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Önsöz ve Açıklamalar
İfade özgürlüğü hem felsefeciler hem de felsefeci olmayanlar için açık ve sürekli ilgi
konusudur. Bu tarih boyunca Eflatun’un şairlerin sansürünü savunmasından Philip Rushton,
Salmon Rushdie ve Madonna’nın ifade serbestisinin kısıtlanmasına yönelik çağdaş çağrılara
kadar belirgindir.
İfade özgürlüğü, sadece bir kısmının bu kitaba katkıda bulunanlar tarafından tartışıldığı birçok
soruyu kapsamaktadır. Bir soru ifade özgürlüğünün niye liberal toplumlarda önem
arzettiğidir. Joseph Raz’a göre, serbest ifade hakkına genellikle bir kişinin iş edinmeye
ilgisinden yada kamuya ait yollarda araba sürerken kaza yapma riski taşımadan çok daha fazla
yasal koruma verilmektedir. Bu, çoğu kişinin sonra sayılan çıkarlara serbest ifadeden daha
fazla değer veriyor olması gerçeğine rağmen doğrudur. Raz bu liberal bulmacayı çoğulcu
toplumlarda serbest ifade hakkına atfedilen özel önemi açıklayan bir teori geliştirerek
çözmeye çalışır. Jan Narveson gerektiğinde sınırlanmış serbest ifadeyle özgürlük ilkesi
arasında bir bağlantı kurmaya çalışırken, David Richards serbest ifadenin önemini
hoşgörünün değerine bağlamaktadır.

Siyasi ve hukuki teorideki yasal tabanlarına ek olarak, serbest ifade hakkı beşeri ifadenin
alacağı birçok biçimler dahil çeşitli dar odaklı sorulara yol açmaktadır. Bunların bazıları
katkıda bulunanlar tarafından ele alınmıştır. Roger Shiner ticari ifade özgürlüğü ve bunun
yasal korumayı hak edip etmediği konusuyla ilgilidir. Leslie Green ifade özgürlüğünün
kişinin kendisini ana dilinde ifade hakkını kapsayıp kapsamadığını inceler. Green’in sorusu
İsviçre ve Kanada gibi çok ve iki dilli ülkelerde açık teorik ve pratik önemi haizdir, ve
şimdiye kadar çok az dikkat çekmiş bir serbest ifade boyutunu ortay çıkarmaktadır. Epeyce
ilgi çekmiş bir konu da ‘nefret edebiyatı’nı yasaklayan yasaların varlığı ve uygulanmasıdır.
Yazarlarımızdan üçü bu hayati konuyu ele almaktadır. James Weinstein ve Joseph Magnet
Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde nefret propagandası yasalarını, uygulamalarını ve
politikalarını bu gibi yasaların, uygulamaların ve politikaların lehine durumun daha ortaya
konulacağı sonucuyla eleştirel, mukayeseli olarak ele almaktadır. Öte yandan, Wayne Sumner
Weinstein ve Magnet’in sert biçimde itiraz ettikleri yasaların taraftarıdır. Sumner
Kanada’daki bugünkü azınlık gruplarının suç yaptırımının gerek duydukları korumanın bir
kısmını sağlayabileceği ve yürürlükteki yasaların ifade özgürlüğü üzerinde çok derine
inmesine gerek olmadığı yönünde ırkçı propagandaya maruz olduklarını düşünmek için
gerekçeler sunmak istemektedir.
Bu derlemedeki denemeler ilk olarak Mayıs 1990’da McMaster Üniversitesi’nde yapılmış
‘İfade Özgürlüğü’ başlıklı bir konferansta sunulmuştur. Konferansın sponsorluğu GuelphMcMaster Ph.D. programı tarafından üstlenilmiş ve Kanada Toplumsal Bilimler ve Beşeri
Araştırma Konseyi tarafından masrafları karşılanmıştır. Bu organların her birine sağladıkları
destek için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Konferansı düzenlerken, Joe Murray’in çok
değerli yardımından büyük ölçüde yararlandık. Sabrı, tecrübesi ve ayrıntıya özeni için
bitmeyen şükranlarımı ifade ederim. Aksi belirtilmedikçe, bu kitaptaki bütün denemeler
Mayıs 1990 konferans zamanındaki yasanın durumunu yansıtmaktadır.
Bu kitaba dahil edilen denemelerden ikisi başka yerlerde yer almıştır. Joseph Raz’ın ‘Serbest
İfade ve Kişisel Kimlik’i Oxford Journal of Legal Studies’de, 11/3 (1991) yeniden basılmıştır
ve Les Green’in ‘İfade Özgürlüğü ve Dil Seçimi’ Law and Policy’de, 13/3 (1991)
yayımlanmıştır. Bu dergilerin yayımcılarına bu yazıları almamıza izin verdikleri için teşekkür
ederim.
W.J.W.
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Katkıda Bulunanlar Üzerine Notlar
LESLIE GREEN York Üniversitesi’nde Felsefe Bölümünde ve Osgoode Hall Hukuk
Okulu’nda Doçenttir. Hukuki ve siyasi felsefe üzerine birkaç makalenin ve Devletin
Otoritesi’nin (Clarendon Press, Oxford, 1988) yazarıdır. Aynı zamanda (A. Hutchinson ile)
Hukuk ve Topluluk: Bireyselciliğin Sonu’nun (Carswell, Toronto, 1989) eş-editörüdür.
JOSEPH MAGNET Ottowa Üniversitesi’nde Hukuk Profesörüdür ve Kanada Yüce
Divanı’nın eski Hakimi Sayın R.G.B. Dickson’a Hukuk Katibiydi. Profesör Magnet anayasal
hukuk üzerine çeşitli araştırmaların yazarıdır ve yaygın olarak kullanılan bir metnin,
Kanada’nın Anayasal Hukuku’nun, 4.baskı (Blais, Montreal, 1989) yazarı ve (E. H. Kluge ile)
Kusurlu Yeni Doğmuş Çocuklarda Ayırma İşlemi’nin (Les Editions, Yvon Blais, Montreal,
1985) eş-editörüdür.
JAN NARVESON Waterloo Üniversitesi’nde Felsefe Bölümünde Profesördür. Ahlaki ve
siyasi felsefe üzerine sayısız makalenin ve Ahlak ve Fayda’nın (Johns Hopkins, Baltimore,
1967) ve Liberteryen Görüş’ün (Temple University Press, Philadelphia, 1989) yazarıdır.
Kendisi aynı zamanda Ahlaki Konular’ın (Oxford University Press, Oxford, 1983) editörüdür.
JOSEPH RAZ Oxford Üniversitesi’nde Hukuk Felsefesi Profesörü ve Oxford, Balliol
College’da Öğretim Görevlisidir. Ahlaki, hukuki ve siyasi felsefe alanlarında sayısız makale
yayımlamıştır ve Uygulamalı Gerekçe ve Normlar’ın (Hutchinson, Londra, 1975), Hukuk
Yetkisi: Hukuk ve Ahlak Üzerine Denemeler’in (Clarendon Press, Oxford, 1979), Hukuki
Sistem Kavramı, 2.Baskı (Clarendon Press, Oxford, 1980); ve Özgürlük Ahlakı’nın

(Clarendon Press, Oxford, 1986) yazarıdır. Aynı zamanda Uygulamalı Muhakeme’nin
(Oxford University Press, Oxford, 1986) ve (P.M.S. Hacker ile) Hukuk, Ahlak ve Toplum:
H.L.A. Hart’ın Onuruna Denemeler’in (Oxford University Press, Oxford, 1977) editörüdür.
DAVID A. J. RICHARDS New York Üniversitesi Hukuk Okulu’nda Hukuk Profesörüdür.
Anayasal hukuk, ve hukuki, ahlaki ve siyasi felsefe alanlarında birçok makalenin yazarıdır.
Kitapları, Eylem İçin Gerekçeler Teorisi (Oxford University Press, Oxford, 1971); Hukukun
Ahlaki Eleştirisi (Dickenson-Wadsworth, Belmont, Calif., 1977); Seks, Uyuşturucular, Ölüm
ve Hukuk: İnsan Hakları ve Aşırı Cürüm (Rowman and Littlefield, Lanham, Md., 1982) ve
Hoşgörü ve Anayasa (Oxford University Press, Oxford, 1986) içermektedir.
ROGER SHINER Alberta Üniversitesi’nde Felsefe Profesörüdür. Yunan Felsefesi, estetik, ve
ahlaki, siyasi ve hukuki felsefe alanlarında çok sayıda eser yayımlamıştır. Norm ve Doğa’nın
(Clarendon Press, Oxford, 1992) yazarıdır.
L. W. SUMNER Toronto Üniversitesi’nde Felsefe Profesörüdür. Başlıca araştırma ilgileri
ahlaki ve hukuki felsefe alanlarındadır. Profesör Sumner’in birçok yayını arasında Çocuk
Düşürme ve Hukuki Teori (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1981) ve Hakların
Ahlaki Temelleri (Clarendon Press, Oxford, 1987) bulunmaktadır.
JAMES WEINSTEIN Arizona Eyalet Üniversitesi’nde Hukuk Profesörüdür. Anayasal hukuk
alanında ‘Suçlama dili’, Arizona Law Journal (1988) ve ‘19uncu Yüzyıl Amerikası’nda Adli
Yargılama Görüşü Üzerine Hollanda Etkisi’, American Journal of Comparative Law (Ocak
1990) dahil birkaç makale yazmıştır.
W. J. WALUCHOW bu kitabın editörüdür, McMaster Üniversitesi’nde Felsefe Doçentidir.
Ahlaki ve hukuki felsefe alanlarında birkaç makale yayımlamıştır ve (J. E. Thomas ile)
Uygun ve İyi: Biyomedikal Ahlakta Durum Çalışmaları‘nın, gözden geçirilmiş baskı
(Broadview Press, Peterborough, 1990) ve Kapsayıcı Hukuki Pozitivizm’in (Clarendon Press,
Oxford, 1993) yazarıdır. Aynı zamanda (D. Poff ile) Kanada’da İş Ahlakı’nın, 2nci baskı
(Prentice-Hall Canada, Scarborough, 1990) eş-editörüdür.
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1. Serbest İfade ve Kişisel Kimlik
JOSEPH RAZ
1

BULMACA

Bu makalede John Finnis, John Gardner, Avishai Margalit, Sandra Marshall, Hans Oberdiek,
Quentin Skinner, Andrew Williams tarafından yazılan ilk taslaklar üzerine yapılan
yorumlardan, 1990 ilkbaharında Profesörler Skinner ve Dunn tarafından yönetilen siyasi
düşünce seminerinden, ve özellikle Ron Garet ve Carl Wellman’ın ayrıntılı yorumlarından
yararlanılmıştır.
İfade özgürlüğü liberal bir bulmacadır.1 Liberaller bunun hayati öneminin farkındadırlar,
ancak bu önemi niçin hak ettiği bir sırdır. Sorunun kaynağı basittir. Bir kişinin ifade
özgürlüğü hakkına yüksek öncelik verilirken, ve bir kişinin istihdam edilmeye yada kamuya
ait yollarda araç sürerken kaza riski taşımamaya ilgisinden çok daha büyük ölçüde
korunurken (yada siyasi ahlakta, korumayı hak ediyor tutulurken), çoğu kişinin bu ilgilere
değer verdiği, ve özel yasal koruması olmayan diğer birçoğunun serbest ifade hakkına
verdikleri değerden daha fazla değer verdikleri açıktır. Daha da kötüsü, çoğu kişinin serbest
ifade haklarına fazla değer vermemekte haklı olduklarından çok az şüphe edilebilir. Çok az
istisnayla, kişilerin serbest ifade haklarına ilgisi nispeten azdır.
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Bu araştırmada ‘Liberalizm’ bazı toplumlarda yada alt-kültürlerde egemen bir siyasi kültüre gönderme
yapmaktadır, her hangi belirli felsefi doktrine değil.

