimalini önlemek için bir mutlak hakka sahip olmanın en iyisi olacağına karar
vererek, meseleleri kural koyma seviyesinde dengeleyebiliriz. Ya da bunun yerine, dengelemenin
uygulama seviyesinde yer almasını kabul edebilir, böylece, mesela hakimlerin tek tek her davada
karşı koyan çıkarların Özgür İfade İlkesi’nden daha önemli olup olmadığını belirlemelerine imkan
verebiliriz. Çoğunlukla bu, sırf kendine özgü [ad hoc] türün veya özelleştirilmiş tartımın, yeterince
güçlü olmayan bir ifade özgürlüğü ilkesi ile sonuçlandığı kabul edilir, öyle ki ifade özgürlüğünün
‘dengeden sapmış’ olma tehlikesi söz konusudur.4 Bu bir ampirik gözlem olarak doğru olabilir,
ama mutlaka doğru demek değildir. Kural koyma seviyesinde yeterince güçlü olmayan ilkeler
oluşturmak mümkündür, ama bir yargıç için, bir ilkeyi uygulama seviyesinde ona büyük güç
kazandıracak tarzda ele almak da aynı derecede mümkündür. Bir siyasi ilkenin tam analizi,
herhangi bir kurumun o ilkeyi hangi ölçüde himaye edeceğiyle de meşgul olmalıdır ve bu yüzden
bir ilkenin gücü sorunu, genelde siyasi ilkelerin himayesi için kurumların planlanması sorunuyla iç
içe geçmektedir.
Bu sebeplerle, öncelik problemini bütünüyle farklı bir sorun olarak tartışmak zordur. Öncelik
sorunları, önceliği söz konusu olan çıkarın ve önceliği belirlemek durumunda olan kurumun
tanımıyla iç içedir. Fakat ortaya çıkan bu itirazlara rağmen, ifade özgürlüğü ile diğer önemli
çıkarlar arasındaki önceliği değerlendirirken bazı önemli sorunların ayrı ayrı tartışılmasının faydalı
olacağını düşünüyorum.
Nispi öncelik sorununa bakarken istatistikçilerin analiz metotlarına göz atmak yardımcı
olacaktır. Adaletin dağıtımı sorunlarıyla uğraşırken çok sık kullanılan farksızlık eğrisi analizi,
gerçekte çok seyrek görülen bir dağıtım kaynağı söz konusu olduğunda epeyce aydınlatıcıdır. İki
eksenin, kıtlık olmasa çatışmanın da olmayacağı malları temsil ettiği farksızlık eğrilerinden çok
şey öğrenebiliriz. Aslında silah ile tereyağı arasında, her ikisini birden istediğimiz takdirde satın
alacak kaynaklara sahip olmamamız durumu dışında, aslen hiçbir aykırılık yoktur. Öte yandan
ifade özgürlüğü, zorunlu olarak aralarında çatışma bulunan çıkarlar arasında bir denge gerektirir.

Ahlaksızlığı savunan yayınların dağıtılması, belli bir kamu ahlakının azami ölçüde geliştirilmesiyle
çelişir; iktidarın eleştirilmesi, güçlü bir merkezi otorite kurulmasına ters düşer; bir duruşma
öncesindeki yoğun yayınlar, adil bir yargılamanın çıkarlarına uygun düşmez. Ayrıca Özgür İfade
İlkesi’nin altında yatan gerekçelerin pek çoğu, belirsizlik kavramlarından, yani bilginin
araştırılmasında veya ifadenin denetlenmesi sürecinde hükümete güvenilip güvenilemeyeceği gibi
belirsizliklerden türetilmiştir. İşte bu belirsizlik gereğince, karar alma tekniklerinin uygulanması,
özellikle isabetli gibi görünmektedir. Bütün bu durumlarda, istatistikçilerin hata analizini,
ekonomistlerin farksızlık eğrisi analizinden daha aydınlatıcı bulmama rağmen, söylediğim şeyin
başka terimlerle ifade edilemeyeceği iddiasında da değilim.
Yararlı bir başlangıç noktası, Blackstone’un, on suçlu insanın serbest bırakılması, bir masum
insanın cezalandırılmasından daha iyidir, şeklindeki özdeyişidir. Çeşitli önemli hususlar bu sözde
yer almaktadır. Öncelikle, mükemmel (hatasız) bir sistemde bu örnek anlamsız olacaktır. Eğer
suçluları ve suçsuzları tam bir doğruluk garantisi içinde belirleyebilseydik, masumları
cezalandırma ve suçluları serbest bırakma gibi bir durumun söz konusu olacağı herhangi bir olay
mümkün olmayacağı için, bu oran bize hiçbir şey ifade etmeyecekti. Ama, isnat edilen bir suça
dair gerçeklerin belirlenmesi işinde hata yapmakta olduğumuzu ve ayrıca hukuku vakalara
uygulamada da hata yaptığımızı kabul ettiğimize göre, bazı davalarda yanlış sonuçlara ulaşmamız
ihtimalinin olacağını da itiraf etmek zorundayız. Yapılan hatalar, eksik kapsama hataları
olabileceği gibi, aşırı kapsama şeklindeki hatalar da olabilir. Meselelerin doğruluk durumu
hakkında kesin bilgiye sahip olmadığımızdan, bir masumluk hükmünün, aslında suçlu olan bir
kimsenin serbest bırakılma kararı olmadığından (bir eksik kapsama hatası) veya bir suçluluk
hükmünün, gerçekte masum olan birinin cezalandırılması kararı olmadığından (bir aşırı kapsama
hatası) mutlak surette emin olamayız.
İfade özgürlüğü problemleri de benzer durumlar sergilemektedir. Eğer bir kimse isyana
teşvik edici yayın yapma suçundan yargılanıyorsa, ulusal güvenlik için tehdit oluşturan birtakım
kelimeleri ifade etmekten dolayı muhakeme ediliyordur. Yine bu konuyu eksik kapsama ya da
aşırı kapsama hatası ihtimallerine göre sunmuş olalım. Sözleri ulusal güvenliğe zarar veren bir
kişi masum bulunabilir, buna karşılık söz konusu etkiye sahip olmayan kelimeler sarf eden bir
kimse ise suçlu bulunabilir. Benzer biçimde, bir iftira fiilinde mahkeme, iftira niteliğinde görülen
sözlerin gerçeği yansıttığı veya şöhretin zarar görmediği durumlarda cezaya hükmedebilir, ya da
sözlerin hem yalan olduğu ve hem de şöhrete zarar verdiği durumlarda ise sorumluluğa
hükmetmeyebilir. Ya da bir müstehcenlik davasında, aslında müstehcen olmayan eserler
müstehcen bulunabilir ve müstehcen olanlar ise müstehcen kabul edilmeyebilir. 5 İfade üzerinde
kontrol uygulaması, mahkeme ya da başka bir karar verici organ vasıtasıyla olduğundan dolayı,
ceza hukukunun uygulamalarında olduğu gibi ifadeyi denetleme işleminde de mevcut olabilen iki
farklı türde hata ihtimali söz konusu olabilmektedir.
Blackstone bu iki farklı türdeki hatayı tespit etmiş ve ayrıca, ceza hukukunda bu iki hatayı
aynı ciddiyetle ele almadığımızın da farkına varmıştır. Onda bir oranıyla ifade edilen şey, bireysel
özgürlükten yanlışlıkla mahrum bırakılmanın, aslında suçlu olan birinin yanlışlıkla
salıverilmesinden çok daha önemli olduğu inancıdır. Bu, suçlunun yanlışlıkla salıverilmesi zarara
sebep olmuyor demek değildir. Suçluya ceza vermekteki eksiklik, suçlunun müeyyideden
kurtulmasına izin vermek suretiyle, ceza hukukunun karşılık verme amaçlarında azalmalara
neden olmaktadır. Ayrıca cezanın kaçınılamazlığını zaafa uğratarak caydırıcılık amacına, daha
sonra birtakım suçlar işleme ihtimali suçsuz birine göre daha fazla olan bir kimseyi serbest
bırakmak suretiyle de güvenlik amacına da zarar vermektedir. Böylece suçlunun serbest
bırakılması, çeşitli yollardan kamu çıkarına zarar vermiş olmaktadır. Ama karşı hata, yani suçsuz
birinin cezalandırılması, kişisel özgürlük yönünden bireysel çıkara, yani özellikle önemli olan
kişisel faydaya zarar verdiği gibi, adalet, tarafsızlık ve adli sürecin etkin kullanımı yönlerinden de
toplumsal çıkarlara zarar vermektedir. Bu sebeplerle, diğerlerine göre bu ikinci hatayı daha ciddi
görür, adli süreci ve cezalandırma sistemini, bu türdeki hatanın diğer çeşit hatalara tercih edildiği
bir tarzda tasarlarız. Kanıtlama yükümlülüğü, suçsuzluk karinesi, mahkumiyet kararında jüri
üyelerinin oybirliğinin gerekliliği ve kendisini suçlamaktan muaf olma gibi, sürece ilişkin araçların
kullanılmasıyla, bir kimsenin herhangi bir suçtan dolayı mahkum edilmesini özellikle zorlaştırırız.
Böyle yapmakla da, suçsuz birinin hüküm giymesini güçleştirir, ama bunu, aynı zamanda
suçlunun mahkum edilmesini zorlaştırma pahasına yapmış oluruz. İki hata türünün zararına
verdiğimiz farklı ağırlıklar sebebiyle bu, ödemeye razı olduğumuz bir fiyattır.

Bu yaklaşım, çıkarları dengeleme metodudur. Eğer masum açısından kişisel özgürlük
dokunulamaz bir hak olarak ele alınıyorsa, bu durumda masum insanın hiç mahkum edilmemesini
ne pahasına olursa olsun sağlamayı arzu etmemiz gerekecektir. Bu amaca, hiç kimseyi mahkum
etmeyerek de ulaşabilirdik. Ve eğer bütün suçlu kişileri cezalandırmak, kamu yararının üstün
gelmesi olarak kabul edilirse, bunu herkesi cezalandırarak, böylece bütün suçluların
cezalandırılmış olmasını sağlayarak da yapabilirdik. İşte bu iki aşırı uç arasında bir orta yol
seçerek çıkarları dengeleriz. Ama bu işlemi sanık lehine olacak şekilde çarpıtmak suretiyle, bir
çıkarın diğerinden daha önemli olduğunu kabul etmiş olmaktayız.
Ancak karar verme işleminin çarpıtılmasının, optimum doğruluk hususunda bir maliyet
gerektireceğini de kabul etmek gerekir. Tarafsız olarak gerçeği bulma sürecini, gerçeğin
belirlenmesinden ziyade başkasının çıkarını göz önüne almak amacıyla her ne zaman tahrif etsek,
hatalı sonuçlar elde etme sıklığının artması gibi bir bedel öderiz. Kanıtlama yükümlülüğüne göre,
sanığın suçlu olma ihtimalinin, olmama ihtimalinden daha fazla (% 50.1) gibi göründüğü zaman
onu cezalandırmak şeklinde bir karar verme kuralı oluşturmak suretiyle azami doğruluk elde
edilir. Sanığın masum olması suçlu olmasından daha muhtemel olduğunda ise, onu
cezalandırmayız. Bu karar verme kuralı, herhangi bir belirsizlik seviyesinde en az hata yapacaktır.
Ama kişisel özgürlüğün üstün değer olduğunu kabul ettiğimizde, makul bir şüphenin ötesinde bir
kanıtlamanın gerektiğini savunur ve sadece, kabaca % 95’lik bir suçluluk garantisi olduğunda
mahkum edeceğimizi ve cezalandıracağımızı söyleriz. Böyle yaparak, sanığın muhtemelen suçlu
olduğu (%50.1’den % 94.9’a kadar) pek çok davada, kendimizi görevini yapmış sayarız. Böylece
de doğruluk payı tercihlerimizin bedelini ödemiş oluruz. Tümünde daha fazla hatalar yapabiliriz,
fakat en zararlı gördüğümüz türden hataları daha az yapmış oluruz.
Şimdi adli süreçten, tekrar ifade özgürlüğüne dönmek istiyorum.6 Özgür ifadenin güçlü
anlamıyla bir hak olduğu bir Özgür İfade İlkesi’nin varlığını kabul etmişsek, adli süreçte kişisel
özgürlüğün işgal ettiği yerin aynısını bu denklem içinde ifade özgürlüğü işgal edecektir. Genel
kamu yararına karşı tarttığımızda, ifade özgürlüğü üstün değer olarak alınır. Bunu yapmak için,
yanlışlıkla öyle değerlendirilmiş bir ifade özgürlüğü ihlalinin, kamu yararına yanlışlıkla zarar
vermekten daha ciddi bir zarar oluşturduğu bir sistem ele alınmalıdır. Kuşkusuz hata oranları, adli
süreçte kullandıklarımızın aynısı olmak zorunda değildir. Ama eğer kuralların tanzimi, ifade
özgürlüğü hatalarını en aza indirmek açısından, diğer hataların artması pahasına da olsa, hiç
olmazsa bazı dengesizlikler getirmiyorsa, Özgür İfade İlkesi’ni yasalarımıza dahil etmiyoruz
demektir.
İstatistiksel ilişkinin incelenmesi, önemli değerlere saygı göstermek uğruna doğruluğu ne
ölçüde feda ettiğimizi ortaya çıkarır. Daha ciddi bir başka türden hatayı azaltmak karşılığında bazı
türdeki hataların artmasına razıyızdır. İşte burada önemli bir nokta ortaya çıkmaktadır. İfade
özgürlüğünün yanlışlıkla uygulandığı özel bir durumun belirlenmiş olması, özgür ifade aleyhinde
geçerli bir tezin temelini oluşturmaz. Tezin geçerli olmama sebebi, belirsizlikler dünyası
gereğince, bir ifade özgürlüğü doktrininin kabul edilmesinin, tıpkı kişisel özgürlük ilkesinin
suçlunun aklandığı durumlara yol açabileceği gibi, özgür ifade talebinin yanlışlıkla kabul gördüğü
durumlara da yol açabilecek olmasıdır. Bu gibi hataların sistemin içine dahil edilmiş olması
sebebiyle, belli bir yanlışlığın tespit edilmiş olması, hiçbir şekilde sistemin yanlış kurulduğunu
göstermez. Mükemmel bir kurala ulaşılması mümkün değildir. Yalnızca iki alternatifle –eksik
koruma veya aşırı koruma– yüz yüzeyizdir. Güçlü bir ilke kabul ettiğimizde, eksik korumayı aşırı
korumadan daha büyük bir zarar olarak görüyoruz demektir.7 İfadeyi aşırı korumamız, biz öyle
istediğimiz için değil, eksik korumanın tek alternatifi olması sebebiyledir. Aşırı koruma tarzındaki
hatalar bu tercihin içine dahil edilmiş olduğundan, bu tür hataların tespit edilmiş olması, bizim
Özgür İfade İlkesi’ni tanımak üzere başlangıçta yaptığımız tercih sırasında zaten bildiğimiz
şeylerden başka bir şey anlatmaz.
Bu, terazinin ifade özgürlüğü kefesinden yana çok fazla kayamayacağı anlamına gelmez.
Tıpkı birçok suçlu insanın serbest kalmasına sebep olduğunda adli süreç kuralının kabul edilemez
bulunabileceği gibi, daha az zarara sebep olanlara göre çok fazla hataya yol açtığı için bir kuralın
tatmin edici olmaması da tümüyle mümkündür. Fakat bu tez bizi, bütün hatalar arasındaki
dengeyi yeniden değerlendirmeye zorlayacak kadar çok fazla sayıdaki durum üzerinden ileri
sürülmek durumundadır. Söz konusu oran, hep ile istatistiksel olarak anlamlı bir sayı arasında bir
orandır.
Bütün bunlar olsa olsa, bir Özgür İfade İlkesi’nin tanınmasının, topluma bir maliyet
getireceği gerçeğini gösterir. Mesela iktidarı eleştirme hakkını kabul ettiğimizde, etkinlik ve

otoritede bir azalmayı da kabullenmiş oluruz. Yalnızca, bu maliyeti kabulleniyorsak Özgür İfade
İlkesi’ni tanımamız gerekir. Hiçbir şey yerine bir şey elde etme çabası içinde değilsek,
maliyetlerden şikayet etmemiz için de bir neden kalmayacaktır.
Çıkarları dengelemek zordur, çünkü süreç deneysel ve istatistikseldir. Faydalar ise nadiren
belirgindir ve maliyetleri de ancak belli sayıda duruşma yapıldıktan sonra öğreniriz. Ama ne yazık
ki, duruşma ve hata yaklaşımından kaçış yoktur. İfade özgürlüğü ile diğer bir çıkar arasındaki
muhtemel çatışmayı kabul ederiz, özgür ifade çıkarının öncelik derecesini tahmin ederiz ve o nispi
önceliği en iyi dahil edebileceğimiz bir kuralı oluştururuz. Bir süre geçtikten sonra ifade
özgürlüğünün arzu ettiğimiz ölçüde gelişip gelişmediğini ve maliyetlerin taşınabilir olup olmadığını
değerlendirmeye çalışırız. Eğer sonuçtan memnun olmamışsak, kuralı ayarlar ve tatmin edici
sonuç alıncaya dek böyle yapmaya devam ederiz. Bu, kaba ayarlardan daha ince olanlarına doğru
ilerleyen ve devamlı olan bir ince ayar işlemidir. Burada, toplumun kural koyucularına yönelik bir
donanım kılavuzu tasvir etmek niyetinde değilim, bu sadece, mevcut olan fakat nadiren dile
getirilen bir sürecin tasviridir.
Özgür ifade ile bir başka güçlü ilke arasında çatışma olduğunda, her ikisini uzlaştıran bir
kural, ifadeye öncelik vermeyebilir. Sözgelimi duruşma öncesinde yapılan yayınları ele alırken,
adil bir duruşmayı basının engellenmesinden daha önemli kabul edebiliriz ve bu da kuralın içine
dahil edilebilir.8 Ama işte burada karmaşıklık söz konusudur. Eğer adli süreçteki dengesizliğin
altında yatan bireysel çıkar, özgürlükten yanlışlıkla mahrum edilmeye karşı korunma çıkarı ise, bu
çıkara ancak, duruşma öncesi yayınlar sebebiyle zarar gören bir sanığın serbest bırakılmasıyla
katkıda bulunulabilir. Fakat bu, ceza hukukunun uygulanmasındaki kamu çıkarına yeterince önem
vermemektedir. Bu yüzden üç eksen üzerinde dengeleme yaparız: özgür basındaki güçlü çıkar;
suçlunun cezalandırılmasındaki daha zayıf, ama yine de önemli kamu çıkarı; ve sanığın adil bir
yargılamadaki güçlü çıkarı. Hesapları daha da karmaşıklaştıran başka çıkarlar da düşünülebilir.
Yarışan çıkarların sübjektif değerlendirmesinden kaçış yoktur, ama çıkarların çokluğunu ve belli
bir kural formüle etme girişimini kuşatan öncelik ve hata problemlerini kabul ettiğimizde, süreç
daha akılcı hale gelir.

GEREKÇENİN STANDARDI
Defalarca vurguladığım gibi, bir Özgür İfade İlkesi’nin kabul edilmesi, haberleşmeye yönelik
hükümet fiilleri için, diğer davranış biçimlerine yönelik hükümet eylemlerinden daha büyük bir
gerekçe yükümlülüğünün oluşturulmasını gerektirir. Bu yükümlülüğü nitelemek üzere benimsenen
belli sözler, ifade özgürlüğü ile diğer çıkarlar arsındaki dengenin yönünü yansıtacaktır. Örneğin
Amerikan ifade özgürlüğü doktrininden uyarlanan, ifadenin ancak o ifadenin kamu yararı
açısından önemli bir zarara sebep olacağına dair açık ve hazır bir tehlike varolduğunda
kısıtlanabileceği şeklindeki kuralı ele alalım.9 Buna kıyasen, Özgür İfade İlkesi bulunmadığında
varolabilen şöyle bir farazi kural oluşturabiliriz: zarara sebep olması muhtemel olduğunda, ifade
sınırlanabilir.10 Bu iki kural arasındaki mukayese aydınlatıcıdır. Güçlü kural, tehlikenin açık
olmasını gerektirirken, zayıf kural, tehlike daha az kesin olduğunda bile ifadenin denetlenmesine
izin vermektedir. Güçlü kural tehlikenin o anda olmasını gerektirmekte, fakat zayıf kural, zaman
bakımından daha uzak bir tehlike durumunda denetlemeye imkan vermektedir. Güçlü kural
önemli bir zararı şart koşarken, zayıf kurala göre, standart duruma karşı koyan herhangi bir zarar
yeterlidir. Eğer bütün bu unsurları katarak bir tehlikelilik skalası tasavvur edersek, açık ve hazır
tehlike standardının, tehlike skalası üzerinde 90 birimlik bir okuma gerektirdiğini söyleyebiliriz,
halbuki zayıf test, sadece 55 birimlik bir okumayı yeterli bulmaktadır. Bu durumda açık ve hazır
tehlike standardı gereğince, tehlikeli oldukları gerçeğine rağmen, 55 ile 89 arasında kalan (bunlar
dahil) bütün tehlikeler, devlet kontrolünden muaftır. İzin verilen bu tehlikeler, bir Özgür İfade
İlkesi’ni kabul etmek üzere ödediğimiz fiyattır. Zor olan soru, izin verilen tehlikenin sayısının veya
etkisinin, bunların toplam gücünün, ifade özgürlüğünün izin verilen daha kuvvetli birim
ağırlığından fazla olacak kadar katlanılamaz hale geldiği noktayı belirlemektir. Ancak, izin verilen
tehlikelerin varolmasını sağlamadıkça, bu soruyu sormaya bile başlayamayız.
Özgür ifade kararlarının önceden kestirilebilir yönlerini ve gelecekle ilgili belirsizlik
şartlarında bir karar vermenin aslen varolan sebep ve sonuç tahminlerini vurgulaması sebebiyle,
ulusal güvenlik sorunu yararlı bir örnektir. Derecelendirmedeki parlak çizgilerin yerini tutacak
olan, aşağıdaki fazlaca basitleştirilmiş örnek, bu hususu belirginleştirmede yardımcıdır. Devlete
karşı silahlı devrimi destekleyen bir grup insan düşünün. Bunların faaliyetleriyle ilgili iki sonuç

muhtemeldir. Sonuçlardan biri, insanların bu taraftarlığı dinlemeleri, ama desteklenen fikirleri
reddetmeleridir. Diğer sonuç ise büyük bir azınlığın silahlı devrimin gerekliliğine ikna edilmesi ve
sonuç olarak, halkın çoğunluğu tarafından özgürce desteklenen demokratik bir hükümete karşı
silahlanmaları ve onu devirmeleridir.Şimdi iki muhtemel sonucun ortaya çıkacağını, sadece
tahmin edebilmemize rağmen, silahlı devrime olan bu desteği yasaklayıp yasaklamayacağımıza
ilişkin bir karar vermek durumundayız. Yasaklayıp yasaklamama kararını işin içine kattığımızda,
dört muhtemel sonuç söz konusudur: 1) İzin verildiği takdirde bir devrime sebep olabilecek olan
ifadeyi yasaklıyor olabiliriz; 2) İzin verildiği takdirde zararsız olabilecek olan ifadeyi yasaklıyor
olabiliriz; 3) İzin verildiği takdirde bir devrime neden olabilecek olan ifadeyi yasaklıyor olabiliriz;
4) İzin verildiği takdirde zararsız olabilecek olan ifadeyi serbest bırakıyor olabiliriz. 4. sonuç gibi
1. sonuç da doğru bir karardır. Yanlış ise 2. ve 3. sonuçlarda bulunmaktadır. Ama karar verme
zamanında, gelecekte neler olacağını kesin olarak bilemediğimizden, yasaklama kararı 2. sonuç
için yanlış bir risk içerir ve ifadeye izin vermek de 3. sonuç bakımından hatalı bir risk içerir. Bir
Özgür İfade İlkesi gereğince 2. sonuç, ceteris paribus 3. sonuçtan daha ciddi bir hata olarak
düşünülmelidir. ‘Açık ve hazır tehlike’ gibi bir standardı kullanarak bunu dahil edersek, daha az
güce sahip bir standart altında söz konusu olacak olandan daha yüksek bir devrim olması riskini
üstlenmiş oluruz. Bu perspektiften bakınca, büyük ölçüde istikrarsız siyasi sistemlerin bir Özgür
İfade İlkesi’ni kabul etmek için nedenleri olmaması, buna karşılık devamlı ve istikrarlı siyasi
sistemlerin risk alma yeteneklerinin daha fazla olması şaşırtıcı değildir.
‘Açık ve hazır tehlike’ standardı gibi bir şeyde aslen varolan denge, çıkarların
dengelenmesinin farklı seviyelerde olabileceğini ve farklı kurumlara emanet edilebileceğini
göstermektedir. Şu iki kuralı kıyaslayın: a) içeriğinin ulusal güvenlik açısından tehlikesi
entelektüel değerinden fazla olan bütün yayınlar, polis tarafından toplanacak ve imha edilecektir;
b) The Radical Revolutionary Mayıs 1979 sayısının bütün nüshaları polis tarafından toplanacak ve
imha edilecektir. Bu iki kural arasındaki farklar, bir kural ortaya atmak üzere yapılan dengeleme
ile tek bir olaydaki dengeleme arasındaki farka ve ayrıca dengeleme görevinin kuralları yapanlara
emanet edilmesiyle onları uygulayanlara emanet edilmesi arasındaki farka işaret etmektedir. Bir
kural oluşturmak üzere dengelemek, belirli bir durumdaki çıkarları tartabilme imkanını, önceden
tahmin edilebilirliğin avantajlarına feda etmektedir ve aynı zamanda dengeleme işlemini yasama
organına bırakmaktadır. Her bir durum için dengeleme yapmak ise, bu her bir vakada adalet ve
doğruluğu elde etmeye çalışmakta, ama bunu, önceden tahmin edilebilirliği feda etme pahasına
ve hatta bazı durumlarda dengeleme işlemini, ifade özgürlüğü konusunda yeterince hassas
olmayan kişilere emanet etme pahasına yapmaktadır.
Dengeleme ya bir sabit kurala ya da bir yargılama usulü kuralına bırakılabilir. Açık ve hazır
bir tehlikeye yol açmayacak bütün ifadeleri korumamız ölçüsünde, mesela ifadenin bu sabit kurala
karşı önceliğini işin içine dahil etmiş oluruz. Öte yandan, ifadenin yalnızca tam ittifak halindeki bir
jüri böyle karar verdiğinde veya hükümet, sınırlanması gerektiğini açık ve inandırıcı delillerle
kanıtlama yükümlülüğünü üstleniyorsa sınırlanabileceğini savunmak, aynı önceliği bu kez
yargılama usulüne ait bir kurala karşı ortaya koymak demektir.
Bu şekilde, ifade özgürlüğünün diğer çıkarlara karşı dengelenmesine ilişkin her problem,
dört soruyu gündeme getirir. Birincisi, ifade özgürlüğü ile diğer çıkarlar arasındaki önceliğin
nispeti nedir? İkincisi, nispi öncelik katı bir kural biçiminde mi oluşturulmalı, yoksa vakadan
vakaya ayrı ayrı mı belirlenmelidir? Üçüncüsü, dengelemeye karar verecek kurum –anayasa,
yasama organı, mahkeme, idare mahkemesi, jüri veya uygulamacılar– hangisi olmalıdır?
Dördüncüsü, dengeleme hangi kural türünde yapılmalıdır? Bu dört sorunun hepsi de birbiriyle
ilişkilidir, fakat bunların tümünü birden göz önüne almadaki başarısızlık, çoğunlukla, amaçlanan
sonuçtan uzak düşen bir kuralın ortaya çıkmasına neden olur.
Dengelenecek çıkarları tanımladığımız yöntemin, sonuçları da önceden belirleyebileceğinin
farkında olmak da bir o kadar önemlidir. Sözgelimi, John Smith tarafından dile getirilen,
donanmadaki en yüksek rütbeli amiralin, çok sayıdaki insana komutanlık edemeyecek kadar
psikolojik açıdan sağlıksız biri olduğu iddiasına dayanan bir iftira davasını alalım. Eğer biz bu
meseleyi, ulusal güvenlik ve askeri otorite çıkarlarının, John Smith’in psikolojik tahminler yürütme
çıkarına karşı rekabet etmeyi içeren bir durum olarak nitelersek, sonuç önceden tayin edilmiş
gibidir. Fakat sorunu, Amiral X’in eleştiriden kurtulma çıkarının, halkın kendi liderlerini
değerlendirme ve siyasi kararlara katılmasındaki çıkarlarına karşı yarışmasını içeren bir durum
olarak nitelediğimizde, sonuç yine önceden belirlenmiş gibi, ama bu kez zıt bir yöndendir.
Çıkarların nitelenmesi, Özgür İfade İlkesi’nin altında yatan gerekçelerden beslenir. Demokrasiye

dayanan tez gereğince, Amiral X davasındaki denge, Amiral X’in şöhretindeki çıkarının, halkın,
liderlerinin yeterliliklerini değerlendirmedeki çıkarıyla kıyaslanması olarak tasvir edilebilir. Eğer
ifade özgürlüğü, hükümetin ifadeyi verimli veya hakkaniyete uygun denetleyemeyeceğinin
görülmesi üzerinden öncüllenirse, bu durumda niteleme, daha çok geleceğe yönelik olacaktır. Bu
tez gereğince, kışkırtıcı iftira sorunu, mesela sadece belirli kelimelerin kışkırtıcı olup olmamasına
göre değil, aynı zamanda bir yönetim organının, neyin kışkırtıcı olduğuna, neyin olmadığına karar
verme yetkisinin olup olmaması gerektiği açısından da tanımlanabilecektir. Bir özgür ifade
talebine, konuyla ilgili birtakım kelimelerin tehlikesinden söz ederek karşılık vermek her zaman
kolaydır, fakat sorun, bazı kararların belirli bir organa emanet edilmesinin de tehlikeli olduğuna
dikkat çekilmek suretiyle de doğru biçimde yönlendirilebilir.
Farklı ifade kategorilerinin terazi üzerinde farklı ağırlıklarda yer almaya hak kazanıp
kazanmadıkları sorusu daima mevcuttur. Siyasi yorum, ticari sinemadan daha mı değerlidir?
Metin biçimindeki yayınlar, resimli dergilerden daha mı önemlidir? Akademik söylem, ucuz
romanlardan daha mı değerlidir? Ekonomik teoriler, ticari reklamcılıktan daha mı önemlidir? İfade
özgürlüğü ilkesinin özel ve derinlikli bir teorisi sayesinde, farklı kategoriler için büyük oranda
farklı ağırlıklar oluşturulmaktadır. Demokrasiye dayanan tez gereğince siyasi ifade, sözgelimi
edebiyat veya sanata göre korunmayı daha fazla hak etmektedir. Bireyselliğe dayanan tez
gereğince, ticari amaçlarla yayınlanan ifadeler, daha az ağırlığa layıktır. En azından, belirli
ifadelerin, incelenen konunun bir tarafında mı öbür tarafında mı olduğu yerine, ifade
kategorilerine baktığımızda, bütün ifade türlerinin aynı ağırlığa hak kazandığını iddia etmenin,
tuhaf bir aşırı basitleştirme olduğunu görürüz. Siyasi marşların olamayacağını söylemek, faşistler,
sosyalistler ya da filancaların marş söyleyemeyeceğini bildirmekten çok farklı bir şeydir.
Kaçınılmaz gibi görünen kategoriler arasındaki ayırımlara rağmen, yine de problemler
mevcuttur. Örneğin çok sayıda ifade birçok farklı kategoriye girer. Müstehcen resimler, siyasi bir
tez amacıyla kullanılabilir; ticari reklamlar sanatsal bir yaratıcılık ürünü olabilir; edebiyat eseri
ekonomik bir mesaj taşıyabilir. Kategorize etme işlemi, kategorilerin soyut olarak
oluşturulmasından çok daha zordur. Ayrıca kategorilerin oluşturulması, o kategorilerin ayırt
edilmesi sorumluluğunu bir kuruma emanet etmeyi gerektirmektedir. Kategoriler arasında ayırım
yapmak ise bir kategori içinde ayırım yapmanın getirdiği problemlerin birçoğunu aynen ortaya
çıkarır. Bu demek değildir ki ifadenin sınıflar aracılığıyla kategorize edilmesi asla mümkün
değildir; bunun anlamı sadece, kelimelerin gerçek veya yalan, doğru veya yanlış ya da değerli
veya değersiz olduklarına karar vermenin getirdiği problemlerin pek çoğunun aynen, kelimelerin X
veya Y olmasına karar verilmesinde de ortaya çıkacağıdır.
Çıkarların dengelenmesi için bir master plan bekleyen okuyucu, hiçbir şey sunulmadığını
görerek hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çünkü çıkarların dengelenmesi, böyle olmasını istesek bile
basit bir formüle indirgenemez. Buraya kadar, akılcı dengelemeleri mümkün kılacak anlayışları
sunmaya ve kaçınmamız gereken tuzaklara işaret etmeye çalıştım. Umuyorum bu tartılacak
çıkarlardan birinin ifade özgürlüğü olduğu durumlarda dengeleme diyaloglarını ıslah edecek ve
geliştirecektir.