Serbest ifade hakkı insanların halk içinde iletişim yapma özgürlüğünü korur. ‘İletişim’ öneri
bilgisinden daha fazla içerecek biçimde geniş olarak anlaşılmalıdır. Kamu tarafından yada
kamunun parçası olma niyetiyle üstlenilmiş herhangi sembolik ifade eylemini içermektedir.
Bu nedenle iletişim burada sadece dile-bağımlı iletişimin her biçimini değil fakat aynı
zamanda resimsel ve müziksel iletişimi, ve pankart taşıma, afiş sergileme, üniforma giyinme
gibi bütün sembolik hareketleri de kapsamaktadır. Yüz kızarması yada bir rakibin başarısına
karşı mağazasını ateşe vererek hiddet gösterme gibi sözleşmeye dayalı olmayan sembolik
ifade hareketlerini kapsamamaktadır.2 Bunun ötesinde, korumalı iletişim kamuya açık
olmalıdır, yani kamuya yönelik yada kamu yada kamunun herhangi kesimi tarafından hazır
edilmiş olmalıdır. Kamu kültürüne katılmak ve katkıda bulunmak temel bir haktır.3
Hakkın kapsamının anlaşıldığı durumda liberal bulmaca açıktır. Haklar çıkarları korur ve
korudukları çıkarın hak sahibine önemi yansıtmak için hakların önemini ve katılığını
beklemek doğaldır.4 Fakat bunların çoğu için katılımları yerel sorunlar (örneğin, birisinin
yerel bir gazetede yada yerel bir toplantıda belirtilen mahallesindeki sokak lambalarının
bakımı) hakkında yerel toplulukları ele almakla sınırlıdır. Bu ilgi çok geniş sayıda insan için
önemliyken, serbest ifade liberal doktrininin taşıdığından çok daha zayıf hakla korunabilir.
Katılmamızın pek mümkün görünmediği etkinliklere katılma özgürlüğüne ilgi duyduğumuz
doğrudur, fakat diğer şartlar eşit olduğunda bu ilgi olabilirlikle orantılıdır ve çoğu kişi için
gerçekte çok küçüktür.
İnsanların halka açık konuşma yapma özgürlüğünde bulabileceği ilgiyi azımsamamakta
dikkatli olmalıyım. Çoğu kişinin kamuya ifade özgürlüğüne hiç ilgi duymaması benim
durumumun parçası değildir. Savunduğum çoğu kişinin sahip olabileceği diğer birçok ilginin
kendileri için bu özgürlüğe olan ilgilerinden çok daha fazla değerli olduğudur. Ne var ki özel
koruma gören daha değerli çıkarlardan çok kendini kamuya açık olarak ifade etme
özgürlüğüdür.
Bulmacaya sevaplar sayısızdır. Büyük bölümü beş kategoriye girmektedir. İlki görünümlerin
yanlış yönlendirici olduğu ve insanların kendi ifade özgürlüklerine büyük bir ilgisinin olduğu
tezidir. Bu insanlıklarının özünde yatmaktadır, kişi olmanın yada akılcılığın, v.s. bir gereğidir.
İkinci olarak, insanların kendi ifade özgürlüklerine ilgisi küçük olabilirken bunu kısmak için
mutlak olarak hiçbir gerekçe olmadığı yada sadece küçük gerekçelerin olduğu tezi
gelmektedir. Sahip olunması ve uygulanması hiç kimseye zarar vermediği için en azından
bunu kısmak için hiçbir meşru gerekçe olamaz. Kelimeler öldürmez. Yaptıkları karşı teze
cevap, hakkı kelimeler diğer kişilerin çıkarlarını (hakarette yada gizliliğin ihlalinde olduğu
gibi) ihlal etmeyecek şekilde yeniden tanımlamak olabilir, diğer çıkarlara uzanmayan, yada en
azından bunlara karşı dengelenmesi gereken tek bir hak vardır. Bu tezin karmaşık bir
versiyonu serbest ifade hakkını belli gerekçelerle, örneğin beyan edilen yanlıştır, yada iğrenç
yada tiksindiricidir, v.s. bu kısıtlamaya karşı olarak görmektedir. Bu kişiyi, bunun başka
gerekçelerle yapılmış olması kaydıyla özgürlüğü kısıtlamasına imkan verir.
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Sembolik anlam taşıyan birçok hareketin aynı zamanda başka standart sonuçları da vardır, örneğin pankartlar
trafiği engeller. Bu ‘dengeleme testleri’ni etkileyebilir fakat bunları koruma dışında tutmaz.
3
İfade özgürlüğü dinleme edilgen özgürlüğünü ve mukabil negatif özgürlükleri, yani iletişim kurma
özgürlüğünü içermekte fakat dinleme özgürlüğünü içermemektedir.
4
Genel olarak hakların bir tartışması için Özgürlüğün Ahlakı (Oxford, OUP 1986) bl.5 çalışmama bakınız.
Anayasal haklar bölüm 5’te tartışılmaktadır. Bu incelemedeki tartışma orada tartışılan çerçeveye dayanır ve daha
da geliştirir.

Üçüncü olarak, insanların ilgisi küçük olabilecekken bu kısıtlamanın haksız çıkarılabilmesi
riskinin bu alanda özellikle büyük olduğu tezi gelir. Bu olabilir çünkü hükümetler refah ve
diğer konularda olduklarına nazaran kamunun ifadesinin haklı çıkarılmasında daha kötü
yargıçlardır, yada ifadeyi haksız biçimde sınırlamaya kurumsal bir ilgileri olduğundan ötürü,
v.s.
Dördüncüsü kısıtlanmış kamuya açık ifadenin özellikle büyük olmadığı durumlarda hak
sahiplerine muhtemel zararlar özellikle büyük değilken kendilerine yapılan yanlışın büyük
olduğunu öneren tezlerdir. Kendilerine yapılan yanlış, bu teze göre, nihai ifadelerle
ölçülmeyecektir. Sansür eylemi sansür edilene hakarettir, rasyonelliğini yalanlar, bunları
kendi içlerinde son olmaktansa araç olarak ele alır, v.s.
Beşinci olarak, bir kişinin serbest ifade hakkının kendilerini korumak için değil fakat bir
kamu yararını, serbest ifade hakkına saygının içinde saygı duyulan toplumda yaşayan herkese,
hatta kendi özgürlüklerinde hiçbir kişisel çıkarları olmayanlara getirilen faydayı korumak için
korunduğu tezleri gelir.
Tabii ki, bu farklı meydanlar karşılıklı dışlayıcı değildir, ve bir grup yazar serbest ifade
hakkını savunmalarını farklı kategorilerden tezleri birleştirerek desteklemişlerdir. Bu
makalede, sırasıyla dördüncü ve beşinci türlere ait olan iki teze giden sadece tek bir fikri
inceleyeceğim; her iki tez de serbest ifadeyi bir kamu malı olarak görmektedir.
Serbest ifadenin kapsamlı bir izahını önermek benim amacım değildir. Öne süreceğim
unsurlar bazı Batı Demokrasilerinde uygulandığı ve bazı siyasi teorisyenlerce savunulduğu
şekilde serbest ifade hakkını haklı çıkarmak için birkaç bağlamda yetersizdir. Muhtemel bir
sonuç serbest ifadeye liberal vurgunun aşırıya kaçtığıdır. Bir diğeri gözönüne almayacağım
hakkı destekleyecek başka önemli unsurlar olduğudur. İkinci sonuç tabii ki garanti
edilmemiştir, ve muhtemelen ilk sonuçta da bazı şeyler vardır. Bütün bunlar burada
araştırılmamış kalacaktır.
Daha da ötesinde, hakkın harici sınırlarıyla, hatta bunlar burada incelenmiş unsurlar
tarafından etkilendiği ölçüde sorularla ilgili olmayacağım. Bir hakkın yada herhangi normatif
kurumun esas nedeninin sınırlarını sabitlemek için yeterli olduğunu düşünmek bana yaygın
bir felsefi yanlış olarak görünmektedir. Bir hakkın sınırları mevcut yerel sözleşmelerden ve
uygulamalardan, ve kurumsal unsurlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Haklar çeşitli
kurumsal düzenlemelerle uyumludur. Bazı görüşlerin aksine anayasal adli gözden geçirme
serbest ifade hakkının tek muhtemel kurumsal ifadesidir. Güçlü bir ortak yasa geleneği hak
için başka bir aynı derecede güçlü kurumsal çerçevedir.5 Farklı ülkelerin gelenekleri ve
beklentileri bir yada bir diğer kurumsal çerçeveyi o zamanda o ülke için tercih edilen haline
getirebilir. Fakat sıklıkla bir kurumsal düzenlemeyi bir diğerine tercih etmek için hiçbir
gerekçe yoktur. Bu farklı kurumların benzer sınırlar dahilinde hakkı koruyacağı, koruması
gerektiği yada buna yeterli olduğu demek değildir. Bu demektir ki hakkın esas nedeni devam
ettiği müddetçe, esnek bir izin verilebilir yada kabul edilebilir sınır vardır; aralarındaki tercih
farklı toplumlarda kurumsal düzenlemeler için uygunluklarına göre yapılır.

5

Aynı oranda güçlü olduğunu söylerken ilke anlamında kastediyorum. İngiliz mahkemelerinin ifade
serbestisinde adil olduğu benim kanaatim değil.
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KAMU MALI OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Benim tezlerimin amaçları hakkında daha çok genel ihtiyat ve etrafındaki duvarlar yoluyla.
Söylediğim gibi, ne olursa olsun, ifade özgürlüğünün bir kamu malı olduğunu söylediler. Bu
nedenle, bu hak da aynı zamanda bir kamu malıdır.6 Örf hukukunda bu şekilde görüldüğüne
inanıyorum, fakat bu çıkarsama lehine tartışmazdım.7 Bunun yerine ifade özgürlüğü görüşünü
ilk olarak temel bir sivil ve siyasi bireysel hakkın bir kamu malı olarak haklı çıkarılabileceği
düşüncesiyle kavramsal bir itirazı kaldırarak ve ikinci olarak da serbest ifadeyle sunulan bazı
tartışmasız kamu malına işaret ederek haklı çıkarmaya çalışacağım.
Kavramsal itiraz zaten ifade etmiş olduğum görüşte özetlenmiştir. Haklara gerekçe olan
görüşler, belirttiğim gibi hak sahibinin bir çıkarını koruduğudur.8 Bunun da ötesinde,
önemleri tamamıyla hak sahibinin korudukları çıkarına dayanır.9 Her iki öneri de doğru ve
yanlıştır – diğer görüşlerin ilgisini hariç tutmada yanlıştır. İlk önerinin doğru olduğunu
yalanlamak güçtür.10 Bir yanda hakların hak sahiplerinin çıkarlarına olduğu yerde gerekli
olduğu gerçeği bulunmaktadır.11 Dezavantajın yada cezanın olması en azından kısmen
birisinin avantajına olmadıkça bir dezavantaj, yada ceza, v.s. hakkına sahip olunamaz. Bu
tesadüf olamaz. Doğal açıklama hakkın gerekçesinin hak sahibinin çıkarını (en azından
kısmen) saklı tutuyor olduğudur. Hak sahiplerinin çıkarlarına işaret etmek haklar için standart
tezdir. Bu, hak sahiplerinin çıkarının hakkın önemini değerlendirmede bir unsur olduğunu
önerecektir. Fakat bunu tek faktör olarak ortaya koymaz.
Diğer kişilerin çıkarlarına sıklıkla haklara saygı duyan davranışla hizmet edildiğinin ve
bunları ihlal eden davranışla zarara uğratıldığının hiçbir yalanlaması olamaz. Kurbanlara zarar
vermeden başka saldırı yada hırsızlık da başkalarına bazen yaşamları için ciddi sonuçlarla
korku salar. Hakkın hak sahibinden başka kişilere yararları hakkın önemini değerlendirmede
hesaba katılır mı? Başkalarına faydalar hakkın (sadece tesadüfi bağımsız bir etki olmaktansa)
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Aşağıda özetleneceği gibi, fiili bir toplumsal durum olarak ifade özgürlüğü ile bunu kullanma hakkı arasında
ayrım yapmak önemlidir.
7
Mark Kelman’ın beni uyardığı gibi serbest ifadenin kendisinin ele alındığı durumlarda kaygan eğimin sıklıkla
istenmesi yada çitin ince ucu tezi hak sahibini gözden geçirilmekte olan durumunda çok önemli bir çıkar
ihlalinden koruma sorunu olmaktan çok hakkın bir kamu malını koruma gereksinimine dayandığı görüşüne biraz
destek vermektedir. Bu konunun aynı zamanda kuruluşların ve diğer tüzel kişiliklerin varlığı üzerinde de etkisi
vardır.
8
Bir hak bir çıkarı eğer sadece ve sadece buna saygı göstermek çıkarın hak mevcut olmadığında daha iyi
korunmasına yol açıyorsa korur. Bir hakkın lehine görüş aynı zamanda başkalarına getirdiği dezavantajlar ne
olursa olsun koruduğu belli çıkarlar altında gösterir.
9
Daha doğrusu, önemleri genellikle varlıklarına saygı duymadan, bir başka deyişle bu saygının getirdiği
başkalarına zarardan düşülen, eğer varsa kendilerine uygulanan kısıtlamalardan kaynaklanmış korunan çıkarın
yararından doğan net kazancın bir işlevi olarak düşünülür.
10
Anıldığı şekliyle en görünür biçimde Hart (Bentham üzerine Denemelerine bakınız) tarafından savunulan
hakların ‘seçim teorisi’ bunu inkar etmez. Taraftarlarınca desteklenmeyen seçim teorisini yeniden yorumlamanın
bir yolu seçimdeki çıkarı kişinin hakkının olabileceği tek yada her ölçüde ilk koruma ilgisi olarak belirlemesidir.
Ne de hakların yan-sınırlar olduğu (Nozick tarafından Anarşi, Devlet ve Ütopya’da bazı haklarla ilgili olarak
desteklenen) görüşü ilk önermeyle çelişmektedir. Sadece eylemlerin hak sahiplerinin çıkarlarında belirleyici
olduğu görüşünün haklara yol vermesiyle uygundur. Yan-sınırlama görüşü, tabii ki, ikinci önermeyle uyumlu
değildir. Tüm hakları hak sahiplerinin korudukları çıkara bakmaksızın mutlak olarak görür. Bu haklar anlayışı,
dolayısıyla, fakat başka nedenlerle, benim ikinci önermeyi reddetmemi destekler.
11
Yada kanuni haklar durumunda, sadece kanunun hak sahiplerinin çıkarlarına olduğunu düşündükleri
korunabilir. ‘Kanuni Haklar’a bakınız, (1984) 4 OLJS 1.

hak sahibine getirdiği faydanın sonucu olduğunda böyle yaptıklarını başka bir yerde ele
almıştım.12 Hakkın bu sonuçları getirdiği kabulüyle herhangi sonuççu ahlak bunları
gözönünde bulundurma kararlılığındadır. Aslında, sonuççu unsurlu (yani, önemli olan herşey
olmamalarına rağmen sonuçların önemli olmasına imkan veren) herhangi ahlakın bunları
nazarı dikkate alması gerekir. Bunları gözönüne almanın en doğal yolu hakkın önemi
hükmümüzde yansıtılmalarına izin vermektir.
Bu kadar uzağa gider gitmez üçüncü taraflara bir hakka saygının hak sahibinin çıkarının
yanısıra kişinin bir hakkının olduğu iddiasını yerleştirmeye yönelik biçimde önemli olduğu
daha ötesindeki faydaların bir ileri adımdır. Sorun budur. Haklar sadece korudukları çıkar
başka bir kişiyi buna saygı duyma görevi altında yeterli olduğunda mevcuttur. Bu eğer
sözkonusu çıkarlar, eğer varsa bunlara saygı duyma görevine bağlı olarak dezavantajlardan
daha büyük olduğunda böyledir. Bir hakkın varlığı yargısı, bu nedenle, korunan ve feda edilen
çıkarların karşılaştırmasını içerir. Olumlu cevap verdiğim soru muhtemel hak sahibinin
çıkarından faydalananların çıkarlarının bir hakkın varlığı durumunda hesaba katıldığıdır.
Tekrar gerekçe bir kişinin çıkarına saygı bazen tamamıyla diğerlerinin çıkarlarına da hizmet
eder gerçeğine sonuççu unsurlu her türlü ahlak anlayışıyla en doğal cevap göründüğüdür.
Hizmet ettiği üçüncü taraf çıkarlarının varlığına ilgisini yalanlamak bir hakkın önemini
etkileyen mülahazaların varlığıyla ilgisiz olduğu vurgulamaya varacağından garip olacaktır.
Üçüncü tarafların çıkarlarının bir hakkın gerekçelerinin ortaya konulması yönünde değerli
olacağı gerçeğiyle hakların nasıl kamu mallarına hizmetleriyle haklı çıkarılabileceğini
görmeye başlarız. Fakat hakları kamu mallarına hizmetleriyle haklı çıkarma durumu sadece az
önceki soyut teze dayalı değildir. Kısmen bu gibi gerekçelerin köklü biçimde bizim
uygulamalarımızda yeri olduğu gerçeğine dayalıdır. Herşeye rağmen, şu an içinde
bulunduğumuz tez, hakların doğası hakkındaki tez, uygulamalarımızdan bazılarının asıl
doğasını anlamaya yönelik bir çabadır. Eğer bu uygulamaların hakların kamu mallarına
hizmetlerine atfen savunulduğu ve korunduğu kabulü haricinde anlaşılabilir olmadığı
gösterilebilirse bu gibi mülahazaların ilgili olması güçlü kanıttır.13
İfade özgürlüğü lehine paradigmalı kamu-malı tezi aynı zamanda hakkın önemi için en az
sorunsallı bir tezdir. İfade özgürlüğü demokratik bir rejimin bütünsel bir parçasıdır, yani
hükümetin yönetilenin isteklerine tepkiselliğini temin etmek için tasarlanmış bir tür kurumsal
düzenlemelere dayalıdır. Demokratik hükümetin sahip olabileceği gerekçe ne olursa olsun, ve
alabileceği biçim ne olursa olsun, iki çağrışım doğması gerekir: (1) Yönetilenin isteklerine
hükümet tepkiselliği eğer sadece bu isteklerin kendileri tamamıyla hükümet tarafından
yönlendirme değilse istenir.14 (2) Diğer şartlar eşit olduğunda, yönetilenler ne kadar iyi
bilgilendirilirse ve ellerindeki bilgiyi değerlendirmede ne kadar becerili olurlarsa isteklerine
kulak verme durumu o kadar güçlü olacaktır.
Bu iki mülahaza ifade özgürlüğünün demokratik koruması için bir temel oluşturmaya hizmet
eder. Çağdaş çok-adaylı seçim sistemlerinde bu mülahazalar kamu politikası konularındaki,
12

Özgürlük Ahlakı, bölüm 10.
Bu tezin ana hatlarını Özgürlük Ahlakı bölüm 10’da çizdim. Benim tezim ‘sezgisel’ değildir. Geçerli ahlaki
görüşleri kabul etmeye ve bunların doğrulanmasını ahlaki ve siyasi teorinin amacı olarak görmeye dayalı
değildir. Sadece kavramların yapısal özelliklerinin tanınması gerektiğini söylemekteyim. Eğer bir mal ise, bir
kamu malının özel iddia edilmiş malların değerine fiili inançlara değil benim dayandığım hakların
gerekçelendirilmesine yönelik olduğu gerçeğidir.
14
Hükümetlerin kişilerin çıkarlarını yönetimdeki hükümetlerin yönetiminin insanların çıkarına olacak biçimde
yönlendirmesinde yanlış olan birşeyin olmadığı belki tartışılabilir. Benim buradaki endişem sadece bilgiyi
yönlendirmeyle ve bunun hükmünü vermekle ilgilidir, çıkarların yönlendirilmesiyle değil.
13

yani siyasi tartışma konusu olan yada olabilecek konulardaki hükümleri etkileyebilecek
bilginin ve fikrin serbest yayılması hakkına yol açar. Demokratik gerekçelendirmenin liberal
siyasi teoride gereken ifade özgürlüğünün anayasal korumasının tam kapsamı ve önemi için
hesaba katılmada yetersiz olduğu her zaman vurgulanmıştır. Bu kısmen özgürlük siyasi
kararlara bağlı olmayan konulara uzandığı içindir ve (örneğin, eski Mısırlıların gömme
gelenekleri üzerine araştırmanın yayımlanması olan) konularda fikirleri etkilemesi muhtemel
değildir, fakat aynı zamanda bu gibi teorilerde hakkın önemi siyasi kararlar için bilginin
önemini yansıtmadığı içindir (başka deyişle, ikincisi siyasi kararlar için daha ilgiliyse de
hakkın enflasyonun nedenleri hakkındaki görüşlerden çok İncillerin yazarlığı hakkındaki
görüşleri koruması beklenir). Bu demokratik tezin bir reddi değildir. Sadece bir mülahazanın
hakkın tam bir gerekçesini sağlayabilmesini düşünmek için bir gerekçe yoktur. İfade
özgürlüğü için demokratik görüşün reklamını yapmadaki amacım hem bu gerçeği ortaya
koymak hem de bunun bir kamu malı gerekçelendirmesi olduğunu vurgulamaktır.
Demokratik tez bakış açısından, serbest ifade hakkının bireysel hak sahibi için değeri ne
olursa olsun, bireysel hak sahibinin demokratik sürece katılabilmeye ilgisinden kaynaklanır.
Ancak, bu kişilerin yeterince geniş sayıda seçmenle herhangi seçimde oy vermek için makul
bir gerekçesi olduğunu göstermek kötü biçimde zordur. Tartışılabilir biçimde, dolayısıyla oy
verme hakkının değeri fiilen oy verebilir olmanın değerinden kaynaklanmaktan çok geniş
ölçüde ifade ettiği topluluğa tam üyeliğin sembolik tanınmasına dayanmaktadır. Bu serbest
konuşma hakkı üzerinde nasıl yansır? Daha az ölçüde olsa da, oy verme hakkıyla aynı
sembolik değeri taşır, bir başka deyişle bunun yalanlanması tam üyelikten daha az çağrışımlar
yapar. Fiili uygulanması Springer, Murdoch, yada Kennedy gibi bir kişinin birçoğunun oyunu
etkilemesini mümkün kılacağı için oy verme hakkından daha büyük değerde olabilir. Fakat
çoğu kişi için (demokratik tezle haklılığı ortaya konulmuş serbest ifade hakkını kastetmem
yoluyla) serbest kamuya açık konuşma hakkının uygulanmasının çok az değeri vardır, ve çoğu
kişi hakkı asgari bir yoldan daha çok uygulamaktan sakınmaktadır.
Bu teze rağmen, hak demokrasinin ayakta kalması için önemlidir, ve herkesin demokrasinin
yaşamasında büyük çıkarı vardır. Vurgu bu çıkarın oyu olanlarla yada serbest ifade hakkı
olanlarla sınırlı olmadığıdır. Genel itibarıyla kamunun üyeleri, çocuk olsunlar yada mahkum
olsunlar, yada serbest ifade hakları olmasın, demokrasinin alternatiflerine göre daha iyi bir
hükümet şekli olduğunu ve dolayısıyla insanların hak ettiklerini ve vadedildiklerini ve
kendileri için sahip olunması iyi olanı almasını temin etmesi daha muhtemel olduğunu kabul
ettiğimiz için demokrasinin refahında çıkarları vardır. Bu iyilik, yani çoğu kişinin sahip
olmada kişisel bir çıkarının olduğu bir demokratik ülkede yaşamak, açıkça bir kamu malıdır.
Bunun varlığı, kısmen, kamuya dönük serbest ifade hakkının varlığıdır. Bu nedenle hak bir
kamu malıdır, sadece kendini elinde tutanların değil fakat geniş itibarıyla kamunun malıdır.
Bunun ötesinde, yukarıda sayılanlardan çıkarılmaktadır ki, hakkın bu kamu malına sunulması
önemi için başlıca bir nedendir, buna sahip olan her bir bireyin hakkının değerinden daha
büyük ağırlıkta bir nedendir.

3

CORE ÖRNEKOLAYI : YAŞAM BİÇİMLERİNİ
GEÇERLİ KILMA

Bu açıklamayı arkada bırakarak burada sunulacak iki tezin arkasındaki core örnekolayına
dönmenin artık zamanı.15 Öncelikle ifade özgürlüğü lehine tezlerdir, ve sadece bunun
korumak ve teşvik etmek için iyi bir yol olduğu temelinde ikincil olarak buna ulaşma hakkı
tezidir.16
Kitaplardaki, gazetelerdeki, TV, sinemalardaki, v.s. çoğu kamu ifadesi yaşam tarzları yada
biçimlerinin yönlerini sergiler ve ifade eder. Belirtilen yada sergilenen görüşler ve fikirler,
etkinlikler, duygular, v.s. beraber alındığında farklı bir tarz yada yaşam biçimi oluşturan daha
geniş bir fikirler, duyarlılıklar, eylem yada giyinme alışkanlıkları yada tavırlar ağının
yönüdür.17 İfade özgürlüğünün18 önemi lehine önemli bir tez yaşam biçimlerinin kamuda
sergilenmesinin ve ifadesinin sergilenen yaşam biçimlerini geçerli kıldığı ve ifadeyi
sansürlemenin normal olarak sadece sansür edilen görüşler yada fikirlerin değil fakat aynı
zamanda parçası oldukları bütün bir yaşam biçiminin otoriter kınamasını ifade ettiği
gerçeğinden doğmaktadır.
Çoğu kamu ifadesinin yaşam biçimleri yönlerini ifade ettiği yada sergilediği gerçeği sıklıkla
ya gözden kaçırılır yada önemsiz ve ilgisiz bir nokta olarak ihmal edilir. Gözden kaçırılır
çünkü genellikle ifade özgürlüğü hakkında yazanlar bunun gerçek olmadığı yada en azından
herhangi doğrudan biçimde gerçek olmadığı konuşma türleri üzerine dikkat yoğunlaştırırlar.
Örneğin, yüksek faiz oranlarının göreceli değeri hakkındaki iddialara karşılık tüketici
harcamalarını indirmenin bir aracı olarak yüksek vergilendirme herhangi yaşam biçimi ifade
etmez. Aynısı galaksilerin, v.s. kökeni hakkında bir akademik makalenin yayımlanması için
geçerlidir. Bu gibi örnekolayları tartışırken, dikkat normal olarak taşınan bilginin önemi ve
buna taşımakta hür olma üzerinde odaklanmaktadır. Fakat bu durumların ek bir yönü
bulunmaktadır. Bu gibi konuşmaya katılmak ekonomistlerin, politikacıların, gazetecilerin
yada bilim adamlarının normal etkinliklerinin normal etkinliklerinin parçasıdır. Bu gibi
konuşmaları yasaklamak yada sansürlemek bu etkinlikleri çarpıtır yada engeller ve o kadar
çok etkileyicidir ki bunları imkansız hale getirir ve halk tarafından kınanmalarına yol açabilir.
Bu çok daha özgür ifade özgürlüğüne müdahale halinde doğrudur. Bu halka dönük ifadenin
kendisinin birkaç yaşam biçiminin bir unsuru olduğu noktasına işaret eder.
Tabii ki, bu gerçeğin kendisi serbest ifadenin özel korunması için bir tez değildir. Birçok
konuşma-dışı etkinlik farklı yaşam biçimlerinin bütünsel bir parçasıdır. Devlet her ne zaman
çeşitli faaliyetleri suç olarak tanır yada engellerse bu unsurun farkında olunmalıdır. Ancak
mülahazasını sadece ifade eylemlerine özel olduğu esasında gözden çıkarmak yanlış olacaktır.
Her ne kadar diğer durumlar için de geçerliyse de serbest ifadenin diğer etkinliklere katılma
özgürlüğüne göre daha büyük korumasını her bir özgürlüğün gerekçesini iyinin ve kötünün,
vasıflarının ve hatalarının; ve çeşitli faaliyetlere katılmanın hatalarının, dezavantajlarının aynı
olmadığı nedeniyle de olsa haklı çıkarabilir. İbadet küçük çocukların törensel gövdesel
15