HAKLAR KÖTÜYE KULLANILABİLİR Mİ?
İfade özgürlüğü tartışmaları içinde çok sık olarak ‘özgür ifade hakkı, o özgürlüğü kötüye kullanma
hakkını içermez’ veya ‘bu özgür ifade değil, özgürlüğün kötüye kullanılmasıdır’ ya da
‘özgürlüklerini kötüye kullananlar, ona hak kazanmazlar’ veya ‘özgür ifade hakkı vardır, fakat
insanlar o hakkın kötüye kullanılmasından da sorumlulardır’ gibi sözler duyulur. Ama ifade
özgürlüğü kötüye kullanılabilir mi? ‘Hakların kötüye kullanılması’, ‘özgürlüğün kötüye kullanılması’
ve ‘serbestliğin kötüye kullanılması’, günlük konuşmalarda göründüğünden daha yakın bir analize
yol açan deyimlerdir. Bu deyimlerin analizi, bunların büyük ölçüde belirsiz anlamlı olduğunu
ortaya çıkaracaktır. Bu ifadelerden birini kullanan kişiler, anılan davranışın söz konusu hakkın
içinde mi dışında mı kaldığını, genellikle belirtmezler.
Farz edin ki, oğluma arabayı bu gece kullanabileceğini söylüyorum. O da arabayı alıp, bir
grup arkadaşını topluyor ve sonu polise şikayete ve arabanın hasar görmesine varan bir içki ve
âlem akşamı yaşamaya kalkışıyor. Bu durumda benim ona arabayı sürme hakkını (veya
ayrıcalığını) kötüye kullandığını söylemem oldukça doğal gibi görünecektir.
Şimdi de oğluma, bu gece arabayı alabileceğini değil, yalnızca Oxford’daki bir konsere
gitmek amacıyla kullanabileceğini söylediğimi varsayın. O da arabayla Londra’ya gidiyor olsun.

Bunu öğrendiğimde, ona hakkını kötüye kullandığını söylemem. Bunun yerine sadece, beni
dinlemediğini söylerim.
Birinci örnekte, hakkın kötüye kullanılmış olduğunu söyleyebilirim, çünkü oğlumun davranışı
(arabayı alması), benim verdiğim hakkın içindeydi. Ben ona arabayla ne yapabileceğini veya ne
yapamayacağını söylememiştim. Yalnızca ona kullanabileceğini söylemiştim. Oğlum, hakkı, yanlış
veya sorumsuz bir tarzda, ama kullanmak suretiyle suiistimal etti. ‘Kötüye kullanma’nın mantığı,
hakkın gerçekten kullanılmasını öngörür. İkinci örnekte ise hakkı suiistimal ettiğini söyleyemem,
çünkü ne arabayla Londra’ya gitme ve ne de arabayı kullanmaya ilişkin sınırlanmamış bir hakka
sahipti. Arabayla Londra’ya giderek, bir hakkı kötüye kullanmış olmadı, hakkın dışına çıkmış oldu.
‘Senin kollarını sallama hakkın, başka birinin burnunun başladığı yerde biter’ şeklindeki
deyimi hatırlayın. Benim burnuma yumruk atmak, senin kollarını sallama hakkının kötüye
kullanılması mıdır? Hayır. Bu, hakkın ötesindedir.
Bu bize, bir hakkın suiistimalinin, aynı zamanda o hakkın kullanılmış olması gerektiğini
gösterir. Bir kimse, A’nın belli bir tarzda konuşmak suretiyle özgür ifade hakkını kötüye kullanmış
olduğunu söylediğinde, aslında ‘kötüye kullanma’nın mantığı, bunu iddia eden kimsenin, A’nın bu
belli kelimeleri söyleme hakkının, ifade özgürlüğü hakkının içinde olduğunu mecburen önceden
kabul etmesini gerektirir. Ve eğer bu böyleyse, A o kelimeleri söyleme hakkına sahiptir. A’yı
bunları söylemesi sebebiyle cezalandırmak, bu kelimeleri ifade etme hakkının olmadığı anlamına
gelecektir ve bu durumda A, özgür ifade hakkını hiç de kötüye kullanmamış, sadece o hakkın
dışına çıkmış olur.
Bu nedenle, ‘Özgür ifade hakkın var, ama bu hakkı kötüye kullanmaktan dolayı sorumlusun’
demek, kendi içinde çelişkilidir. Bu, kötüye kullanmanın cezalandırılacağı anlamına gelir. Ama,
eğer bir ‘kötüye kullanma’ cezalandırılabilir bir şeyse, demek ki hakkın dışındadır. Böyle bir
yoruma göre, bir hakkın, izin verilemez ya da cezalandırılabilir şekilde kötüye kullanılması diye bir
şey olamaz. Hakkın alanı dışında kalan bir davranışı kastederek ‘hakların kötüye kullanılması’ndan
söz eden bir kimse, en hafifinden anlamsız konuşuyordur. ‘Kötüye kullanma’ bir hakkı tanımlamak
veya sınırlamak amacıyla kullanılamaz. Eğer o kişi, bazı konuşma biçimlerinin ifade özgürlüğü
hakkının dışında kaldığını ve bu yüzden bir cezaya uğrayacağını söylemeye çalışıyorsa, ‘kötüye
kullanma’ yanlış kelimedir, çünkü tam tersi anlama gelir. Eğer bu kimse, özgür ifade hakkının,
aslında bütün ifade şekillerini kapsayan bir hak olmadığını, sadece bazı ifade biçimlerini
kapsadığını kastediyorsa, ‘kötüye kullanma’ deyimi saptırıcı ve yanıltıcıdır. Bu kişi aslında ifade
özgürlüğünün sınırsız olmadığını, bazı ifade tarzlarının hakkın alanı içinde olmadığını iddia
etmektedir. Bu durumda ‘kötüye kullanma’ sözü isabetsizdir, çünkü ‘kötüye kullanma’nın doğru
kullanımı, sözü edilen davranışın, hakkın alanı içinde olduğuna ve o kimsenin bu davranışın alan
dışı olduğu iddiasıyla bağdaşmadığına işaret etmektedir.
Kendi içinde uyumlu olan bir ‘özgür ifade hakkının suiistimali’ deyimi, eleştiri ile
cezalandırma arasındaki ayırımdan türetilir.11 A’nın, faraza Nazi eserlerini dağıtmak suretiyle
özgür ifade hakkını kötüye kullandığını söylemek, A’nın Nazi eserlerini dağıtması sebebiyle
eleştiriye maruz kaldığı anlamına gelebilir, ama bu davranış sebebiyle cezaya uğrayacağını
göstermez. Bir kimsenin bir hakkı suiistimaline izin verilmediğini söylemek, bir kimsenin bir hakkı
suiistimal etmemesi gerektiğini söylemekle aynı şey değildir. Bir hakkın, müsaade edilemez veya
cezalandırılabilir şekilde kötüye kullanılması diye bir şey olmamasına karşılık, akılsızca veya
ahlaken çirkin olması sebebiyle suiistimal olarak düşünülebilecek olan bir hak kullanımı söz
konusu olabilir. ‘Kötüye kullanma’ eleştiri gerektiren ama ceza gerektirmeyen bir şey olduğuna
göre, bu durumda A, hem Nazi eserlerini dağıtma hakkına sahiptir, ama hem de böyle yapmakla
özgür ifade hakkını kötüye kullanmış olmaktadır.
Cezalandırılması mümkün olmayan bir davranışı eleştiren biri,çoğunlukla o davranışın
cezaya uğramasını arzu eder. ‘Özgür ifade hakkının kötüye kullanılması’ndan söz eden bir kişi,
muhtemelen, bazı ifade biçimlerini dışarıda bırakmak üzere özgür ifade hakkının yeniden
tanımlanması veya daraltılması gerektiğini, böylece gelecekte o ifade biçiminin, özgür ifade
hakkının kötüye kullanılması değil, daha ziyade hakkın alanı dışında kalan, cezalandırılabilir bir
davranış olması gerektiğini iddia ediyordur.
Philosophical Investigations’da Wittgenstein şöyle demektedir: ‘Biri bana “Çocuklara bir
oyun göster” diyor. Ben onlara zarlarla oynamayı öğretiyorum ve bir başkası da diyor ki: “Ben bu
tür bir oyunu kastetmedim”. Wittgenstein’ın burada dile getirdiği anlam konuyla ilgili değildir.
Fakat bu alıntının kendisi, dilin beklenmedik kullanımlarının, aynı kelime ya da deyimin
gelecekteki kullanımlarında daha açık olmamıza neden olabileceğini bize hatırlatmaktadır. Bu

özellikle, ‘ifade özgürlüğü’ne uygulanabilir, çünkü bu hak, genel ‘ifade’ kelimesinin akla
getirdiğinden hem daha karmaşık, hem de daha niteliklidir. Birinin, özgür ifade hakkını kötüye
kullandığını söylemek, günlük dildeki anlamıyla ‘ifade’ bile olsa, bu ifade biçiminin özgür ifade
hakkının alanı içinde olmadığını netleştirmek bakımından, özgür ifade hakkının açıklığa
kavuşturulması gerektiğini söylemek anlamına gelebilir.
Son olarak, ‘hakların kötüye kullanılmasına izin verilemez’ gibi deyimleri, daha önce
oluşturduğum, koruma ile himaye arasındaki ayırıma göre gerekçelendirmek ve açıklamak da
mümkündür. Bu açıdan, bir davranış bir hak tarafından himaye edilmese bile, aynı zamanda onun
içerisinde bulunabilir. Hakkın içinde olmak suretiyle davranış, mutlak olarak değil, ama
muhtemelen himaye edilir. Himaye lehine olan karine çürütülebilir ve ‘kötüye kullanma’, bir
hakkın muhtemel himayesine nüfuz edecek kadar güçlü sebeplerle (‘açık ve hazır tehlike’ gibi)
genel bir terim olabilir.
İfade özgürlüğünün kötüye kullanılmasına ilişkin tezler çoğunlukla, kaba, terbiyesiz veya
çirkin olarak düşünülen kelimeler bağlamında ortaya çıkmaktadır. Ilımlı, makul, zekice tezlerin
himaye edilmesi savunulmaktadır. Bu yüzden Archibald Cox, askere alınmaya karşı haklı bir
itirazın himaye edilmesine karşılık, üzerinde ‘Bu Resmi S.k!’ kelimeleri bulunan bir ceket
giyilmesinin himaye edilmemesi gerektiğini, çünkü böyle bir yazının kamusal müzakere
standardını düşürdüğünü öne sürmüştür.13 Ayrıca dini ihtilaflara izin verilmesi gerekmesine
karşılık, dini değerlere küfreden yayınların önlenmesi gerektiğini, zira bunların da dini meseleler
hakkındaki tartışmaya ciddi bir katkıda bulunmadan, sadece saldırıya neden oldukları öne
sürülmektedir. Bütün bu durumlarda iddia edilen şey, zorunlu olarak insanların ‘çok fazla ileri
gitmelerine’ izin verilmemesi icap ettiği şeklindedir.
Şurası kesinlikle doğrudur ki, kamusal müzakerenin kalitesini düşürmesi, ifade özgürlüğünü
güçlü bir biçimde himaye etmenin maliyetlerinden biridir. Kamusal müzakerenin kendisinin, bir
ifade özgürlüğü sisteminin birincil avantajlarından olması nedeniyle de bu, özellikle çelişkili bir
maliyettir. Dolayısıyla bu maliyet, sadece gerekçeye muhalefet etmekle kalmayıp, aynı zamanda
onu eksiltir. Ancak buna rağmen, böyle bir sınırlamayı kabul etmek zordur. Gerçekliğe dayanan
tez gereğince, en fazla himayeye ihtiyacı olanlar aşırı fiillerdir, çünkü kendi yanılabilirliğimizi kabul
edemeyişimizin en muhtemel olduğu nokta burasıdır. Ve demokrasiye dayanan tez gereğince de,
kendisine başvurulan hak ve kamu görüşünün harekete geçirilmesi önemlidir. Zira kelimelerin ve
şok edici ifadelerin bunu yapması, ağırbaşlı ve makul bir teze oranla çoğu kez daha fazla
mümkündür. Bu üzücü bir şeydir, ama demokrasinin ve ondan türeyen tezlerin kabulü, mevcut
olan müzakere standardının kabul edilmesini de gerektirir. Bazıları için, olması gereken
müzakereye ilişkin kendi fikirlerini halka dayatmak hayırlı olabilir, fakat bu yaklaşım, demokrasi
kavramına dayanmaktan daha çok, ona muhaliftir. Aynı anlayışlar, ifade özgürlüğü konusundaki
bireyselci tezlere de uygundur, yine de konuşmacının seçtiği ifade tarzı, mesajın tam anlamıyla
önermeye dayalı muhtevasının olduğu kadar çok, bireyselciliğin de bir parçasıdır. Ama bu gibi
sınırlamalara karşı en güçlü itiraz, iktidara güvensizliğe dayanan tezden gelmektedir. O kelimeler
ne kadar yakıcı ve kızdırıcı ise, düzenleyici otoriteler bunları o kadar fazla, izin verilen özgürlüğün
alanı dışında görürler. Tartışma konusunda kural koyma yetkisi, çoğu zaman, hangi görüşlerin
ifade edileceğine ve hangilerinin edilmeyeceğine karar verme yetkisidir.
Bireylere sözlü saldırmanın, bazı durumlarda ifade özgürlüğüne ağır basan bir zarar
olmadığından, ya da bu saldırının Özgür İfade İlkesi’nin sınırlarının oluşturulmasında göz önüne
alınması gereken geçerli bir gerekçe olamayacağından söz etmiyorum. Fakat böyle yapsak bile,
bunun sebebi, ifade özgürlüğü kavramının kendisinin, bu özgürlüğün ‘uygun şekilde’ kullanılması
için bir dizi kural getirmesi değil, önemli bir karşı koyucu çıkar olarak tanımlanmış bir saldırganlık
kavramına sahip bulunmamız olmalıdır.

ÖNCEDEN SINIRLAMA KAVRAMI
Özgür İfade İlkesi’nin ağırlığının, sınırlamanın konusuna göre değişebilmesi ihtimalini göz önüne
almış olmama rağmen, şimdiye kadar, sınırlamanın şekline bağlı olarak farklılaşan standartları hiç
ele almadım. Şimdi, ifade özgürlüğü doktrininin sırf biçime dayanan bir sınırlamanın –önceden
sınırlama veya ön sınırlama kavramı– istila etmiş olması nedeniyle önemli olan bu konuya
dönüyorum.
Daha sonra gelen cezalandırmaların zıddı olan önceden sınırlamalar, basın özgürlüğü
konusundaki eski eserlerin pek çoğunun hedef aldığı birinci dereceden kötülüğü oluşturmaktadır.

Milton’un Areopagitica’sı, tümüyle, kitapların ve gazetelerin izin almasının temsil ettiği önceden
sınırlama sorununa tahsis edilmiştir. Bu, Milton’un yanlış bulduğu tek sınırlama biçimidir. Basılı
materyalin ilk yayımını engelleyen sansür olmadığı sürece, Milton, kitabın muhtevasına dayalı
olarak daha sonraki cezalandırmalara itiraza gerek görmedi. Aynı şekilde Blackstone,
Commenatries’in IV. Cildinde basın özgürlüğünü sadece, ön sınırlamalardan muaf olmaktan ibaret
olarak tanımladı. Artık basılmış olan materyalle ilgili bir cezalandırma biçimi, onun ilkesinin
dışındaydı. Dikkate değer bir delil de, sadece ön sınırlamaları azaltma amacında olan Birleşik
Devletler Anayasası’nın Birinci Değişikliği’dir. Ancak böyle bir yorum, hâli hazır Amerikan anayasa
doktrinine dahil edilmemiştir.
Önceden sınırlama ile müteakip cezalandırma arasındaki bu dikotomi, günümüz hukuk
doktrinine yansımaktadır. Örneğin, İngiliz hukukuna göre, eğer yayıncı savunma olarak, sırf
gerçeği ortaya çıkaracağını ileri sürüyorsa, şöhrete zarar verici nitelikteki bir yayın sınırlanamaz.
Öte yandan, medeni hukuk tazminatı veya ceza hukuku yoluyla daha sonraki cezalandırma
durumlarında, yayıncının cezadan kurtulmak için gerçeği kanıtlama yükümlülüğü vardır. Birleşik
Devletler’de ise önceden sınırlamalar neredeyse altından kalkılamayacak kadar ağır bir
yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. Bu, ifade üzerindeki diğer sınırlama biçimlerini
savunmak için yerine getirilmesi gerekenden muazzam ölçüde daha büyük bir yükümlülüktür. Bu
yüzden Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, yargıçların çoğunluğunun, gazetelerin daha sonra
ulusal güvenliği tehlikeye atmaktan dolayı cezai soruşturmaya uğramalarının muhtemel olduğunu
düşünmelerine rağmen, Pentagon Belgeleri’nin yayınlanmasını önleyen bir genelgeye izin vermeyi
reddetmiştir.14 Ortadaki sorun, önceden sınırlamaya karşı olan bu nefreti bir gerekçeye dayandırıp
dayandıramayacağımızdır. Önceden sınırlama ile müteakip cezalandırma arasında ilkeye dayalı bir
ayırım mevcut mudur?
Önceden sınırlama, veya dar anlamıyla ‘sansür’,15 çeşitli biçimlerde olabilir. Bir ruhsat verme
sistemi gereğince, kitaplar, filmler, gazeteler veya parktaki konuşmalar ve haberleşme sayılan
her şey, onaylanmak ya da onaylanmamak üzere, önceden bir sansür veya ruhsat verme
organına sunulmak zorundadır. Böyle bir sistemin egemen olduğu bir yerde, önceden onay
olmayan yayınlar, muhtevalarına bakılmaksızın, başına buyruk bir saldırı kabul edilir. Bu tür
sistemler, mesela İngiltere ‘de ve İrlanda Cumhuriyeti’nde filmler için hala epeyce yaygındır,
fakat Batı’da kitaplar veya gazeteler için fiilen mevcut değildir. Bütün yayınların önceden onaya
sunulması gerekmeyen yerlerde nisbeten daha ılımlı bir önceden sınırlama şekli söz konusudur,
fakat himaye alanının dışında görülen bir yayın, ya o özel sayının daha fazla dağıtılmaması veya
muhtemelen o gazete ya da derginin bundan sonra hiç dağıtılmaması şeklinde yasaklanmaktadır.
Bu tür eğilimi olan gelecekteki sayıların henüz basılmamasına veya yazılmamasına rağmen
belirlenen bir yayının yasaklandığı bu tür bir önceden sınırlama için ‘yasaklama’ kelimesini ihtiyatlı
kullanmayı tercih ediyorum. Önceden sınırlamanın üçüncü bir önemli şekli, mahkeme kararına
riayetsizlik sebebiyle cezalandırılabilecek olan belli bir materyali yayınlamaktan belli bir kişinin
men edilmesi olan adlî uyarıdır. Bu durum mesela Birleşik Devletler’deki Pentagon belgeleri
davasında, ya da Büyük Britanya’daki talidomid [uyuşturucu bir ilaç türü] davasında olduğu gibi,
mahkemenin söz konusu yayının tamamını önceden kamera aracılığıyla gördüğü, veya adil bir
yargılama için mahkeme öncesi yayınların önlenmesi amacıyla tasarlanan normal duruşma öncesi
‘tıkaç usulü’nde olduğu gibi, uyarının bir yayın türü veya konuyla ilgili materyale uygulandığı
durumlarda ortaya çıkabilir.
Bu kontrol biçimlerinin benzerlikten ziyade pek çok bakımdan farklı olmaları gerçeğine
rağmen, resmi fiilin geçici yönlerine dayanan bir ayırım olarak, tümünün cezalandırmaktan çok
önlemeye çalışmaları sebebiyle bunların hepsi, günümüz hukuk doktrininde bir grup altında
toplanmaktadır. Önceden sınırlama doktrini gereğince, hükümet filinin zamanlaması, farklı bir
sonuca hükmeder veya yüksek bir gerekçe engeli kurar. Ancak ayırım, gerekçesiz olan yakın bir
analizle ortaya çıkar.
Önceden sınırlama sistemlerinin çeşitli özellikleri, bu tür sınırlamalar konusundaki özel
endişeleri savunmak olarak düşünülmektedir. Standartlar, himaye edilmesi gereken
materyallerin, kişisel önyargılara ve husumetlere dayanan bir tarzda yasaklanmasına yol açacak
kadar geniş ve müphemdir ve özellikle de aşırı yasaklama gibi bir hata riskinin yüksekliği söz
konusudur. İkinci olarak sansür listeleri nadiren avukatların elinde bulunmaktadır ve hakimlerin
elinde neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bu ise uygulanabilir hukuk standartlarının
değerlendirilememesine, kararların hukukiden çok siyasi olmasına yürürlükteki bilinen görüşlerin,
azınlık haklarına veya uzun vadeli kamu yararına yeterince aldırmadan uygulanmasına yol

açabilmektedir. Üçüncü olarak, sansür listelerinin, bazı ifadelerin yasaklanması yoluyla çıkar elde
etmeye yönelik olduğu söylenmektedir. Sansürcülerin mesleği sansürcülüktür. Dolayısıyla,
gerekçe göstermek zorunda olmak ve yetki kullanmak, ruhsat vermeme yetkisinin işgüzarca ve
aşırı baskıcı bir biçimde kullanılmasına sebep olabilmektedir. Dördüncü olarak, resmi adli
işlemlerin tersine ruhsat verme işlemleri çoğu defa aleni değildir. Halk, ruhsat verme yetkisine
ilişkin faaliyetleri inceleme imkanına sahip değildir ve bu yüzden yönetimin standartlarına harfi
harfine bağlılık gerekmektedir. Beşinci olarak, önceden sınırlama materyalin bir kez bile ifade
edilmesi ya da bozulmasına izin vermemekte ve böylece bilgiyi halktan tümüyle esirgemektedir;
bu sonradan cezalandırmada olmayan bir özelliktir. Altıncı olarak bir uyarı ya da yasaklama
emrinin ihlali, hemen hemen kesin bir ceza ihtimalini tanımaktadır, çünkü emir, belirli bir fiil ve
belirli bir bireye yöneliktir, halbuki sonradan cezalandırma, çok daha az kısıtlayıcı bir
uygulamadır.
Bu gerekçelerin bir çoğu yüzeysel olarak ikna edici görülse de herhangi bir özgür ifade kuralının
yerine getirmek üzere tasarlandığı şeye ilişkin meselelere bir kez göz attığımızda, kesin bir
önceden sınırlama doktrini gerekçesinin çöktüğünü görürüz. İfade özgürlüğü ile ilgili herhangi bir
alanda, himaye edilenleri ve edilmeyenleri ayıran bir kural bulunacaktır. Önceden ya da sonradan
olsun, bir yaptırımın varlığı bir takım sözlerin, Özgür İfade İlkesi’nin himayesi dışında görüldüğü
anlamına gelir. Tartışmaya her zaman açık olan özel kural ister doğru olsun, isterse olmasın, bu
konunun, sınırlamanın mekanizması ile pek fazla ilgisi yoktur. Güçlü bir Özgür İfade İlkesi’nin
varolduğunu farz edersek, belli herhangi bir kuralın birinci amacı, kural tarafından korunmayan o
ifadenin yasaklanmasını asgari hale getirirken sınırlamayı başarmaktır.
Bu terimlerden, sonradan cezalandırmanın, önceden sınırlamaktan bile daha çok, himaye
edilen ifadeyi etkili bir şekilde bir yasaklama gücüne sahip olabildiğini görmekteyiz. Sözgelimi,
eğer müstehcen bir sinema filmini dağıtmanın cezası beş yıl hapisse ve eğer bu büyüklükteki
hükümler bir düzenlemeyle getirilmişse, sonuç böyle sayılan bir filmin yapımcısı veya dağıtmasına
belli bir ölçüde dikkat yükleyecektir. Yasal takibatlar, sonuçları bakımından her zaman doğru
değildir. Yasal süreçteki belirsizlik konusunda daha önce geçen tartışmayı hatırlayın. Aslında
müstehcen olmayan bazı filmlerin, mahkeme tarafından müstehcen bulunması ihtimal dışı değildir
ve böyle bir sonuç ihtimali, burada olduğu gibi, düzenleyici hukuk standardının belirsizliğiyle daha
da artar. Bu yüzden akıllı bir yapımcı, film aslında müstehcen olmasa bile sınıra yakın bir şey
yapmaktan bile kendini alıkoyacaktır. Böylece de cezalandırılma ihtimalinin etkisi, aslında
cezalandırılmayacak veya cezalandırılmaması gereken şeyler olsa bile bazı yayınların yapılması
veya dağıtılmasını önleyecektir. Ancak bu risk, bir önceden sınırlama sisteminde mevcut değildir.
Sonradan cezalandırmanın kural olduğu yerlerde sınıra yakın materyaller asla gün ışığına
çıkamaz. Fakat bir şekilde önceden belirlemenin mümkün olduğu yerlerde, sansüre yakın
vakalarda bile teslim etmenin herhangi bir riski yoktur. Böylece, himaye edilen o materyallerin bu
kadar basit olmasa da bir önceden sınırlama sisteminde piyasaya çıkmaları daha muhtemeldir.
Şüphesiz bu mekanizma, çizginin tamamen himaye görmeyen tarafında bulunan materyaller için
de aynı şekilde çalışır. Himaye edilmeyen, ama sadece birazcık bu durumda olan bir şey, sansür
sürecinde ayakta kalamayacaktır. Fakat suç eylemlerinin verilen belirsizliği gereğince, bu tür
materyaller, zarar görmeden kalma şansına az çok sahiptir. Ama eğer düzenleyici kural doğru
şekilde oluşturulmuşsa, bir takım himaye edilmeyen materyallerin aslında yayınlanabilecek bir
değer olarak düşünmek için sebep yoktur. Eğer düzenleyici kural yanlış olarak oluşturulmuşsa,
sonradan cezalandırma hatayı düzeltir ancak bu, kuraldaki bir hatadır ve sorunun temelinde olan
uygulama yöntemi değildir.
Aynı şey, bir cezalandırma sistemi gereğince herhangi bir şeyin en azından bir kere ortaya
çıkabileceği veya o uyarıların ve diğer bazı önceden sınırlamaların mutlak kesinlikteki bir cezayı
gerektirdiği şeklindeki kabule dayanan tezler hakkında söylenebilir. Bunun kısa cevabı, sonradan
cezalandırmanın kural olduğu yerlerde bütün materyalin en azından hukuka ilişkin sorumluluğa
dayalı bir sistemin caydırıcı etkisinin değerlendirilmesi, sonradan cezalandırmayı öngören bir
düzenlemenin, ruhsat verilmesine dayanan bir düzenleme kadar yayınlamayı önleyeceğini hemen
gösterecektir. Fakat bir ruhsat düzenince yasaklanabilecek bazı materyaller, cezalandırma
sisteminde ortaya çıkacak olsalar bile, bunu önemli bulmak zordur. Diyelim ki bir ruhsat verme
kurulu tarafından uygulanan kuralların ve işlemlerin, Özgür İfade İlkesi’nin şartlarının yeterince
tatmin ettiğini varsaysak bile, ifade özgürlüğü ilkelerinin himayesi olmaksızın yerli yerince
belirlenen yayınlara izin vermekte çok az bir toplumsal yarar ortaya çıkacaktır. Pek çok durumda
önceden sınırlamaya itirazlar, aslında onun altında yatan sabit kurala olan itirazlardır, fakat

bunun, sınırlamanın zamanı veya metoduyla ilgili olarak yapacağı hiçbir şey yoktur. Ve eğer bir
kimse, söylemek zorunda olduğu şeylerin yasayı ihlal etmeye değer şeyler olduğunu hissediyorsa,
ceza yasasına olduğu kadar, önceden sınırlama sistemine de kolaylıkla aldırmazlık edecektir.
Cezalandırma ihtimalinden emin oluş, birinci durumda daha fazladır, ancak bir hukuki ilkenin, sivil
itaatsizliği himaye etmenin önemine dayandırılabileceğini anlamak zordur.
Sansürcülerin basiretine, gerekçesine ve niteliklerine yapılan itirazların pek çoğu epeyce
geçerlidir. Fakat, çok sık olarak önceden sınırlamayla birlikte ortaya çıkmalarına rağmen bu
kusurlar, mutlaka onların payı olmasa gerektir. Sık tekrarlanan aşırı yasaklama nedeniyle kontrol
edilemeyen idari akıl, sonradan cezalandırma durumunda da söz konusu olabilir. Önceden
sınırlama doktrini itirazın gerçek kaynağı olan sınırlamalara dikkat edilmesinin aleyhine olacak
şekilde, büyük oranda sınırlamanın isabetsiz olan zamanlaması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Oysa
önemli olan, sınırlamanın zamanı değil, sınırlayıcıların kimliği ve basiretsizliğidir. Ne yazık ki,
önceden sınırlama doktrini ve boyun eğilmesi yüzünden bu faktör gözden saklanmaya devam
edilmektedir.
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10. BÖLÜM

Kim İçin Özgürlük?

HEPİMİZ EŞİT MİYİZ?
On Liberty’de Mill, hala ilkel veya geri kalmış durumdaki toplumları ve gelişmemişlikleri ya da
zihinsel rahatsızlıkları nedeniyle kendilerine ait kararları almaları konusunda güvenilemeyen
bireyleri, savunduğu ilkelerden istisna etmişti. Bu tür insanlarda bireyselciliğin önemi azalmıştı ve
zihnin bağımsızlığı, bunlarda bilgeliğe ve bilgi yerine, akılsızlığa ve yanlışa daha kolaylıkla
götürebilirdi. Açık tartışma, sadece ondan yararlanabilenler için olmalıydı.
James Fitzjames Stephen bu istisnayı, Mill’in bütün tezine karşı kolaycı bir müzakere
dayanağı olarak kullanmak üzere ele aldı. Stephen’in iddiasına göre, madem ki özgürlük için
henüz yeterince olgunlaşmamış bireyler ve toplumlar vardı, o halde güçlü olan zayıfa rehberlik
etmeliydi. Ve Stephen, bu böyle olduğuna göre, diye devam ederek, istikrarın, olgunluk ve
bilgeliğin her seviyesinde kuvvetlinin zayıfa kılavuzluk etmek zorunda olmasını gerektireceğini
öne sürdü. Eğer ortalama durumdakinin karanlıkta olana rehberlik etmesi gerekiyorsa, o zaman
niçin aydınlıkta olan da ortalama durumdakine etmesin? Gerçi Stephen bu tezi, Mill’in düşünce ve
tartışma özgürlüğü konusundaki düşüncelerine karşı değil, onun paternalizme karşı olan itirazları
aleyhine kullanıyordu, ama konu doğrudan doğruya bir ifade özgürlüğü araştırmasıyla da ilgilidir.
İfade özgürlüğü gerekçelerinin çoğu, bir tür kamusal yetki kavramına dayandırılmaktadır. Bu
en katı şekilde, gerçekçiliğe dayanan tezin, halkın sürekli olarak doğruyu yanlıştan ayırma
kabiliyetine sahip olduğunu kabul eden versiyonlarında görülmektedir. Hatta gerçekliğe dayanan
tezin daha zayıf ve yanlışlanabilir bir formülasyonu bile, hatırı sayılır oranda geniş temeli bulunan
bir yetkiyi öngörür, çünkü bu tez, bir kural olarak, daha çok bizim yararımıza olduğu belirlenen
hataların, zararımıza olanlara üstün geleceğini kabul eder.
Benzer biçimde demokrasiye dayanan tez de, yönetim sürecine eşit ve evrensel katılım
ideali üzerinden öncüllenir. Toplumun, mükemmel değilse bile en azından kendi hayatlarını
yönlendirecek olan genel politikalara karar vermeye ehil olduğu varsayılır. Bunun olması için de
onlar, bu politikaları enine boyuna müzakere etmelidirler. Demokrasiye dayanan teze uyarak, bu
müzakerenin, her şeyi hesaba katmak suretiyle yararlı sonuçları olacağını kabul edebiliriz.
Bireyciliğe dayanan tezler, herhangi bir şeyin ehliyet varsayımından bile daha büyük olup
olmamasına bakar. Herkesin kendi hayatının nasıl yürüyeceğini veya kendisini etkileyecek olan
hangi tercihleri yapacağını kendisinin bileceğini ya da herkesin görüşünün önemli olduğunu
söylediğimizde, insanlar arasındaki bazı bakımlardan benzerliklerin –en azından iktidarın o
insanları nasıl ele aldığı yönünden– farklılıklardan önemli olduğunu farz etmiş oluruz.
Son olarak, ister ehliyetsizlik, isterse taraf tutmak suretiyle olsun hükümet kontrolünün
tanık olunan dezavantajlarına dayandırılan tezlere bakmamız gerekecektir. Bu tezler, hükümete
güvenmemek ve bir bütün olarak ortalama insanlara, yönetici olarak seçtiklerinden daha fazla
güvenilebileceğini savunmak suretiyle, halka en azından nispî bir inanç sergilemektedir.
Bütün bu tezlerin tek zor yanı, nispî halk ehliyeti varsayımının, üzerine yaslandığı deneysel
temeldir. Bütün insanların, aptalca fikirleri akıllıca olanlardan ayırma yeteneğinin eşit olmadığı ve
yine herkesin, bilgiye dayanan, akıllıca hükümler verme kabiliyetinin aynı olmadığı, neredeyse
kesin bir gerçektir. Durum böyleyse, bu farklılıkları kabul etmek ve açık tartışma için, akıllı ve
bilgili bir azınlığın kararını, önceden kestirilemeyen ve çoğunlukla da istenmeyen sonuçlar yaratan
muhtemelen vasat bir çoğunluğunkinin yerine geçirmek, daha tercihe değer olmayacak mıdır?
Hükümet, önemli bir eğiticilik fonksiyonuna sahip olmamalı mıdır?
Hükümete eğitici ve aydınlatıcı rolünü vermek, güçlü bir Özgür İfade İlkesi’nin kabul
edilmesine büyük ölçüde aykırıdır, çünkü en uç noktalarından alındığında eğiticilik fonksiyonu,
eğitimcinin iyi olan fikirleri geliştirmesini ve kötü olanlarını ise engellemesini gerektirir. Geçen
yüzyılda Stephen, bu yüzyılda da diğer bazı kimseler tarafından, bu husus çok iyi fark edilmiştir.
Bu, belli ideolojik kategorilerin ürünü olan bir kanaat de değildir. Bu görüşe Marksist düşüncelerin
çoğunda rastlandığı gibi, aşırı basitleştirilmiş niteliklere olan eğilimleri nedeniyle ‘muhafazakar’

diye adlandırılabilecek olan, sözgelimi Tussman’ın Government and the Mind’ı gibi, son dönem
eserlerinde de tesadüf edilebilmektedir.
Eğitici bir hükümet ile güçlü bir Özgür İfade İlkesi tarafından sınırlanan bir hükümet
arasında çelişki bulunmasına rağmen, eğitici fonksiyon gören bir hükümetin, bağımsız bir ifade
özgürlüğü ilkesini reddetmesi gerekmez. Dar anlamıyla bir özgürlük olarak ifade özgürlüğünü
tanımak, iktidarın kendi görüşlerini serdetmesini engellemez. Ayrıca ifade özgürlüğünün varlığı,
hükümetin, devlet okulları, devlet üniversiteleri, halk kütüphaneleri, devletçe finanse edilen
dergiler ve devlete ait haber ajansları gibi, eğitici ve endoktrine edici kurumlar tesis etme
yetkisini reddetmez. Bu kurumlardan bazıları diğerlerinden daha fazla endoktrinasyon yapabilir,
ama tümü, az veya çok, kamusal müzakere süreci üzerindeki hükümet etkisini temsil eder. Bu
kurumların çok sayıda varolması, özgür ifade problemleri yaratmaz. Kurumların tasarlanmasında,
iradenin özgürlüğü kavramını kabul ettiğimiz sürece, zihni etkilemeye yönelik hükümet fiili ile,
başkalarının yaymaya niyetli olduğu bazı fikir ve bilgilerin değerlendirmeye alınmasını reddetmeye
yönelik hükümet fiili arasındaki farkı devam ettirebiliriz. İkinci tür fiil, özgür ifade sorunları ortaya
çıkarırken, birincisi ise çoğu zaman problem yaratmaz.
Bazı insanların diğerlerinden daha ehil oldukları inancıyla desteklenen, ifade özgürlüğü
üzerindeki güçlü bir kısıtlamanın ortaya çıkardığı zorluk, daha ehil olanı daha az ehil olandan
güvenilir bir şekilde ayırabilen tatmin edici bir sistemin, henüz icat edilmemiş olmasıdır. Kendimiz
(bu bir çoğunluk da olabilir) için kararlar almak üzere bunlardan bazılarını seçmek zorunda
olmamıza rağmen ve ideal olarak bu şekilde seçilenler genelde epey ehliyete sahip olsalar da, bu,
o bireylerin yanılmaz oldukları ve hatta önlerine gelen her konuda daha ehil oldukları anlamına
bile gelmez. Bir ifade özgürlüğü sistemi, bir bakıma öğretmenlerin de yanılabileceğini ve onların
çoğunlukla, öğrencilerden öğrenecek çok şeyleri olduğunu simgeler. İktidarın eğiticilik rolünü
kabul etmekle, bir iktidarın eğiticilik modeline göre tasarlanması arasında bir fark mevcuttur. Bir
iktidarı eğiticilik modeline göre düşündüğümüzde, eğitimin, eğitimciden eğitilenlere doğru olan
tek yönlü bir süreç olduğunu varsaymış oluruz. Özellikle hükümetin eğitici olduğu durumlarda
bunun her zaman gerçek olmadığının farkına vardığımızda ise, eğitim ile açıklık, uzlaşmazlıktan
çok, birbirlerini karşılıklı destekler hale gelmektedir.
Stephen, Mill’in istisnasından genel bir ilke çıkarması sırasında, onun olgunlaşmamışları
istisna etmesini bir faydacılık dengesine dayandırmakta olduğunu fark edememek gibi bir hataya
düştü. Mill’in istisnaları, yeterince olgunlaşmamış olanların yanlış fikirlere inanmaya başlamaları
ihtimaline aynı ölçüde mukabele etmek üzere, bilginin araştırılmasına bu kişilerin yeterince
katkıda bulunamayacakları üzerinden, üstü kapalı olarak öncüllenmişti. Varsayılan ortalama
çoğunluk ise aynı durumda değildir. Çoğunluk fazlasıyla yanıltılmış olabilir. Ama sadece bu
tehlikenin daha az olması ihtimali değil, ayrıca çoğunluğun değerli bir katkı yapıyor olması
ihtimalinin daha fazla olması da söz konusudur. Fakat bir grubun daha az olduğu iddia edilen
ehliyetinin, onu kamusal müzakere ve tartışma sürecinden dışlayacağını söylemeden önce, bu
faktörlerin her ikisini de değerlendirmeli ve tartmalıyız.
Mill, diğerleri içinde yer alan Maurice Cowling tarafından da bir seçkinci olmakla
suçlanmaktadır. Yani Mill’in, düşünce ve tartışma özgürlüğünü, birkaç üstün kişinin, ortalama
çoğunluk tarafından konan kısıtlamalardan özgür olabilmesini sağlamak için istediği
söylenmektedir. Bu yorumu tartışmıyorum, çünkü bu, bir yandan, mesela Mill ile Holmes
arasındaki, diğer yandan Stephen ile Tussman gibi eleştirmenler arasındaki önemli bir farka
parmak basmaktadır. Aslında bunların hepsi, bazı insanların diğerlerinden daha yetenekli
olduğuna inanmaktadır, hatta bu düşünürler, azınlığın çoğunluğa rehberlik etmesini gerektiren
ideal bir sistem üzerinde de uzlaşabilirler. Fakat ikinci grup, yeteneklileri belirleme ve eğiticilik
sorumluluğunu onlara emanet etme kabiliyetine sahip olduğumuza inanmaktadır. Ancak seçkinci
denenler, yeteneklilerin belirlenmesine ilişkin bu süreç konusunda temkinli ve seçicilerin1 en iyi
olanları değil, daha çok o standardın bir parça daha azını seçebileceklerine dair endişelidirler.
Özellikle çoğunlukçu bir demokraside seçmenlerin, en yetenekli olanları isabetli olarak belirleme
kavrayış ve basiretine sahip olmaları ihtimali daha az gibidir. Mevcut demokrasilerin pek çoğunda
bu, kesinlikle görülmemiştir. Bilge-Kralların seçildiği herhangi bir sistemde, bilgelerden daha çok
kralların seçilmesi tehlikesine maruz bulunduğunun farkında olarak, en iyilerin ifade özgürlüğünü
güvence altına almak amacıyla, uygulanabilir tek yol olarak herkes için ifade özgürlüğünü kabul
etmekteyiz. Bu nedenle haberleşmeyi kolaylaştırmanın bir yolu olan ifade özgürlüğü, aynı
zamanda egemenlerle egemenlik altında olanlar, yani karar verenlerle o kararlara tâbi olanlar
arasındaki boşluğu azaltmanın bir aracı olarak da hizmet görmektedir.

Yönetenlerle yönetilenler arasındaki boşluğu azaltmakla, şüphesiz yönetenlerin gücünü
azaltmış oluruz. Bu ise bazan yararlı, bazan da zararlı olur. Yönetim konusunda öğretmen ve
öğrenci modeline vurgu yapmak isteyenler, imâ yoluyla, yöneten ile yönetilen arasındaki
boşluğun azaltılmaması gerektiği, çünkü faydasının maliyetine değmeyeceği inancını
benimsemektedirler. Bu, işbaşında olanları belirlemeye ve onlara yetki devretmeye muktedir
olmamızın, muhtemelen en iyi kararları almak anlamına geleceği varsayımına dayanan, aşırı
derecede iyimser bir siyaset felsefesidir. Stephen, Hobbes’un büyük bir hayranıydı ve Hobbes’un
güçlü merkezî otoritenin isabetliliği ve faydası konusundaki görüşleri, Stephen’ın genel olarak
özgürlük ve özelde ifade özgürlüğüne ilişkin görüşlerinde somutlaşmıştır. Güçlü merkezî iktidar
hususunda daha şüpheci ve toplumun bu iktidarı kullanması gerekenleri seçme kabiliyetine dair
daha çok kuşkuları olanlara göre ifade özgürlüğü, gücün merkezde yoğunlaşmasına karşı geçici
bir önlemdir ve ayrıca bu, liderlerinin, attıkları adımlarda, önderlik ettikleri kişilerden çok daha az
çamura batacakları şeklindeki görüşün de doğal bir sonucudur. Oysa bir Özgür İfade İlkesi, bütün
insanların eşit yeteneğe sahip olduklarını kabul etmeyi gerektirmez; sadece, bazı insanların daha
yetenekli olduklarını bilmekle, o kişilerin kimler olduklarını bilmek arasında; ayrıca teoride bir
seçkinin mevcut olduğunu kabul etmekle, onu uygulamada belirleme yeteneğine sahip olmak
arasında temel bir farkın bulunduğu şeklindeki inancı destekler.

NİYET KONUYLA İLGİLİ Mİ?
İnsanlar, sayısız birtakım gerekçelerle konuşurlar. Yalnızca pek çok farklı türde ifade eylemi
mevcut değildir, ayrıca muhtemel her ifade eylemi için, konuşmacının o ifadeyi kullanmasına
sebep olan çok sayıda farklı niyetler mevcuttur. Birçok amaçlar bakımından önemli olmasına
rağmen, bu niyetlerin tam mahiyeti, bir ifade özgürlüğü tartışmasının temelini oluşturmaz.
Bununla birlikte, özel bir neden, ifade özgürlüğü ilkeleri korumasının tam analizine özellikle uygun
gibi görünmektedir –kazanç niyeti. Serbest piyasa ekonomisinin orijinal modelinde, sırf bir fayda
elde etmek üzere haberleşme yapan bir kimse, tıpkı sabun veya demir çubuk satarken olduğu gibi
mutlu olacaktır. Bu durumda, sırf fayda amacıyla haberleşmenin, ‘daha yüksek’ amaçlarla
haberleşen bir kimseden daha az, ifade özgürlüğünün himayesine hak kazandığını (belki de hiç
kazanmadığını) savunmayı haklı görebilir miyiz?
Bu kesinlikle saçma bir soru değildir. İfade özgürlüğü hakkında çok ciddi düşüncelere sahip
bir kısım insanlar bile, onu fayda üreten faaliyetlere uygulanamaz görmüşlerdir. Mesela Alexander
Meiklejohn, radyonun, Birinci Anayasa Değişikliği’nin himayesini hak etmediğine inanıyordu,
çünkü ona göre ‘radyo, haberleşmeyi artırma ve zenginleştirme görevini üstlenmiyor. Sadece
para kazanma amacını güdüyordu’.2 Bu, epeyce ürkütücü bir ifadedir. Meiklejohn, sanki
haberleşmeyi artırmak ve zenginleştirmek göreviyle para kazanma işi birbirlerini dışlayan
şeylermiş gibi konuşmaktadır. Bunların birbirleriyle çelişmesi için bir sebep yoktur. Herhangi bir
kişi, para kazanmak amacıyla da haberleşmeyi artırıp zenginleştirebilir.
Yine de ifade özgürlüğünü bir bakıma kişisel veya bireysel bir hak olarak görürüz. Eğer
böyleyse, tek sâikleri fayda olan tüzel kişilere özgür ifade hakkı vermemizi hangi temele
dayandırabiliriz? Haberleşme mesleğinde görev alan pek çok insan vardır. Gazeteler, kazanç
güderler, The Times ve The Washington Post, aynı zamanda heyecan yaratan resimli gazetelerdir.
Kitap yayıncıları kazanç güdüsü taşırlar –tıpkı ‘elbise ticareti’ ya da ‘ayakkabı ticareti’yle uğraşan
diğer şirketler gibi, onlar da ‘söz ticareti’ yaparlar. Hatta asıl uğraşları haberleşme olmayan
şirketler bile para sâikiyle haberleşme yapabilirler. Bir ürünü satmak için reklam yapmaktan söz
etmiyorum, daha çok geleneksel olarak Özgür İfade İlkesi’nin koruması altındaki ifade türlerine
benzeyen haberleşmeyi tüzelleştirmekten bahsediyorum. Bu şekilde, mesela bir petrol şirketi,
kısıtlayıcı çevre kontrolü aleyhine veya ithalat kotaları lehine itirazlarda bulunan bir reklam
yayınladığında, o şirket mevcut siyasi meselelerle ilgili bir konuda itiraz etmiş olmakta, ama uzun
vadeli bir kazanç güdüsüne yönelik olarak bunu yapmaktadır. Büyük bankaları devletleştirme
planına karşı çıkarak sesini yükselten bir bankalar konsorsiyumu için, hatta hür teşebbüs
sisteminin felsefî avantajlarını daha kuramsal olarak öven bir şirket için de böyledir. Peki bu tür
ifadeler himaye edilir mi? Tüzel kişilik olarak konuşanlar da, sırf şahsi duygusal veya zihinsel
güdülerine dayanarak konuşan bireyler kadar hükümet müdahalesinden özgür müdürler?
Eğer ifade özgürlüğü konuşmacının çıkarlarına dayandırılmaktaysa ve eğer konuşmacının
saygınlığı izzet-i nefsi belirleyici faktör ise, bu özgürlüğü, sâikleri yalnızca kazanç olanlara vermek
için pek fazla sebep yok gibidir. Bu perspektiften bakınca, ifade özgürlüğü üzerindeki sınırlama,

bir ürün üzerindeki sınırlama gibidir; bir tüzel kişiliğin, otomobiller üzerine hava kirlenmesini
önleyici cihaz konmasını zorunlu kılmaktan, yanlış ambalajlanmış ilaçların satışının
engellenmesinden veya timsah derilerinin kemer ve çanta imalatında kullanılmasını
yasaklamaktan farkı yoktur. Şüphesiz bütün kazanç elde etme girişimleri, söz konusu ürüne
aldırmaksızın sırf kârın azamileştirilmesiyle ilişkili değildir. The Economist, The New York Times ve
benzerlerini elinde bulunduranların, yapay bir hukuk yaratılmasından elde edilecek kazanç
sâiklerini aşan bir haberleşme süreciyle kendilerini bağlı hissettiklerinden eminim. Fakat tüzel
haberleşme üzerinde varsayılan bir sınırlama, bireylerin herhangi bir gerekçeyle ve kendilerinin
seçeceği bir yolla haberleşebilmelerini sağlam bırakacaktır.
Eğer bu hüküm rahatsız edici gibi geliyorsa, ki bana öyle geliyor, bunun sebebinin, ifade
özgürlüğünü öncelikle konuşmacının bir çıkarı olarak düşünmememiz olduğunu öne sürüyorum.
Himaye etmekte olduklarımızın konuşmacılar olduğu ve böylesine önemli gördüğümüz bir Özgür
İfade İlkesi’nin koruması altındaki fikirleri ve bilgiyi ‘yaratan’ veya ‘üreten’lerin de yine
konuşmacılar olduğu doğrudur. Ama gerçekliğe dayanan tezin çoğu versiyonları ve demokrasiye
dayanan tez gereğince önemli olan, bilgi ve haberdeki toplum çıkarıdır. Konuşmacının çıkarı ise
öncelikli bir amaç olarak değil, yalnızca sunulan görüşlerdeki kamu çıkarının bir aracı olarak kabul
edilir. Sonuç olarak konuşmacının sâikleri veya tüzel durumu, neredeyse tamamen konuyla
ilgisizdir. Gerçekten de Meiklejohn’un kazanç güdüsü yüzünden radyoyu istisna etmesi, ifade
özgürlüğünü öncelikle dinleyicinin çıkarı olarak ilk vurgulayan kendisi olduğu için anormaldir.
Böyle olduğuna göre konuşmacının sâikleri konu dışı olur.
Aynı şekilde, Thomas Scanlon’ın tezinde olduğu gibi, eğer Özgür İfade İlkesi’nin temeli
bireysel tercih kavramı olarak düşünülürse, bizim öncelikli kaygımız, yine dinleyicinin çıkarı olur.
Böyle bir teori gereğince ifade özgürlüğü, daha geniş bir tercih aralığını mümkün kılar ve hükümet
müdahalesi yoluyla, bir tercihe zorâki bir şekilde engel olunmaz. Fakat tercih, konuşma eylemi
bakımından değil, konuşulan şey üzerinde yapılmaktadır. İfade, kendilerinden birini
seçebileceğimiz alternatifler konusunda bizi bilgilendirir. Bu yüzden, eğer bireyin kararı üzerine
etkide bulunmuş tezlerin etki derecesiyle ilgileniyorsak, onları bize teklif eden kişinin
alternatiflerinin ya da sâiklerinin kaynağına dikkat etmemiz gereksizdir.
Bir özgür ifade hakkının sâikleri ya da ‘hak edilmesi’ konusunda söz söyleyenlerin yaptığı
hata, himaye edilen çıkarların yapısını tam olarak düşünmemeleridir. Bir hakka ‘müstahak olmak’
veya onu ‘kazanmak’, o hakkın sırf hakkın kullanıcısının yararına olarak verildiğine hükmetmek
demektir. Kazanç sağlayan ifade örneğinin gösterdiği gibi, bu görüş çok basittir. Pek çok büyük
eser, oldukça bayağı gerekçelerle meydana getirilmiştir. Hükümdar, dünya önemli ve tartışmalı
bir eser sahibi olsun diye değil, en kaba anlamıyla dalkavukluk olsun diye yazılmıştır. Faydalı
teknolojilerin çoğunun geliştirilmesindeki asıl amaç, savaş sırasında insanların öldürülmesiydi. Bir
akademik derginin sayfalarında değersiz bir yer işgal eden ve sırf reklam veya imtiyaz elde etmek
amacıyla yazılan her şeyde, kesinlikle aynı gerekçeyle yayınlanan bilgiye önemli bir katkı
mevcuttur.3 Özgür ifade sorunlarını ele alırken, üretenin güdülerinden daha çok, ürünün değerine
itibar etmemiz özellikle önemlidir.

HOŞGÖRÜNÜN ÇELİŞKİSİ
Konuşmacının hak etmesi sorunu, Karl Popper’ın ‘Hoşgörünün Çelişkisi’ diye adlandırdığı şey
bağlamında büsbütün bir tezat halinde sunulmaktadır. 4 Popper’a göre, kendilerinin de bel
bağladığı aynı ilkeyi saf dışı etmek için ifade özgürlüğünü kullanabilecek olanların bu özgürlüğüne
izin vermek, çelişkili olmaktadır. İfade özgürlüğünün bertaraf edilmesi veya büyük oranda
kısıtlanması gerektiğine inanan bireyler veya gruplar vardır. Bu tür insanların ifade özgürlüğüne
izin vermek, bu özgürlüğün, kendisini tahrip etmekte kullanılmasına izin vermek demektir, diye
iddia edilmektedir. Bu tür birey veya grupların konuşmasına müsaade etmek suretiyle, onların
güç kazanmaları, (veya buna benzer bir çelişki varsayımına göre) bu suretle Özgür İfade İlkesi’ni
oluşturan sürecin kuyusunu kazmaları ihtimalini artırmış oluruz. Popper bu çelişkiyi, gerçekliğe
dayanan tezin kendisine ait versiyonu münasebetiyle ortaya koymuştu, ancak diğer tezler
üzerinden de sunulmaktadır. Sorun, eğer iktidar kendilerinde olsaydı, talep ettikleri bu konuşma
hakkı sayesinde, varolan bu ifade özgürlüğünü yok edecek ya da büyük ölçüde sınırlayacak
olanlara ifade özgürlüğünün sağlanıp sağlanmaması gerektiğidir.
Çelişki olarak sunulan bu sorun, hipotezden daha fazla bir şeydir. Çelişkiye dayanan tez,
İngiltere’de Ulusal Cephe’nin faaliyetlerini sınırlayan, yasalar, düzenlemeler, mahkeme kararları

ya da yürütme uygulamaları elde etmeye çalışanlar tarafından kullanılmıştır. Birleşik Devletler’de
ise Illinois, Skokie’de Amerikan Nazi Partisi’nin marşını yasaklatmak isteyenler de (başarısız
oldular) aynı teze güvenmişlerdi. Bu, Komünistler ve siyasi solun diğer kesimlerinin ifade
özgürlüğü aleyhine kullanılmış ve hala bir ölçüde kullanılan bir tezdir. Bu ayrıca, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de açıkça somutlaşmış olan bir ilkedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, ‘Bu sözleşmedeki hiçbir şey, hiçbir Devlet, grup veya kişi
için, burada ayrıntılarıyla açıklanan herhangi bir hak veya özgürlüğü yok etmeyi veya
Sözleşme’de bildirilenden daha büyük ölçüde sınırlamayı amaçlayan bir faaliyette bulunma veya
bir eylemi gerçekleştirme hakkının varolduğu anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz. Bu
sözleşme, Alman Komünist Partisi’nin feshedilmesine imkan verecek şekilde yorumlanmış ve neoNazi partilerin yasaklanmasını desteklemek için de Alman Anayasası’ndaki benzer bir hükme
dayanılmıştır.
Bu tezi en uygun açıklıkta sunmamış olabileceğimi itiraf ediyorum. Zira tez, ifade özgürlüğü
açısından belli bir gerekçeyle, özellikle de yanılabilirlik öncüllerine dayanan bir gerekçeyle
ilişkilendirildiğinde daha da güçlenmektedir. Eğer Popper ve Mill gibi, herhangi bir kanaatin yanlış
olabileceğini, bilginin, sürekli bir yanlışı belirleme süreci sayesinde ilerlediğini söylersek, kabul
edilmiş doktrine karşı bu tür itirazların sona ermesi, bilginin ilerlemesi sürecinin de sonunu
belirleyecek demektir. Madem ki bu böylesine ağır bir sonuç olacaktır, genel olarak bilginin
ilerlemesi, belli bir bilgi parçasının elde edilmesinden daha önemli olarak kabul edilebilir. Bu
nedenle, açık tartışmanın sona ermesi, belirli bir hatanın sebep olacağından daha büyük bir zarar
anlamına gelir, çünkü açık sorgulama, bütün yanlışların belirlenmesinin temelidir. Kabul edilen bu
öncül nedeniyle, Popper’ın, hoşgörünün amaçlarının, hoşgörüsüzü hoş görmemeyi gerektireceği
şeklindeki iddiası şaşırtıcı değildir. Devam etmekte olan açık sorgulama sürecini tahrip edebilecek
olanlar, bütün bilgi temellerini tehdit etmektedir ve bu yüzden, en azından, eğer ifade özgürlüğü
sistemi için gerçek bir tehlike ise ve sırf bir hayal ürünü değilse, yasaklanmalıdır. 5 Gerçi Popper,
hoşgörü çelişkisine dair tartışmasını belli gruplara tahsis etmemişti, ama galiba, amaçları açık
sorgulamanın yok edilmesi olanların ifade özgürlüğüne izin verilmemesi şeklindeki günümüz tezini
destekleyecekti.
Bu kanaat, benim 2. bölümde ele aldığım bir konuyla, bilginin ilerlemesini diğer bütün
değerlere sözlüksel üstünlüğü olan bir konuma yerleştiren gerçekliğe dayanan tezin herhangi bir
güçlü formuyla da uyumludur. Çünkü bilginin ilerlemesi, başka bütün değerlerin üzerinde bir
konumdadır ve dolayısıyla, bu teoriyi ileri sürenlere göre, ister ifade yoluyla, ister başka yollarla
ona yapılan saldırılara karşı çıkılmalıdır.
İdeoloji karşıtı gibi görünen Popper, kendisi de bir ideoloji, yani açıklığın avantajları ideolojisi
olan bir şeyi desteklemesi sebebiyle eleştirilmektedir.6 Kuşkusuz bu, şüpheciliğin [scepticism]
diğer şekillerdeki uygulamalarına yapılan itirazlarla paralellik arz etmektedir. Şüpheci [sceptic],
bir tanesi hariç, bütün ifadelerden kuşku duyan biridir. Fakat burası, genel epistemolojik bir sorun
olarak septisizmin tartışılma yeri değildir. Buradaki mesele, kendisinin de mutabık olduğu temel
teori hakkında Popper’ın yanılıp yanılmadığıdır. Gerçekliğe dayanan tezin bir versiyonunu ifade
özgürlüğünün yegâne temeli olarak kabul eden bir kimse, saldırılar ifade yoluyla olsa bile, bu
temele yapılan hücumlara karşı savaşmak zorundadır. Eğer insanların, daha çok ifadenin daha
çok bilgiye götüreceği varsayımını sorgulamalarına izin verirsek, bütün sistemin devrilmesi riskini
de üstlenmiş oluruz.
Ancak problemin bu şekildeki çözümü, bazı yönetim organlarının, varolmaya devam eden bir
ifade özgürlüğü sistemi için tehdit oluşturan bireyleri ve grupları belirleme yetkisine sahip
olacağını kabul etmektedir. Ama biz ifade özgürlüğünü, bu tür bir fonksiyon icra etmek
hususunda tecrübelerle sabit olan yetersizliğe dayandırıyorsak, bu durumda çelişkinin çözümü,
diğer ifade özgürlüğü teorileri ışığında ulaşılabilecek olandan ayrılacaktır. Zira Özgür İfade
İlkesi’nin yöneltildiği bu halde ifadenin denetlenmesi çok kötü bir şeydir. Mesele, totaliter
grupların konuşmalarına izin verilip verilmemesi değil, herhangi bir kimsenin, hangi grupların
totaliter olduğuna, hangilerinin olmadığına karar verme yetkisine sahip olup olmaması gerektiğidir
–yani bu otorite kullanma yetkisini bir şehir meclisine, ya da totaliter, antidemokratik veya faşist
olarak görülmeleri yüzünden birtakım gruplardan imtiyazları esirgeme yetkisini bir mahkemeye
güvenle emanet edip edemeyeceğimizdir. Sorun, Nazilerin konuşmaları veya konuşmamaları
gerektiği değil, özgürlüğü hangi grupların tehdit edip hangilerinin etmediğine karar vermek üzere
bir kurum tesis edip edemeyeceğimizdir. 1. Kısım’da vurgulamaya çalıştığım gibi, bu tür bir
sınıflamayı yapmaktaki tam anlamıyla yetkisizlik, bir ifade özgürlüğü ilkesinin en güçlü tezlerinden

birini temin eder ve bu suretle, ‘faşist’, ‘ırkçı’ veya ‘totaliter’ olanların özgür ifade haklarının
reddedilmesi, aynı hakların Demokratlar, Cumhuriyetçiler, Liberaller, Muhafazakarlar veya
Katolikler için de reddedilmesinin olacağı kadar çok, Özgür İfade İlkesi’nin merkezindedir.
10. Bölüm İçin Bibliyografik Not
Bu bölüme ilişkin olarak Marvin Glass, ‘Anti-racism and unlimited freedom of speech’, Canadian Journal of Philosophy 8
(1978), 559; Glenn Schram, ‘The First Amendment and the educative function of law’, American Journal of Jurisprudence
20 (1975), 38.
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11. BÖLÜM

İftira

ŞÖHRETİN DEĞERİ
İftiranın (yayın yoluyla hakaret ve sözle iftira) bazı tazmin şekillerinin teorik geçerliliği, bir
problem olarak hiç ele alınmamış olan ifade özgürlüğü teorisi için geçmişte çok fazla sorun teşkil
etmişti. iftira niteliğindeki ifadelerin, bireylerin ciddi zararına sebep olabileceği ve olduğu
şeklindeki inkar edilemez gerçekle yüz yüze gelinmesiyle, geleneksel ifade özgürlüğü tezleri,
iftirayı basitçe ifade özgürlüğü ilkelerinin bir istisnası şeklinde görerek, bu sorundan kurtulmayı
tercih etti. Fakat iftira niteliğindeki ifade, çoğu durumlarda, özgür ifade ilkeleri tarafından korunan
ifadenin özelliklerini paylaşmaktadır ve onun Özgür İfade İlkesi’nin dışında kaldığını yalnızca
söylemek, analitik açıdan saçmadır. Eğer iftira, ifade özgürlüğü ilkelerince kuşatılmıyorsa, bunun
bir nedeni ve Özgür İfade İlkesi’nin altında yatan derin teoriden çıkarılan bir gerekçesi olmalıdır.
Şöhrete zarar verme, çoğu hallerde derhal ve gözle görülür bir zarardır. Namussuz veya
güvenilmez biri olarak suçlanıyorsam, ya da bu kitabın bir eleştirmeni, beni mesleki yetersizlikle
itham ederse, fiziksel acı ve vücutça hasar dışında düşünülebilecek olan bir biçimde yaralanırım.
İftira niteliğindeki ifadelerin iletilmesi, özellikle de haberleşmenin konuları, benim saygınlığına
önem verdiğim şeylerse, bana açık bir zarar verir, eğer ifadeler, aşağı yukarıdan daha fazla
yanlışsa, hatta bana kalırsa doğru olsa bile, belki daha fazla zarar verir. Bu, doğrudan ve
fazlasıyla görünür zarar, pek çok insanın, iftirayı Özgür İfade İlkesi’nin bir istisnası olarak ele
almasına yol açmıştır. Ama bu sonuç yalnızca, eğer biz hatalı olarak, ifadenin himaye edilmesini
onun zararsızlığına bağlı görüyorsak ortaya çıkar. Fakat eğer ifade, bir kendisine yönelik davranış
olarak alındığı için himaye ediliyorsa, o zaman iftira niteliğindeki sözlerin düpedüz başkasına
yönelik olan yapısı, o ifadeleri, zararsızlık gerekçelerine dayanan bir Özgür İfade İlkesi’nin dışına
çıkarır. Ve eğer ifade, başkalarının çıkarlarına belirgin ve derhal bir zarar vermediği için
korunuyorsa, bu durumda yine yayın yoluyla hakaret ve sözle iftira, ifade özgürlüğü ilkeleri
alanının tamamen dışına rastlar. Fakat, olması gerektiği gibi, gerçekten bütün ifade
davranışlarının başkasına yönelik olduğunu ve haberleşmenin pek çok türünün, zaten başkalarının
çıkarlarına belirli ve dolaysız bir zarar verebildiğini bir kez kavrarsak, iftiranın istisna edilmesi,
daha az anlaşılabilir bir şey olacaktır. Eğer zararın sırf varlığı, tek başına, ifadeleri Özgür İfade
İlkesi’nin alanının dışına çıkarırsa, bu halde Özgür İfade İlkesi, bir Zarar İlkesi’yle bir arada
varolabilir hale gelir ve bu durumda da Özgür İfade İlkesi, artık, siyaset felsefesinde farklı bir
doktrin olmaktan çıkar. Ama Özgür İfade İlkesi’ni, ifadenin başkasına yönelik niteliğinin farkında
olduğu halde, yine de onun sınırlanması için daha yüksek bir gerekçe standardı oluşturan bir şey
olarak algıladığımızda, iftira sözleri için bir ‘istisna’ kavramı, en azından iftira niteliğindeki zararın,
ileri sürülen istisnanın temelini sağladığı durumlarda tuhaf gibi görünecektir.
Şöhretin, kendinden değerli bir kişisel çıkar olduğu bellidir ya da belli olmalıdır. Iago’nun
‘temiz adımı benden aşıran o adam ... gerçekten de beni çaresiz bırakıyor’ şeklindeki gözlemi, pek
çok kişinin hassas teline vurmaktadır. Şöhrete zarar vermek, belki de Özgür İfade İlkesi’nin
oluşturacağı daha yüksek gerekçe yükümlülüğünü karşılamaya yetecek kadar ağır bir şey olabilir.
Ya da şöhretin değeri, onun korunması, ifade özgürlüğü çıkarına eklenen her ağırlıktan daha da
ağır gelebilecek kadar büyük olabilir. Fakat bunlar, üzerine eğilinmesi gereken sorunlardır ve bir
‘istisna’nın değerlendirilmeden kabul edilmesinin, bu konuda pek fazla yardımı olmayacaktır.