Araştırmak istediğim görüş sıkı biçimde J. Nickel tarafından ‘Çoğulcu Toplumda İfade Özgürlüğü’nde,
(1988/9) 7 Law & Philosophy, 281 belirtilen genel durumla ilişkili
16
Her iki hak ve görev hakkında da koruyucu çıkarlar olarak konuşacağım. Görevler çıkarları gözlenmeleri yada
ihlalleri bunları tahrip ettiği kadarıyla korur. Haklar çıkarları, çıkarları koruyan görevler için gerekçeleri haklı
çıkardıkları kadarıyla korur.
17
Her ne kadar doğal olsa da herhangi ifade eylemi çeşitli yaşam biçimlerinin bir unsuru olabilir yada buna
uydurulabilir. Tek nokta hepsine uyuyor olmamasıdır. Hiçbir yerde ‘yaşam biçimleri’ni tanımlamadığımı
kaydediniz. Bu tezin amacı doğrultusunda terimin tam anlayışı maddesel değildir. Maddesel noktalar
etkinliklerin, tatların, tarzların ve tavırların farklı yönlerinin yuppi, orta sınıf yada ‘Sloane Ranger’i, v.s.
ayırdedebileceğimiz sıradan biçimde beraber ait görünmeleridir. Yaşam tarzları yada biçimlerinin diğer yönleri,
tez için ne kadar maddesel olursa olsun, maddenin tezi geliştikçe ortaya çıkacaktır.
18
Bir başka deyişle içinde ifade özgürlüğü hakkının değil ifade özgürlüğünün meydana geldiği durum.

sakatlanmasını içeren bir dinin parçası olabilir. Bu dinsel yaşam tarzına saygı hem ibadet
sakatlamayı hoşgörmenin eşit düzeyde lehine olabilir. Fakat iki uygulamayı hoşgörmenin
karşısındaki tezler eşit olmaktan çok uzaktır, ve sonucun aynı olmasına gerek yoktur.
Araştırmak istediğim görüş ifade eyleminin özel bir durum olarak bir yaşam biçiminin unsuru
olduğu durumları kapsamaktadır. Aynı zamanda yönleriyle kendilerini ifade ettikleri yaşam
tarzını paylaşmayan kişilerin konuşmasını da kapsamaktadır. Bu nedenle yaşam biçimlerinin
tanımlamalarının benim tezimin geçerli olduğu tek olmasa da paradigmasal durum olarak
sergilenmesine göndermede bulunuyorum. Bunlar endişenin konuşmacının çıkarına ve
konuşmasının yaşamının bir yönü olduğu şekle değil fakat başkalarının yaşamlarını yansıtan,
ifade eden yada tanımlayan şekle yönelik olduğu durumları içermektedir.
Bunun tipik bir örneği bir ailenin bir TV ‘stand-up’ gösterisinde sergilenmesidir. Diyelim ki,
koca ve karısının iki çocuğu vardır, romantik ve şiir, erkek arkadaşı, dersleri, tenis hakkında
hülyalarla dolu yetişkin bir kız, ve sürekli komşuların çocuklarıyla tartışan, bilgisayar korsanı
olarak ilk adımlarını atan, ablasını gözyaşlarına boğacak kadar kızdıran genç bir delikanlı. Bu
gibi gösteriler tipik olarak benim ilgili olduğum ifade türüyken, sadece bunlar değildir. Tez
faaliyetlere, inançlara, tavırlara ve bunlara cevaplara uzanır. Aynı zamanda ve en önemlisi,
çoğu bazen yaşam biçimlerini sergileyen ve her zaman belli yaşam biçimlerinin parçası olarak
kullanılma amaçlı olan pornografiye ve dua kitaplarına uzanır.
Bu türün ifadesi eylemlerine odaklanmanın nedeni çağdaş toplumlarda önemli işlevleri yerine
getirmeleridir.19 Bunların üçü benim tezim için başlıca önemdedir:
- Geniş ölçüde kamuyu kamunun belli kısımlarında yaygın olan yaşam biçimlerine
alıştırmak için hizmet ederler.
- Yaşam biçimleri yalnız olmadıkları, sorunlarının ortak sorunlar olduğu, tecrübelerinin
başkalarınca bilindiği şeklinde sergilenenlerin güvenini tazelemeye hizmet ederler.
- Nihayet, ilgili yaşam biçimlerinin geçerli kılınmasına hizmet ederler. Kamu kabulü
damgasını verirler.
Kamu medyasında sergilenme hakkında tecrübeyi yada sergilenen yada ifade edilen yaşam
biçimini bu gibi ifadenin her üç işlevine atıf yapacak bir yardımcı olarak geçerli kılıyor
şeklinde bahsedeceğim. ‘Geçerli kılma’ teriminin kullanımı tezin doğrultusunu önermektedir.
Bu kamu sergilemesinin önemli geçerli kılıcı işlevinin bulunması insan doğasının şarta bağlı
bir unsurudur. Fakat her ne kadar şarta bağlı olsa da kökleri derindedir ve herhangi kültürün
korunması için büyük önemi bulunmaktadır. Bireylerin kendilerini sıkı örülmüş toplumsal ağa
düşmüş bulduğu geleneksel homojen toplumlar dahi kültürlerinin kamu alanında ifadesi ve
sergilenmesi üzerinde meşrulaştırılmasına ve bunun iletilmesine ve yenilenmesine dayanır.
Fark çağdaş çoğulcu toplumların yaşamın değerli yollarının çoğulluğunun ve değişiklik ve
yeni değerli yaşam biçimlerinin oluşturulması ihtimalinin varlığını tanıma üzerine yüksek bir
değer vermeleridir. Daha ötesinde daha önce hiç olmadığı gibi bizi kamu medyası yoluyla
görüntülerle ve mesajlarla doyuran, faaliyetleri, tavırları ve benzerlerini hem teşvik etmek,
hem de bastırmak ve marjinalleştirmek için büyük bir güç elde etmiş bir kültüre dayanıyoruz.
Geniş bir ölçüde kamuya dönük ifadenin geçerli kılıcı işlevleri çağdaş önemini çağdaş
toplumların, kentsel anonimliklerinin ve kültürel ve ahlaki çoğulculuklarının iki çok
tartışılmış yönünden elde eder. Bu kişilerin toplumda ortak ve kabul edilebilir olan yaşam
19

‘Çağdaş toplumlar’la bizimki gibi toplumları kastediyorum. Birçok geçmiş topluluk bu özellikleri paylaştı, ve
bazı çağdaş olanlar bunun eksikliğini taşımaktadır. Fakat ilgili özelliklerin soyut bir sıralamasından değil
buradan ve şimdi başlamak bana önemli görünmektedir.

tarzlarının, tecrübelerinin, tavırlarının ve düşünüşlerinin ortak bir anlayışını kurmak için daha
önce olduğundan çok daha fazla halkla iletişime dayandığı anlamına gelir. Aynı zamanda
kendilerini kendi meşruiyetleri duyuşuyla ve sorunlarının ve tecrübelerinin garip sapmalar
olmadığı duygusuyla kamu medyasında yansıtılmış olarak bulmalarına dayanmaktadırlar.20
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İLK TEZ: GEÇERLİ KILMAYI HOŞ GÖRME VE
TEŞVİK ETME

İfade özgürlüğü lehine iki farklı tez çıkararak iki biçimde yaşam biçimlerinin geçerli
kılınmasına değinmektedir. İlk olarak, mevcutken ve uygulandığı sürece, sergilenen ve ifade
edilen yaşam biçimleri, sergilenmeleri ve ifade edilmeleri yoluyla geçerli kılınır. Kişiler kendi
sorunlarının bilindiğinin ve toplumda kabul edilir olduğunun teminatını alırlar. İkinci olarak,
ifadenin anlamı nedeniyle, sansür ve suç ilan etme daha geniş bir negatif anlam elde eder.
Sadece sansür edilen özel bir ifade eyleminin onaylanmamasını ifade etmezler. (Tüm yaşam
biçimlerinin) bütün bir yaşam biçiminin onaylanmamasını ifade ederler. Çağdaş toplumlarda,
sansür yaşam biçiminin otoriterce halka dönük kınamasıyken halka açık sergileme yaşam
biçimlerini geçerli kılar. Bu mülahazalardan doğan ifade özgürlüğü lehine ilk tez ifade
özgürlüğünün kişilerin iyiliğine büyük bir hizmet verdiğini vurgular. Bu hizmet üç biçim alır.
İlk olarak, bir yaşam biçiminin kamuya ifadesi yoluyla geçerli kılınması kendilerinin yaşam
biçimi olan bireylerin iyiliği için çok önemlidir. Kendi yaşam biçimleriyle, değeri
duygularıyla ve yaşam biçimlerinin toplumla bütünleşmelerini engellemekten çok
kolaylaştırdığı duyuşlarıyla kimlik oluşturmalarına yardım eder.
İkinci olarak, bu gibi geçerli kılma yaşam biçimlerini kişiler için gerçek bir tercih yapmada
önemlidir. Geçerli kılma yokluğu kendilerini şüpheye düşürür ve kişilerin kendilerini
kaybetme şanslarını tehlikeye atar.
Üçüncü olarak, halka dönük geçerli kılma kültürel iletim, koruma ve yenilenme sürecinde
temel bir unsurdur. Geleneklerin vurgulanması ve geleneklere meydan okunması ve yeni ilişki
biçimlerini, yeni tavırları ve yaşam tarzlarını tecrübe etmek için merkezi alanlardan biridir.
Bu tez ifade özgürlüğünün bir kamu malı, kamu kültürünün kurucu bir unsuru olduğunu
göstermektedir. İfade özgürlüğü lehine güçlü, olumlu bir duruma işaret etmektedir. Sadece
sansürün olmamasının değil fakat aynı zamanda çeşitli yaşam biçimleri sergileyenlere ve
farklı görüşler ortaya koyanlara kamuya açık ifade araçlarına erişimin önemine işaret
etmektedir.21 Aynı zamanda tez sadece zayıf, çiğnenebilecek bir hakkı desteklemektedir.
Bütün kamu malı tezleri gibi sınırları belirlemede zayıftır. Eğer birisi diyelim ki, özel TV
istasyonlarının belli görüşlere kapatılmasına izin verirse, bu görüşler diğer ifade alanları
bulabildikleri sürece hiçbir zorluk doğmaz. Gösterilerin yapılabildiği şehirlerdeki alanları
20

Uyuşturucu kullanan, sigara içen, yirmi yaşından önce anne olan, şişman, zayıf, v.s. kişiler için destek
gruplarının çoğalmasına karşılık sorunun varlığı için.
21
En soyut düzeyinde, tez özel mülkiyetteki ve kamu mülkiyetindeki (arazi, gazeteler, kamu binaları yada TV
istasyonları gibi) ifade araçları arasında ayrım yapmamaktadır. Kamuya dönük ifade araçlarını kontrol edenlerin
tamamı için bir gerekçe oluşturmaktadır. Fakat bu gibi soyut gerekçelerin kurumsal destek alacağı ve hukuken
geçerli olacağı yolları oluşturmada özel mülkiyetteki ve kamu mülkiyetindeki ifade araçları arasında ayrım
yapmak ve ilk sayılan üzerine daha az vergi yüklemek makul olabilir. Bu gibi konular kuramsal olarak
belirlenemez.

sınırlamaktan, mevcut alanlar görüşlerin ifade edilmesi ve hissedildikleri yoğunluğu
sergilemek için makul ölçüde etkin bir yol sağladığı sürece hiçbir büyük sorun doğmaz
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İKİNCİ TEZ : HAKARET OLARAK SANSÜR