OTO-SANSÜR SORUNU
İftira hukukunun karmaşıklığı, birtakım kitaplarda, hukuk dergilerindeki makalelerde ve mahkeme
duruşmalarında konu edinilmiştir. Niyetim, burada iftira hukukunun yasal inceliklerine girmek
değil. Bu tartışmayı başlatmak için, iftiranın yayın yoluyla hakareti (yazılı) ve sözle iftirayı (sözlü)
içerdiğine ve bir başkasının şöhreti aleyhine gerçek dışı bir suçlamayı içeren kelimelerin (ve bazan
diğer haberleşme biçimlerinin) üçüncü bir kişiye duyurulması (iletilmesi) olarak tanımlandığına
dikkat çekmek yeterlidir.1 Suç niteliğindeki yayın yoluyla hakaret, teamül hukuku uygulanan pek

çok ülkede itibâri olarak kabul edilmiş olsa da, yayın yoluyla hakaret ve sözle iftira, çoğunlukla,
şöhreti zarar gören kişiye, iftira niteliğindeki kelimeleri ifade eden kişi aleyhine, parasal zararı
karşılığı (bazan da sözünü geri alma biçiminde) dava açma hakkını veren haksızlıklar olarak kabul
edilmektedir. Medeni hukukun uygulandığı ülkelerde ise, benzer fakat aynısı olmayan bir haksızlık
olarak ele alınmaktadır, ama tazmini daha çok, sebep olunan zarara karşılık özel bir dava yerine
ceza hukuku aracılığıyladır. Bu kitabın amacı bakımından, hukuklarını İngiliz teamül hukukundan
türeten bütün ülkelerde tam olarak kabul edilen teamül hukukunun ana tanımıyla yola çıkmak,
tatmin edici olacaktır.
İftira hukuku ile ifade özgürlüğü arasındaki çatışma, büyük oranda, yayın yoluyla hakaret ve
sözle iftiranın tazminat yoluyla cezalandırılan yanlış olgusal ifadeler olmaları yüzünden, hiçbir
zaman tam olarak değerlendirilmemiştir. Eğer ben bir kimseyi, yapmadığı bir şeyi yapmış
olmakla, borçlu olmadığı bir parayı borçlu olmakla ve sahip olmadığı özelliklere sahip olmakla
suçluyorsam, başlangıçta herhangi bir sorunun varlığını görmek zordur. Nihayetinde yanlışlık,
normal olarak kamusal müzakereye katkıda bulunmaz, daha çok onu eksiltir.2 Denebilir ki, zararlı
yanlışlığı cezalandırmamız ölçüsünde, fikir alışverişi bakımından bir değeri olmayan bir şeyi
cezalandırmış ve bu suretle kamusal tartışmanın standardını yükseltmiş oluruz.
Olgunun yanlış ifade edilmesinin farz olunan değersizliğini yanı sıra bulundurarak, her ikisi
de, bir ifade özgürlüğü ilkesinin bazı amaçlarıyla, özellikle de gerçekliğe dayanan tezden ve
demokrasiye dayanan tezden türetilen amaçlarla hemen hemen aynı hizada bulunan diğer iki
amaçtır. Bunlardan birincisi, doğru bilginin yayılmasını etkin bir biçimde teşvik etme amacıdır.
Yanlış bilgi sorununun çözümlerinden biri de bütün bilginin akışını engellemek ise de, böyle bir
çözüm, bilginin ilerlemesinin önemini ve ayrıca kamusal ve özel kararları almak için gereken
bilginin değerini, haksız yere feda edecektir. Bu yüzden, yanlışlık kötü de olsa, yasaklanması,
onun doğruyu besleme gibi olumlu avantajlarını tedarik etmek zorundadır. İkincisi, özellikle
demokrasiye dayanan tez gereğince, değerlendirici yorumun engellenmeden dolaşmasının sahip
olduğu büyük önemdir. Görüş ve yorum, doğru veya yanlış diye nitelemeye daha az elverişlidir.
Buna rağmen görüş ve yorum, kamusal tartışmaya büyük katkıda bulunur ve olgunun yanlış ifade
edilmesini saf dışı etme amacı, ifade özgürlüğünün kabul edilmiş bir ilke olduğu durumlarda,
yorumun, eleştirinin, görüş ve değerlendirmenin aşırı derecede feda edilmesine yol açmamalıdır.
Geleneksel görüş, bütün bu amaçların bağdaşır olduğu yolundadır. Bu yüzden teamül
hukukunda, altta yatan gerçeklerin doğru ifadesi üzerine inşa edilen bir meşru yorum savunması
mevcuttur ve buna göre, kamusal meseleler konusundaki bir ifade, eleştirel veya zararlı bile olsa,
eğer sırf bir yorumsa, dava edilemez. Olguların ifadesinin doğru olmasını şart koşmak suretiyle,
halkın meşru çıkarının bulunduğu meseleler hakkında görüş ifade edilmesini serbest bıraktığımız
halde, kamusal diyalogda doğruyu besleyebileceğimiz varsayılmaktadır. Soyut teori seviyesinde
teamül hukuku, bir yandan olgusal yanlışların yayınlanmasında toplumsal bir yarar bulunmadığını
kabul ederken, öte yandan yorumu himaye etmeyi amaçlamış olmaktadır.
Ancak bu yaklaşım, yasal düzenleme ile onun uygulamadaki sonucu arasında bir ahenk
bulunduğunu farz etmektedir. Ama yasal cezalar koyan bir sistemdeki belirsizliklere ve o
belirsizliklerin insan davranışı üzerindeki etkisine bakmak daha gerçekçi olur. Bu belirsizlikleri
itiraf etmesi, Amerikan Realizmi olarak bilinen hukuk bilimi ekolünün başlıca katkılarından biriydi
ve iftira hukuku, Amerikan Realistlerinin teorisinin, özellikle de Yargıç Jerome Frank’in olguşüpheciliğinin uygulanmasındaki en belirgin alanlardan birini sağlamaktadır.
Frank’in sürekli olarak işaret ettiği gibi, mahkemeler çoğunlukla yanılır. Bazı hatalar, bir
gerçeği bulma sürecinde içseldir ve mahkeme süreci de bundan müstesna değildir. Bu nedenle,
iftira hukuku uygulamalarında doğrunun veya yanlışın adli olarak belirlenmesinde sık sık hataya
düşülebileceğini kabul etmek gerekir. Doğru olan, mahkeme tarafından yanlış bulunabilir. Bunun
mümkün olması derecesinde de gerçek yanlışı cezalandıran bir kural, doğruyu da cezalandırabilir.
Bu yüzden, doğru olarak bildiği iftira niteliğindeki bir konuyu yayınlayan bir kimse, yine de
mahkemenin bunun aksine kanaat getirme ve sorumluluğa karar verme ihtimalinin bulunduğunu
göz önüne almalıdır. Gerçeği kanıtlama yükümlülüğü yayıncının üzerinde olduğu ölçüde risk
artacaktır, çünkü adli hata ihtimalinin üzerine, bir de yayınlanan ifadeler doğru olsa bile gerçeği
kanıtlama yükümlülüğünün yerine getirilememesi ihtimali eklenmektedir. Böylece, yanlışı
cezalandıran bir kural, bazan gerçeği cezalandırabilmekte ve bu farazi yayıncı, yanlışlıkla hatalı
bulunabileceği ve bu nedenle cezalandırılabileceği korkusu yüzünden, doğruyu yayınlamaktan
çekinebilmektedir.

Hatta daha önemlisi, bir yayıncı, yayınladığı şeyin gerçekten doğru olduğuna ilişkin
kanaatinde hatalı olabilmektedir. Kanıtlanabilir bir kesinlikle, kullanılan her ifadeyi doğrulamak
mümkün veya muhtemel olmadığından, yayıncı, ya maruz kalabileceği cezai sorumluluğu bilerek
gerçekleri yayınlamak, ya da bu riskten uzak durma arzusu sebebiyle, yayınlamaktan kaçınmak
zorundadır. Bu ikinci hareket tarzını tercih etmesi ölçüsünde, belli bir derecede oto-sansür söz
konusu olacaktır. Kuşkusuz, yayınlanmayan ifadelerin doğru olmaması durumunda, oto-sansür
hayırlıdır. Ama önemli olan husus, adli süreçte aslen varolan belirsizlik ve riskin, gerçek olan
ifadeler konusunda da mecbur kalınan bir oto-sansürün bulunması anlamına gelmesidir. Cezai
sorumluluktan kaçınma isteği, ihtiyatlı olmayı gerektirecektir ve o ihtiyatın derecesi, her ne kadar
doğru olduklarını kanıtlamak her zaman mümkün olmasa da, gerçekten doğru olan ifadelere de
uzanacaktır.
Son olarak, dava açmanın masrafı ve sıkıntısı, caydırıcı etkiyi büyütmeye yaramaktadır,
çünkü bir yayıncı, hukuk sisteminde, nihai olarak üstün gelse bile, etkili bir şekilde
cezalandırılabilmektedir. Ve eğer kazanamazsa, dava açma maliyeti, ödenmesi gereken
tazminatın üzerine eklendiğinde, ceza iyice artmakta ve böylece riski de büyütmektedir.
Gerçeğin soruşturulması sürecindeki belirsizlikler ve riskler yüzünden, yanlışı cezalandıran
bir kural, aslında doğru olan ifadelere ilişkin bir oto-sansüre teşvik etme gibi fiili bir etkiye
sahiptir. Tıpkı, suçlu kişilerin cezalandırılması oranını azamileştirmeye çalışan bir kuralın, bazı
masum insanları da cezalandırması gibi, yanlıştan caydırmayı veya onu cezalandırmayı
azamileştiren bir kural, bazı gerçeklerin açıklanmasından da caydırmakta veya bunu
cezalandırmaktadır. Sorun, kaçınılmaz olarak, dengelenen çıkarlardan biridir, çünkü yanlışı,
tahminen değerli olan gerçeğin yayılmasının engellenmesi pahasına cezalandırmış oluyoruz, fakat
ancak, iftira niteliğindeki büyük sayıda yanlışın dolaşımına izin verecek olan kuralları benimsemek
suretiyle, gerçeğin yayılmasına en büyük özgürlüğü verebiliriz. Doğru bilginin dolaşmasının önemi
ve iftira niteliğindeki yanlışın zararı göz önüne alındığında, bu iki uçta da savunulabilir bir çözüm
görünmemektedir.
9. bölümdeki hata analizi tartışmasını hatırlarsak, muhtemel iki hatayı görmek kolaylaşır.
Hatalardan biri, doğru ifadelerin cezalandırıldığı veya caydırıldığı zamanki gibi, değerli ifadenin
yanlışlıkla yasaklanmasıdır. Eğer bilginin araştırılması ve kamusal müzakere değerli ise, bu
durumda gerçeğin konuşulmadan kalması, gerçeğe ilişkin ifadelerin cezalandırılmasından daha
büyük bir hata değilse bile, onun kadar büyük bir hatadır. Diğer bir hata ise, tıpkı hem zararlı ve
hem de yanlış olanları cezalandıramadığımız zamanki gibi, dolaşımda olması gereken ifadenin
himaye edilmemesine yanlışlıkla imkan verdiğimizde ortaya çıkmaktadır. Şimdi, şöhrete verilen
zarar, çoğunlukla çok ciddi bir zarardır ve şöhret, güçlü bir himayeyi hak eden önemli bir
değerdir. Ama eğer güçlü bir ifade özgürlüğü ilkesini tanımışsak, terazi, ifadeye verilen hatalı bir
cezanın, olağanüstü büyüklükte bir zarar olduğunu kabul eder bir tarzda çalışmalıdır.
Soruna bu tarz bir bakış yöntemi, Amerikan iftira hukukunun teamüllerinden yeni ve aşırı bir
farklılaşmanın örneği olarak gösterilmektedir. Birleşik Devletler Anayasası’nın Birinci Değişikliği,
ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü kesin olarak himaye ettiği ve şöhretin anayasal olarak
korunması söz konusu olmadığı için, sonuç, ifade özgürlüğünün güçlü bir önceliğinin şart
koşulmasıdır. Bu önceliğin verilmesi, hatalı bir aşırı yasaklama ya da aşırı caydırıcılığın, şöhretin
eksik korunması hatasından daha ciddi bir biçimde ele alınacağı anlamına gelir. Yayınlanmamış bir
gerçek, şöhrete yanlışlıkla verilen bir zarardan daha ağır bir hatadır. Sonuç olarak Amerikan iftira
hukuku, çeşitli bakımlardan köklü bir değişikliğe uğramıştır.
Bunlardan birincisi şudur: Bir kamu görevlisi veya kamusal bir şahsiyet, sadece kendisi
aleyhindeki iddiaların gerçek olmadığını kanıtlayabildiğinde değil, ayrıca bu iddiaların yanlış
olduğu hakkında bilgi veya en azından şüphe bulunduğu halde, ifadelerin doğru veya yanlış
olduğuna bakılmaksızın yayınlanmış olduğunu da kanıtlayabildiği takdirde iftiradan doğmuş olan
zarar tazmin edilebilir. Aslında böyle bir yükümlülüğün, iftiraya uğramış bir kişinin yerine
getirmesi gerçekten imkansız olan bir şey olduğu bellidir. Sonuçta, kamu görevlileri ve kamusal
şahsiyetler aleyhine pek çok yanlış iddia cezasız kalmaktadır. Ancak, yayıncı taraf üzerindeki
himayenin derecesinin bilinmesi, kamu görevlileri ve kamusal şahsiyetler hakkında böyle güçlü bir
himayenin olmaması durumundakinden çok daha büyük miktarda ve çoğu da doğru olan
yayınların yapılmasıyla sonuçlanmaktadır. Pek çok durumda da şöhretler, gerçekten de güçlü ve
özgür bir basın uğruna feda edilmektedir, fakat bunun alternatifi, önemli gerçekler içeren bir
kısım yayınların zayi edilmesi pahasına şöhretin himaye edilmesi olduğundan, ödenmeye değer
bir fiyat olarak düşünülebilir.

Benzer biçimde, Birleşik Devletler’deki teamül hukukuna göre gerçekliği kanıtlama,
doğrulayıcı bir savunma şeklinde yayıncının yapması gereken bir şey olduğu halde, şimdilerde
bütün davalarda gerçek dışılığı kanıtlama yükümlülüğü, iftira edilen davacının üzerindedir. Bu
durum, işlem tekniğini aşan bir şeydir. Kanıtlama yükümlülüğü, şöhretin himayesi ile ifade
özgürlüğünün himayesi arasındaki dengenin tayin edildiği bir yöntemdir. Yayınlanan ifadelerin
aslında doğru olduğu, ama yayıncının, jüriyi tatmin edecek ölçüde bunu kanıtlayamadığı davalar
olabilmektedir. Bu gibi davalarda, gerçeğin yayınlanması cezalandırılmış olmakta ve diğer
davalarda ise bu yükümlülüğün bulunması, doğrunun yayınlanmasından vazgeçirmektedir. Çare,
kanıtlama yükümlülüğünü iftira edilen ve ayrıca bunun maliyetini de üstlenen bireyin üzerine
kaydırmaktır; ancak, o zaman da yayınlanan ifadelerin gerçek dışı olduğu, fakat zarar gören
tarafın mahkemede bunu kanıtlayamayacağı ve dolayısıyla iftira niteliğindeki yalana imkan verme
yanlışıyla sonuçlanacak olan durumlar olabilecektir. Ama ifade özgürlüğünün iyi bir şöhretteki
çıkara karşı önceliği olduğu durumlarda, ikinci hatadan daha ağır olan ilk hatadır ve öncelik
ilişkisinin kabul edilmesi, kanıtlama yükümlülüğünün el değiştirmesine götürecektir.
Gerçeklere dayalı doğruluğu şart koşan İngiliz hukukundaki tarafsız yorum savunmasının,
birtakım doğru yorumlardan da vazgeçirdiğine hükmedecek olanlar, ancak gerçeği görmezlikten
gelenlerdir. Ama ifadenin üstün şart olarak belirlenmediği yerlerde, gerçeğin yayınlanmasından
böylesine bir cayma, etkin bir bireysel şöhretin himaye sistemi için, ödenmesi kabul edilebilir bir
fiyat olabilecektir. Fakat ifade özgürlüğü, Amerikan Anayasası’nda olduğu gibi, başka her şeyden
tam anlamıyla daha önemli olarak kabul edilmişse, bu durumda kaçınılmaz olan dengeleme
süreci, ifadenin daha ağır geleceği bir şekilde tartım yapmalıdır ve bu suretle diğer çıkarların
himayesinden daha ağır basmalıdır.

KAMUSAL ŞAHSİYETLER VE ÖZEL HAYATLAR
Adli süreçlerdeki belirsizliğin kabul edilmesi ve bunun sonucu olarak oto-sansür ihtimalinin itiraf
edilmesi, güçlü bir Özgür İfade İlkesi gereğince, şöhretlerin bazan ifade özgürlüğünün amaçlarına
feda edilmesi gerektiği anlamına gelir. Fakat bu sonuç yalnızca, eğer söz konusu ifadeler Özgür
İfade İlkesi’nin koruması içinde kalıyorsa zorunludur. Eğer bazı ifade kategorileri hiç
korunmuyorsa, tam anlamıyla ihtilaflı olan tartma işlemi uygulanamaz hale gelebilir. Bu yüzden,
iftira niteliğindeki ifadelerin çeşitli türlerine daha yakından bakmak faydalı olacaktır, çünkü
bazılarının, İlke’nin korumasının tamamen dışında olması mümkündür.
Şu iki örneğe bakalım. Birincisinde, bir gazetenin, kontrolü kendi görev alanı içinde bulunan
bir şirkette hisselere sahip olan bir bakanın bu durumunu yazdığını varsayın. İkinci olarak, bir
birahanede konuşan iki adamdan birinin diğerine, orada bulunmayan üçüncü bir kişinin hırsız
olduğunu söylediğini tasavvur edin.
Bu örneklere bakarken, birinci örnek için özgür ifadeyle ilgili konuları hemen düşünmeye,
ama ikinci örnek için düşünmemeye meyilliyizdir. Yönetime ilişkin işlerin toplumca tartışılması,
doğrudan özgür ifadeyi gündeme getirirken, özel dedikodular, ifade özgürlüğü ilkelerinin çok
uzağında gibi görünmektedir. Bu iki uç arasında kalan durumlar ise, tartışmalıdır. Farklılıklar,
Özgür İfade İlkesi’nin amaçlarıyla ilgili olan konuşma türlerine bakılarak açıklanır.
Demokrasiye dayanan tez, kamuya ait meselelerin ve kamu görevlilerinin davranış ve
nitelikleriyle ilgili tartışmanın özel olarak ele alınması için gerekçe sağlamaktadır. Liderlerimizin
nitelikleri ve performansları, halk açısından öylesine hayati bir öneme sahiptir ki, bu bilginin halk
nezdinde bir ölçüde kaybı, yönetim görevlilerini ve politikalarını sorumluluktan ve halkın
kontrolünden daha da koparır. İşte gerçeğin kaybı böylesine ağırdır ve bundan, ancak birtakım
bireysel şöhretlerin feda edilmesi suretiyle kaçınılabilir. Hem bazı yönlerden bu, özel [kamusal
olmayan] bir bireyin şöhreti durumunda olacağından daha az zararlıdır. Kamu hayatına giren bir
kimse, niteliklerini ve performansını halkın değerlendirmesine sunmuş olur ve bu, davranışlarının
kamu tarafından dikkatle izlenmesine yol açar. Aslında bir risk üstlenmiştir. Bu hallerde ifade
özgürlüğü ilkeleri, ara sıra konuların şiddetle tartışılmasının getirdiği yanlışlıklar da dahil ve
şöhretteki güçlü çıkarın uzağında olarak, kamusal tartışmanın lehine kuvvetli bir ağırlığı kabul
ettirecektir. Herhangi bir tazmini ya reddeden veya fazlasıyla zorlaştıran bir kural, Özgür İfade
İlkesi’nin amaçlarına en etkili biçimde hizmet edecektir.
Bireysel niteliklerle kamusal performans arasında çok ince bir çizgi vardır ve yine bir kişinin
şöhretine saldırmakla o kişinin politikalarının eleştirilmesi arasında da ince bir çizgi mevcuttur.
Sonuç olarak, kamu görevlileri tarafından dava konusu edilen yayın yoluyla hakaret fiilleri, çoğu

hallerde, kışkırtıcı hakaret davalarına büyük oranda benzer görünmektedir. Eğer demokrasiye
dayanan tez ve yurttaş ile yönetimin farklılığına dayanan tezler, bir geçerlilik taşıyorlarsa, kamu
görevlilerinin kendi resmi işlemlerine yönelik saldırılara dayanan davalar açmalarına izin vermenin
tehlikesi, kamu görevlilerinin şöhretindeki çıkardan daha ağır gelecek kadar büyüktür.
Yönetim faaliyetlerinde yer almayan kamusal şahsiyetlerin durumu daha zordur. Pek çok
halde, yönetimde yer almayan bireyler, siyasi politikalar üzerinde resmi görevli olanlardan daha
fazla değilse bile onlar kadar etkilidirler. General Motors’un başkanının, Tüccarlar Birliği Konseyi
liderinin, ya da önemli bir hastanenin yöneticisinin nitelik ve performansına yönelik haklı bir ilgi
mevcuttur. Ama öte yandan, mesela pop yıldızlarının ve profesyonel futbolcuların özel hayatları,
halkın açıkça ilgisini çekmesine rağmen, bu daha az haklı bir ilgidir. Halkın ilgisini çeken bu tür
bilgiler, yayılmasında kamu çıkarı bulunan zorunlu bilgiler değildir. Kamu görevlileri gibi kamusal
şahsiyetlerin de, lehlerine olmayan bir şöhret riskini üstlendikleri doğrudur. Ama riskin
üstlenilmesi, yuvarlak bir kavramdır. Yanlış bilginin yayınlanması riski, yasal himaye için yeterli
olmayan pek çok sebeple mevcuttur. Eğer yanlışlık daha kayıtlayıcı olarak cezalandırılsaydı,
herhalde daha az yanlış yayın ve dolayısıyla üstlenilecek daha az risk söz konusu olurdu. Ayrıca,
birçok kamusal şahsiyetin yaşantılarında ve niteliklerinde bulunan kamusal çıkar, hükümet
görevlileri için olduğundan farklı önemde bir haklılık mertebesine sahiptir. Açıktır ki, burada
mertebeler söz konusudur ve burası, bu mertebeleri doğru biçimde dikkate alan kesin yasal
kurallar teklif edilecek yer değildir. Fakat asıl olan, çıkarılan yasa kuralının, çok sayıda değişkeni
göz önüne almasının gerekmesidir: bir bireyin aleyhine olan, yanlış bir şöhret riskini üstlenme
derecesi, bireyin şöhretten yararlanma ve belki de ısrarla isteme ve destekleme derecesi, bir
kişinin özel davranışlarının kamusal performansıyla ilgili olma derecesi ve o birey veya benzer
konumda bulunan diğerleri hakkındaki fazla bilginin yayılmasıyla kamu yararının artma derecesi.
Ancak, tümüyle özel olan şahsiyetler söz konusu olduğunda, ifade özgürlüğü ilkelerinin
uygulanıp uygulanmayacağı konusunda büyük bir şüphe ortaya çıkmaktadır. Perde gerisi
dedikodularında olduğu gibi, ele alınan konu kadar haberleşmenin de mahrem olduğu
durumlarda, böyle bir haberleşmenin, Özgür İfade İlkesi tarafından korunmasını savunmak için
neden yoktur. İlkenin kabulünün altında yatan çeşitli gerekçelerin gözden geçirilmesi, bu tür bir
davranışın özel olarak himayesinin haklı kılacak hiçbir şey ortaya çıkarmaz. Bu haberleşmenin,
kamusal doğrunun önemli veya kamusal yanlışın zararlı olabileceğine ilişkin herhangi bir konuyla
ilgili olmaması sebebiyle, daha pozitif gerekçelerin de hiçbir yardımı olmaz. Ve konu, doğru veya
yanlış belirlemesi yapan bir yönetim organıyla ilgili olmayıp, özel bir meşru eylem bağlamından
kaynaklandığından dolayı, idari kararlara karşı bir himaye olan ifade özgürlüğü uygulanamaz. Bu,
özel iftirayla meşgul olan hukuk kurallarının mutlaka sert olması gerektiğini söylemek anlamına
gelmez. Bunun anlamı yalnızca, nihai yasa kuralını veren politika anlayışlarına ilişkin dengenin,
ifade özgürlüğü ilkelerinin isabetli olmayan biçimde uygulanarak çarpıtılmaya ihtiyacı
olmamasıdır.
Daha zor bir problem, mesela kitaplarda, gazetelerde, dergilerde ve kamusal ifadelerin
Radyo ve TV ile yayınlanması gibi kamusal forumlarda özel şahsiyetlerin ele alınması bağlamında
ortaya çıkmaktadır. Eğer bir özel şahsiyet, bir ölçüde kamusal öneme sahip bir meseleye dahil
olursa, iftira kuralları, kamusal bir konuyu ilgilendirmeyen haberleşmeye uygulandığı şekilde mi
uygulanmalıdır? Burada, özgür ifadeyle daha fazla ilgi söz konusuymuş gibi olsa da, özel
şahsiyetler hakkındaki tartışmalarda asıl önemli husus gibi görünen, söz konusu şahsın adını
zikretme (olayı anlatmak yerine) özgürlüğüne ilişkin endişe o denli önemsizdir ki, bu husustaki
kurallar, özgür ifade anlayışlarından etkilenmemelidir. Bir özel şahsı kamusal bir şahsiyet haline
getiren kişinin, yanılgı riskini de üzerine almış olduğunu ve bu yüzden bu tehlikeye göre
davrandığını söylemek akıl dışı değildir. Özel bireylerin söz konusu olduğu durumlarda, yanlıştan
kaçınmadaki çıkar, bilginin elde edilmesi ve yayılmasındaki çıkardan daha büyük gibidir. 3
Mahremlik üzerine çok az bir değer atfetmedikçe, onun haksız şekilde saf dışı edilmesini teşvik
etmemek durumundayız.

MAHREMLİK VE GERÇEK
Yanlıştan kaçınmadaki kamusal çıkarın, bilginin elde edilmesindeki kamu yararından daha büyük
olduğu bir haberleşme türünün varlığını tasdik ediyorsak, bazan bilginin ele geçirilmesindeki
çıkarın, daha güçlü çıkarların ağırlığından önce geldiği şeklindeki görüşü de kabul etmişiz
demektir. Bu ayrıca, bazı bilgilerin başka birtakım bilgilerden daha değerli olduğu önermesinin

kabulünü de gerektirir. Birçok durumda bilginin edinilmesi veya hatanın belirlenmesi, ya belli bir
birey için veya genelde toplum için bir fayda oluşturur. Ama başka bazı durumlarda, bilginin elde
edilmesinin, buna layık bir çıkarı nasıl artıracağını anlamak zordur.
Bu yüzden, diğer insanlar hakkındaki bilginin yayınlanması konusunda, gerçeğin mutlaka
arzu edilir olmadığı haller vardır. Sözgelimi bir kimsenin uzak geçmişindeki suç kayıtlarını ortaya
dökersem, doğru bilgi sayesinde onun şöhretine epey zarar verebilirim. Dahası, gerçeği ortaya
çıkarmakla, şöhretini zedelemekten başka zararlar da verebilirim. Örneğin bir gazetede, ‘normal’
seks ilişkilerini yapan bir karı-kocanın çıplak fotoğraflarını yayınlamışsam, herhangi bir
kovuşturma olmadığını, fakat o fotoğrafın, onların bilgi veya rızaları olmadan çekildiğini
varsayarsak, şöhretlerinin bir zarar görmesi için sebep düşünemiyorum. Buna rağmen, onların
maruz kalacağı apaçık utanç ve küçük düşme, şüphesiz son derecede gerçek bir yaralanmadır.
Vücuttaki bir çirkinliğin ifşa edilmesinden, yine şöhrete herhangi bir zarar söz konusu olmasa bile,
benzer bir sonucun ortaya çıkacağını herkes tasavvur edebilecektir.
İngiltere’de değil, ama Birleşik Devletler’de mahremiyetin ihlali haksızlığı, bu tür pek çok
durumu kapsamaktadır. Bu bakımdan, iftira davalarına karşı kesin bir savunma olarak
mahremiyetin ihlali ve gerçeğin geçerliliği savunması, benzer hemen her konuda vardır. Gerçeğin
ifşa edilmesi, her zaman özgür ifade sorunlarını ortaya çıkarır mı? Mahrem bilgideki kamu yararı,
sebep olunan zarardan üstün müdür? Bu soruya olumlu cevap vermeyi zor görmekteyim. Bütün
bilgilerin mutlaka önemli olduğunu söylemek ise, üstünkörü bir cevaptır. Tamamen özel bir
şahsiyetin işleri ve geçmişiyle ilgili bilgiler, herhangi bir kamusal amaca pek fazla hizmet etmez.
Dahası, mahrem gerçeklerin ifşası, utanma ve küçük düşmeye sebep olmasından başka, hayatının
belli yönlerini kontrol etmesindeki bireysel çıkarı da ihlal eder. Gizli tutmayı tercih ettiğim
hakkımdaki gerçekler, bir başkası tarafından ifşa edildiğinde, hayatım, tercihlerim, ve kişiliğim
üzerindeki kontrolümden men edilmiş olurum.
Mümkündür ki, birçok hallerde, bu tür ifşaatlardan kazanılacak bir şeyler söz konusudur.
Kişinin resmi bir görevi temsil ettiği veya yürüttüğü ve böylece kişiliğinin, seçmenin incelemesine
açık olduğu durumlarda, bu kesinlikle böyledir. Aynı şey, bazı insanların kamusal alana girmek
suretiyle, hayatlarının üne kavuşmasından fayda sağladıkları durumlar için de geçerli kabul
edilebilir. Belki de bu durumlarda, mahrem gerçekler üzerindeki kontrolden vazgeçilmiş
olmaktadır. Ama böyle bir vazgeçmenin olmadığı hallerde ve ileri sürülen mahrem gerçekte bazı
kamu yararları bulunmadığında, gerçeğin niçin per se sınırlanmamış bir konuşma hakkını
gerektireceğini anlamak zordur.
Mahrem bir gerçekte kamu yararı bulunup bulunmadığına karar vermek, kolay bir iş değildir.
Yine bireylerin mahremliklerinden vazgeçip geçmedikleri bir durumu belirlemek, hiçbir surette
kolay değildir. Ama hükümet görevinde bulunmayan herhangi bir birey tarafından bir tazminat
davası açıldığında ve hükümet otoritesine minnettar olmayan bir jüri tarafından karar
verildiğinde, ifade biçimleri arasından hükümetin seçim yapmasında aslen mevcut olan tehlikeler,
burada söz konusu olmaz. Özel bir dava, herhangi bir özgür ifade problemine her zaman çözüm
üretmez. Mesela hükümeti eleştirme sırasında ortaya çıkabilen küfürler söz konusu olduğunda,
bunu bir tazmin nedeni olarak kabul etmek, bir bakıma, çoğunluğa karşı bir hak olan şeyin
belirlenmesini, yine çoğunluğa bırakmak demektir. Ama tamamen özel bir ifade, bu tür sorunlara
yol açmaz ve bu bakımdan, kamusalı özelden ayıran hukuki ilke ve kurallar geliştirmek, Özgür
İfade İlkesi’ni hem uygulamak ve hem de onu doğru alanı içinde tutmak için esastır.
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12. BÖLÜM

Müstehcenlik

MÜSTEHCEN KAVRAMI
Müstehcen yayınların denetlenmesini kuşatan hukuki ve felsefi konular, ifade özgürlüğü teorisinin
uygulanması açısından, geleneksel olarak verimli bir alan olmuştur. Bu ilgiye büyük ölçüde,
geçmişin aşırılıkları yol açmıştır. Theodore Dreiser’in An American Tragedy’si, Radclyffe Hall’un
The Well of Loneliness’i ve James Joyce’un Ulysses’i gibi eserler müstehcen bulunup bu yüzden
yasaklandığında, hükümete, müstehcenliğe dayalı olarak yayınların yasaklanması yetkisini verme
konusunda, haklı olarak ihtiyatlı olmaktayız. Ama iktidarların çoğu, aşırı veya hatalı uygulamalara
eğilimlidir ve bu nedenle, müstehcenlik sorununu içeren konuların, yakından analizinin yerini
alabilecek suiistimallere izin vermememiz gerekir.
Müstehcenliğin denetlenmesinin birtakım farklı amaçlara hizmet edeceği düşünülür. İlk
olarak, müstehcen yayınların ahlak dışı olduğu ve toplumun kendi ahlak standartlarının
korunmasındaki çıkarının, egemen ahlak değerlerine uymayan yayınların sınırlanmasına imkan
verdiği ve hatta buna zorladığı iddia edilmektedir. Bu, onsekizinci yüzyılda müstehcenliğin kontrol
edilmesini savunmak için kullanılan tezdi ve bugün de sık sık ortaya atılmaktadır. İkinci olarak,
pek çok insan, müstehcen yayınların bazı toplum dışı davranışlara sebep olduğunu öne sürmekte
ve kanıtlamaya çalışmaktadır. Tezin daha zayıf şeklinde ise müstehcen yayınların, insanların
kendilerini, oldukça tartışmalı olarak yasal kontrol konusu olan faaliyetlerle meşgul etmelerine
neden olduğu ileri sürülmektedir. Bunun örnekleri, eşini aldatma [zina], eşcinsellik ve çeşitli
şekillerdeki cinsel ‘sapıklık’ olabilmektedir. Zararlı etkiler konusundaki tartışma, müstehcen
yayınların, ırza geçme ve çocukları taciz gibi, yasa dışılıkları ahlaki sorunun da ötesine geçen
davranışlara yol açtığını kanıtlamaya çalışan, tezin daha güçlü olan şeklinde bulunmamaktadır. Bu
tezin gücü, altında yatan ampirik delillerin gücüne bağlıdır. Bir kısmı müstehcenlik ile suç arasında
nedensel bir bağ tespit eden, diğer bir kısmı nedensel bağın oldukça güçlü olduğunu savunan ve
yine bir kısmı da bu iki sonuç arasında bir yerlerde sonuçlar elde eden birtakım araştırmalar
nedeniyle bu deliller, epeyce yetersizdir. Üçüncü olarak ise, müstehcenliğin kontrolünün çevresel
nedenlerle isabetli olduğu iddia edilmektedir. Bu tezin bir formu, ahlaki çevre kavramına
başvurmaktadır; bu haliyle tez, per se ahlaka dayanan tezlerden kopya çekmektedir. Ancak daha
yakın zamanlarda bazı kimseler, cinsel olarak açık-saçık materyallerin çoğaltılmasının toplumu
çirkinleştirdiğini ve kentsel çürümeye yol açtığını öne sürmüşlerdir. Bu teze göre müstehcenlik,
mimariyi, kentsel gelişmeyi, fabrikaların yerleşimini ve şehir planlamasında yeşil alanların
kullanımını denetlediğimiz gerekçelerin aynılarıyla denetlenmelidir. Son olarak da iğrençliğe
dayanan tez vardır. Bu tezin bir versiyonu, insanların müstehcen materyallere bakmak zorunda
bırakılarak rahatsız edildiğini ve bu yüzden, müstehcenliğin umuma açık olarak sergilenmesini
sınırlamanın savunulabilir olduğunu ileri sürmektedir. Tezin daha güçlü bir versiyonu ise, bu tür
materyallerin varlığını bilmek suretiyle bile insanların rahatsız edilmiş olacağını ve bu çirkinliğin
umumi teşhirden çekilmesiyle saf dışı edilmiş olmayacağını savunmaktadır. Tezin her iki
versiyonuna göre de, dar anlamdaki zarar demek olan bu iğrençlik, hükümet kontrolü için meşru
bir gerekçe sağlamaktadır.
Yasal kullanım, müstehcenliği seks ile birleştirmemize neden olmakla birlikte, ‘müstehcen’
kelimesinin etimolojisi böyle bir sonuca götürmemektedir. ‘Müstehcen’ duyular açısından
tiksindirici veya nefret uyandıran ya da pis, açık-saçık, ayıp, iğrendirici veya hoş olmayan
anlamına gelir. Ancak, Yunanca’dan ‘fahişe’ ve ‘yazı’ kelimelerinin karşılığı olarak gelen
‘pornografi’, sadece erotik seksî tasvirler demektir. Bu şekilde müstehcenlik, pornografik olabilir
de olmayabilir de. Ve pornografi müstehcen olabilir de olmayabilir de. Ne savaş veya kanlı
şiddetin müstehcen olduğunu söylemek doğrudur, ne de bir pornografik eseri güzel veya önemli
olarak tasvir etmek doğrudur. Ancak sözlük tanımındaki farklılığa rağmen, geçerli kullanımda,
hatırı sayılır bir çakışma söz konusudur.1 Pek çok ülkenin yasaklarının ‘müstehcenlik’ terimi içinde
kabul ettiği şeylerin çoğunluğu aslında pornografik ve pornografik olanların çoğu ise büyük ölçüde

müstehcendir. Bu sebeple, şiddet tasvirleri gibi cinsel olmayan materyallerin müstehcenlik
kavramı içinde yer alabileceğini kabul ederek ve bu konuya, bu bölümde daha sonra dönmeyi
düşünerek, yine geçerli kullanıma bağlı kalmak ve böylece cinselliğe yönlendirilmiş müstehcenlik
konusundaki bir tartışmayı başlatmak istiyorum.
Müstehcen yayınları denetlemenin doğruluğu üzerinde devam eden tartışma, çığ gibi bir
literatür –siyasi, hukuki, sosyolojik, psikolojik ve tarihî– ortaya çıkarmıştır. Bu çığın hızının
azalmakta olduğuna ilişkin bir belirti de yoktur. Ne yazık ki, bu literatürün paylaştıklarının çoğu,
ilişkili iki, ama yine de farklı konunun yan yana bulunmasından ibarettir. Bir tanesi, bireylerin
hayatları ve faaliyetleri üzerindeki hükümet yetkisinin uygun ölçüsüyle ilgili olan genel konudur.
Diğeri ise müstehcen materyallerin, çoğunlukla sözlü veya resimli şekilde bulunması sebebiyle sık
sık zikredilen özgür ifade meselesidir.2
Geneldeki hükümet gücüne ilişkin tezler, çeşitli farklı versiyonlarda ortaya çıkmaktadır.
Mesela çoğunlukla iddia edilmektedir ki, müstehcen yayınlar kontrol edilmemelidir, çünkü bunların
kullanılması ya gizlidir veya başkalarının zararına sebep olmamaktadır ve başkalarına zararı tespit
edilmeyen bu faaliyetlerle devletin ilgilenmesi isabetli değildir. Tezin bir başka formu ise, genel
olarak ahlakın ya da bazı ahlaki hüküm çeşitlerinin, hukuk sistemi aracılığıyla zorlanmaması
gerektiği şeklindedir; kaldı ki bunun yanı sıra, müstehcen yayınların ahlak dışılığı, yasa yoluyla
yasaklanmaları için, açıkça yetersiz bir gerekçedir. Son olarak bazı kimseler, özelde müstehcen
materyallerin, genelde açık cinselliğin, ya cinsel gerilime bir boşalma sağlayarak veya daha
sağlıklı bir cinsellik görüşüne teşvik ederek ya da akıl dışı cinsel tabuları yıkarak yahut da cinsel
deneyime özendirerek, kesin olarak bir iyilik sağlamakta olduğunu iddia etmişlerdir.
Bu tartışma, ucu görünmeyen uzun bir tüneldir. Fakat bu noktada, bu tartışmanın özgür
ifade sorunuyla büyük ölçüde ilgili olmadığını vurgulamak istiyorum. Müstehcenlik hakkındaki
tezler, eşcinsellik, zina ve ‘doğal olmayan’ cinsel uygulamalar konusundaki tezlerle paralellik
göstermektedir. Ayrıca kumarın, alkolün ve uyuşturucunun denetim altına alınmasını ve
motosiklette miğfer takılmasının ve otomobillerde emniyet kemeri kullanılmasının zorunlu
kılınmasıyla ilgili tezlerle de yakın bir ilişkisi vardır. Epeyce anlatılmış olan bu konu üzerinde çok
açık olarak durmak niyetindeyim. Bir ifade özgürlüğü analizi bağlamında sorun, sözlü veya resimli
nitelikteki müstehcen materyallerin, ifade özgürlüğü ilkelerine göre farklı bir analiz tarzı gerektirip
gerektirmediğidir. Ahlakın cebren uygulanması, paternalizm veya kendine yönelik davranış
konusundaki tezlerden bağımsız olarak, bir Özgür İfade İlkesi, müstehcen yayınların denetim
altına alınmasına karşı farklı bir tez sağlar mı? Artırılmış bir özgür ifade çıkarı, müstehcen
yayınların denetlenmesi lehindeki tezlerin gücünü, diğer cinsel davranış biçimlerini denetleme
lehindeki tezlerle ilgili olmayan bir tarzda azaltır mı? Özgür ifade anlayışlarının diğer ilkelerden bu
şekilde ayrılması, bu kitabın ana temalarından biridir ve bir müstehcenlik tartışması bağlamında,
özellikle önemlidir.

MÜSTEHCENLİK İFADE MİDİR?
Müstehcen yayınların sözlü veya resimli olarak tanımlanması nedeniyle, bunların da bir tür ifade
olduklarını ve denetlenmek istenmelerinin, sonuçta bir özgür ifade problemi olduğunu kabul
etmek doğaldır. Ancak ifade özgürlüğü kavramındaki ‘ifade’ kelimesinin, özgür ifade kavramını
alttan destekleyen gerekçelerle yakın ilişkisi bulunan bir sosyal bilimler terimi olduğunu akılda
tutarsak, bu durumda bütün pornografi türlerinin, mutlaka bu teknik anlamdaki ifade olduğu daha
az belirgindir.
Yaygın olarak ‘şehvet uyandıran pornografi’ [hard core pornography] olarak nitelenen şeyle
ilgili varsayımsal bir aşırı örnek tasavvur edelim. Bütün içeriği, cinsel ilişkide bulunan bir erkek ve
bir kadının cinsel organlarının birleşmesinin renkli bir tasvirinden ibaret olan, on dakika süreli bir
film düşünün. Filmde varyete, diyalog, müzik ve sanatsal bir tasvir girişimi bulunmasın ve hattâ
kadınla erkeğin yüzlerinin görüntüsü bile yer almasın. Film, seyreden müşterilere, ya hemen
orgazma ulaşmalarını sağlamak veya film gösterilmekteyken mastürbasyon yapmalarına yol
göstermek üzere oynatılıyor olsun.
Bu filmi, bu çerçeve içinde kapsayan herhangi bir ‘ifade’ tanımının (veya ifade özgürlüğü
kavramına ait bir kapsam tanımı) tuhaf bir şekilde literal veya formalistik olduğunu öne sürmek
istiyorum.3 Burada satıcı, hızlı bir cinsel uyarımı teşvik etmek amacıyla bir ürün satmaktadır.
Amaç ve sonuç yönünden, plastik ya da titretici bir seks aleti satmaktan, fahişelik yoluyla
vücudunu veya seks şovunun kendisini satmaktan, gerçek anlamda bir farkı yoktur. En

aşırısından şehvet uyandıran pornografi, ne fazla ne eksik, bir seks yardımcısıdır ve fiziksel temas
olmaması gerçeği, yalnızca tesadüfidir.
Böylece, şehvet uyandıran pornografinin söz konusu teknik anlamdaki ifade olarak ele
alınmasını reddetme, orijinal haldeki pornografik materyalin, haberleşmeden daha çok, cinsel
faaliyetin özelliklerini paylaştığı kanaatine dayanmaktadır. Pornografik materyal, cinsellik yerine
geçen bir şeydir. Resimli veya dilsel şeklini, sadece bazı bireylerin o yolla cinsel fuhuş zevkini elde
etmeleri nedeniyle almaktadır. Bir geneleve giden ve kendi özel cinsel tercihleri doğrultusunda,
kendisinin seyrederek tahrik olması için iki fahişenin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmasını
isteyen bir kimse düşünün. Bu yolla cinsel doyum elde ederek parasını ödüyor ve oradan ayrılıyor.
Kesinlikle fahişelerden birine el sürmüyor. Ya da bir kişinin, deri giysili bir fahişenin, kulağının
birkaç santimetre uzağında kırbaç şaklatmasını istediğini tasavvur edin. Bunlar hemen hiç özgür
ifade meseleleri değildir. Gözlerin ve kulakların kullanılması gerçeğine rağmen bu olaylar, bir
fahişeyle yapılan başka bir şeyden daha fazla iletişimsel değildir. Fiziksel temas olmasa da, bunlar
birer fiziksel faaliyettir.
Yukarıdaki örnekler özgür ifade vakaları olmadığına göre, sahici vücutlarla yapılmak yerine
filmde sunulmasıyla aralarında bir fark yok gibidir. Ayrıca kauçuk, plastik veya deri seks
yardımcılarını göz önüne alın. Bunların satılmaları veya kullanılmalarında özgür ifade meselesi
görmek zordur. Şehvet uyandıran pornografi, saf bir tür cinsel tatmin aracı olarak görülürse,
pornografi ile ‘kauçuk ürünler’ denen şeyler arasındaki fark ortadan kalkar. Deneyimin diğer her
yönü aynı olduğuna göre, pornografideki tek farklı olgu olan uyarıcı deneyimin, temas yollarından
ziyade görsel olması, konuya uygun değildir. Bunların hiçbiri, dilsel veya resimli ifadenin yaptığı
biçimde haberleşme içermez.
Benim görüşüm, çoğu pornografinin zihinselden çok fiziksel bir deneyim olarak ele
alınmasıdır. Kuşkusuz bu bir aşırı basitleştirmedir. Çünkü cinsel tahrik de dahil olmak üzere
fiziksel duyular, zihinsel unsurlar da taşır. Mesela acı, hem fiziksel hem de zihinseldir. Ama
öncelikle fiziksel hareket olan bir şeyde zihinsel bir unsurun bulunması, iletişimsel bir davranış
ortaya çıkarmaz. Başkaları tiksindirici bulduğu halde benim salyangozlara bayılıyor olmam, o
kişilerin damak zevkinde fizyolojik olarak bir farklılığa yol açmaz. Çünkü bu, öncelikle zihinsel bir
farklılıktır. Ama bu, salyangozların satışını veya yenmesini, ifade özgürlüğü ilkelerinin kapsadığı
bir faaliyet haline de getirmez.
Bununla birlikte şehvet uyandıran pornografi gibi ciddi bir literatürün aynı türden bir fiziksel
veya yarı-fiziksel tahriki çağrıştırabileceği de iddia edilmektedir. Pek çok insanın Lady
Chatterley’in Aşığı’ndan tahrik olduğundan kuşku yoktur ve muhtemelen, bir yerlerde
Shakespeare’in Kinsey Report ve hattâ Bambi oyunlarıyla cinsel olarak tahrik olan insanlar da
mevcuttur. İnsanlar, sanat veya müzikle cinsel açıdan tahrik olabilirler; denir ki, Hitler’in ifadeleri
bazı dinleyicileri üzerinde tahrik edici bir etki yapmıştır. Bunların hiçbirini tartışmıyorum, fakat bu,
konuyu yanlış yorumlatabilir. Aksi takdirde özgür ifade ilkeleri tarafından korunacak olan bir şeyi
bu korumadan çıkaran, tahrik eden bu fiziksel etkinin varlığı değildir. Daha ziyade, bazı
pornografik malzemelerin, onların evvelemirde korunmalarına yol açacak unsurlardan hiçbirini
içermemelidir. Yani şehvet uyandıran pornografinin, Özgür İfade İlkesi’nin korumasından
dışlanmasının temeli, onun fiziksel bir etkiye sahip olması değil, başka hiçbir şeye sahip
olmamasıdır.
Bu noktada bir davranışın savunulmasıyla o davranışın kendisi arasındaki farkın ayırımında
olmak önemlidir. Ben, bir yandan Birleşik Devletler Başkanı’nın suikastını savunabilirim, ama
diğer yandan aslında böyle bir eyleme kalkışmayı da savunabilirim. Benim bu teşebbüsümün
başkalarını aynı şeyi yapmaya teşvik edeceği anlaşılmaz bir şey değildir, ama biz haklı olarak,
teşebbüs edilmiş bu suikastın, ifade özgürlüğü ilkeleri tarafından korunan bir haberleşme
davranışı olduğunu söyleyemeyiz. Zinanın hoş bir iş olduğunu iddia edebilirim ve bundan çok
farklı bir şey olarak, zina da işleyebilirim. Eğer biliniyorsa, sık sık zina işlemek, başkalarının da
aynı şeyi yapmalarına yol açsa da, eylemin kendisi haberleşme değildir.
Pornografi de böyledir. Pornografinin iyi olduğunu telkin veya iddia etmek farklı, onu
yasaklayan yasaların yürürlükten kaldırılması gerektiğini söylemek faklı bir şeydir. Ama
pornografinin kendisi böyle bir savunma değil, bir eylemdir. Eylemle onun savunulmasını birbirine
karıştırmak, ifade özgürlüğü analizinde büyük bir hatadır. Pornografinin amacının hoş bir şekilde
tasvir edilen davranışlar sunmak olduğu, veya bir cinsel açıklık görüntüsü sunmak olduğu
savunulabilir. Fakat amaç bu olduğunda, artık şehvet uyandıran pornografiyle uğraşamayız.
Çünkü pornografiyi tanımlayan, amaçlanmış zihinsel bir referans olmamasıdır. Haberleşme ile

fiziksel davranışların haberleşme potansiyeli arasında, bulanık da olsa bir ayırım çizemeseydik,
ifade özgürlüğü sınırsız olacaktı. İfade özgürlüğünü farklı bir ilke olarak kabul etmede gizlenen
şey, herhangi bir eylem bazı savunma unsurları içerse bile, savunmasıyla eylemin kendisini
birbirinden ayırabileceğimiz anlayışıdır. Bu sebeple, sekse ilişkin tezler Özgür İfade İlkesi
tarafından korunsa da, seksin kendisi korunmaz. Seksin kendisi ve içindekiler bir ifade özgürlüğü
sorunu değildir. Ve seks korunmadığına göre, iki boyutlu seks, üç boyutlu seksten daha fazla ve
görsel seks, temasa dayalı seksten daha fazla korunmaz. Ve pornografinin Özgür İfade İlkesi’nin
koruması dışında tutulmasını açıklayan şey, onun seksten başka bir şey olmadığına ilişkin bir
anlayıştır.
Her zaman ve hep net çizgiler çizilebileceğini iddia etmiyorum. Hattâ çizilememesi daha
muhtemeldir. Fakat haberleşme araçlarının, büyük ölçüde haberleşme olmayan amaçlarla da
kullanılabileceğini düşünmek mümkündür. Bir ayırım çizgisi çizilmesiyle ilgili sorunlar neler olursa
olsun, ki bunlara birazdan döneceğim, galiba ne önerme ne duygusal ve ne de sanatsal muhteva
olan bir sınır bölge de mevcuttur. bu şekilde, söz konusu sınır bölge, teknik anlamdaki ‘ifade’
kelimesiyle tanımlanan özelliklerin hiçbirini içermez ve bu yüzden de alanı dışındadır.
Tıpkı dilin diğer birçok kullanımlarında olduğu şekilde, mesela sözleşme yapmak gibi, ifade
özgürlüğü bakımından ifade olmayan bir malzeme sınıfının mevcut olduğunu, bunların ifade
özgürlüğü anlamındaki ifadeler olmadığını ileri sürmüştüm. 4 bu sebeple Özgür İfade İlkesi, şehvet
uyandıran pornografinin denetim altına alınıp alınmaması gerektiğinin belirlenmesiyle ilgili
değildir. Ama bu demek değildir ki, şehvet uyandıran pornografi mutlaka denetim altına
alınmalıdır. Pornografinin denetlenmesi aleyhinde olan mahremlik, tercih ve ahlak hukukuna
ilişkin ciddi meseleler hala mevcuttur. bunlar bir Özgür Seks İlkesi bile oluşturabilirler. Buradaki
konu ise, şehvet uyandıran pornografiyi ilgilendiren sorunların ifade özgürlüğü sorunu
olmamasıdır ve mahremlik, tercih, özerklik ve hükümetin rolü gibi daha uygun sorunlar yerine
ifade özgürlüğünden söz edersek, bu konunun incelenmesini bulanıklaştırmış oluruz.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE MÜSTEHCENLİĞİN KONTROLÜ
Büyük oranda haberleşme olmayan, genellikle resimli, ama dilsel faaliyet de olabilen bir
kategorinin varolduğunu iddia etmiştim. Ancak bu kategori, resimli ve dilsel faaliyetler dünyasının
küçük bir alt sınıfı ve yine seksle ilgili bütün basılı materyalin de sadece küçük bir alt grubundan
başka bir şey değildir.
Bir Özgür İfade İlkesi’nin hemen hiçbir gerekçesiyle, farklı bir cinsel ahlakın savunulması
İlke tarafından korunmaz. Zinanın, eşcinselliğin, sado-mazoşizmin, oğlancılığın, ayak fetişizminin,
hayvani seksin ve benzerlerinin savunulması, açıkça iletişimseldir ve makul genişlikteki bir Özgür
İfade İlkesi’nin kapsamı içinde olması uygundur.
Aynı şekilde, bilgilendirmek amacıyla cinsel bilginin taşınması da korunur. Cinsel bir eğitim
kılavuzunun ya da seksin antropolojik, sosyolojik, tıbbi veya tarihi yönlerini içeren bir bilgi
muhtevası, o materyalin, çoğu Özgür İfade İlkelerinin alanı içine sokulması için yeterlidir.
İdeolojik olmayan bazı durumlarla karşılaştığımızda, o bilgiyi vermenin özgür ifade anlamını
karşılamadığını söyleyebiliriz (sözgelimi bir bankanın kasa dairesinin planlarının potansiyel bir
banka soyguncusuna verilmesi gibi), ama bunlar, halka bilgi sağlamanın, çoğu hallerde Özgür
İfade İlkesi’yle korunacağı şeklindeki genel ilkenin sapmış istisnalarıdır.
Benzer nedenlerle, sanat aracılığıyla seksin tasvir veya tarif edilmesi, cinsel tasvir ne kadar
açık-saçık olursa olsun, sanatı da kapsayan bir Özgür İfade İlkesi tarafından korunmaktadır.
Sanat korunduğuna göre, o zaman diğer herhangi bir sanatsal ifade konusu kadar, cinsel sanat
da korunur.
Özgür İfade İlkesi, cinsel çağrışımlara sahip olsa bile çirkin sözlerin kullanılmasını da
korumaktadır. Siyasi tezlerde bu tür kelimelerin kullanılması, şimdilerde yaygındır ve bunlar, aynı
ölçüde ciddi literatürde de yaygındır. İnsanlar ‘si.mek’ kelimesini, cinsel uyarı sağlamak amacıyla
kullanmazlar ve bu yüzden, bu bölümün önceki faslında yer alan tezler hiç uygun değildir.
Son olarak, şehvet uyandıran pornografinin istisna edilmesine ilişkin tezim, ‘şiddet
pornografisi’ diye adlandırılan şeye hiçbir surette uygulanamaz. Bu terim belirsiz anlamlıdır.
Cinsel uyarı oluşturma amacındaki pornografinin, bu şekilde cezbedilenler için şiddet anlamını
taşıyabilmesi yönünden, demek ki diğer cinsel uyarıları taşıyan pornografiden, ifade özgürlüğü
bakımından farkı yoktur. Fakat şiddetin yalnız iğrenç veya zararlı ya da itici olması anlamında,
şiddet pornografisi olan hiçbir şey ortaya çıkarmayacaktır. Bu, onu tehlikeli hattâ müstehcen
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düşündürmeyecektir. Bazı şiddet tasvirlerinin, onların kontrol edilmesindeki faydanın, standardı
çok yüksek bir Özgür İfade İlkesi’ni bile karşılayabilecek kadar tehlikeli olduğunu varsaymak için
gerekçe bulunabilir, ama pornografinin, Özgür İfade İlkesi’nin korumasından dışlanmasına ilişkin
tezler, böyle bir şiddete uygulanamaz. Şehvet uyandıran pornografinin hemen hiç iletişimsel
olmadığını gösteren, oba seks yardımcısı şeklindeki yaklaşım, şiddetin tasviri konusuna uygun gibi
görünmektedir. İfade özgürlüğüne ince bir sınıflama yaklaşımının, kendine özgü bir amaçla şiddet
tasvir eden yayınlara (bir dövüş sanatları filmi gibi), mesela siyasi ifadeye sağladığından daha az
himaye sağlaması mümkün ise de, örneğin savaşın dehşetine işaret etmek amacındaki bir filmde,
şiddet sonucu ölümün canlı tasvirlerinin kullanılmasında olduğu gibi, şiddetin ahlaki veya siyasi
bir tezi vurgulamak için sık sık kullanılması nedeniyle bazı sorunlar doğuracaktır. Şehvet
uyandıran pornografi dışındaki cinsel yönelimli diğer yayınların pek çoğunun Özgür İfade İlkesi’yle
korunması gerçeği, kuşkusuz bu yayınların İlke tarafından mutlaka himaye edileceği anlamına
gelmez. Açık olarak cinsellik içeren materyallerin, en azından bazı yayın türlerine ilişkin olarak
desteklenmesi lehine ortaya çıkan tezlerin bazıları veya hepsi, Özgür İfade İlkesi tarafından
oluşturulan denetleme aleyhindeki karineyi aşmak için yeterli olabilecektir. Bu soruyu burada
cevaplamaya kalkışmayı önermiyorum. Çünkü böyle bir girişim, cinsel materyallerin
denetlenmesini desteklemek için geliştirilen her bir tezin, ampirik delillerinin ve felsefi temellerinin
tam bir analizini gerektirecektir. Ampirik delili ele alırsak, bu, çok sayıda akademik disiplinden
kişilerce gerçekleştirilmiş, gerçek anlamda yüzlerce ciltlik çalışmaların analizine yol açacaktır. Ve
sunulan gerekçelerin bazılarının felsefi temellerine gelince, bunların tam analizi, hukuk ile ahlakın
uygulanması arasındaki ilişki konusunda beni, ifade özgürlüğünü konu edinen bu kitapta girmek
istediğimden daha ileri bir yerlere götürecektir. Burada bütün söylemek istediğim, tezden ziyade
hüküm yoluyla kabul olarak, Özgür İfade İlkesi’yle oluşturulan gerekçenin ağır yükümlülüğü
gereğince, bana göre sonuç, hem ampirik delil ve hem de felsefi gerekçeler konusunda ‘ispat
gerekmediği’dir.5 Bunun anlamı, gerekçelerin iyi olmadığı değil, ifade özgürlüğü lehine olan ağır
karineden üstün gelmeye yetecek kadar iyi olmadığıdır.
Eğer şehvet uyandıran pornografi (ya da açık-saçık cinsel materyallerin diğer şekilleri)
denetlenecekse, bu tür materyallerin belirlenmesi için oluşturulacak hukuk kuralları, 9. bölümde
tartıştığım ve 11. bölümdeki iftira sorununa uyguladığım belirsizlik kavramlarını da hesaba
katmalıdır. Gerçekten de müstehcen yayınların denetlenmesindeki belirsizliğin geçmişi, Özgür
İfade İlkesi’nin diğer birçok uygulama alanında yapacağımızdan çok daha fazla, buradaki
belirsizlik ve hata ihtimaline özen göstermemizi gerekli kılmaktadır.
Böylelikle, denetlememiz ve denetlemememiz gereken şeyler arasında yapabileceğimiz
ayırımın en iyisini tekrarlayan bir tarzda hukuk kuralı oluştursak bile, yine de hatalar olabilecektir.
Bunların bazıları, şehvet uyandıran pornografi olan yayınların, böyle görülmemesi ve bu suretle
yaptırımdan kurtulması şeklindeki eksik denetleme hataları olacaktır. Diğer hatalar ise, şehvet
uyandıran pornografi olmayan yayınların böyle kabul edilmesi ve bu şekilde cezalandırılması
biçimindeki aşırı denetleme hataları olacaktır. Ama, daha önce de belirttiğim gibi, bir Özgür İfade
İlkesi’nin kabul edilmesi ve benimsenmesi, aşırı denetleme hatasının, eksik denetleme hatasından
daha fazla ciddiye alınması gerektiği şeklindeki bir sonucu gerektirmektedir. Denetlenmesi
gereken pornografi üzerine yaptırım koymadaki yetersizlik, pornografinin denetlenmesinde
bulunduğu kabul edilen kamu çıkarını zayıflatır, fakat özel hakkı zedelemez. Ama, Özgür İfade
İlkesi’nin gerçekten himaye ettiği yayınlar üzerine yaptırım koymak da, özel bir önem verdiğimiz
bir hakkı tanımazlıktan gelmek olur.
Hata türlerinden birinin diğerinden daha ciddi olması sebebiyle, ‘ideal çizgi’yi
yerleştireceğimiz noktaya yasa kuralını koymak bir hatadır, çünkü bu, belirsizliğin neden olduğu
iki hata türünün eşit tehlike arz ettiğini varsaymak demektir. Bu yanlıştan kurtulmak için, yasa
kuralını ideal çizgiden uzağa doğru taşımak ve uygulamada, bazı şehvet uyandıran pornografik
yayınları himaye eden bir yasa kuralı oluşturmak zorundayız. Eğer bu yapılırsa, uygulamada
kaçınılmaz olan hatalar olağanüstü hatalar olmadığı sürece, sadece ideal olarak himaye
edilmemesi gerekenleri cezalandırmakla sonuçlanacaktır. Mevcut yasa kuralını ideal kuraldan
uzağa ve doğru yöne taşımak suretiyle, özgür ifade çıkarının özel ağırlığını göstermek ve bu
suretle, sonuç karşı türdeki hataların sayısını artırmak olsa bile, ifade özgürlüğü hatalarını
asgariye indirmek üzere hazırlanmış bir ‘tampon bölge’ yaratmış oluruz. Burada yasa kurallarının
kesin formüllerine girmek istemiyorum, ama belirsizliğin ve hatanın mukayeseli zararının ilkelerini
yansıtmak üzere o kuralların çarpıtılmasının önemini vurgulamak amacındayım.