Belli bir ölçüde sınırlar konusuna ikinci bir tezle yardımcı olunur. Kişilere ifadenin özgür
olduğu bir kültürün yararlarını sunmamanın ötesine uzanan sansürün ve suç oluşturmanın
kötülüğünden kaynaklanmaktadır. Kamuya dönük ifadenin geçerli kılıcı işlevinden ötürü, saf
içeriğe dayalı sansür22 sembolik bir anlam kazanmıştır. Sansür edilen topluluğun parçası
olduğu yaşam tarzının resmi, otoriter hoşnutsuzluğunu ve kınamasını ifade etmektedir.23
Kişilerin içinde yaşadıkları toplumla ilişkileri kişisel iyi hallerinde başlıca unsurdur. Normal
olarak kişinin kendi toplumuyla özdeşleştireceği kişisel refah için hayatidir, bundan
soğutulmayacaktır, bunun üyesi olduğunu hissedecektir. Bu unsurun önemi iki endişeden
kaynaklanmaktadır. İlk olarak, faaliyetlerin ve kişilerin o yolla refaha kavuştuğu (yada
kavuşamadığı) meşguliyetlerin anlamlı bir kısmı daha geniş gruplara (iş yerleri yada ticaret
dernekleri, şehirleri, spor yada diğer eğlence dernekleri, evsizleri, tek anneleri, savaş
gazilerini destekleyici çeşitli sivil faaliyetlere) dahil olmayı içermektedir. Topluluğa tam
üyelik (belli alt-gruplar için – bu gibi alt-gruplara üyelik bazen birinin ülkesinin topluluğuna
tam üyelik eksikliği önermekteyken - tam üyeliğe ulaşma azminde olanlar haricinde) bu gibi
grupların faaliyetlerine serbest katılım için önemlidir. İkinci olarak, birinin topluluğuyla bir
olma becerisi bağımsız bir arka plan malıdır ve bundan uzak tutulmuş duygu anlamlı bir
handikaptır. Kişilerin diğer kişilerle ilişkilerini yada kendi iyi hallerine yada ortak mala
katkılarını içeren faaliyetlere katılma becerileri üzerinde önemli ve sıklıkla kavranamayan
etkileri vardır. Birisinin yaşam tarzının resmi ifşası yada kınaması kişinin toplumuyla bir
olmasına başlıca engeldir, ve bu da güçlü bir karşı tezdir.
Aynen ilk tez gibi ikincisi serbest ifade için bir kamu malı örnekolayına dayanmaktadır.
Sakınılması gereken kötülük kendisine serbest erişimin engellenmesiyle neden olunan hak
sahibinin çıkarlarına özel bir zarar değildir. Herkesin ortak çıkarına, ve özellikle çıkarlarına
kınanan yaşam tarzları ve refahı zedelenenler tarafından hizmet edilenlere bir zarardır. Çünkü
bu her bir rıza-esaslı sansürün eyleminin, ve sembolik kamuya ifade eylemlerinin her bir rızaesaslı suç oluşturmasının anlamıdır, ikinci tez ilk tezin ürettiği sınır sorunlarının çoğunu
içermektedir.
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‘Saf’ içeriğe dayalı sansürde sansür gerekçeleri bulunmaktadır. Sansür, gerekçe sadece istenmeyen sonuçları
önlemek için bir teşebbüs olmaktan çok ifade eyleminin içeriğinin onaylanmaması olduğu için saf içeriğe
dayalıdır. Öyle ki askeri sırların yayımlanmasının yasaklanması içerik esaslıdır fakat sadece ‘saf’ içerik-esaslı
değildir. ‘İçerik’ tarzı içerir anlamındadır. Örneğin, saldırgan bir dil yada jest kullanarak bir görüşü ifade
etmenin bu tartışmanın amaçları doğrultusunda nazik akademik uslupta ifadesinden farklı bir içeriği
bulunmaktadır. Bunu sadece kavrayıcı bir içeriğin değil, tavırların, duygulanmaların, v.s. ‘ifade’yle
kapsanmadığı gerçeği takip eder.
Saf içerik-esaslı sansür ön sınırlama, suç oluşturma yada düzenleme biçimini alabilir. Fakat sonuncusu özellik
itibariyle ifade eyleminin sonuçlarını asgariye indirme isteğine dayalıdır ve sadece nadir olarak saf biçimde
içerik-esaslıdır. Suç oluşturma ve ön sınırlama konuşmanın sonuçlarından sakınmak yada bunları hafifletmek
için ya saf biçimde içerik-esaslı yada anlaşılan gerekçeye dayalı olabilir.
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Bu ifadeyi kendileri bir yaşam biçiminin parçası olan ve yaşam biçimlerinin yönlerini sergileyen, tanımlayan,
tartışan, v.s. her iki ifade eylemini belirtmek için kullanıyorum. Her ikisi de bu makalede öne sürülen tezlerce
kapsanmaktadır.

Bazı yönlerden, ikinci tez ikisinden de daha güçlüdür. Rıza-esaslı sansür ve suç oluşturma
kamusal ve otoriter kınamadır. Reddettikleri yaşam tarzlarının tanınmaması rencide edici ve
yaralayıcıdır ve negatif anlamı sansüre ve suç oluşturmaya karşı kamuda sergilenmeleri
yoluyla yaşam tarzlarının geçerli kılınmasının değerinden kaynaklanan serbest ifadeye
olduğundan daha güçlü bir gerekçedir. İfadenin özgür olduğu bir toplumda geçerli kılma
özgürlüklerini kullanan kişilerce sağlanır. Ne devlet ne de otoriter sesini kullanan toplum
değil kendileri geçerlilik sağlarlar. Toplumun resmi tavrı bu gibi geçerli kılmayı kabul eder ve
kolaylaştırır, fakat bu sadece o topluluğun üyeleri ifade özgürlüğünün kullanımı yoluyla
vermeyi istediğinde verilir. Rıza-esaslı sansür ve suç oluşturma sadece bireylerin geçerlilik
tanıma fırsatını elinden almaz fakat aynı zamanda sansür edilen yada suç oluşturulan yaşam
tarzı yönlerinin resmi kınamasını oluşturur.
Rıza-esaslı sansürün ve suç oluşturmanın sembolik anlamı geçerli olduğu yerde ikinci teze
ciddi bir ağırlık vermektedir. Fakat genişliği ilk tezle karşılaştırıldığında sınırlıdır. İfadenin ait
olduğu yaşam tarzının kınanmasının sembolik anlamı saf içerik-esaslı yasaklamaların bir
özelliğidir. Serbest ifade üzerine diğer kısıtlamaların, örneğin ibadet edenlerin duygularına
saygısızlık olmaması için kiliseler civarında tatiller süresince gösterilerin yasaklanmasının
yada mesai saati bitiminde taşıtlarda yolculuk edenlerin evlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak
için belli karayollarında yasaklanmalarının bir özelliği değildir. Benzer biçimde muhtemel
konuşmacıların kamuya erişim sahibi olma çıkarı kamunun zoraki dinleyici yapılmama
çıkarıyla uzlaştırılmalıdır, kişilere olmaları muhtemel olan yerde hitap etmek isteyen
konuşmacılarla kamu alanlarını tiksindirici buldukları ifade eylemlerine bağlı kalmaksızın
kullanabilmek isteyen kamunun üyeleri arasında birçok pragmatik tavizi gerektiren
uzlaşmadır.24 İkinci tez bu gibi durumlara uzanmaz, ve ilk tez bunu yaparken bu gibi meşru
kaygılarla çatıştığında sadece uzlaşmalara bağlı zayıf bir hak oluşturur.
Her iki tez arasındaki ağırlık ve kapsam farklılıkları abartılmamalıdır. Küçük bir resmi görevli
tarafından sınırlı ön tahdit eylemleri, rıza-esaslı olsa bile, bir grubun yaşam tarzını geniş
biçimde suç haline getiren başlıca yasalarla aynı derecede resmi kınama mesajı taşımaz. Saf
rıza-esaslı sansür, normal olarak gerekçelendirilmesinden çok yanlışlık derecesiyle ilgili olsa
da bir derece konusudur. Gerekçelendirme, ancak karışık durumlarda risktedir. Sıklıkla suç
oluşturma yada ön tahdit25 ifade eylemlerinin sonuçlarından sakınmak için hem saf rıza-esaslı
gerekçelere hem de tanınmış gerekçeye dayalıdır. Bunun ötesinde, bu gibi suç oluşturmanın
temelinde yatan nedenlerin çok yaygın biçimde karışık olmasıyla, neredeyse her rıza-esaslı
suç oluşturma yada ön tahdit kısmen ifadenin içeriğinin kınanmasını ifade ediyor olarak
algılanır.26 Kötülük kamu kavrayışında olduğu için, neredeyse her bir rıza-esaslı suç
oluşturma ve ön tahdit ikinci tezimin mülahazalarına bağlıdır.
Bu gözlemler izin vermenin ve yasaklamanın kamusal anlamların karşıt olmadığını
önermektedir. Yasaklama (yani, sansür ve suç oluşturma) yasaklanmış yönetimi kınarken, izin
izin verileni onaylamaz, sadece bunu hoşgörür. Kolaylaştırıcı eylemler nasıl
değerlendirilmelidir? Devlet sübvansiyonları bilimsel olarak nasıl değerlendirilmelidir?
Bunların astrolojiye göre yalanlanması kınanmasına yol açar mı? Medyaya erişim nasıl
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Tabii ki, kamunun üyelerinin de elde etmek istedikleri bilgiye kolay erişimde çıkarı bulunmaktadır.
Zikrettiğim çatışma konuşmacılarla kamu arasında değildir. Konuşmacılarla bunlara kolay erişmek isteyen
kamunun kısımları ve bunların müdahalesinden hür olmak isteyen diğer kamu kesimleri arasındadır.
25
Bütün rıza-esaslı suç oluşturma ve ön tahdit saf olsun yada olmasın, belli içerikli bütün ifadeleri durdurmaktan
çok sadece düzenleyici tedbirleri yürürlüğe koymak için tasarlanmış olanlar hariç aklımdadır.
26
İstisnalar rıza dışı esaslı gerekçelerin öneminin hayati askeri sırlarla beraber açık olduğu örneklerdir.

değerlendirilmelidir? Müslümanlara TV süresi temin edilmesi ve Budistlere temin edilmemesi
ikincisinin kınanmasını ve ilkinin desteklenmesini oluşturur mu? Akılda tutulacak ana nokta
konunun olaylara dayanıyor değil, mantıksal olmasıdır. Örneğin kolaylaştırmayı ret kınama
değilken sübvansiyonların sansür gibi olumlu bir müdahale olduğu ve sadece izinler gibi
müdahale etmeme olmadığı ve dolayısıyla tasdik oldukları tartışılarak çözülecek değildir. Ne
de hiçbir etkin erişimin bazı fikirlere yada yaşam biçimlerine (hiçbir zengin destekleyicileri
olmadığından dolayı) muhtemel görünmediği için kolaylaştırmayı reddetme kınamadır. Tek
konu belli eylemlerin kamusal anlamının ne olduğudur, ve aynı eylemin farklı toplumlarda
farklı anlamları olabilir.27 Anlam bahsedilen türde mülahazalara ve diğer birçoğuna
dayanabilir (kolaylaştırma eksikliğinin gerekçelerinin o toplumdaki normal tahminlerin
olduğu gibi bariz olmaları28). Toplumumuzdaki kamusal medyaya genel olarak erişim
sağlamanın onay değil fakat hoşgörü ifade ettiğini kabul ediyorum. Ve bu inkarının toplum
tarafından kınamaya varmadığını. Bu nedenle, ikinci tez kamuya ifade araçlarına olumlu bir
erişim hakkını desteklemez. Devletin felsefecilere ifade vasıtalarına teminatlı erişim
vermedeki başarısızlığı, sansür ve felsefi yayımları suç olarak tanımlama bir nevi kınama
olmasına rağmen Devlet tarafından felsefeyi resmen kınamaya kadar varmaz.
Geniş olarak konuşmak gerekirse, durum şöyledir: düzenleyici kısıtlamalar sadece ilk teze
bağlıdır. Genellikle rızaya dayalı suç tanımlaması ve ön kısıtlama, çoğu durumda sergilenen
yada ifade edilen yaşam biçiminin kınamasını ifade ettikleri için ikinci teze tabidir.
Kısıtlamanın saf olarak içerik-esaslı olduğu yerde, tez normal olarak nihaidir. Kısıtlamanın
aynı zamanda ifade eyleminin belli sonuçlarını önlemek için iyi gerekçelere dayalı olduğu
yerde, bu gibi kısıtlama gereksinimi yukarıda ima edildiği gibi kendisine karşı gerekçelere
karşı değerlendirilmelidir.
Nihayet, her iki tezden hiçbiri çoğu özel bireyler hakkındaki ifade eylemini korumaz. Benzer
biçimde, serbest ifade için demokratik tez bazı bariz istisnalarla, belirlenebilir sıradan kişiler
hakkında konuşmayla ilgili değildir. Doğal olarak kamu görevi sahibi yada buna aday yada
siyasete dahil olmuş bireyler hakkında birçok yorumu korur. Benzer biçimde, burada
gözönüne aldığım tezler belli kültürlerin yada ideolojilerin sembolleri olan yada yaşam
tarzlarının yada kültürlerinin, v.s. paradigmatik temsilciliği statüsü kazanmış kişiler hakkında
konuşmayı korur. Fakat bu istisnalarla, ifade özgürlüğü hakkı, onur kırıcı neşriyat hukuku ve
gizlilik hakkıyla çelişmez.
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Çok kabaca, hakkın sınırlarını belirlemede, aynı toplum içindeki farklı gruplara farklı anlamları olabilir.
Budistlere ülkede hiç Budist olmadığı gerekçesiyle sübvansiyon verilmemesini Budizmin çirkin yada ahlaken
bozucu olduğu gerekçesiyle inkar edilmesini karşılaştırınız.
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6