Belli eserlerde pornografinin tespiti konusunda yoğunlaşan yukarıdaki tartışma, en çok ceza
hukukunun kullanılması suretiyle müstehcenlik kontrolüne uygulanabilir. Diğer şekillerde kontrol
de mümkündür ve son zamanlarda büyük ölçüde dikkat gösterilen bir şey, yasaklama olmadan
sınırlamadır.6 Böylelikle, açık-saçık cinsel materyallerle uğraşan ‘yetişkin’ kitapçı dükkanları ve
tiyatrolar gibi kuruluşların, kurulabilecekleri yerler ve kuruluşun dış kısmında izin verilen reklam
türü üzerindeki sınırlamalarla çalışmasına izin verilmekte, böylece yanından geçenlerin
hassasiyetlerine tecavüz edilmesi önlenmektedir. Bu tür bir yaklaşım, böylesi materyallerin
kontrol edilme gerekçelerinden bazılarını ele aldığı, buna karşılık, bunlara daha kolay ulaşmak
isteyenlere de imkan sağlamak suretiyle, hatırı sayılır bir uygulama imkanına sahiptir. Bu gibi
sınırlamalar, sadece şehvet uyandıran pornografi denenleri kapsamak şartıyla, bu sınırlamalar,
biraz önce ayrıntılı olarak anlattığım sebeplerle özgür ifade sorunu ortaya çıkarmaz. Eğer
materyal tamamen Özgür İfade İlkesi’nin kapsamı dışındaysa ve bu yüzden de özgür ifade
sorunuyla ilgili olduğu kadar cezai yaptırımlara da maruz kalıyorsa, bu durumda a fortiori,
cezadan daha az zahmetli olan bir sınırlama şekline de izin verilebilir.
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pornografinin ötesine geçtiğinde ortaya çıkmaktadır. Hiç kimse cezai kovuşturmaya maruz
kalmadığına ve hiçbir materyal bütünüyle yasaklanmadığına göre, o zaman daha geniş
sınırlamaların özgür ifade çıkarlarına daha az zarar vereceğini savunmak cazip gelebilir. Ama çoğu
durumlarda, yer veya dağıtım tarzı üzerindeki sınırlamalar, bir yayının iletişimsel etkisi üzerinde
ciddi etkilere sahip olacaktır. Eğer bazı cinsel yönelimli konular içeren ciddi bir gazete veya dergi,
satılabileceği yerler bakımından sınırlanırsa, bu durumda mesajı, çok daha az kişiye veya en
azından farklı bir toplum sınıfına ulaşacaktır. Aynı şey, çıplaklık, şiddet veya küfürlü bir dil içerdiği
için belli bölgelere sınırlanan sinema filmleri için de geçerlidir. Muhtemel sonuç, ya bazı ciddi
mesajların, aksi takdirde olabileceğinden daha geniş bir dinleyici kitleye ulaşmaması veya
bunların yayıncılarının, çıplaklığın, cinsel referansların veya küfürlü dilin filmdeki gerçek
kullanımını çıkararak filmlerini değiştirmeleri olacaktır. Bu sonuçların her ikisi de, özellikle sırf
konuşmacının çıkarından çok, dinleyicinin ve genelde toplumun çıkarlarına vurgu yapan ifade
özgürlüğü gerekçeleri gereğince, ciddi özgür ifade sorunlarına yol açacaktır. Bunun anlamı,
sınırlamaların hiçbir zaman uygun olmadığı değil, sadece, coğrafi veya benzer sınırlama
şemalarının, öncelikle özgür ifade değeri az olan ya da hiç olmayan materyalleri sınırlamak için
hazırlanan büyük bir ağın içine çekilmek suretiyle, özgür ifade değeri kuşkusuz olan yayınların da
etkilerinin çoğunu kaybedeceği meselesini dikkate alması gerektiğidir.
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13. BÖLÜM

İfade Özgürlüğü ve Devletin Hakları

DEVLETİN HAKLARI VAR MI?
İfade özgürlüğünün, çoğunlukla ulusal güvenlik adına sınırlamaya tâbi tutulduğu kabul edilir. Eğer
özgür ifade, bir ulusun kendini koruma hakkı ile bağdaşmıyorsa, bu durumda konuşma
özgürlüğünün, devleti savunmadaki daha üstün olan çıkarlara boyun eğmesi gerektiği iddia edilir.
Bazı hallerde devlete yönelik tehdidin dışarıdan, bazan da içeriden olduğu düşünülür, fakat her iki
durumda da devlet, isyana teşvik, kışkırtıcılık, yönetimi devirmek için komplo ve yasadışı örgüt
listeleri gibi bir dizi ifade suçunu mühimmat deposunda bulundurur. Ayrıca devlete ihanet ve
casusluk gibi sözlü davranışlarla işlenebilen, ama mutlaka sözlü olması gerekmeyen cürümler de
mevcuttur.
Bu tür suçlar, devletin ve suçlunun muhalif ve karşılıklı olarak uzlaşmayan çıkarlara sahip
olduğu bir modeli öngörmekte gibidir. Bu öngörü, bir monarşi veya benzeri monolitik devlette
büyük oranda doğru olmasına rağmen, bir tür demokrasinin uygulandığı yerlerde meseleler çok
daha karmaşık olmaktadır. Demokrasi varsayımları konusunda, yönetimi değiştirme girişimi gibi
bir suçla bazı insanların nasıl suçlanabildiğini anlamak, bu kadar kolay değildir. Bir demokrasideki
ifade özgürlüğü ve ulusal güvenlik konularını bir ölçüde anlayabilmek için önce, devletin ve halkın
benzer çıkarlara sahip olduğu varsayılan bir yönetim sisteminde, ulusal güvenliğin ne anlama
geldiğini belirlememiz gerekir.
3. bölümde, halk egemenliğinin, genellikle demokrasi olarak kabul edilen şeyin varolabilmesi
için yeterli bir şart olarak alınmasının makul olamayacağını öne sürmüş olmama rağmen,
yasaların yapılmasında belli ölçüdeki halk kontrolü, kesinlikle gerekli bir şarttır. Teoride, bir
demokrasinin yasaları ve resmi politikaları, halk ya da onun sorumlu temsilcileri tarafından yapılır
ve değiştirilir. Değiştirme unsuru, değişmez olan bütün yasaların demokrasi anlayışımızla hemen
hemen bağdaşmadığı bir toplum için çok önemlidir; o yasaların çıkarılmasına götüren sürecin ne
kadar demokratik olduğunun önemi yoktur. Ancak bu yasaları değiştirme yetkisinin gerçekten
varolabilmesi için halk, yalnızca yeni yasalar ve önerilen yasaların uygunluğu üzerinde yorum ileri
sürmek değil, ayrıca ifade ederek ya üstü kapalı olarak mevcut yasaların yürürlükten kaldırılması
veya değiştirilmesinde ısrar etme amacıyla, bu yasaları yorumlama ve eleştirme yetkisini de
elinde bulundurmalıdır.
Büyük oranda bu temeller üzerinde formüle edilen demokratik yönetimin kabul edildiği bir
toplumda, belli yasaların korunmasında devletin qua devletin meşru bir çıkarı olduğu söylenemez.
Madem ki mevcut yasalar, meşruluklarını halkın desteğine borçludur, o yasaların halkın reddinden
veya değiştirmesinden muaf olduğunu ya da olması gerektiğini öne sürmek, anormal olacaktır. Ve
halkın reddi veya değiştirmesi, demokrasi kavramında mündemiç olduğuna göre, böyle bir eylemi
savunan ifadenin de himaye edilmesi gerekir, zira bu olmaksızın, yasaları mutlak değiştirme
yetkisi etkin olmayacaktır.
Bunların hiçbiri tartışmasız değildir. Ama bir devlet, mevcut yasaların eleştirilmesini boyuna
yasaklayarak, bir yandan da nispeten zayıf bir ifade özgürlüğü ilkesine olsun, saygı gösterdiğini
iddia edemez. Fakat bunların tümü, yasaya itaati ve anayasal bir yapı içindeki ya da anayasal
yapıyı ‘yasa sınırları içinde’ kalan yollarla barışçı bir şekildeki değişikliği öngörür. Öyleyse yasadışı
veya şiddet yoluyla ya da asayişi bozarak değişiklik nedir? Yasayı değiştirmekten çok onu ihlal
etmenin delilleri nelerdir? İşte bizim ifade özgürlüğü teorisinde karşılaştığımız en zor meselelerin
birçoğu bunlardır.
Yüzeysel olarak, yasal değişikliğin savunulmasına izin verilmesi gerektiğini, fakat şiddet
yahut yasal olmayan yollarla değişikliğin savunulmasının, Özgür İfade İlkesi’yle himaye
edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ne de olsa halk, demokrasi sürecinin dışına çıkmak için,
demokrasiye dayanan tezden türeyen ifade özgürlüğüne bel bağlayamamalıdır. Oldukça makul bir
tez gibi görünse de, hakkaniyet ve uyum, bir ilke gereğince hak talep edenlerin, kendilerini o

ilkeye razı etmelerini gerektirmez.1 Bundan ziyade, yasadışı değişiklik ortaya atan ifadeler, bir
demokratik sistemin a priori değeri olan, akılcı müzakere sürecinin altını oyar.
Yasadışı faaliyet yapmaya yönelik ifadenin, devletin meşru ilgi alanı içinde olduğunu kabul
edersek, bir konuşmacının kullandığı belli bir ifade formülünün ötesine göz atmamız gerekir.
Yasadışı davranışların özel olarak savunulması, gerçekten de o yasadışı davranışların vuku bulma
ihtimalini artırabilir, ama yasanın ihlaline açık bir göndermede bulunmayan ifadelerden de
yasadışı eylemlerin uç vermesi mümkündür. Niyete bakmadan, bir yasanın kamusal olarak
suçlanması, bir kimsenin herhangi bir yerde o yasaya itaatsizlik etme ihtimalini artıracaktır. 2 ve
çoğu hallerde, dinleyicilerinin yasayı ihlal etmesini isteyen bir konuşmacı, istediği sonucu elde
etmek için, itaatsizliğin açık formülünü kullanmayacaktır. Üniversite kampüslerinde esrar içmenin
zararsızlığını ve olumlu yönlerini konu edinen bir dizi konferans, esrarla ilgili yasaların ihlal edilme
sıklığını muhtemelen artırır ve bu sonuç, konuşmacının bir ilaç yasası reformunu ciddi olarak teklif
eden biri ya da şehrin en büyük yasadışı ilaç dağıtımcısı olup olmamasından bağımsızdır.
Az sayıda ifadenin devamlı olarak yasadışı faaliyete yol açması sebebiyle3 sorun, bir
ihtimalden ibarettir. Açıkça yasadışı davranışlara yüreklendiren ifadeler, çoğu hallerde, açıkça
teşvik olmayan ifadelere göre daha yüksek bir oranda, o yasadışı eylemlerin vuku bulması
ihtimaline sahiptir, ama bu bağlantı kesinlikle mükemmel değildir. Ve ihtimallere bakılırsa, gerçek
anlamdaki bir eleştiri de itaatsizliğe teşvik anlamına gelebilir ya da öyle kabul edilebilir. Holmes,
‘her fikir bir tahriktir’ gözlemindeki aşırı ifadesi yüzünden suçlanabilmektedir, ama konu
önemlidir. Yasaya itaatsizlik meydana getiren ‘yasayı ihlal etmelisin’ sözü dil alışkanlığıyla
kullanılmış bir ifade değil, daha çok konuşmacının seçtiği belli kelimelerle sınırlı olmayan
davranışsal faktörleri içeren kompleks bir karışımdır.
İfade ile müteakip davranış arasındaki ilişkinin ihtimallere dayalı yapısını belirlemek, ibret
verici bir hatayı tespit etmeyi mümkün kılar. Özgür İfade İlkesi’nde derç edilmiş olan şeyin,
ifadenin, kendisine tekabül eden zarara sebep olan ifade dışı davranıştan daha az denetlenmeye
tâbi olması gerektiği görüşü olduğunu iddia etmiştim. Bu yüzden, eğer belli bir bireyin cinayet
işlemesini (hattâ daha küçük bir suçu bile) destekleyen ifade bir cinayete yol açarsa, Özgür İfade
İlkesi’nin kabulünün, cinayetten çok ifadenin cezalandırılmasını daha az mümkün kılacağı ileri
sürülebilir. Böyle olsa bile, doğru kıyaslama, cinayete sebep olan ifade ile cinayet arasında olmasa
gerektir. Doğru mukayese, muhtemelen cinayete (veya diğer suçlara) sebep olan ifade ile
cinayete sebep olması muhtemel diğer faaliyetler arasında olmalıdır. Mevzuat, birincil zararları ve
ikincil zararları ele alanlar şeklinde ayrılabilir. Birincil zararlar, toplumun önlenmesini istediği
kötülüklerdir. İkincil zararlar ise, birincil zararlara yol açması muhtemel olan zararlar veya
davranışlardır. Sözgelimi sokağa çıkma yasağı, geceleri insanların dışarıda bulunmalarının
istenmemesine çoğunlukla dayandırılmaz. Bu daha çok, bazı şartlar altında insanlar gece
dışarıdayken birtakım birincil kötülüklerin (hırsızlık, saldırı, yağmacılık vb.) meydana gelmesinin
daha muhtemel olduğu inancına dayanır. Ve yasaklayıcı yasalar genellikle, içki içmenin birincil
kötülüklerinden daha çok, içki içmenin daha çok, ateş etmek ve tedbirsiz araç kullanmak gibi
diğer kötülüklerin vuku bulma ihtimalini artırdığı varsayımına dayandırılır.
Bu ayırım sayesinde, hemen hemen bütün durumlarda ifadenin, birincil olmaktan çok ikincil
bir zarar olduğunu görebiliriz. Denetleme arzusu, ifadenin birincil bir zarara yol açmasının
muhtemel olduğu inancından kaynaklanır. Bir Özgür İfade İlkesi’nin tanınması ise, ifade ile birincil
zarar arasındaki ilişkinin, diğer ikincil zararları denetlemek için gerekeceğinden daha yüksek
olması (daha büyük bir ihtimal olması) gerektiği anlamına gelir. Eğer yağmacılığı savunan
ifadenin bir yağmacılığa neden olma ihtimali varsa ve eğer geceleri dışarıda olan insanların bir
yağmacılığa sebep olmaları ihtimali mevcutsa, ifade üzerine sınırlama getirmenin gerekçesi,
sokağa çıkma yasağını savunma gerekçesinden daha yüksek olmalıdır. Özgür İfade İlkesi’nin
kabul edilmesi, suça yol açması muhtemel olan ifade davranışlarını denetlemekten devleti
alıkoymaz, ama suça sebep olması muhtemel olan diğer davranışlar için olandan daha yüksek bir
ihtimal kanıtlamasını gerektirir.
Standartların gereği gibi ayarlanması şartıyla, Özgür İfade İlkesi’nde, amaç ve sonuç
meselesini değerlendirmekten devleti alıkoyan herhangi bir şey de yoktur. Holmes, bu alanda
zımnî bir illiyet bağı kavramını savunurken, ‘güdü, eğilim ve muhtemel sonucu tahmin etme’nin,
‘çok büyük ölçüde hukukun bütün kütlesi olduğuna otuz yıldan beri her yerde bir derece meselesi
olduğunda ısrar ederek kardeşlerini gülümsetmiş olduğu’na dikkat çekmiştir. Ancak yasadışı
eylemleri zikretmeyen ifade, yine de o yasadışı eylemlere yol açabilmesine rağmen, dile getirilen
tahrikin belli ölçüde bir kesinlik ortaya koyması gerektiğinde şüphe yoktur. Belki de bu yüzden,

yasaları veya hükümet politikalarını eleştirmeye bir tayf gözüyle bakmak en iyisidir. Bir uçta, hiç
coşku uyandırmayan eleştiriler vardır. Diğer uçta ise, açıkça, doğrudan ve sırf itaatsizliğe teşvike
ayrılmış ifade mevcuttur. Bu iki uç arasına iki kategori daha denk düşmektedir. Bir tanesi, tahrik
kelimeleri içermeyen, fakat eleştirinin niyet ve muhtevasının yasaya itaatsizliğe yüreklendirdiği,
tayfın salt eleştiri ucuna en yakın olandır. Mesela Marcus Antonius’un Sezar’ın cesedi başındaki
konuşması, bu türün en sık sözü edilen örneğidir ve yine Mill’in hububat tüccarı örneği de
böyledir. Salt tahrike yakın olan diğer ara sınıf, eleştirilen yasaları ihlal etmeyi açıkça öğütlemeyi
de getiren genel eleştiriyi içermektedir.
Bu dört kategoriye bakarak, birinci kategorideki hükümet denetiminin, kışkırtıcı yayın
yoluyla hakaret suçunun en zalimce kullanımlarına çok benzeyeceği ve bir Özgür İfade İlkesi’nin
tezlerinden herhangi birinin öncülleriyle temelden bağdaşmayacağını görebiliriz. İtaatsizlik bazan
ya da çoğu durumlarda, coşku uyandırıcı olmayan eleştirinin sonucu olabilmektedir, fakat
nispeten zayıf bile olsa bir Özgür İfade İlkesi kabul edildiğinde, bunu önlemenin yolu yoktur.
Benzer tezler, ikinci kategorideki çoğu ifadelerin, izin verilebilir denetleme alanından
dışlanmasını zorunlu kılmaktadır. Eğer eleştiri tahrik ediyorsa, eleştirinin değerini, fiilî yasa
ihlalinin ve tehlikeyi gerçekleştirecek olan müteakip zararın riskine karşı dengelemek,
boynumuzun borcu olmaktadır. 9. bölümdeki tartma işlemi konusunu hatırlayın. Bunun gibi bir
durumda, Özgür İfade İlkesi’ni yasaya itaat edilmesindeki genel kamu yararına karşı dengeleriz.
Özgür İfade İlkesi’nin öneminin kabul edilmesi, hükümete yönelik eleştirinin sınırlanmasının,
yasanın bir ölçüde ihlal edilmesi riskinden daha ağır bir zarar olduğu sonucuna götürür. Nasıl olsa,
yasalar her gün ihlal edilmektedir. Fakat, eleştirinin yasaklanmasının, genelde daha büyük bir
zarar olduğu gerçeği, verili bir durumda yasaya itaatsizliğin, hükümetin eleştirilmesine izin
verilmesindeki çıkardan kesinlikle üstün olamayacağı sonucuna götürmez. Eğer yasaya itaatsizlik,
gerçekten de kesinlikle konuşulan şeylerden kaynaklanıyor ve itaatsizlik özellikle ciddi ise, bu
durumda hükümetin eleştirilmesinin yasaklanması savunulabilir. İtaatsizliği savunma ifadesinin
eşlik etmediği bir eleştirinin yasaklanmasını meşru gösterebilecek bir zararın olamayacağını
söyleyebiliriz. Böyle bir kanaat oldukça çekicidir, çünkü diğer bir kanaat, kovuşturmaların, iktidarı
elinde bulunduranların, yasanın ihlalini önlemekten ziyade eleştiriyi yasaklama arzularına
dayanacak olması riskini içermektedir. Eğer Özgür İfade İlkesi, bu tam yerinde iktidara
güvensizlik modeli üzerine bina edilirse, bu kanaat özellikle zorlayıcıdır. Bu yaklaşım, doğrudan
tahrik sözleri içermeyen hiçbir yasa eleştirisinin, bazı eleştirilerin ‘açık ve hazır tehlike’ halinde
yasaya ağır bir itaatsizliğe sebep olabilmelerine de bakılmaksızın, takibata uğratılamayacağı
yönündeki günümüz Amerikan anayasa doktrinini, oldukça doğru biçimde temsil etmektedir.
İfadeyi daha az himaye eden hükümler de mümkündür. Konuşmacı tarafından açık tahrik
kelimeleri kullanılmış olmasa bile, ciddi riskleri bulunan tehlikeli itaatsizliğe yaptırım uygulanması
gerektiğini örnek olarak zikredebiliriz. Fakat bu, yalnızca bir eleştirinin fiilen yasaklanmasını değil,
ayrıca uygulamadaki belirsizlik anlamına gelen bir yürütme metodundan kaynaklanan oto-sansür
veya ‘şevkini kırma’ yoluyla da yasaklamayı getirir. Bu nedenle, Özgür İfade İlkesi’nin tanınması,
muhtemel üstü kapalı tahriklerin olduğu bu ikinci kategoride, ifade üzerindeki sınırlamaların ya
bütünüyle izin verilemez olması veya yalnızca, gerçekten kaçınılmaz biçimde, birtakım ciddi
yasadışı eylemlere yol açma eğilimi taşıyan ifadelerle sınırlı olması gerektiği sonucuna götürür.
Hem eleştirel sözleri ve hem de açıkça yasaya itaatsizliği savunan kelimelerle ifadeyi içeren
üçüncü kategoride analitik zorluklar daha azdır. Bunun sebebi, bu iki unsurun hemen bütün
vakalarda ayrılabilir olmasıdır. Bir kuralın, aynı anda hem bütün eleştirilere izin verememesi ve
hem de yasadışı eylemin savunulmasını yasaklayamaması için pek fazla sebep yoktur. Birbirine
yakın durumlar da olabilecektir, ama bu, eleştiri üzerindeki sınırlama hallerini asgarileştiren bir
tampon bölgeyi işin içine katacak olan böyle bir noktada ayırım çizgisinin yeniden ayarlanması
suretiyle dikkate alınabilir. Yalnızca düpedüz yasadışı davranışı savunmaya yönelmiş olan ifadeler
kovuşturulabilecek ve hem kural, hem de onun uygulanması, söz konusu ifadeye izin verilmesi
lehindeki bütün tereddütleri giderecektir. Eleştiri ile belirli tahrik sözleri arasındaki böyle bir
ayırım, teorik olarak mümkün olduğu sürece, bu üçüncü kategorinin bir kısmı ikinci kategoriye,
bir kısmı da dördüncü kategoriye olmak üzere ayrışır.
Açıkça yasanın ihlaline yönelen kelimelerin kategorisi olan dördüncü kategori, en problemli
olandır. Temel soru, Özgür İfade İlkesi içinde bulunan ve yasadışı faaliyete zorlayan ve hattâ
telkin eden herhangi bir şeyin, ayrı olarak himaye edilip edilmemesi gerektiğidir. Bu sorunun
cevabı ise, Özgür İfade İlkesi’nin yasal mı yoksa yasadan önce gelen değerlerden türetildiğine mi
bağlıdır. Yani, eğer ifade özgürlüğü, onun yasal sistemle olan ilişkisi aracılığıyla

gerekçelendiriliyorsa, ve özellikle bir yasalar sisteminin iş görmesini temin edebilmesi sayesinde
savunuluyorsa, bu durumda o yasal sistemi zayıflatmaya veya tahrip etmeye yönelen ifade daha
az himaye talebine sahip olacak gibi görünmektedir. Ama diğer yandan, eğer ifade özgürlüğü
yasanın önündeyse, yani eğer herhangi bir yasal sisteme bağlı olmayan hükümlerden
türetilmişse, bu halde özel muameleye neden olması gereken yasadışı eylemlerin savunulması
hakkında böyle özel olan hiçbir şey yoktur.
Yasadışı eylemi savunan ifade en fazla, demokrasiye dayanan tezle çatışır görünmektedir.
Eğer Özgür İfade İlkesi’ni demokratik yönetim süreci üretiyorsa, o süreci bozabilecek olan, halk
tarafından olanda farklı biçimde bir yönetimi zorla kabul ettirecek olan ifade, 5 İlke’nin koruması
içinde yer alamaz. Belki çelişkili olarak, demokrasiye dayanan tez, yasanın ihlal edilmesini
savunan ifadeyi, sadece ve sadece demokrasi bulunmadığında savunabilir. Demokrasiye dayanan
tezin temelinde yatan, halk egemenliğinin önemine olan inançtır. Halkı harekete geçirmek, ikna
etmek ve belki de birlikte hareket ettirmek için haberleşmenin kullanılması, bu özel Özgür İfade
İlkesi görüşü için gerekçe sağlar. Halkın kontrol altında olmayacağı şekilde bir yönetim
oluşturulduğunda ve halkın kontrol altına alınabileceği bir mekanizma bulunmadığında, yasadışı
devrim eylemlerinin (ve belki de sadece bu tür yasadışı eylemlerin) savunulması, yalnızca temsil
edicilik özelliği bulunmayan yönetimlerin ortadan kaldırılması için mevcut olmak durumunda
kalacak gibi görünmektedir. Ancak, böyle bir desteğin ahlaken izin verilebilirliği ile bir hükümetin
böyle bir hakkı tanımasının ihtimal veya imkanı arasında bir fark mevcuttur. ama, hükümetin
kontrol edilebileceği bir prosedür oluşturma konusunda çelişkili olan bir durum yoktur. ‘Yasadışı’
devrimin bir ölçüde savunulmasına izin vermek, sadece böyle bir prosedürün aşırı bir örneğidir.
Bu şekilde, devrimin veya diğer yasadışı davranışların savunulmasına izin veren günümüz
Amerikan anayasa doktrini, yasadışı devrimin bazan, kendini halk denetiminden kurtarmış bir
hükümeti ortadan kaldırmanın tek yolu olması gerçeğinin, tamamen mantıklı bir biçimde kabulü
olarak görülebilir. Bu önemli temel üzerine inşa edilmiş bir ulusun, böyle bir ihtiyacın tekrar
ortaya çıkabileceği ihtimalini en azından yasalarında kabul ediyor olması, neredeyse hiç şaşırtıcı
değildir.
Gerçekliğe dayanan tez ışığındaki bir analiz de, bundan farklı değildir. Bu tez, akılcı bir
söylem sistemini öngörür. Yasadışı eylemin, özellikle de şiddetin savunulması, gerçekliğe dayanan
tezin, üzerine oturtulduğu varsayımlarla temelden bağdaşmaz. Görüşlerini cebir yoluyla kabul
ettirmeye ya da kendisi adına başkalarına bunu yaptırmaya çalışan bir kimsenin, aklın üstünlüğü
üzerinden öncüllendirilen bir sistem gereğince himaye hakkını kaybetmiş olduğu, makul olarak
söylenebilir. Ama tıpkı demokrasinin her zaman mevcut olmadığı gibi, ideali temsil ettiği yerlerde
bile akıl da her zaman egemen değildir. Bazı yasaların doğrudan veya dolaylı olarak, bir akılcı
söylem sistemini sınırlayıcı etki gösterdiğini varsaymak, tamamen akıldışı değildir. Eğer bütün
yasalar akılcı söylemin ürünü ve yine onunla değiştirilebilir iseler, yasadışı eylemin himaye
edilmesinin gerekmediğini savunmak mümkün olsa da, bizim yasadışı davranışın savunulmasını
himaye etme isteğimizin ölçüsü, doğrudan doğruya sistemin ideale yetmeme ölçüsüne göre
değişebilmektedir.
Ayrıca, yasadışı davranışın savunulmasının, 6. bölümde anlatılan ‘catharsis’ teorisi
gereğince, himaye edilmek zorunda olduğu iddia edilebilir. İnsanların ‘Tower Köprüsü’nü havaya
uçurmalıyız’ demelerine izin vermek, ‘Tower Köprüsü’nü havaya uçurmamıza izin vermesi için
Parlamentoyu ele geçirmeliyiz’ sözü kadar himayeye tâbi olacak ölçüde soyut düşünce halinde
olmayabilir, ama insanların tahrip etmeyi savunmalarına izin vermek, en emin yol olabilir. Eğer
insanların Tower Köprüsü’nü havaya uçurmak konusunda konuşmalarına izin vermezsek, bu
kişiler köprüyü gerçekten havaya uçurmak tarzında bir tepki verebilirler. Eğer ‘catharsis’
teorisinin, üzerinden öncüllendirildiği psikolojik varsayımları kabul ediyorsak, ilk bakışta çelişkili
gibi görünse de, yasadışı davranışın savunulmasının, bu savunmanın yasaklanmasıyla olabileceğe
göre, yasadışı davranışa yol açması daha az muhtemel olabilir.
Yine de bu tezler, zorlamalı gibidir. Ve bunlar, ifade özgürlüğünün, toplumun bir ölçüde
kapsamlı iyiliği için araç olarak algılandığı yerlerde isabetli olsalar gerektir. Kamu çıkarına
dayanan bir tez, uzun vadeli kamu çıkarı olsa bile yasaya itaatsizliğin savunulmasının, bizzat
kendisinin kamu çıkarı içinde olduğu görüşüyle, ancak büyük zorluklarla uzlaştırılır. Ama kamu
çıkarı ifade özgürlüğünün başlangıç noktasını sağlamıyorsa, kamu çıkarında bulunmayan ifadenin,
sırf bu nedenle himaye edilmeden kalmaya ihtiyacı yok demektir. 6 Gerçekliğe dayanan tez,
demokrasiye dayanan tez ve hükümete güvensizliğe dayanan değişik tezlerin tümü, güçlerini
uzun vadeli bir genel mutluluk kavramından alan sonuççu [consequantialist] tezlerdir. Tersine,

özerkliğe ve bireyciliğe dayanan tezler, sonuççu değildir. Bunların gücü, ifadenin genel mutluluğa
zararlı olabileceği veya bir ifade kategorisinin genel mutluluk için avantajlı olabileceği özel bir
durumla azalmaz. Bazı ifadelerin, beni veya başkalarını yasayı ihlal etmeye teşvik edebilmesi
gerçeği, sonuççu teoriler gereğince, Özgür İfade İlkesi’ne üstün gelmek için güçlü tezler sağlar.
Fakat, yasadışı davranışların ‘pür’ savunulmasının, İlke tarafından korunup korunmayacağının
tayininde, savunulan davranışın yasayı ihlal etmesi, büyük ölçüde konu dışıdır. Gerçekten de
Thomas Scanlon’un özerkliğe dayanan tezi gereğince, yasanın ihlaline teşvik etmeye
(kolaylaştırmasa da) yönelen ifade, Özgür İfade İlkesi’nin merkezinde bulunur. Çünkü bu,
doğrudan, devlet gücüne karşı bireysel özerkliğin üstünlüğüne hükmeder.
İfadenin, sırf mevcut yasanın eleştirisi olduğu, ya da itaatsizliği savunan ifadenin, bu tür bir
eleştiriyle ayrılamaz biçimde birleşmiş olduğu durumlarda, ifade özgürlüğünün güçlü bir teorisiyle
himaye zorunlu kılınır. Sadece, yasadışı ylemin katışıksız ve açık savunulması gibi saf bir
durumda sonuç, Özgür İfade İlkesi’nin altında yatan gerekçeye bağlı olarak değişir. Bu gibi
ifadelerle gerçekten de epeyce seyrek karşılaşılır. Daha yaygın olanlarsa, tahrik edici kelimelerin
eleştirel sözlerle bir arada bulunduğu, ya da eleştirel sözlerin, muhtemelen ve belki de kasıtlı
olarak yasaya itaatsizliğe sevk edici etkiye sahip olabildiği durumlardır. Bu gibi ifadelerin Özgür
İfade İlkesi tarafından korunmakta olduğunu zaten tespit etmiştik. Fakat tabii ki bu mutlaka
himayeyi gerektirmez. Çünkü yasa kuralının korunmasındaki devlet çıkarı bazı hallerde, artırılmış
olsa bile özgür ifade çıkarından ağır gelebilmektedir. Bu mesele, ifadenin yasaya itaatsizliğe sebep
olabildiği bütün durumlarda mevcuttur, ama yasanın ihlalinin ‘ulusal güvenlik’i tehlikeye atabildiği
durumlarda, en katı haliyle ortaya çıkmaktadır ve şimdi bu konuya geleceğim.

ULUSAL GÜVENLİK
Ulusun güvenliğindeki çıkar, ifade özgürlüğü tartışmalarında, çoğunlukla bir iskambil kozu olarak
düşünülür. Özgür İfade İlkesi’nin gücü ne olursa olsun, ulusal güvenliğe yönelik bir tehdidin, ifade
özgürlüğündeki çıkarın daha önemsiz görülmesini gerektirmeye yetecek kadar büyük bir tehlike
olduğu savunulur. Ama ulusal güvenlik epeyce muğlak bir terimdir. Ulusal güvenlikteki çıkara
başvurmanın gücünü değerlendirmeden önce, böyle aşırı bir saygıyı gerektirdiği düşünülen şeyin
tam olarak ne olduğunu netleştirmeye çalışmalıyız.
Önemli bir ayırım, ulusal güvenlikle kişisel güvenlik arasındaki ayırımdır. Ulusal güvenlik
kadar kişisel güvenlik de birtakım ifade eylemleriyle tehlikeye atılabilmektedir. Bu gerçekten de,
Mill’in, ‘evinin önünde toplanmış heyecanlı bir kalabalığa bağırarak satış yapan veya aynı kalabalık
içinde, bir duvar afişi kullanarak eliyle dağıtan hububat satıcılarının, açlıktan ölen zavallılar olduğu
görüşü’ biçimindeki ünlü örneğindeki konunun ta kendisidir. Mill ve bazı günümüz düşünürleri, bu
tür durumlardaki himaye yokluğunu, bu gibi ifadelerin, ifadeden ziyade büyük oranda veya
tamamen eylem olduklarını kaydederek açıklamaya çalışmışlardır. Ama bu, meseleyi kanıtlanmış
farz etmektir. Bütün ifadeler bir tür eylemdir. Ve çoğu ifadeler, başka bir eylem biçimindeki bir
cevabı üretme amacındadır, öyle ki en azından, korumayı yalnızca etkisiz olabilecek ifadeye
indirgemeden, bir fiziksel eylem oluşturmaya çalışan bütün ifadeleri, ifade özgürlüğü korumasının
dışında olarak tanımlayamayız.
Bazı ifadelerin ‘gerçekten’ eylem olduğunu söylerken, iddia, birtakım ifadelerin düşünme
veya müzakere fırsatı olmaksızın, zararlı eyleme yol açtıkları gibi ortaya çıkmaktadır. Holmes’un,
kalabalık bir tiyatroda yanlışlıkla ‘Yangın!’ diye bağırma örneği tipiktir ve Mill’in hububat satıcısı
örneği de bu tasvire uyuyor gibidir. Bir Özgür İfade İlkesi’nin gerekçelerinin pek çoğu da, bazı
bakımlardan müzakere süreciyle ilgilidir. Bazı ifade eylemlerinin müzakere fırsatının olmaması
gibi, dolaysız sonuçlarla etkisini göstermesi ölçüsünde, Özgür İfade İlkesi’nin uygulanabilirliği çok
azdır. Ve bu tür ifadelerin sonuçlarının inkar edilemez şekilde tehlikeli olduğu ölçüde de, himaye
aleyhindeki tezler daha da kuvvetlenir. Bu yüzden, Mill’in örneğindeki himaye yokluğu, hattâ
Holmes’undaki koruma yokluğu, müzakeresiz acil sonucu, siyasi, normatif veya bilgiye dayalı tam
bir muhteva yokluğuyla birleştirmektedir.
Bu gibi örneklere bakmak, ulusal güvenlik konusunu daha netleştirmemize yardımcı olur.
Bazı hallerde, tıpkı tiyatroda veya hububat satıcısının evinin önünde küçük ölçekte olduğu gibi,
ulusal olağanüstü durumda bulunan bir devlet, büyük ölçekli olarak müzakereyi önleyebilir.
Örneğin savaş süresince söylentiler çoğunlukla gerçek kabul edilir ve savaşın öfkesi, akılcı
müzakereye engel olur. Ayrıca savaş veya diğer ulusal acil durumlar, çoğu kez sakin durumlara
göre daha çabuk eyleme geçmeyi gerektirir. Yine doğruyu yanlıştan ayırmak için, her ne kadar

normalde bu ayırımın olması gerektiğini kabul etsek de, müzakere sürecine güvenmek için zaman
olmayabilir. Bu yüzden ulusal güvenliğe, ifade özgürlüğüne üstün gelen bir değer olarak
başvurmak, çoğunlukla altında, ulusal acil duruma ilişkin bazı şartlarda, bir ifade özgürlüğü
sisteminin iş göremez olduğu varsayımlarının yattığı bir iddiadır. Bu haliyle iddia güçlüdür, fakat
tam olarak neyin bir ulusal acil durum olarak kabul edileceğini belirlemek, zor bir mesele olarak
kalmaya devam etmektedir. Bu tayin için sıkı ve hızlı kurallar koymak zordur, ama bu ‘istisna’nın
kabulü, ifadeyi sınırlamak isteyenlerin, bir ‘acil durum’ bulunduğunu çok kolay bir şekilde idia
edebilmeleri hususunda uyanık olmamızı gerektirir. Bu tür bir istisnanın tamamlayıcı kuralları, bir
acil durum talebinin, yalnızca müzakere şartları mevcut olmadığında geçerli olmasını sağlamalıdır.
Bu, Amerikan ifade özgürlüğü teorisindeki ‘açık ve hazır tehlike’ konusudur ve diğer bağlamlarda
olduğu kadar, burada da faydalıdır.
Böylece, ulusal güvenlik talebinin temellerinden biri, ulusal güvenliğe yönelik bazı
tehditlerin, müzakere sürecinin işlemesini önlediğidir. Bu haliyle talep, mesela hububat satıcısı
örneğinde olduğu gibi, ulusal güvenlik söz konusu olmadığında yapılan taleplere
benzememektedir. Ancak ulusal güvenliğe başvurmanın bir diğer esası, ifade özgürlüğünün
kullanılma şartlarıyla değil, karşı koyan çıkarın gücüyle ilgilidir. Bu suretle ulusun yok edilmesi
veya köleleştirilmesinin, her zaman özgür ifade çıkarına ağır gelecek kadar büyük bir tehlike
olduğu iddia edilebilmektedir.
Ama tehlike, sadece zararın büyüklüğünün değil, ayrıca onun yakınlığının da bir
fonksiyonudur. Washington’daki Capitol’ün önünde durarak, bir monarşi kurabilmemiz için Birleşik
Devletler hükümetinin devrilmesi gerektiğini ortaya atsaydım, böyle bir hadisenin vuku
bulmasının tehlikesi çok büyük olabilirdi, ama bunun gerçekleşme ihtimali o kadar küçüktür ki,
ancak birkaç kişi benim bu ifademi tehlikeli olarak düşünecektir. Ancak öte yandan,
gerçekleşmesi ihtimali, kesinden daha düşük ve acilden daha az olsa bile, gerçek bir tehlike
olarak düşünebileceğimiz kadar büyük bir zararın söz konusu olabildiği durumlar da vardır. 7
Bunun iyi bir örneği, bir hidrojen bombası imal planları konusunda sınırlamaya izin veren son
Amerikan davasıdır.8 Mahkeme, yayınlanan planların, böyle bir bombanın, halihazırda hidrojen
bombası yapma kabiliyetine sahip olmayan bir başka ulus tarafından imal edilmesini mümkün
kılacağının kesin olmadığına karar verdi. Ayrıca bombanın, her şeye rağmen imal edilebilse bile,
derhal yapılabileceği de kesin değildi. Fakat kararda üstü kapalı olan şey şuydu: Bu vakada, böyle
bir bombanın imal edilmesinin muhtemelen sahip olduğu bu tür bir zararın bir parça daha az
kesin ve yakın olması, muhtemel sonucun daha az tahrip edici olduğu diğer vakalarda
olabileceğinden daha da kaçınılmazdı.
Bu nedenle ulusal güvenlikteki çıkarın değerlendirilmesi, iddia edilen sonucun fiilen ortaya
çıkaracağı zararın ölçüsünün, o sonucun ortaya çıkma ihtimalinin ve sonucun yakınlığının
belirlenmesini gerektirir. Sonucun ciddiyeti arttıkça, onun gerektireceği kesinlik ve yakınlık azalır.
Ama bu ilişki, yalnızca sınırlı bir aralıkta geçerlidir. Eğer ifade üzerindeki sınırlamaları savunmak
için muhtemel olmayan ve uzak tehlikeler kullanılırsa, özgür ifade çıkarı üzerinde büyük tehlike
mevcut demektir. Bu yüzden, Özgür İfade İlkesi’nin ağırlığına yeterince saygı gösterilmesini
sağlamak için, hem ihtimal ve hem de yakınlık ölçüsünde bir minimum eşik seviyesi mevcut
olmalıdır. Ama eğer ulusal güvenliğe yönelik tehlikeler yüksek oranda muhtemelse, mehtemelen
yakınsa ve yeterince büyükse, bu halde ulusal güvenlik adına ifade özgürlüğü üzerindeki
sınırlama, Özgür İfade İlkesi’nin kabul edilmesiyle çelişmez.
13. Bölüm İçin Bibliyografik Not
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14. BÖLÜM

Sokaklardaki İfade

GÜNÜMÜZDEKİ BİÇİMİYLE İFADE
Pek çok ifade, denetlenmeye ilişkin konuların sadece haberleşmenin muhtevasıyla ilgili olanlar
olduğu bir dekor içinde yer alır. Örneğin, kitaplarda, gazetelerde ve Hyde Park Köşesi
nutuklarında ortaya çıkan konuları denetim altına alıp almamamız gerektiği, ne söylendiğiyle ve
ifadenin özel iletişimsel içeriğinden çıkabilecek olan tehlikeler konusundaki değerlendirmemizle
tayin edilir.
İçerikle ilgili bu kaygılar, geleneksel olarak, sadece önemli özgür ifade sorunlarını meydana
getirmiştir. Ama şimdilerde ifade, yeni çerçevelere doğru hareket ettiğinden, içerikle ilgili olmayan
yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. İnsanlar mitingleri, gösterileri veya yürüyüşleri kullanmak
suretiyle haberleştiklerinde, haberleşmenin içeriğiyle ilişkili olmayan çıkarlar ortaya çıkmaktadır.
Yürüyüşler trafik akışını engellemekte, gösteriler insanları gitmek istedikleri yere gitmekten
alıkoymakta ve mitingler, mağazaların veya büroların çalışmasına engel olmaktadır. Bunların
tümü meşru çıkarlardır. Ancak bu haberleşme bağlamları, çağdaş toplumda giderek artan ölçüde
yaygınlaşmaktadır. özgür ifade çıkarları ile trafiğin –ve kalabalığın– kabul edilen önemini
uzlaştırmak, sonuç olarak özgür ifade teorisi için gittikçe artan önemdeki bir sorun olmaktadır.
Bu tür bir haberleşmenin fazla önemli olmadığını söylemek çekici gibi gelebilir. Yürüyüşlerle,
gösterilerle ve mitinglerle haberleşme, zihinsel olmaktan çok, duygusaldır ve kitaplarda,
gazetelerde, dergilerde ve daha az engelleyici diğer haberleşme formatlarında mevcut kanaatlere
ait ifadelerin, daha gür sesle ortaya konmasıdır. Eğer ‘sokaklardaki ifade’yi kaldırırsak, geriye,
kolayca ulaşılabilen alternatif forumlar kalır ve bazı fikirlerin söylenmeden kalacak olması tehlikesi
daha azdır. Gerçekten de, bu tür ifadeyi sınırlamak, haberleşmeyi, akılcı tezlere ve müzakereye
daha fazla yardımcı olan kanallara zorlayarak, bu suretle kamusal söylemdeki toplam nezaket
seviyesini artırarak, bir ifade özgürlüğü sisteminin himaye ettiği değerlerden bazılarını epeyce
destekleyebilir.
Ancak böyle bir kanaatin kabul edilmesi, çağdaş haberleşmedeki önemli bir fenomeni
görmezlikten gelmemizi gerektirecektir. İnsanlar, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü hakkında
konuşmaya ve yazmaya ilk başladıklarında, haberleşme için sadece birkaç forum vardı. Radyo
veya televizyon ya da sinema yoktu, az sayıda gazete, birkaç süreli yayın ve nispeten az sayıda
siyasi broşür, özel dağıtım için yayınlanıyordu. Ilımlı olarak ifade edilen ve kapalı olarak tartışılan
siyasi, sosyal veya dînî tezlerin, bu gibi konularda çıkarı bulunan pek çok insan tarafından,
gerçekten okunabileceğini veya dinlenebileceğini düşünmek hiç de akıllıca değildi. Ama şimdi,
radyo, televizyon ve filmler, neredeyse sayısız gazete, dergi, kitap ve broşürler ve pek çok farklı
konuda hiç çekinmeden konuşan birçok insan sayesinde, belki de ifade edilenlerin küçücük bir
yüzdesini bile okumanın veya işitmenin imkansızlığı ölçüsünde ‘çok fazla’ ifade var. Bir konuşma
gürültüsü mevcut ve bizim sınırlı okuma ve işitme kapasitemiz, görüşlerin sınırlanması değil, tam
tersine görüşlerin üremesi nedeniyle etkili olan bir sansürle sonuçlanmaktadır. 1 hepsi aynı anda
konuşan binlerce insandan, tam bir sessizlikten öğrendiğimiz kadar çok şey öğrenemeyiz. 2
Böyle şartlar altında –ister harflerle, ister tasvirlerle– işitilmek için bağırmak, çoğunlukla
zorunlu hale gelmektedir. Dinleyicilerin dikkatini çekmenin bir yolu, saldırgan kelimeler ya da
tasvirler kullanmaktır. Konumuza daha uygun bir diğeri ise, afişlerin, büyük insan gruplarının,
yüksek gürültünün ve yürüyüşlerin, mitinglerin ve gösterilerin bir parçası olan bütün diğer dikkat
çekici araçların kullanılmasıdır.bu haberleşme metotlarını kısıtlamak, ifadenin etkinliğini kısıtlamak
demektir ve ayrıca yeni veya karşıt fikirlerin, muhtemel dinleyicilerin dikkatine sunulma ölçüsüne
de kısıtlama getirmek anlamına gelir.
Ayrıca, önemli özgür ifade değerleri, duygusal ifadeler sayesinde hizmet vermektedir. Bu en
fazla, 6. bölümde ele alınan ‘catharsis’ tezi gereğince ortaya çıkmaktadır. Ama demokrasiye
dayanan teze göre de aynı derecede önemlidir. Bir seçmen olarak, sadece belli bir konuda
başkalarının ne düşündüğüyle değil, ayrıca ne kadar insanın o görüşü paylaştığıyla ve o görüşün

ne kadar güçlü savunulduğuyla da ilgilenirim. Bir kamu görevlisi olarak, kamuoyunun derecesi ve
gücünün ölçülmesiyle de aynı biçimde ilgilenirim (ya da ilgilenmeliyim). Bundan başka, ifade
özgürlüğü, insanların –eğer konuşma sayesinde öğrenmişlerse– resmi politikayla bağlı olmaları
gerektiğini ve resmi politikanın belirlenmesi sürecine katılma (başarısız olsalar bile) fırsatları
olduğunu savunarak, bir meşrulaştırma fonksiyonu görür. Bu fonksiyon konusunda, yürüyüşler,
mitingler ve gösteriler, resmi politikayı etkilemeye çalışmanın bir yolu ve böylece de bütün
sürecin bir parçasıdır.
Yürüyüşlerin, gösterilerin ve mitinglerin her zaman himaye edilmesi gerektiğini iddia
etmiyorum. Ya da bu şekillerde olduğunda ifadenin sınırlanması için iyi gerekçeler olmadığını ileri
sürmüyorum. İddia ettiğim şey, bu tür ifadeyi önemli olarak kabul etmek için geçerli nedenler
olduğu ve haberleşmenin bu türlerini, özgür ifade hiyerarşisinde aşağı bir konuma indirmek için
yeterli sebeplerin yok gibi göründüğüdür. Sorun, daha az meşru olan ifade biçiminin, hükümetin
meşru çıkarlarına karşı, barış ve düzen adına dengelenmesi değil, önemli ve meşru bir
haberleşme biçiminin, önemli ve meşru hükümet çıkarlarına karşı dengelenmesidir. Sorun bu
şekilde formüle edildiğinde zordur, ama diğer bazı özgür ifade sorunlarına göre, bereket versin
akılcı çözüme birazcık daha açık olan bir şeydir.

HÜKÜMET ÇIKARINI ARAMAK
Yürüyüşlerin, mitinglerin ve gösterilerin denetim altına alınması, 7. bölümde ele alınan bazı
fikirlerin uygulanması için mükemmel bir örnek sağlamaktadır. Daha özelde sorun, bir kimsenin
denetlemenin konusuna değil, bunun yerine denetlemenin amaç veya niyetine bakmasının en iyisi
olduğudur. Farz edin ki Komünist Parti, 1 Mayıs’ta High Street’te marş söyleyerek yürümek
istiyor. Eğer yönetici otorite, Komünistlerin marş söylemelerini istemediği için marşı yasaklarsa,
haklı olarak bunun bir özgür ifade sorunu olduğunu düşünebiliriz. Ama yönetici otorite, High
Street’in o gün onarım görmesi daha önceden planlandığı için marşı yasaklarsa, çok daha az
üzülürüz. Hükümetin davranışı aybıdır, yani marşı yasaklamaktır, ama düzenlemenin arkasındaki
farklı gerekçeler, farklı sonuçlar üretmektedir.3 Benzer biçimde, Komünistlerin marşını yasaklayan
bir yasa, bizde bir özgür ifade sorunu izlenimi bırakacaktır, oysa sonuç pek çok durumda aynı olsa
da, High Street’in tıkanmasını yasaklayan bir yasa böyle olmayacaktır.
Özgür ifade durumları ile özgür ifade durumu olmayanlar arasındaki fark, özgür ifade
vakalarında hükümet fiilinin, niyet itibariyle davranışın haberleşme etkisine yönelmesidir. Ama
hükümet eylemi, haberleşme etkisine yönelmediğinde, özgür ifade terimleriyle düşünmeyiz. Eğer
hükümet, ifadenin kendisiyle ve onun haberleşme etkisiyle ilgilenmiyorsa, o zaman fiil, çoğu
durumda Özgür İfade İlkesi’nin koruması içinde bile kalmaz. Mesela hükümet eylemi, trafiği
kontrol etmek, umumi yolların tıkanmasını önlemek, gürültüyü önlemek veya kamu mallarının
tahrip edilmesini önlemek için tasarlanmışsa, sonuçta kazara bir ölçüde haberleşme sınırlanmış
olsa bile bu durum, Özgür İfade İlkesi’nin alanı dışında kalacaktır.
Haberleşme etkisine yönelen ve yönelmeyen düzenlemeler arasındaki ayırım, en doğal
biçimde, Özgür İfade İlkesi’nin, hükümetin kontrolünün tehlikeleri üzerine odaklanan
gerekçelerinden çıkarılır. Zira bu tezlere göre, bizim en çok kontrol etmek istediğimiz hükümettir.
Böylece bizi, belli bir durumda hükümetin ne yaptığına bakma konusunda hassaslaştırır. Bizzat
düzenlemenin, haberleşmenin muhtevasına dayanan bir ayırımı içerdiği durumlarda, hükümetin
izin verilemez güdüsü en görünür hale gelecektir. Sözgelimi, Komünistlerin marşını yasaklayan,
ama diğer bazı siyasi partilerin marşlarına izin veren bir genelge, çok açıktır ki, trafiğin
tıkanmasını veya gürültüyü önlemek için hazırlanmış değildir. Komünistlerin marşının, diğer
grupların marşlarından daha tıkayıcı veya gürültülü olması gerekmez, bu sebeple bu tür bir
genelgenin, gerçekte bu amaçlara yönelik olmadığı belirginleşir. Aynı şekilde eğer bir genelge,
kamuya açık bir yerde miting işaretleri taşımayı yasaklıyor, ama aynı yerde bir başka biçimdeki
toplanmaya izin veriyorsa, mitingi yasaklayan genelgenin, bireylerin alanı tıkayan bir toplantı
yapmalarını önlemek için hazırlandığını iddia etmek zor olacaktır.
Ancak bu yaklaşım, Özgür İfade İlkesi’nin daha pozitif birtakım gerekçeleri altında zorluğa
düşer. Örneğin, herhangi bir zamanda ve harhangi bir gerekçeyle caddelerin ve yaya
kaldırımlarının tıkanmasını yasaklayan bir düzenleme, bütün gösterileri, mitingleri ve yürüyüşleri
yasaklayan düzenlemeyle aynı etkiye sahip olacaktır. Daha önce teklif edilen analize göre,
hükümet eylemi hiçbir surette haberleşme etkisine yönelmemiş olduğundan, özgür ifade sorunları
yaratmayacaktır. Ama, gerçekliğe dayanan tezin ve demokrasiye dayanan tezin destekledikleri

gibi, ifade özgürlüğünün pozitif değerlerine bakarsak, burada hâlâ bir şeyler yanlış gibi
görünmektedir. Amaç yönünden ‘saf’ olmasına rağmen düzenleme hâlâ, önemli birtakım
haberleşme yöntemlerini sınırlayan bir etkiye sahiptir.
Eğer ifade özgürlüğünün bu pozitif gerekçelerine bakacak olursak, düzenlemenin, davranışın
haberleşme etkisine yönelmediği durumlarda bile Özgür İfade İlkesi, konuyla ilgili olarak
düşünülmelidir. Ama ifade özgürlüğü, bu hallerde bir iskambil kozu kadar yüksek olamaz, çünkü
hem trafik akışı ve benzeri düzenle ilgili ağır basan çıkarların meşruluğu, hem de özgür ifade
çıkarını zayıflatan, haberleşmeye müdahale niyetinin bulunmaması söz konusudur. Galiba ortak
merkezli bir dizi daire ya da merkezî bir göbeği kuşatan bir halka tasavvur etmek en iyisi
olacaktır. Özgür İfade İlkesi’nin uygulama merkezi, düzenlemenin haberleşmeyi engelleme
amacına sahip olduğu yer olacaktır. Bu merkez, Özgür İfade İlkesi’nin gücünün en büyük olduğu
yerdir. O merkezi çevreleyen, haberleşmeyi sınırlama niyetinin olmadığı, ama etkinin bu sonucu
ürettiği bir halkadır. Bu halkanın içinde, özgür ifade çıkarı yine de uzlaştırılmalıdır, fakat
hükümetin haberleşme etkisiyle uğraşma amacının olmaması, Özgür İfade İlkesi’nin bir
gerekçesini saf dışı etmekte ve böylece zayıf bir özgür ifade çıkarı meydana gelmektedir. Bu
nedenle, burada davranışın yine de Özgür İfade İlkesi’yle korunduğunu, fakat biraz daha az
miktarda himayeyle korunduğunu söylemek, epeyce makul gibidir. Burada gerekçenin standardı,
merkezdeki vakalarda olduğundan daha azdır.
Bu alanda, kabul edilmiş, ama daha zayıf bir özgür ifade çıkarını uzlaştırmak için çıkarların
dengelenmesi sürecinin, merkezdeki vakalarda olduğundan daha az çarpıtılmaya ihtiyacı
olacaktır. Hâlâ bir özgür ifade çıkarını uzlaştırırken, devletin çıkarını da büyük ölçüde kabul
etmenin bir yolu, devletin gerekçelerinin ilgili olduğu amaçlara saygı göstermek, fakat devleti,
araçlar konusunda ikna edici bir standarda zorlamaktır. Böylece,eğer bir özgür ifade çıkarı
mevcutsa, şu halde bu çıkar, iki çıkarı uzlaştırmak için hiçbir yol olmadığı, sürece bir başka meşru
çıkar uğruna
sınırlanmamalıdır.
İfade üzerindeki
sınırlamalara
ancak,
sınırlamadan
kaçınılamadığında izin verilmelidir. Eğer diğer çıkarı, ifade özgürlüğü üzerinde daha az bir
sınırlamayla himaye etmek mümkünse, o çıkar adına ifade üzerindeki sınırlama gereksizdir.
‘Vasıtaları en azından gerektirmeyen bir amaç, kesinlikle onları meşru kılmaz’. 4 Bu şekilde, eğer
barış ve düzen veya gürültünün önlenmesi, ya da trafiğin tıkanmasının önlenmesi, yürüyüşler,
mitingler ve gösteriler tamamen yasaklanmadan başarılabiliyorsa, o zaman bu yollar
kullanılmalıdır. Yalnızca, eğer bütün diğer alternatifler tüketilmişse, önemli bir haberleşme
metodu üzerindeki bir sınırlama, bu alan merkezin dışında kalsa bile hoş görülebilir.
Hükümetlerin, tamamen gereksiz düzenlemeleri seyrek olarak yaptığı doğrudur. Bir
düzenleme türünün, meşru bazı hükümet hedeflerine hizmet etmek için ‘zorunlu’ olup olmadığı,
genellikle bir derece meselesidir. Bu şekilde, önceki paragrafta teklif edilen standardın
benimsenmesi, hükümetlerin, ifade olmayanlarla ilgili düzenlemeler için, o düzenleme korunan
haberleşme üzerinde etkili olduğu zaman, böyle bir etki bulunmadığı zamana göre daha yüksek
bir standart koyacakları anlamına gelir. Bu yönüyle formülasyon, merkez durumlarında bile,
Özgür İfade İlkesi’ninkine oldukça benzemektedir. Standart farklı olabilir, ancak mukayesenin çok
önemli unsuru yine de mevcuttur. Her ne kadar, Özgür İfade İlkesi’nin yapısındaki hiçbir şey,
araştırmanın ne kadar fazla olacağını dikte etmese de ifade çıkarı, devletin amaçları kadar,
araştırma yollarını da artırır.
‘En az sınırlayıcı alternatif’ yaklaşımının verdiği ders, yürüyüş, miting ve gösteri özel
konusunun ötesine geçmektedir.5 Tarih boyunca, ifade özgürlüğünü sınırlama yanlısı tezlerin
birçoğu, ya genel olarak veya özel durumlarda, hep ‘zorunluluk’ şemsiyesi altında yapılmıştır.
Ama zorunluluk iddiası, zorunluluğu gerçek kılmaz. Zorunluluk iddialarını daha eleştirel olarak
incelersek, bunların pek çoğunun yanlış iddialar olduğu görülecektir. Hem ifade özgürlüğü
üzerindeki sınırlamaları haklı kılmak için yeterli olduğu iddia edilen amaçları ve hem de bu
amaçları gerçekleştirmek için zorunlu olduğu öne sürülen araçları yakından incelemek, pek çok
durumda, hem özgür ifade çıkarlarının ve hem de diğer önemli çıkarların herhangi birini, gereksiz
yere feda etmeden kabul edilmesinin mümkün olduğunu gösterecektir. Zor durumlar daima
olacaktır, ama bunların çoğu ilk bakışta göründükleri kadar zor değildir.
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contents: the peculiar case of subject-matter restrictions’, University of Chicago Law Review 46 (1978), 81; Geoffrey
Stone, ‘Fora Americana:speech in public places’, The Supreme Court Review (1974), 233’te epeyce ele alınmıştır.
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1. Bölümün Notları
1

Bağımsız ilkelere başvurmak, daha tasviri olarak ‘çoğulculuk’ diye nitelenen, Rawls’un ‘sezgicilik’ diye
adlandırdığı yönleri akla getirmektedir. Bkz. Brian Barry, The liberal theory of justice. Çoğulcu gelenek
içindeki eserler şunlardır: Isiah Berlin, Four essays on liberty; Isiah Berlin, Concepts and categories:
philosophical essays, ed. Henry Hardy; Isiah Berlin, Against the current: essay in the history of ideas,
ed. Henry Hardy; Joel Feinberg, ‘Rawls and intuitionism’; Ruth Barcan Marcus, ‘Moral dilemmas and
consistency’; Bernard Williams, ‘Ethical consistency’; Bernard Williams, ‘Conflicts of values’.
Çoğulculuğa ve ondaki asli çelişki ihtimaline karşı olanlar, ‘tutarlılık’ teorileri olarak adlandırılabilecek
olanlardır. Bunlar iki türdür: çoğulculuk ilkelerini kabul eden, fakat birincil ilkeler arasındaki öncelikleri
veilişkileri oluşturan ikincil kurallar da koyanlar; ve tekil, tümüyle kuşatıcı bir ilkeye dayananlar. En
belirgin tutarlılık teorileri arasında, Alan Gewirth, Reason and morality; John Rawls, A theory of justice,
s. 34-40; David A. J. Richards, A Theory of reasons for action; David A. J. Richards, The moral criticism
of law; Ronald Dworkin, Taking rights seriously; Ronald Dworkin, ‘Liberalism’, Public and private
morality, s.113-43 içinde.
Burada, evrensel olarak ağır basan ilkelerin, çoğunlukla ihmal edilebilir fayda konusunda böyle bir
soyutlama seviyesinde formüle edildiklerine dikkat çekmek dışında, karşıt tezleri sayıp dökmek
istemiyorum. Bu kitaptaki tezlerim, bir parça daha az kolaylıkla tutarlılık teorilerine uymakla birlikte,
özelliğin bu kitaptaki seviyesinde sorunlar önemsizdir.
2 Bu yüzden o, Dworkin, Rawls ve Richards’ın daha genel liberal teorileri içindedir. Ayrıca Bkz. Richard
Flathman, The practice of rights, s. 44-5.
3 Bkz. Joel Feinberg, Social philosophy, s. 26. Ayrıca Alan Fuchs’un henüz yayınlanmamış çalışmasından
da çokşey öğrendim.
4 Bu, Thomas Scanlon’un ‘A theory of freedom of expression’ına benzemektedir. Ayrıca Bkz. Harry
Wellington, ‘On freedom of expression’. Metindeki tez, Dworkin’in hakları koz olarak görmesine
uymaktadır, Taking rights seriously, s. 190-2
5 Yan zorlamalar en çok deontoloji teorilerinde görülür ve çoğu kez mutlak olarak alınır. Bkz. Charles
Fried, Right and wrong, s. 81; Robert Nozick, Anarchy, state and utopia, s. 28-33. En deontolojik
teorileri kurduğu söylenen Nozick, bir ‘catastrophe’ istisnasını kabul etmektedir, ama benim görüşüm,
yan zorlama kavramının, mutlak yasaklama konusunda epeyce kısa ama daha yüksek bir gerekçe eşiği
oluştursa bile, aynı derecede faydalı olduğudur. Ayrıca, eğer bazı uzun vadeli sonuçlar konusunda
dikkatli olurlarsa, consequentialist ve hedefe yönelik teorilerin de yan zorlamalar üretebileceğidir. Bkz.
D. W. Haslett, ‘The general theory of rights’. David Lyons, ‘Human rights and the general welfare’.
6 Taking rights seriously, s. 26
7 Metindeki tez, bazı bakımlardan prima facie haklara benzemektedir, fakat ‘prima facie haklar’ın
konuşulması yanıltıcıdır. Bkz. A. I. Melden, Rights and persons, s. 13-14; Rex Martin & James Nickel,
‘Recent work on the concept of rights’, s. 165-80. Bir hak, diğer ivedi hakların zorlamasına karşı
direnmeye yetecek güce sahip olmadığında, bu durumda bile hak yok olmaz. Eğer bir hak, o hakla
korunan davranışı sınırlama konusunda, hak sahibinin özellikle güçlü bir gerekçe istemesini temsil ediyor
olarak kabul edilirse, özellikle güçlü olan gerekçelerin, o belli davranışın yapılmasına izin vermediği
durumlarda bile o hak direnir. Bu bakımdan, konuşma hakkına sahip olmak, hakkın korunduğu her
durumda, bir kişinin konuşmasına izin verilmesi gerektiği anlamına gelmez. Bu sadece, hak tarafından
korunan her durumda, bir kimsenin, konuşmaktan men edilmesine karşı çok iyi bir gerekçe
isteyebileceği anlamına gelir.
8 Bağımsız bir Özgür İfade İlkesi tanımanın önemi, ayrıca ifade özgürlüğünü içerecek olan özgürlükler
grubunun büyüklüğüyle ters orantılıdır. Özgür ifade, siyasi özgürlüklerin küçük bir sınıfının bir bileşeni
olduğunda, farz edelim ki eylem özgürlüğü veya herhangi bir şekilde kendini ifadede kullanılan
özgürlüğün bir bileşeni olduğundakinden daha fazla hakkında konuşulur.
9 Voltaire, Liberté d’imprimer’de basın özgürlüğünün, ifadenin ve basının güçsüzlüğü sebebiyle himaye
edilmesi gerektiğini öne sürdü. Eğer bu doğru olsaydı, Voltaire’i neyin yazmaya motive ettiğini anlamak
zor olurdu.
10 Burada Mill’in Özgürlük üzerine’de iddia ettiği şey konusundaki soruna derinlemesine girmek
istemiyorum. Hattâ Özgürlük üzerine’nin, Mill’in ‘gerçekten’ inandığı şeyi temsil edip etmediği üzerindeki
tartışmaya katılmayı daha da az istiyorum.
11 Özgür ifade kavramını açıklama yaklaşımının sıradan kullanımını reddederken Hart’ın ‘yasa’ konusundaki
benzer ele alışına uyuyorum. H. L. A. Hart, The concept of law, s. 4-6.

12 İfade özgürlüğünün yazılı bir anayasada kabul edildiği yerlerde, sorunlar birazcık farklıdır.Yazılı hukuka
bağlılık konusundaki bağımsız ilkeler, yazılı bir anayasadaki kelimelerin, günlük dil tanımlarına daha
büyük bir uygunlukla yorumlanmalarını gerektirebilir. Bu sorun, siyasi teori seviyesinde yoktur. Yine de
anayasal dil, günlük dil değildir ve kullanılan kelimelerin anayasal tanımlarını geliştirme ve uygulamada,
yazılı bir anayasaya muhalif olan bir taraf yoktur. Böylece yazılı bir anayasadaki ‘ifade özgürlüğü’,
sadece özgür ifadeyi zikredebilir ve bu ‘özgür’ ve ‘ifade’ birinin günlük dil anlamı değildir. Bu hususu,
‘Speech and “speech” –obscenity and “obscenity” ’ ve ‘Categories and the First Amandment: a play in
three acts’te daha da geliştirdim.
13 Bu yönden ifade özgürlüğü, siyasi teorideki eşitlik, demokrasi ve liberalizm gibi diğer pek çok kavrama
benzer. Bkz. Richard Flathman, The practice of rights, s. 44
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Holmes’un özgür ifade teorisi hakkındaki en göze batan görüşleri, Abrams v. United States, 250 U.S.
616 (1919), s. 630-1, ve Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925), s. 673’teki muhalif görüşleridir.
Brandeis’in görüşleri için, Bkz. Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), s. 375-8’deki muvafakati;
Frankfurter için, Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951), s. 546-53’teki muvafakat görüşleri;
Hand için, Dennis v. United States, 181 F. 2d 201 (2d Cir. 1950) ve ınternational Brrotherhood of
Electrical Workers v.NLRB, 181 F.2d 34 (2d Cir. 1950)’deki görüşleri.
Bkz. Zeceriah Chafee, s. 36-7.
Örnek olarak, Bkz. J. M. Finnis’in hayali ‘Scepticism, self-refutation, and the good of truth’, s. 24767.
Bryan Magee, Popper, s. 27.
Şu anda, kesinlik olmayışı üzerinde yoğunlaşan septisizm biçimini ele alıyorum. Septisizmin diğer
versiyonları, bazı epistemik ifadelerin diğerlerinden daha iyi olduğunu kabul ederek, ama bu belirlemeyi
yapmak için nesnel kriterlerin varlığını reddederek, kesinlikten daha fazla nesnellikle ilgilenmektedirler.
Septisizmin bu türünü birazdan gerçekliğin ‘uzlaşma’ teorisi tartışmasında ele alacağım.
Holmes’un fikirlerin pazaryeri teorisinin epistemolojik kökleri, kendilerinden büyük ölçüde etkilendiği
Amerikan Pragmatistlerindedir. ‘Gerçekliğin ayakta kalma teorisi’, Carl Auerbach’tan gelmektedir, ‘The
Communist Control Act of 1954: a proposed legal-political theory of free speech’. Ayrıca Bkz. Max
Lerner, The mind and faith of Justice Holmes, s. 290.
Holmes’un septisizmi, sadece onun özgür ifade konusundaki görüşlerine değil, ayrıca kendisinin
kurucu babası olduğu Amerikan Realist hukuk ekolünün üzerine de oturtulmaktadır. Bkz. ‘The path of
the law’.
Constitutional theory, s. 158.
Mesela, Milton retoriksel olarak ‘özgür ve açık bir karşılaşmada, Gerçeği her zaman kim bilebilir?’
diye sorar. Areopagitica, s. 126. Esdras’ın Üçüncü Kitabında (4:41) ‘gerçek güçlüdür ve üstün gelecektir’
denmektedir ve Walter Bagehot, ‘gerçekliğin tartışılmasında avantaj olduğunu’ ve ‘tezlerin daima Gerçek
için ortaya konduğunu’ savunmştur. ‘The metaphysical basis of toleration’, s. 425.
Burada değerli yorumları için Hyman Gross’a müteşekkirim.
‘Being free to speak and speaking freely’, Social ends and political means, Ted Honderich ed. s. 23-4
içinde.
Bkz. Ronald Dworkin, Taking rights seriously, s. 260-2.
Örnek olarak, Benjamin DuVal, ‘Free communication of ideas and the quest for truth ...’.
Çok faydalı tartışmaları için Mary Hess’e teşekkür borçluyum.
Akılcılık olağanüstü karmaşık bir kavramdır. Tezleri sırf körü körüne inançla kabul etmek yerine
bağımsız düşünmeyi akla getirdiği durumlarda ‘akılcılık’ı ‘şeyleri adamakıllı düşünmek’ anlamında
kullanıyorum. Akılcılığa ilişkin olarak bundan daha fazlası da vardır. Akılcı olmak, ayrıca tutarsız
görüşlere sahip olmamak ve bilinen gerçeklerle çatışan görüşleri savunmamayı da gerektirir. Bundan
başka, bilinen yanlışı reddetmek, ama sadece reddedilen görüşün niçin yanlış olduğu bilindiğinde
reddetmek de akılcılığın bir belirtisidir. Ve bu, karşı görüş lehine olan tezleri de en azından bir kere
dinlememizi gerektirir.
Gerçekliğin doğal bir avantaj olduğu konusundaki karşı tez, Bagehot’un ‘The metaphysical basis of
toleration’unun temelidir.
Burada Neil Thomason tarafından bana yapılan ispatlara güveniyorum.
Bu husustaki ilginç bir fikir teatisi, H. J. McCloskey, ‘Liberty of expression: its grounds and limits’; ve
D. Munro, ‘Liberty of expression: its grounds and limits’dir.
Yukarıdaki Not !’de zikredilen adli görüşlere ek olarak, Bkz. F. Strong, ‘Fifty years of “clear and
present danger”: from Schenck to Brandenburg – and beyond’.
Nadiren olsa da böyle bir yasaklama, beklenmedik yerlerde görülmektedir. Çevresel ve mimari
denetleme, devletin belli estetik değerleri dayatması olarak görülebilir. Yine de yüksek binaları,

ağaçlardan daha göze hoş gelici bulanlar ve klasik mimarinin Viktorya dönemi taklitlerinin korunmasına
fazla değer vermeyenler vardır.
21
Örnek, bizzat özgür ifade anlamlarını içeren bir konu olan dil, anlam ve olgu arasındaki ilişkileri
düşündürmektedir. Bkz. Benim ‘Language, truth and the First Amendment: an essay in memory of Harry
Canter’.
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Thomas Scanlon, ‘A Theory of freedom of expression’, s. 206.
Bkz. Alexander Meiklejohn, Free speech and its relation to self-government; Immanuel Kant, On
the old saw: that may be right in theory but it won’t work in practice, s. 72; Benedict de Spinoza,
Athologico-political treatise, ch. XX; David Hume, ‘Of the liberty of the press’.
3 [John Trenchard and Thomas Gordon], Cato’s letters: essays on liberty, civil and religious and
other important subjects.
4 Cf. D. D. Raphael, Problems of political philosophy, s. 179-84.
5 Bu bakımdan, özgür ifade ‘hakkı’ denen şeyin tanınmasıyla parlamentonun üstünlüğü ilkelerine
dayanan bir sistem arasında bir gerilim vardır. ‘Kamu’nun görüşlerini temsil eden jüriler, o hakkın
alanını belirlediklerinde gerilim daha da büyüktür. ‘Öyleyse İngiltere’de tartışma özgürlüğü, oniki
dükkancıdan ibaret bir jürinin, konuşulması veya yazılması gerektiğini düşündükleri bir şeyi yazma
veya söyleme hakkından biraz daha farklı bir şeydir’. A. V. Dicey, Introduction to the study of the
law of the Constitution, s. 246.
6 Toplumsal ve bireysel çıkarlar arasındaki bu ilişki, en dolu biçimde Roscoe Pound, Jurisprudence,
cilt 3 s. 63-4, 313-17’dedir.
7 Bkz. Karl Popper, The open society and its enemies, cilt 1 s. 123-4, 266
8 Demokrasiye dayanan tezin bu ‘kontrol etme’ fonksiyonuyla ilgili sofistike bir versiyonu için, Bkz.
Vincent Blasi, ‘The checking value in First Amendment theory’.
9 Kesinlikle siyasi olmayan pek çok konuyu içeren bu ilkenin alanı, Meiklejohn’un sonraki
çalışmalarında genişletilmiştir. ‘The First Amendment is an absolute’. Thomas Emerson
demokrasiye dayanan tezin ‘bütün kültürün inşasına katılma hakkını içine aldığını ve ifade
özgürlüğünün dinde, edebiyatta, sanatta ve insanın öğrenme ve bilmesine ilişkin bütün alanlarda
mevcut olduğunu’ iddia etmiştir. The system of freedom of expression, s. 7. Ve Harry Kalven,
‘sanat gibi kamusal alandaki meselelere ilişkin olarak kamu görevlisinden hükümet politikasına
doğru diyalektik bir ilerleyişi izlemeye davet etmek, bana kahredici gibi görünmektedir’ demiştir.
‘The New York Times Case ...’, s. 221. Tezi kesinlikle siyasal olanla sınırlayan Robert Bork
tarafından bu ilerlemeye muhalefet edilmektedir. ‘Neutral Principles and some First Amendment
problems’.
10 Free speech and its relation to self-government, s. 16.
11 Odes, book III, ode iii. Bu ibare Thomas Jefferson tarafından 20 Aralık 1787’de James Madison’a
yazılan bir mektuptan alıntılandı. Bkz. Edmond Cahn, ‘The firstness of the First Amandment’, s.
476.