KÖTÜ KONUŞMANIN KORUNMASI

Herhangi ifade serbestisi doktrini şu soruya cevap vermelidir: toplum niye kişilerin
yanlış, değersiz, küçük düşürücü, kışkırtıcı, v.s. görüşlerini ve düşüncelerini ifade etme
özgürlüğüne saygı duymalıdır? Özünde kötü konuşma diyebileceğimiz ifade türü özgürlüğünü
haklı çıkarmayı saptırdığı için herhangi serbest ifade doktrininin önemli bir yönüdür (bununla
kötü de olsa herşeyi ifade etme özgürlüğünü haklı çıkarması gerektiğini kastetmiyorum).
Tezim bunu mu yapıyor? Korumalı konuşmanın değerine dayanmıyor mu? Bu itiraz benim
tezimin doğasını yanlış anlıyor. Korumalı konuşmanın parçası olduğu yaşam biçimlerinde
bulunan değere dayanmaz. Fakat kötü konuşma sıklıkla iyi bir yaşam biçiminin parçasıdır29,
yada kişinin toplum tarafından yetkili organları yoluyla kınanmaması gereken herhangi
orandadır. Bu nokta sadece ifade özgürlüğünün haklı çıkarılması için değil fakat herhangi
hoşgörü doktrini için önemlidir.
İki örneği ele alınız. İlk olarak bir ateist, Tanrı olmadığından Tanrının varlığına inancı
vurgulayan yada onun varlığının kanıtlanmasını saptıran tezlerin propagandasını yapan kamu
ifadesinin sansürlenebileceğini söyleyebilir. İkinci olarak iyi yetişmiş bir kişi yüksek seste
rock müziğin değerinden uzaklaştırdığını söyleyebilir ve yasalar, belki de çalındığı sesini
kısıtlamaktadır hatta öyle olmalıdır zira bunu yapmak kişilerin zevkini geliştirebilecektir.
Tanrının var olmadığı konusunda ateistle ve yüksek sesli müziğin değersizliği konusunda da
iyi yetişmiş kişiyle hemfikir olduğumuzu farzedelim. Bu sansürün haklı çıkarılmasını mı
gerektirir?
Tabii ki, hayır. Düşünülmesi gereken başka birçok soru daha vardır. Bu gibi konuşma,
konuşma serbestisi lehine diğer ilkeli tezlerle mi korunmaktadır? Bu gibi kararları alma
yetkisiyle yasalara güvenebilir miyiz? Bu durumlarda doğru olsa bile olmamasından daha sık
yanlış sonuçlara varması muhtemel değildir? Konuşma kısıtlamasının sonuçları istenen
sonuçları doğuracak mıdır? Yada kurulu düzen karşıtı kahramanlığını dinleyicilerine
bırakarak yasaklanmış konuşmanın çekiciliğinin genişletilmesine mi yol açacaktır?
Kısıtlamaların (hükümete güveni zayıflatan, polise suistimali, v.s. davet eden birçok güç
sağlayan) istenmeyen yan-etkileri mi olacaktır? Aynı zamanda sürekli olarak kurbanı olmayan
cinayetlerin yasaklanmasının beraberinde getirdiği kişilerin yaşamlarını ihlal eden ve
başkalarının otonomilerini korumak için gerektiği esasında haklı çıkarılamayacakları için
Devletin yetkisini aşan şekillerde otonomilerini inkar eden cezalara dair başka bir yerde30
yaptığım bir mülahaza bulunmaktadır. İstediğim mevcut anlaşmanın amaçları doğrultusunda,
ancak tüm bu mülahazaları bir yana bırakarak birinci ilke sorusu üzerinde yoğunlaşmak
istiyorum. Yukarıda derlediğim mülahazalar tartıştığımız yukarıdaki iki örnekte ifade
serbestisini kısıtlayan Devlete karşı ilke gerekçesini oluşturmaktadır?
Bu gibi kötü konuşma eylemlerini kısıtlayarak Devlet kötü konuşmanın parçası olduğu
iyi yaşam biçimlerinin varlığını kınar ve engeller. Burada hepimizin dini yaşamın, ve rock
meraklılarının yaşamının bu itiraz edilebilir özelliklerin varlığına rağmen değerli olduğunda
uzlaştığını kabul ediyorum.31 Gerçek soru bölünebilirliktir. Gerçek soru bölünebilirliktir.
Yaşamın bu yönlerinin onaylamamada kişinin bütün bir yaşam biçimini onaylamadığı
29

Ya katı biçimde parçası olduğu konuşulan yada kötü bir yaşam tarzının parçası olan birşeyi sergileyen.
Morality of Freedom adlı eserde
31
İki uyarı: ilk olarak, tüm dinlerin değerli yaşam biçimlerine vücut verdiğini değil sadece en az birinin verdiğini
farzediyorum. Aynısı rock meraklıları için de geçerlidir. İkinci olarak, dinsel yaşam kavramıyla tanışıksak da,
rock müziğin önemli biçimde kendini gösterdiği bir yada diğer yaşam biçimlerini oluşturan ayırıcı özellikler
setini tanımlamak için hiçbir dengi terim yoktur.
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söylenemez mi? Bu hoş karşılanacaktır, ve hatta teşvik edilecektir, fakat itiraz edilebilir
özellikleri tasfiye edilecektir.
İnsanların kiliseye gitmelerinin, kilise müziği icra etmelerinin, karmaşık toplumsal,
hayır ve eğitim etkinliklerine katkıda bulunmalarının fakat Tanrının varlığına inançlarını
terketmelerinin mümkün olmadığı söylenemez. Bunun aslında az sayıda kişinin kendilerini
idare etmelerinin yolu olduğunu düşünmek için makul gerekçe vardır. Benzer biçimde rock
müziğinin eğer daha düşük seste çalışması halinde gelişmeyeceği söylenemez. İnanan için
Tanrıya inanç dini yaşantının önemli bir parçasıdır. Rock meraklısı için ses tercih ettiği müzik
ve yaşamındaki önemi için esas değerdedir. Kendilerine daha iyi olan alternatif bir yaşam
biçiminin varlığını söyleyebiliriz, fakat kendilerine yaşam biçimlerinin ne olduğunu ve
bununla neyin bütünleşik olduğunu tanımlama egemenliğini vermemezlik edemeyiz. Yaşam
biçimleri yaşamlarında anlamlı ve mükafatlandırıcı olan etkinliklerdir, uygulamalardır ve
tavırlardır.32
Sansür koyan hükümet yaşam biçimini bütün olarak ayıplama niyetinde olmadığını,
sadece bunun sansürlenen yönünü reddettiğini söyleyebilir. Fakat bu gibi cevap doğru olsa
dahi yeterli değildir. Ayıplanan, tamamıyla hükümetin niyetine dayanmayan nesnel bir
konudur. Eylemin sezilen anlamı daha çarpıcıdır. Anlaşılması zor olmayan nedenlerle olduğu
gibi bir yaşam biçiminin ayıplanması olarak görülür. Bunun bu gibi sansür eylemlerinin
toplumsal anlamı olduğu, yani yaşam biçiminin bir bütün olarak kınanması olduğu gözönüne
alındığında, bu gibi sansür kınama oluşturur. ‘Kınama niyetinde değildik’ savunması
boşunadır. Asıl hesaba katılması gereken hükümetin ne yaptığıdır, ne yapmaya niyet ettiği
değil.
Bu gözlemler iki tezimden ikincisiyle ilgilidir. Benzeri mülahazalar ilk tez için
geçerlidir. Bir yaşam biçiminin yönlerine kamu ifadesinin inkar edilmesinde hükümet kamu
tanınması ve kabul edilebilirlik elde etmek için sadece suç oluşturan yönünü değil bir bütün
olarak yaşam biçiminin yeteneğini kısıtlamakta ve engellemektedir.
Bütün bunlar sorun mudur? Tezimin korumayı amaçladığı yaşam biçimlerinin eksik
olduğu ve uygun biçimlerde değiştirilerek yada iyinin çoğunu koruyan fakat suç oluşturan
konuşmada ortaya konulanların eksikliklerinden sakınan alternatif yaşam biçimleriyle
değiştirilerek geliştirilebilecekleri kanaatine varılır. Bu serbest ifadenin kısıtlanması için
yeterli zemin sağlamamakta mıdır? Kötü konuşmanın değerli bir yaşam biçimi unsurları ifade
ettiğini yada sergilediğini farzederek, daha iyi yaşam biçimlerinin olduğu gerçeği, eğer daha
iyi alternatiflere değişiklik getirmeyi teşvik etmek için serbest ifade kısıtlamalarını haklı
çıkarmaz mı? Hükümetlerin değerli yaşam biçimlerini teşvik etmeye çalışmalarında ve
geliştirmelerinde ilke olarak yanlış hiçbir şey yoktur. Fakat bu amaçla önerilen tedbirler iyi
bir yaşam biçimine (her ne kadar mükemmel olmasa da) kamu tanınmasını, yada kamusal,
yetkili kınanmasını engelleyebilir yada inkar edebilir. Bu gibi tedbirler haklı çıkarılamaz.
Kendileri içinde yanlıştırlar.33
Bu nedenle öne sürdüğüm tezler çoğu kötü konuşmayı korumak için gerekçeler
sağlamaktadır. Fakat tüm kötü konuşmaları korumazlar. Bu tezlerle korunmak için değerli bir
yaşam biçiminin parçası olan bir şeyin ifadesi yada sergilenmesi olmalıdır. Bazı yaşam
biçimleri kazandırıcı özellikler taşımaz. Bazı yönlerinin herhangi değerli yaşam biçiminde
yeri yoktur ve ifadeleri yada sergilenmeleri burada öne sürülen tezlerle korunmaz.
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Ve bu özette belirlenebilir değildir. Gerçek kişilerin fiili uygulamalarına dayanır. Bu kişilerin yaşamlarında
neyin anlamlı olduğu konusunda hata yapmalarına izin vermekle bağdaşıktır. Epistemolojik biçimde imtiyazlı bir
durum içerezler. Fakat esnek biçimde anlaşılabilmesi, bir kişinin yaşamının daha fazla yada daha az yönlerini
içermek için yaşam biçimlerini kastediyorum. Her hangi ifade eylemine uygulanabilmesi için bu tezde önmeli
olan kendi içinde geçirgen yada o kişinin yaşamının geçirgen bir yönünde bütünsel bir unsur olan yönü
yansıtmakta yasa sergilemektedir.
33
Bu zamana kadar iki tezimden birincisinin ilgili olduğu kadarıyla çatışan iyilikler arasındaki hükme tabi
olmasına bağlıdır. İkinci tez farklıdır ve sadece olağanüstü durumlarda bunun önüne geçmesi haklı çıkarılacaktır.

Bir yaşam biçimini neyin kabul edilebilir yaptığını ayrıntılarıyla tartışmanın yeri
burası değildir. Bu etik biliminin esas sorularından biridir. Fakat konunun doğrudan doğruya
ele alınabilir olmadığını kaydetmekte yarar vardır. Ahlaki felsefe tek unsurlara dayanma
eğilimindedir: hangi eylemlerin yanlış yada doğru olduğu, hangi karakter özelliğinin takdire
değer olduğu ve hangilerinin olmadığı. Bir yaşam biçiminin karakteri çok daha geniş bir
yelpazeyi – uygulamaları, karakter özelliklerini, tavırları, inançları, v.s. değerlendirmeye
dayanır. Teorisyenler tarafından nadiren tartışılan soruları ortaya çıkarmaktadır. Bazı testler
mükemmellik arar ve herhangi kusursuz yaşam biçimine izin vermeyecektir. Konunun yanlış
anlaşılması üzerine dayalıdırlar. Mükemmel yada aziz gibi yaşamları değil fakat iyi ve değerli
olanlı hayal etmektir. Diğer testler, motivasyonları itibarıyla duyarlı iken çok yumuşak kabul
edilebilir. Örneğin, kendisini herhangi belli başlı günaha sokmayan bir kişinin yaşamının
kalitesini artıran herhangi yaşam biçimi kabul edilebilirdir. Kabul edilebilir şekilde herhangi
daha fazla gelişme olmaksızın kabul edilmesi için çok belirsiz olan bu testle, Nazizm bile
kabul edilebilirdir. Birçok genç içine düştükleri suça sürükleyici bir yaşamdan alınarak
düzenli, Nazi gençlik lüplerinde canlı etkinliklere yöneltilmişler, arkadaşlığın ve uluslarına
gururlu bir üyelik duygusunun, kültürüne ve geleneklerine katılmanın ve bunun yanısıra
hiçbir Nazi cinayetine katılmaksızın yaşamlarında bir amaç duygusunun
keyfini
çıkarmışlardır. Bu gibi durumlar bir tarafta bırakacağım zor konuları ortaya çıkarmıştır.34 Bir
yaşam biçiminin kabul edilemezliğinin yeterli bir şartı izlenmesi için önemli ve ayırt edilir
olan etkinliklerin yasalarca engellenmiş olmasıdır. Fakat bu test tamamlanmış değildir, ve her
halükarda sadece soruyu ertelemektedir. Bunun nedeni tamamıyla yasalarca neyin haklı
olarak yasaklanmış olduğudur.
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KONUŞMAYA SALDIRI

İki yıldan fazla bir süredir Britanya’nın liberal vicdanı Rushdie olayıyla sarsılmıştır. Bir
romancının kendisini cinayet çeteleri tarafından takip ediliyor bulması, saklanması, kişilerle
ve yerlerle temasını kaybetmesi, yaratıcı yaşantısının kişisel yaşantısından daha az olmamak
üzere ebediyen kitlesel bir isteri ve nefretin damgasını taşıyacağı düşüncesi toplumu şok etti
ve dehşete sürükledi. Kişisel olarak ben konunun başka bir yönünden etkilenmiştim. Aniden
kendimi fırsat geldiğinde Rushdie’yi öldürmenin görevleri olduğuna inanan komşular
arasında yaşıyor buldum. Liberal-düşünceli kişiler her yerde kendilerini serbest ifade ile
ırkçılıktan nefret ve çoğulculuğu kabul arasında kalmış buldular. Birçok Müslümanın
Rushdie’nin yabancı ve düşman bir kültürün koruması altında dine hakaret saldırısında
bulunduğu ve aynı zamanda ciddi biçimde dinlerinin imajını zedelediği iddialarına nasıl tepki
vereceklerdi?
Bir yandan ılımlı olanların dahi kitabın yasaklanmasını istediği Müslümanların
Rushdie’ye tepkisi, öte yandan gay ve lezbiyenlerin gay kültürünün kamu alanında ifade
bulması için kampanyaları bu makalede ana hatlarını çizdiğim düşüncelerin ana itici
unsurlarıydı. Her ikisi de tezlerimi, yani kamu ifadeleri yoluyla yaşam biçimlerinin geçerli
kılınmasını dayandırdığım mülahazaları aydınlatmaktadır. Müslüman dine saldırıda bulunan
ve kötüleyen konuşmayı bastırma kampanyası korumanın sınırları sorusunu ortaya çıkardı.
Önermeyi işaret ettiğim mülahazalar yaşam biçimlerinin yada bunların yönlerinin olumlu
olarak ortaya konulması iken, hoşgörülmeli midir, kritik yada düşmanca bir tartışma yada
böyle gösterilmeleri yasaklanmalı mıdır?
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Antony Duff tarafından bana önerilen bir tepki ahlaki olarak hatalı ve ahlaki olarak kötü inançlar arasında
ayrım yapmaktır. İkincisi kişi bu gibi inançların sonucunda yanlış biçimde hareket etmiyor olsa da belki bir
kişinin karakterinin yanısıra yaşamının kalitesini azaltıyor kabul edilebilir.

Bu tezleri anlamada iki baş döndürücü hata vardır. Biri bir özgürlük önerisi talep
etmektir. Herşeyden sonra, hiçkimsenin roman, yada gazete makaleleri okumaya yada film
veya televizyon seyretmeye itilmediği bize söylenir. İfade eylemlerinin başkalarının yaşamları
için dahi sonuçları olduğunu başlangıçta belirtmiştim. Herkesin paylaştığı önemli bir ilgi
kültürel ve toplumsal aynı zamanda doğal ve fiziksel çevrelerinin özelliğine ilgidir.
Müslüman topluluğunun, saldırgan literatürü okumaktan uzak durabilecekleri için kendilerini
ilgilendirmeyen işlere karışan, kendi dinlerine eleştirel yaklaşan bir kültüre tepkisini kınamak
dar-görüşlüdür. Kültürümüzün homoerotik ilişkiler fiilen kamu ifadesinden mahrum edilirken
heteroseksüel ilişkilerin gösterimleriyle dolu olması ‘gay’lerin meşru bir kaygısıdır. Bu
unsurlar gay ilişkilerinin yada Müslüman kültürünün kamu tarafından kabul edilebilirliğini
zedelemektedir.
Fakat diğer hatayı kucaklayarak tepki göstermek ve Müslümanların yada ‘gay’lerin
eleştirel yada düşmanca sergilenmelerini sansürlemek yanlıştır. İki mülahaza düşmanca
konuşmayı hoşgörme gereksinimini oluşturur. İlk olarak, rızaya dayalı sansür yada suç
oluşturma sansürlenen görüşlerin ve parçası oldukları yaşam biçiminin otoriter kınamasının
ifadesiyken kişilerce yada kamunun kesitlerince eleştiri, düşmanlık yada ihmal sadece
düşmanlıklarını yada kınamayı ifade eder. Toplumun otoriter sesini taşımazlar. Bu, tekrar bir
vakıadır, hür toplumların kamu kültüründe hoşgörü eylemlerinin toplumsal anlamı
meselesidir. Aksi halde liberal olmayan toplumlardır. İçlerinde sadece onaylanmış görüşleri
ifade edenlere izin verildiği için bir görüşün hoşgörülmesi vakıası yetkili onayı olduğunu
gösterir. Doğaları itibarıyla bu hür toplumlar için doğru değildir. 35 Dolayısıyla serbest
ifadenin korunması lehine ikinci tez özel düşmanlık ve kınamanın sansürlenmesine
genişlemez. İkinci olarak, rekabet eden yaşam biçimlerinin eleştirisi bunun tarafından
çağrıştırıldığı ve kendisine bağlı olanlar tarafından hissedildiği anlamında herhangi yaşam
biçiminin parçasıdır. Bu nedenle serbest ifadenin korunması için öne sürdüğüm tezler aynı
zamanda eleştirel ve düşmanca görüşlerin ve tavırların ifade edilmesini de korumaktadır.36
Burada kişi uyumsuz ve rekabet eden yaşam biçimleri arasında ayrım yapmak
zorundadır. İki yaşam biçimi, eğer her ikisi de aynı kişi tarafından adapte edilemiyorsa
uyumsuzdur.37 Birçok uyuşmayan yaşam tarzları tüm toplumlarda sergilenmektedir. Örneğin,
kasabalarda yaşayanların yaşam biçimi kırlarda yada uzak dağlarda yaşayanların yaşam
biçimiyle uyumsuzdur. Sadece uyumsuz oldukları için farklı yaşam biçimlerini onaylamada
hiçbir tutarsızlık yoktur. Rekabet eden yaşam biçimleri herhangi kayıt olmaksızın
onaylanmaları uyumsuz olanlardır. İslam ve Hıristiyanlık rekabet eden yaşam biçimleri
sunmaktadır. Bir Hıristiyan Müslümanın yaşam biçimini onaylayabilir ve aynı şekilde bir
Müslüman da Hıristiyanın yaşam biçimini onaylayabilir, bunda bir diğerinin yaşam biçimini
değerli ve kayda değer bulabilirler. Fakat herhangi çekinceme olmaksızın değil. Diğer
uygulamaların, tavırların ve inançların her birinin istisna olması, katılınmaması gereken
yönleri vardır. Rekabet eden yaşam biçimlerinin belli taraflarına katılmama, kınama ve hatta
düşmanlık her bir yaşam biçiminin esas bir unsurudur. Bu, bu makalenin tezinin ifadesini niye
koruduğunun nedenidir.
Savunduğum serbest ifade hakkı lehine tez, kişilerin değerli, iyi yaşamlarının olması
yeteneği ve beklentisini teşvik etmek için yasal kurumları şekillendirme gereksinimine dayalı
olduğu anlamında ‘mükemmeliyetçi’dir. Fakat ifadenin daha sıradan anlamında
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Özgürlüğün bir derece konusu olduğu hatırlamaya değerse de, hoşgörünün toplumsal anlamı için de aynı şey
geçerlidir.
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Yukarıdaki bölümde bahsedildiği gibi kamuya hitap etmedeki çıkarla bireylerin zoraki dinleyiciler yapılmama
çıkarları arasında uzlaşmaya her zaman bir gereksinim vardır. Bu saldırgan ve düşmanca konuşma için de
geçerlidir. Diyelim ki kitaplara uygulanan kurallar bu nedenle sadece birkaç TV istasyonunun dolayısıyla kamu
üyeleri için daha az tercihin bulunduğu bir ülkede TV’ye uygulananlardan farklılaşacaktır.
37
Bütün bir yaşam boyunca. Sınırlar içinde insanlar birinden birine değişebilirler.

mükemmeliyetçi değildir. Daha sıradan ifade tarzında mükemmel olmayan yaşam biçimlerini
tanır. Mükemmel olmayan yaşam biçimlerinin değerli olabileceğini tanır. Bunun ötesinde,
mükemmel olmayan yaşam biçimleri, ait oldukları toplum, bugüne kadarki yaşam doğrultuları
babında kişiler için en iyi olabilir. Bu görüş güçlü biçimde çoğulcudur. Birçok uyumsuz
yaşam biçiminin, fakat aynı zamanda birçok rekabet eden yaşam biçiminin değerini
tanımaktadır. Bu türden güçlü çoğulculuk, Rushdie hadisesinin gösterdiği gibi kendisini her
ne kadar mükemmel olmasa da kendileri çoğulculuk gerçeğini inkar eden yaşam biçimlerini
değerli olarak onaylıyor bulur. Tabii ki, bu gibi yaşam biçimlerinin altında yatan çoğulculukkarşıtı görüşler yanlış olarak görülür, ve bilgilendirdikleri yaşam biçimleri mukabil olarak
mükemmel değildir. Rekabet eden yaşam biçimleridir, fakat yine de değerli, yani kendilerini
takip edenlerin iyi ve ödüllendirici yaşamları olmasını mümkün kılıyor, ve bazı kişiler için
kendi durumları nedeniyle mümkün olan en iyi yaşantı türü olarak tanınırlar.
Hakim çoğulcu bir görünüşün rekabet eden yaşam biçimlerinin tanınmasına yol açtığı
durumda çatışma kaçınılmazdır. Çoğulcu, bazı yanlış inanışlarla bilgilendirilen yaşam
biçimlerinde değer bulurken, kaçınılmaz biçimde yaşantılarında neyin ve niçin değerli olduğu
konusunda bu yanlış inanışlara sahip kişilerden ayrılmalıdır. Hıristiyan Tanrının sözünü takip
ettiği için yaşantısını o kadar iyi görecektir. Ateist insanlara saygıyla bilgilendirildiği yada
dini sanata değer verdiği ve bu nedenle ateist duyarlılığı sergilediği için o kişinin yaşantısını
onaylayacaktır.
Çoğulcunun çoğulcu-olmayana gösterdiği saygı değerler farklılığını çoğulcunun
gözlerinden dahi gizleyebilir. Görünen uyum Rushdie’ninki gibi durumlar netleştirdiğinde
parçalanır. Bu gibi anlarda çoğulcu-olmayanlar çoğulcuların samimiyetine meydan okur. Bize
hiçbir zaman gerçekten saygı duymadınız, derler. Bizi sadece sizin görünüşünüze uyduğunda
onayladınız. Fakat siz hiçbir zaman bizim görüşlerimize ifade ettikleri doğru için saygı
duymadınız. Bütün bunlar boyunca siz sadece bizim kendi yolumuzda gitmemize izin vererek
görüşlerinizi bize zorladınız. Çoğulculuk iddianız bu nedenle yapmacıktır. Rushdie’ye
hoşgörünüzü bize hoşgörüsüz bir ruh içinde zorlamaktasınız (zira bizim onu reddetmemizi
hoşgörmüyorsunuz), ve aynı zamanda diğer kişilerin görüşlerinin hoşgörülmesi adına
inançlarımızı zorlayarak bize, çoğulculuk-karşıtlarına itiraz etmektesiniz.38 Çoğulcular bu gibi
suçlamalarla karşılaştıklarında sıklıkla rahatsız hissederler. Kendi yaşam biçimlerini (çoğulcukarşıtı yönleri dahil) tamamıyla eyleme dökebilmek üzere saygı duyduklarını iddia ettikleri
çoğulcu-karşıtı kültürlere (bu gibi konular üzerinde karar vermek için siyasi güçleri
olduğunda) izin vermedikleri için kendi çoğulculuklarının aslında yetersiz olduğunu
hissederler. Neye izin verileceğini neye izin verilmeyeceğini seçerler.
Fakat suçlama temelsizdir. Suçlayıcılar anlamlarını yanlış anlarken çoğulcu duruşun
yönlerini ele almaktadırlar. Çoğulcular rekabet eden yaşam biçimlerini tanıma erdemine
sahiptirler. Fakat bu gibi tanıma yargının terkedilmesinden yada genel şüphecilikten
kaynaklanmaz. Bu gibi duruşlar tutarsızdır.39 Tutarlı çoğulcular iyi yaşamı oluşturan nitelikler
hakkında kendi sağlam görüşlerine sahiptirler. Tutarsız olanın ve hatta rekabet eden fakat yine
de değerli yaşam biçimlerinin çoğulculuğunu tanımada farklıdırlar. Çoğulculuk, onay almaya
ve değerli kabul ettiği her türlü yaşam biçiminin her yönünün desteğine yönelmiş olduğu yada
bu yaşam biçimlerini kendi tahminleri altında aldıkları farzedildiği zaman yanlış
anlaşılmaktadır. Çünkü (kısmen) anlaşmadığı yaşam biçimlerinin değerini tanımaktadır,
çoğulculuk kendisini içinde çatışan ideolojilerin ve inançların kabul edildiği ve hoşgörüldüğü
bir topluma adamıştır. Fakat çatışmayı kabul etmenin çatışmadan sakınmanın bir yolu
olduğunu düşünmek bir yanılsamadır. Bu çoğulcuya karşı, sonunda hoşgörüyor
38