4. Bölümün Notları
1
2
3
4
5
6

7

Jurisprudence, cilt 3, s. 63-7, 313-17.
Bkz. Ronald Dworkin, Taking... s. 90-6, 188-97.
Bkz. Thomas Emerson, ‘Toward a general theory of the First Amendment’, s. 879-81.
Bkz. Joel Feinberg, Social philosophy, s. 4-19.
J. L. Austin, bir ‘iğrenç kelime’yi ‘ifade etmek’ diye adlandırdı. How to do things with words, s. 75.
Açıkça sözlü olmayan davranışın bir haberleşme unsuru da içerebileceği kendini ifadenin yer aldığı
birçok durum vardır. Örnekleri bir pazubend taşımak veya tuhaf bir giysi giymek olabilir. Bu tür
davranışların eo ipso Özgür İfade İlkesi’nin alanı dışında olduğunu söylemiyorum. Sadece, Özgür
İfade İlkesi’nin altında ne tür bir himaye bulunduğunun, yalnızca iletişim bileşeninden çıkarıldığını
idia ediyorum. Bu konuyu 7. bölümde daha fazla ele alacağım.
Bu bakımdan Mill’in düşünce ve tartışma özgürlüğü tezi, sadece onun daha genel bir tercih ve
farklılık özgürlüğü tezinin bir hali olarak görülebilir. Fakat öyleyse, bağımsız bir ifade özgürlüğü ilkesi
için bir tez oluşturmuyor demektir.
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Liberalizm, ya birtakım farklı doktrinler arasında bir aile benzeyişinden daha fazlasını temsil
etmemesi (Bkz. Richard Flathman, The practice of rights, s. 43) veya aşırı yüksek bir soyutlama
seviyesinde işleyen liberalizmin ‘öz’ünü bir yere oturtma girişimleri sebebiyle (Bkz. Ronald Dworkin,
‘Liberalism’, Public and private morality içinde) şekillenmemiştir. Bireycilik olarak liberalizm ile ifade
özgürlüğü doktrini arasındaki ayırımı, ‘Pornography and the First Amendment’ta dikkatle araştırdım.
Burada hür irade/determinizm konusuna girmek istemiyorum. Ama determinizmin reddinin,
liberalizmin kolay anlaşılır herhangi bir versiyonundaüstü kapalı olarak bulunduğu hemen hemen açıktır.
Gerçekten de determinizmin reddi, diğer pek çok özel veya siyasi felsefeler tarafından bile
öngörülebilmektedir. Bkz. Isaiah Berlin, ‘Introduction’, Four esays on liberty, s. ix-lxiii içinde.
Daha önce zikredilen ‘Liberalizm’ makalesine ek olarak, Bkz. Taking... s. 240-78. İfade özgürlüğü
uygulamaları için de, The philosophy of law, s. 14-16’daki ‘Introduction’a ve ‘The rights of Myron Farber’,
The New York Review of Books, Ekim 26, 1978’e bakınız. (Benim cevabım ve Dworkin’in karşılığı, The
New York Review of Books, Aralık 7, 1978’dedir.)
Burada eşitliğin Özgür İfade İlkesi’nin uygulanmasında önemli olmayabileceğini kastetmiyorum. Eğer
böyle bir ilke mevcutsa, zorunlu olarak, konuşmalar arasında bir derece eşitlik anlamı içerecektir ve o
fikirlerin ölçüsü üzerindeki sınırlama, eşitsizlik olarak düşünülebilir. Bkz. Kenneth Karst, ‘Equality as a
central principle in the First Amendment’. Fakat bu, eşitliğin bir Özgür İfade İlkesi’ni desteklediği
anlamına gelmez.
Dworkin’in bu gerçek sorundan kaçınmaya kalkışarak ‘savunma’dan ‘teşvik etme’den veya ‘tahrik’ten
ziyade ‘bağlılık ifadeleri’ kesin terminolojisini kullandığı bana açık gibi görünmektedir. Bu ayırımın,
kelimeleri ‘ehliyet olarak özgürlük’ kategorisinden ziyade, onun ‘bağımsızlık olarak özgürlük’ kategorisine
yerleştirdiği iddia edilebilse de, ifade yönü öyle sulandırılmıştır ki, ifade özgürlüğü hakkında hemen hiçbir
şey söylememektedir. Söylemek onun niyeti olabilir, ama çoğu okuyucuların onu bu tarzda
anlayacaklarından kuşkuluyum.
Taking..., s. 275-6.
Bu konu, bilim felsefesi tarihi boyunca ilgi çekmiştir. Son çalışmalar, L. J. Cohen, ‘Guessing’; J. H.
Lesher, ‘On the role of guesswork in science’dir.
Uygulamalardan veya ifadeden ayrışmış olarak, inanca müdahale önündeki engellerin ahlaki olduğu
kadar uygulamayla ilgili de olduğunu ilk fark edenlerden biri Locke’dur. ‘Ruhlarımıza nezaret etmek
devletin memuruna yakışmaz, çünkü onun yetkisi dışsal bir zorlamadan ibarettir: ama gerçek ve
kurtarıcı din, zihnin içten bir iknasından meydana gelir ki, o olmaksızın, Tanrı’ya hiçbir şey kabul
ettirilemez. Ve bu, dıştan baskıyla herhangi bir şeye inanmaya zorlanamayan bir kavrayışın doğasıdır’.
Ayrıca Dicey de ‘düşünce özgürlüğü’ diya adlandırılan şeyin, ‘özgür ifade ve görüş hakkı’ olarak
tasvir edilmesinin daha doğru olacağını kaydetmiştir.
‘A theory of freedom of expression’. Scanlon, daha yakın zamanlarda, kendi tezinin geçerliliği
konusunda şüpheleri olduğunu ifade etmiştir. ‘Freedom of expression and categories of expression’, s.
530-7. Scanlon’un kendi şüphelerine rağmen, benim de bu kitapta ona paralel tezler geliştirdiğim orijinal
tez, burada genişletilen muameleyi savunmak için yeterince aydınlatıcıdır.
American Communications Association v. Douds.
‘Rawls’ Theory of justice’, University of Pennsylvania Law Review, s. 1041-4
Orijinal Durum’da bulunanların böyle yapmayacakları yeterince açık değil mi? Bu belki de tezin
sözleşmeci niteliğindeki en büyük zayıflığı gibidir, fakat bu, genellikle ve belki debütün toplumsal
sözleşme teorilerindeki Rawls’cu kanaatin bir zayıflığıdır.
Bölüm XX, orada ‘Ostenditur in libra republica unicuique et sentire quae velit, et quae sentiat dicere
licere’ (Özgür bir devlette herkes, hoşuna giden şeyi düşünebilir vedüşündüklerini söyleyebilir.) başlığı
altındaki bu tez egemendir.
‘Two concepts of interests: some reflections on the Supreme Court’s balancing test’, s. 767-9
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‘Fayda’yı ve ‘faydacı’yı, uygulanabilirliğini veya faydalılığını ya da genlede pragmatik anlayılları
kastetmek için, bir parça teknik olmaya anlamlarda kullanıyorum. Burada faydacı anlayışları sadece
mutluluğa veya hoşnutluğa başvurarak eşitlemiyorum. Belki consquentialist [sonuççu] daha iyi bir
kelime olurdu ( Bkz. Bernard Williams, Morality, s. 96-7), ama bu bölümdeki uygulamacı anlayışlarla, 2.
ve 3. bölümlerde tartışılan ve daha teorik olan sonuççu tezler arasındaki farkı vurgulama amacındayım.
E. g., H. J. McCloskey, ‘Liberty ... s. 229-30.
American Communications Association v. Douds.
‘Gerçeğin güçlü olduğu ve (fırsat verildiğinde) üstün geleceği ilkesi aleyhinde, kötü para iyi
parayı kovar şeklindeki Gresham Yasası’na ayarlanmış olan, kültürel konularda bir ölçüde uygulama
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alanına sahip ve rekabette ayakta kalanların, mutlaka en ilginç fikirlerin ya da en değerli sanat eserleri
olamayacağını öngören –yukarıdakilerin tümü, ticari rekabette geçerlidir. ‘Report of the comittee on
obscenity and film censorship, Bernard Williams, başkan., s 55. Williams Komitesi’nin tartışması,
özellikle de ifade özgürlüğü hakkındaki bazı kanaatleri reddetmesi baştanbaşa hem ilginç ve hem de
önemlidir.
‘What standards for broadcasting?’, Measure, Cilt 1 (1950), s. 211-12
Bu konudaki düşüncem, Cambridge Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’nde İhtimaller ve Adalet
konusunda verdiğim bir seminer makalesi üzerinde Hyman Gross’un faydalı yorumlarıyla netleşti.
Şu diyalog ilginç bir mukayese sağlamaktadır: ‘Caddenin karşı tarafında yaşayan bir kardeşim,
bir gün yanıma çıkıp geldi ve bana komünizmin ne olduğunu sordu. “Onunla ilgili iyi bir şeyler olmalı”
dedi, “çünkü insanlar devamlı olarak onun kötü olduğuna bizi inandırmaya uğraşıyorlar”. Angela Davis,
Angela Davis: an autobiography, s. 222.
Kral Oxford’a bir süvari birliği gönderdi,
Zira Torry’lerin cebirden başka delilleri yok:
Aynı beceriyle Cambridge’e gönderdiği, kitaplardı
Çünkü Whig’ler delilden başka cebir kabul etmezler:
Sir William Brown, Nichols literary anecdotes’dan, ii, s. 330.
The practice and theory of Bolshevism, s. 98
‘Communication and freedom of expression’, Scientific American, s. 163.
İyi bir örnek, Laski’dedir, The Grammar of Politics, s. 121
İnsanlar ‘despotluk ve çoğunluk hakkında ciddi olarak düşünmeden önce, haklar, daha çok, bir
halk kitlesinin tek bir despot ya da küçük bir oligarşiye karşı hakları olarak algılanırdı. Hattâ bireysel
haklar bile, birey olarak değil, çoğunluğu üyesi olarak bir bireyin kullandığı haklardı. Bu haklar görüşüne
göre, 1843’deki Fox davasında ve biraz daha önce Amerika’da olduğu gibi, iftira davaları için jüri
kabulünün, ifade özgürlüğü bakımından olağanüstü bir gelişme olarak düşünülmüş olması sürpriz
değildir.
Bir ölçüde bu, bir hakkın, eğer çoğunluğa karşı ise bir hak olduğuna, öyleyse çoğunluğun o hakkın
gücünü veya ölçüsünü belirlemesine izin verilmesinin saçma olduğuna işaret eden Dworkin’in izinden
gitmektir. Burada kurumsal öz-çıkar diye adlandırılan şeyden değil, basitçe kişisel öz-çıkardan söz
ediyorum.
Ayrıca Thomas Emerson ve Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi’nden Yargıç William Douglas
tarafından da öne sürülmektedir ki, uyuşmazlıkları saf dışı etme arzusu, özellikle otoriter kişiliklerde
güçlüdür. Bu iddiayı değerlendirecek uzmanlığa sahip değilim, ama bu doğruysa, o zaman sansür
arzusuna neden olan aynı karakter özellikleri, insanların toplumda liderlik görevlerine olan özlemlerine
de yol açar. Yani yüksek görev kabul edenler, zaten sansüre eğilimli bir kişiliğe de sahip olabilirler.
Bu örnek, Neil Thomason’dan temin edilmiştir.
Abrams v. United States.
T. Tanner, ‘Licence and licensing: to the press or to the spunge’, s. 11’den alıntılandı.
‘Limits to the free expression of opinion’, s. 192.
Bkz. R. M. Hare, ‘Principles’; G. Trianosky, ‘Rule-utilitarianism and the slippery slope’.
Trianosky, s. 421.
Bkz. John Rawls, ‘Two cocepts of rules’.

7. Bölümün Notları
1
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Bir davranış bir hakla korunduğunda, bir bakıma belli bir ölçüde himaye edilmiş de olmaktadır. Ama
‘himaye’yi, bileşke izin veya o davranışta bulunmak için yasal ehliyet anlamında kullanyorum. Böylece
bir davranış krounabilir, ama himaye edilmeyebilir. Eğer sınırlama gerekçesi yeterince güçlüyse, o kimse
‘hak’ anlamında, davranışı yapma hakkına sahip olur, ama bir başka anlamda, o davranışta bulunmak
için ‘hakka sahip değildir’. Bunun sebebi şudur: birinci anlamdaki hak, güçlü birsınırlama gerekçesi
karşısında, gerçek bir izin ya da yasal yeterlilik ortaya çıkarmak için yeterince güçlü olmadığında bile,
yine de mevcuttur. Bu yüzden bu tür bir haktan, bir ‘prima facie’ hak olarak söz etmek yanlıştır, çünkn o
asla ortaya çıkmaz. ‘Hak’ kelmesini kullandığımdaki anlamıyla bi hakka sahip olduğumda, güçlü bir
gerekçe isteyebilirim. Hak, benim X’i yapma hakkım değildir, benim X’i yapmaktan alıkonabilmemden
önce güçlü bir gerekçe istemek benim hakkımdır. X korunmadığı sürece, o hak asla ortaya çıkmaz.
Siyasi kuralları (veya ilkeleri) formüle etme girişimi, hukuk kurallarını (veya ilkelerini) formüle etme
girişimine benzer. Böylece, hukuki tanımlamanın ayırt edici özelliklerinin birçoğu (Bkz. H. L. A. Hart,
Definition & theory in jurisprudence) mutatis mutandis siyasi teorideki tanımlamaya uygulanabilir.
Edmund Burke’ün de kaydettiği gibi, günün sona erdiği ve gecenin başladığı kesin noktayı belirleme
yeteneğimiz, gündüz ile gece arasındaki ayırımın faydasından bir şey eksiltmez.
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‘Özgür’, anlamları öncelikle zıtlarıyla yapılan mukayeseden çıkarılan, ‘gerçek’, ‘dolaysız’ ve ‘uygun’
gibi kelimelerden biridir. Madem ki, zıddıyla kastettiğimiz anlamı açıklayarak başlıyoruz, ‘tutsak’ [unfree]
durumunda zıddı, ‘pantolonu giyer’ olmaktadır’. J. L. Austin, Sense and sensibilia, ed. G. J. Warnock
(Oxford: Clarendon Press, 1962), s. 15.
Hatalı olarak ‘sembolik ifade’ denen şeyi ele alan, açıklayıcı bazı Amerikan davaları, Stromberg v.
California (kırmızı bayrak) (1931); Tinker v. Des Moines Independent School District (pazubend) (1969);
Spence v. Washington, (bayrak yakma) (1974).
Davis v. Norman, (1977).
Wittgenstein’ın (ve Austin’in de) felsefenin özne konusuyla bir disiplin olarak ilgilendiklerini
unutmamalıyız. Günlük dilin yeterliliği konusunda söylediklerinin çoğu, ‘bütün amaçlar için yeterli’den
çok, ‘felsefi olarak ilginç bütün ayırımları bir araya getirmek için yeterli’ olarak yorumlanmalıdır.
‘The meaning of a word’, Philosophical papers, s. 37. Austin’in bunun yine bir başka şey olduğuna
inanıp inanmaması. Ayrıca Bkz. Friedrich Waismann, ‘Analytic-synthetic (5. kısım)’.
‘En az sınırlayıcı alternatif’ doktrini Amerikan özgür ifade teorisine iyice yerleşmiştir. Bkz. [Öğrenci
Notu], ‘Less drastic means and the First Amendment’, Yale Law Journal, Cilt 78 (1969), s. 464-74. En
önemli dava, Shelton v. Tucker (1960).
Benim haberleşmeye yönelmiş eylem kullanımımla Charles Fried’in davranışın haklılığını veya
haksızlığını belirlemede niyetin kullanımı arasında bir paralellik vardır. Right and wrong, s. 20-27.
Denetlemenin hedefi veya aamcı üzerinde odaklanmak, büyük bir derinlikle, Laurence Tribe,
American Constitutional Law, s. 580-605; John Hart Ely, ‘Flag Desecration: a case study in the roles of
categorization and balancing in First Amendment analysis’; Thomas Scanlon, ‘A theorf of freedom of
expression’; United States v. O’Brien, (1968)’de araştırılmaktadır.
Bigelow v. Virginia, (1975); Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Consumer Council, (1976);
Bates v. State Bar df Arizona, (1977); Linmark v. Township of Willingboro, (1977).
Bkz. Wilmoore Kendall, ‘The “open society” and its fallacies’; Joseph Tussman, Government and the
mind.
Bkz. Thomas Scanlon, ‘Freedom of expression and categories of expression’.
Benim belli bir siyasi ilke gereğince birincil ve türetilmiş haklar arasındaki üstü kapalı ayırımım,
Dworkin’in kurucu siyasi görevler ile türetilmiş siyasi görevler arasındaki ayırımına uymaktadır.
‘Liberilism’, s. 116-17.
Bkz. Vincent Blasi, ‘The checking value in the First Amendment thory’.
Amerikalı okuyucular, Crossroads with Day of our lives, As the world turns, veya diğer bir pembe
diziyi bunun yerine koymalılar.
Kamusal konular hakkındaki özel tartışmanın önemine ilişkin daha fazla inceleme için, Bkz. benim ‘
“Private” speech and the “private” forum: Givhan v. Western Line School District’, The Supreme Court
Review (1979), s. 217-49.
Eğer basın için bazı özel himayelere izin veriliyorsa, bu çeşitli şekillerde olabilir. Söz konusu olanın,
basında ortaya çıkan belli yazıları himayeden çok, bir kurum olarak basının himaye edilmesi olduğunu
söylemek dışında, burada özel himaye şekillerini ele alacak değilim. Örneğin İsveç’teki basının himayesi
gereğince gazeteciler, devam eden cinayet araştırmaları konusunda bile kamu otoritelerine bilgi
vermekten onları himaye eden bir ayrıcalığa sahiptirler. Böyle bir himaye teorisi, sadece gazeteciler
görüştükleri kaynakları konusunda güven içindelerse ve sadece, normalde avukatlara ve rahiplere
verilene benzemeyen ayrıcalıklara sahiplerse araştırma sürecini etkin kılacaktır. Muhabirlerin bu tür
ayrıcalıkları, hem Büyük Britanya ve hem de Birleşik Devletler’deki mahkemelerce reddedilmektedir.
Ama birtakım Amerikan eyaletlerinde statü sayesinde mevcuttur. Bunun biraz benzeri, Birleşik
Devletler’deki Gazeteci Koruma Kanunu’dur. Bu yasa gazetecilere Amerikan antitröst (serbest rekabet)
yasalarının birleştirici sınırlamalarından kısıtlı bir muafiyet bahşederek, onların özel önemini kabul
etmektedir. Başka örnekler vermek yararsız olacaktır. Mesele şu ki, eğer basın özgürlüğü gerçekten
farklı bir ilke ise ve yalnızca ifade özgürlüğünün bir şekli değilse, basın mensuplarının herhangi bir şey
yayınlamalarından önce bile, himaye edilmeleri kaçınılmazdır.
Bazıları, açıkça siyasi olan böyle bir şeyin, sanat hiç olamayacağını öne sürebilirler. Sorun neyin
‘sanat’ olduğunun bu kitabın konusu olmamasıdır, ama sanatsal ifade ile siyasi haberleşme arasındaki
herhangi bir ikilem, metindeki tezi destekleyecektir.

8. Bölümün Notları
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Ayrıca bakınız Montesquieu’s discussion of ‘freedom to do whatever the law permits’. The spirit of
the laws, book XI, ch. III.
Bkz. H. L. A. Hart, The concept of law, s. 39.
Neyin hükümet kontrolü olacağı tartışılabilir, fakat tartışılan meseleyle ilgili değildir.
Ronald Dworkin, Taking rights seriously, s. 94, n.1.
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Right and wrong, s. 110-12.
Bu örnek için Ian White’a müteşekkirim.
Örnek olarak Bkz. Jerome Barron, ‘Access to the press – a new First Amendment right’; Thomas
Emerson, The system of freedomof expression, s.671.
8
Isiah Berlin, ‘Two concepts of liberty’, in Four essays on liberty, s. 118-72.
9
Amerikan hukukunda, yayın frekanslarının darlığı, aksi takdirde izin verilemeyecek olan sesli –
görüntülü medya üzerindeki sınırlamalar için gerekçe oluşturmaktadır. Bkz. Red Lion Broadcasting
Company v. FCC 395 U.S. 367 (1969). Ancak, en azından serbest piyasa ekonomisinde, hükümet
düzenlemesinin, kıt kaynakların bölüştürülmesi sorununa uygun bir çözüm olduğu varsayımı şaşılacak bir
şeydir. Bkz. William Van Alstyne, ‘The Möbius strip of the First Amendment: perspectives on Red Lion’,
s. 539-76.
10
Burada yine John Rawls, ‘Two concepts of rules’ u izliyorum.
11
Brian Barry, Political argument, s. 141.
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Kasıtlı olarak, neyin bir zarar sayılacağı sorusunu görmezlikten geliyorum. Bu demek değil ki, bu sorun
ilginç veya önemli değil. Tersine bu, siyaset felsefesinin temel sorunlarından biridir. Ama, burada önemli
olan husus, ifadenin, hemen her teori gereğince zarar kabul edilecek türden etkilere sahip olabilmesidir.
Sulandırılmış bir bireysel haklar kavramındn yararlanarak bireysel hakların savaş zamanında tehlikede
olduğunun, çünkü işgal güçlerine karşı bir bozgun durumunda kaybolabileceğinin iddia edilebileceğini
biliyorum. Ama böyle bir haklar görüşü, tam hükümsüzlük haklar kavramını sunmak suretiyle bireysel
haklara ilişkin hükümet eyleminin rol dağıtmasını mümkün kılacaktır.
Aşırı bir örnek, sanığın itiraf ettiğini bildiren bir gazetedir, fakat bu durumda itirafın, bir suç kabulu
olarak geçerliliğiyle ilgili olmayan gerekçelerle mahkemede kabul edilemezliğine hükmedilir. O noktada,
kendim de dahil, jüride bulunan ve bütünüyle bu itiraf haberine kayıtsız kalabilen milyonda bir kişi bile
olacağından kuşkuluyum.
Bkz. L. Frantz, ‘The First Amendment in the balance’.
Müstehcenliğin belirlenmesinin yakıştırmacı bir karardan biraz daha fazla birşey olduğunu varsayıyorum.
H. L. A. Hart, ‘The ascription of responsibilities and rights’ ile mukayese edin. Hart, o meşru dil
görünüşünü o zamandan beri reddetmiştir. H.L.A. Hart, Punishment and responsibility, s. V.
Ceza sürecine ilişkin bu istatistiksel model gereksiz ve belki de hatalı olarak basittir. Ceza sürecindeki
ihtimallerin tam bir değerlendirmesi, haklarında dava açılanlar arasındaki suç ihtimalini hesaba katmak
zorundadır; halbuki bu model, dava edilenlerin suçlu olma ihtimali kadar masum olma ihtimallerini de
varsaymaktadır. Ama benim amaçlarım bakımından, bu ham model yeterlidir.
Bkz. Harry Kalven, ’The New York Times case . . .’, s. 213. Aynı görüs Kalven’in ‘klasik Özgür İfade
Teorisi yanlış bir doktrinin dolaşmasına izin vermek riskinin gerçek bir savunmasıdır’ şeklindeki gözlemi
içinde gizlidir. ‘A commemorative case note: Scopes v. State’, s. 516.
Bu, eğer mümkünse her iki çıkarı uzlaştırmanın yollarını aramayalım demek değildir. Sözgelimi yed – i
eminci jüri üyeleri, sınırsız yayına izin verildiği halde adil bir duruşmayı sürdürmenin bir yoludur.
Bu formülasyon, orijinal ‘açık ve yakın tehlike’ ifadesinin Holmes ile Brandeis’nin cilasıyla kullanılan ve
tehlikenin anlamlı büyüklükte olması gerektiği şeklindeki bir alaşımıdır.
Burada, zararın hükümet eyleminin tek geçerli nesnesi olduğunu iddia etmiyorum. Bunu sadece örneği
basitleştirmek için ifade ettim.
Bkz. Ronald Dworkin, Taking rights seriously, s. 33.
Bkz. J. M. Finnis, ‘Some professorial fallacies about rights’, s. 387.
The role of the Supreme Court in American government, s. 47-8.
New York Times Co. V. United States, 403 U.S. 713 (1971).
Sonradan cezalandırmayı kapsaması için ‘sansür’ün orijinal anlamının genişletilmesi, önceden sınırlamayı
ifade etmek üzere ‘ön – sansür’ şeklindeki yeni kelimenin doğmasına yol açmıştır.

10. Bölümün Notları
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2

Eğer seçilmiş bir grubun, genelde toplumunkinden üstün olan özel bir yeteneğe sahip olduğunu
söylemeye çalışıyorsak, seçilmiş grubu kim bir araya toplayacak? Bir başka seçilmiş grup mu? Ama
onları kim seçecek?
‘Free speech and its relation to self-government’, Political freedom: the constitutional powers of the
people (New York: Oxford University Press, 1965), s. 87 içinde. Ayrıca Bkz. George Anastaplo, ‘Human
nature and the First Amendment’.
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Ne yazık ki oran, onda bir veya yüzde birden daha fazla gibidir.
The open society and its enemies, cilt 1, s. 265-6. Ayrıca Bkz. Evan F. M. Durbin, The politics of
democratic socialism, s. 275-9.
Buradaki tartışma, 15 Eylül 1979’da Kraliyet Felsefe Enstitüsü’nün Bienal Konferansı’nda sunduğum bir
makaleden alınmıştır.
Bkz. John Rawls, A theory of justice, s. 216-21.
‘Koruyan ve ona önemini veren çıkar [özgür ifade], tartışma veya müzakereden muaf olan ortodoksilerin
–dini, siyasi, ekonomik veya bilimsel– olmadığını varsayar. Onun arkası gerçeğin, eğer sınırlamalr
konmamışsa, ortaya çıkmasının çok muhtemel olduğu varsayımıdır –onun kendisi bir ortoksi ve izin
verilebilir bir istisna . . .’ International Brotherhood of Electrical Workers v. NLRB, (1950).

11. Bölümün Notları
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İngiltere’de yasal hata, iftira tanımının bir parçası değildir, fakat gerçeklik, yayıncı için söz konusu
olan bir olumlu savunmadır. Amerikan hukukunda ise iftira edilen davacı, yanlışı kanıtlamak
zorundadır.
Ancak Mill ve Milton, gerçekliğin daha derin bir kavranışının beslenmesinde yanlışın önemini fark
ettiler. Ama, bunu doğrudan olgusal hataya genişletmek sulandırmadır.
Bkz. Joel Feinberg, ‘Limits to the free expression of opinion’, Philosophy of law,s. 194 içinde.

12. Bölümün Notları
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Daha doyurucu bir açıklama için, Bkz. Joel Feinberg, The idea of the obscene; Kurt Baier, ‘Response:
the liberal approach to pornography’.
Makalelerin konuları müstehcen bulunabilir.
Formalizm konusunda, Bkz. H. L. A. Hart, The concept of law, s. 126.
Bu bölümdeki tezler, benim ‘Speech and “speech” – obscenity and “obscenity”: an exercise in the
interpretation of constitutional language’; ‘Response: pornography and the First Amendment’ içindeki
tezlerimle paraleldir.
Bkz. Report of the committee on obscenity and film censorship, Bernard Williams, başkan (London:
HMSO, 1979, Cmnd 7772); D. A. J. Richards, ‘Free speech and obscenity law: toward a moral theory of
the First Amendment’.
Bu, Williams Komitesi’nin tavsiyesidir ve Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi tarafından Young v.
American Mini Theatres, Inc., (1976) davasında onaylanmıştır.
Pornografiye karşı güçlü muhalefet, son olarak feminist hareketle su yüzüne çıkmıştır. Endişeler,
pornografinin, kadınlara karşı şiddet ihtimalini artırabileceği yönünde ve cinsel açık-saçık materyallerin
hemen her zaman, kadınların imajını büyük oranda azaltan bir tarzda sunulduğu üzerinde odaklanmıştır.
Bu endişeler kuşkusuz meşrudur, fakat muhalefetin, açıkça bir sürü iletişimsel yayına yönelmesi
ölçüsünde endişeler, Özgür İfade İlkesi’nde mündemiç yüksek gerekçe yükümlülüğünü karşılamak
zorunda kalacaktır.
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Bkz. John Rawls, A theory of justice, s. 217-18.
‘Her fikir bir tahriktir.’ Holmes, J. Gitlow v. New York (1925) davasındaki muhalefeti.
Bahse girmek veya zaten evli olduğu halde evet demek gibi icra anlamındaki yasal faaliyetler olan
ifade davranışlarını istisna ediyorum.
Amaç ve sonuç konusunda Holmes’un görüşleri, onun özgür ifade konusuyla uğraşmaya başladığı
dönemlere epeyce uygundur. Bkz. Yosal Rogat, ‘The judge as spectator’, University of Chicago Law
Review, cilt 31 (1964), s. 213-56.
Bir yasa ihlalcisi, nihayetinde onun yasasının toplumunkinin yerini alması talebinde bulunuyor.
Bkz. Ronald Dworkin, Taking rights seriously, s. 197-203.
Böylece biz, ‘ “kötülük”ün ağırlığı, onun imkansızlığı ile azalır’ şeklindeki Bilgili El testini yapmış
oluyoruz. United States v. Dennis (1950).
United States v. Progressive, Inc., (1979).

14. Bölümün Notları
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Bkz. Charles Reich, ‘Making free speech audible’.
Duruşma öncesi belgelerin araştırılmasında yaygın bir taktik, isteyen tarafa çok az değil çok fazla
belge vermektir. Rehberlik olmadan, dört oda dolusu dosya içinde hayati bir belgenin yerini bulmaya
çalışmayı hayal edin.
Bkz. Laurence Tribe, American constitutional law, s. 580-605.
L. Frantz, ‘The First Amendment in the balance’, s. 1439.
Bkz. [öğrenci notu], ‘Less drastic means and the First Amendment’, Yale Law Journal, cilt 78 (1969),
s. 464-74.