Tabii ki, bu bağlamda başka iddialar da bulunmaktadır. Bunlardan biri, yani birisi diğer kültürleri
hoşgörecekse diğeri bunlara yapılacak saldırıları sansürlemelidir, yukarıda ele alınmıştır.
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´Facing Diversity: The Case for Epistemic Abstinence´, Philosphy & Public Affairs, 19 (1990), 3 ve
´Liberalizm, Şüphecilik ve Demokrasi´ (1989) 74 Iowa Law Review 761 eserime bakınız,

‘göründükleri’ne dayamayı istediği kendi duruşuna sahip olduğu şeklinde ikiyüzlülük
suçlamasının esasıdır. Dolayısıyla yapmaktadır; tutarlı duruşu olan herkes için de geçerlidir.
Çoğulcu hoşgörü yeterince gerçektir, fakat toplumsal çatışmanın önlenmesi için bir reçete
değildir. Çatışma çoğulcu hoşgörüyle değil fakat baskıcı mükemmeliyetçi tekdüzelikle
önlenir.
Tabii ki, çatışmanın nasıl ele alınması gerektiği sorusu vardır. Rekabet eden görüşlerin
destekleyicilerinin kendi görüşlerini savunmak üzere hukuku kullanmalarına izin verilmeli
midir? Bu soru cevabını kendi dahili mantığı içerisinde rekabet eden her bir görüşte bulur.
Bazı düşünürler40 tarafından çatışan görüşleri uzlaştırmadan fazlasını yada pozisyon-ötesi
bulma teşebbüsü pek fazla gelecek vadediyor görünmemektedir. Burada araştırılan görüşler
serbest ifadeyi bastırmak üzere hukuku kullanma sorusuna çoğulcu bir duruşun imalarıdır.
İfade özgürlüğünün toplumda çoğulculuğu teşvik etmek üzere hukukun kullanılması için
çoğulcu bir tezin parçası olarak desteklenebileceğini göstermektedir.
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ÖZEL KORUMA DURUMU

Buraya kadar makale ifade özgürlüğüne saygı duyulması için bir durum ortaya koydu.
Anayasal hak bir yana ifade özgürlüğü hakkının haklı çıkarılması hakkında hiçbir şey
söylemedim. Bu tamamlayıcı kısım özet olarak bu son konuyu ele alacaktır. Işık tutmak
istediğim nokta hakkın darlığının ve anayasal duruşunun ifade özgürlüğünün göreceli
ekonomik refahtan yada tam istihdamdan daha önemli olduğu gösterilerek haklı çıkarılmasına
gerek olmadığıdır. Hak, kurumsal düzenlemelerin en iyi olarak ifade özgürlüğünün korunması
için anayasal hak kurumu yoluyla uydurulacağı esasında haklı çıkarılabilir.
Başlangıçta belirtildiği gibi ifade özgürlüğünün korunması için uygun kurumsal
düzenlemeler makul bir ölçekte farklı ülkelerin geleneğine ve uygulamalarına dayanır. Fakat
çağdaş toplumlar hakkında bazı genel gözlemler yapılabilir. İlk olarak bu makalenin tezinin
neyin esasını oluşturmadığının kaydedilmesine izin veriniz. İfade özgürlüğünün hiçbir zaman
uzlaşılmaması gerektiğinin esasını oluşturmuyor. Yukarıda kaydedildiği gibi, sunduğum iki
tezin ikincisi bunu yapmaya yakın geliyor, fakat sadece saf rıza-esaslı sansür ve korunan ifade
eylemlerinin küçük bir parçası olan suç oluşturma için geçerlidir. İkinci olarak, tezler serbest
ifadenin konuşmacının bireysel hakkı meselesi olarak korunması gerektiğinin esasını dahi
oluşturmuyor. Tezler kamu malı tezleridir. Bir hak lehine tez kurumsaldır. Serbest ifade hakkı
bulunan yetkili konuşmacılar, kendileri ifade özgürlükleri hukuku öne çıkarmakla sınırlı olan
kişilerin münhasıran ifade özgürlüğünü koruma motivasyondan sıklıkla şüphe edilen hükümet
kurumlarına dayanmasından çok toplulukta ifade özgürlüğünün korunmasının etkili bir
yoludur. Bunun ötesinde, bireylere meşru bir serbest ifade hakkı verilmesi mahkemelerin bu
özgürlüğün gardiyanları yapılmasının bir yoludur, ve göreceğimiz gibi bunu yapmak için
kurumsal nedenler vardır. Bütün bunlarla bana ifade özgürlüğünün korunmasının çoğu
Eyaletlerde tamamıyla bireysel ifade özgürlüğüne dayandığı görünmektedir. Kamu kültüründe
ve hukuki kurumlarda ek tanınmasını gerektirmektedir.
Söylemeye gerek yok, tezlerim evrensel bir ifade özgürlüğü hakkı oluşturmaz. Ne de
ifade özgürlüğü değerinin tüm beşeri toplumlar için evrensel olmasını oluşturur. Tezlerin
dayandığı mülahazaların tanıdığımız çoğu toplum için de geçerlidir. Fakat evrensel olmasalar
da, ve tabii ki tezlerin bölümlenmesi ülkeden ülkeye değişen kültürel özelliklere
dayanmaktadır. Nihayet, bu makalenin tezleri geleneksel liberal serbest ifade doktrininin tüm
yönlerini kapsamazken, çağrıştırdıkları ifade özgürlüğüyle sınırlı değildir. İfade durumlarında
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özel kuvvetleri olabilir fakat kişileri farzedelim ki gayri-ahlaki cinsel etkinliklerden uzak
durmaya zorlama gibi bazı ahlaki paternalizm biçimlerini kınamaya uygulanabilir.
Bütün bunları söyledikten sonra, tezler serbest ifadenin büyük önemine işaret
etmektedir. Yaşam biçimlerinin iletilmesi, korunması ve geliştirilmesinin bir yolu olarak
birisinin yaşama biçiminin geçerli kılınması temel gereksinimine dayanırlar. Çağdaş yaşam
şartlarında bu gibi mülahazalar çoğulcu toplumların temel esaslarına temas ederler. Bu
bağlamda burada ima ettiğim tezler liberal bir serbest ifade özgürlüğü doktrininin esasını
oluşturmak üzere diğer üç tezi birleştirmektedir. Diğer üçü: (1) demokratik hükümetin bir
önşartı olarak ifade serbestisi; (2) çoğulcu bir kültürün refahı için hayati olarak ifade
serbestisi; (3) muhtemel suistimalleri ve güç çürümesini kontrol etmede önemli bir unsur
olarak ifade serbestisi. Dört tezin tamamı ifade özgürlüğünü çoğulcu demokrasilerin siyasi ve
medeni kültürünün temel bir parçası yapma gereksinimine işaret etmektedir.
Günlük kısa vadeli siyaset ile kültürümüzün temel özelliklerini koruyan siyasi
yaşantımızın yönleri arasındaki fark için kurumsal tanıma sağlayan yasal düzenlemeleri tercih
etmek için gerekçe bulunmaktadır. İfade özgürlüğü ikincisine aittir, ve kültürümüzün
esaslarına verilen kurumsal korumayı almalıdır. Güçlü bir hukuk üstünlüğü geleneği ve siyasi
karmaşıklığı ile aydınlanmış yargısı olan ülkeler için uygun olarak bunu yapmanın bir yolu
koruması için ilk sorumluluğu mahkemelere tahsis etmektir. Bu sağlamlaştırılmış haklar
beyannamesine dahil edilmesinin ana gerekçesidir. Bu gibi güçlendirmenin anlamı konuyu
sıradan siyasi karar-almanın kısa-vadeli baskılarından uzaklaştırmasıdır. Kararları hukukun
üstünlüğü doktrini kapsamında günlük siyasi baskılardan bağımsızlığın keyfini çıkaran
mahkemelerin eline teslim eder. Bu ifade özgürlüğü hakkındaki kararların apolitik yada
demokratik olmadığı anlamına gelmez. Genellikle çatışan çıkarlar arasında çarpıcı
uzlaşmalarla ilgili olan hem çağrışımlarında hem de bunların altında yatan nedenlerinde
baştan başa siyasidirler. Aynı zamanda mahkemelerin kamu görüşüne uygun biçimde tepkisel
olduğu anlamda demokratiktirler. Fakat kamu görüşü araştırmalarında belirtildiği gibi değil
fakat ülkelerinin kamu kültüründe ifade edilen kamu görüşüne tepkiseldirler. Kamu için tercih
taşımayan çağrışımları olabilir, bunlar uzun süredir popüler olmamaya devam eden
çağrışımlar. Bu çağrışımlara saygı duymada mahkemeler tanımı itibarıyla kamu desteği
taşıyan kamu kültürünün yozlaşmasından sakınırlar.
Meşru hakların güçlendirilmesi ve özel koruması, öğreniyoruz ki sadece konularının
öneminin yansıması değil, kendileriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde kurumsallaştırılmış
düzenlemelerin yansıması olabilir.

2.

Hoşgörü Olarak Konuşma Serbestisi
DAVID A. J. RICHARDS

Serbest konuşma teorisi hem siyasi felsefeciler hem de avukatlar için disiplinler arası ve
mukayeseli çalışmanın doğal konusudur. İlk olarak, genel normatif felsefe konularının
sözkonusu olduğu (örneğin, faydacı yada mükemmeliyetçi teleolojik sonuççuluğa karşı
deontolojik doğal haklar) yüksek düzeyde soyut unsuru bulunmaktadır; ve ikinci olarak, tarihi
ve içinde serbest konuşmanın tarihsel olarak dönüşen tam anlamı hakkında hem siyasi hem de
hukuki düzenlemeleri içeren anayasal düşünce geleneğinde vücut bulduğu içeriksel unsuru
bulunmaktadır. İki unsur (siyasi teori ve yorumlayıcı tarih) arasındaki uygun denge çeşitli
tümü bir şekilde serbest konuşmaya bağlanmış hukuki sistemlerde farklılık göstermektedir.
Yazılı anayasaları ve yargı gözetimi olan ülkeler (Birleşik Devletler, Kanada, Almanya, ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin geçerli olduğu ülkeler) soyut normatif teze serbest
konuşmanın örf hukukunun üst parlamenter hukukun yorumlanmasının ışığında bir ülkesi
olduğu Britanya gibi bir ülkeden1 daha fazla rol vermektedir; ve fazlaca soyut dili olan yazılı
anayasalar (Birleşik Devletler’inki gibi) kapsamında uzun hukuki gözetim geleneği olan
ülkeler nispeten garantilerin taslağının daha özel terimlerle2 çizildiği İkinci Dünya Savaşı
sonrası yakın geçmiş anayasaları (Birleşik Devletler tarzı adli gözden geçirme) olan
ülkelerden (Almanya gibi) daha fazla sıklıkla hem siyasi teorinin soyut tezlerine hem de
yorumlayıcı tecrübelerinin uzun tarihine atıfta bulunmaktadır. Serbest konuşma çalışmasının
iki unsuru buna bağlı olarak bu gibi farklılaşmalara dayalı olarak farklı biçimlerde karşılıklı
etkileşime girecektir. Örneğin, faydacılığın normatif teorisi, hakların deontolojik bir teorisi
hem ABD hem de Alman anayasacılığının daha iyi bir ifadesi olabilecekken, doğal olarak
Britanya serbest konuşma anayasal alanına uyabilir. Mukayeseli-esaslı deontolojik teoriye ve
adli gözden geçirmeye çekici gelen sistemler (Almanya ve ABD’ninki gibi) dahi göreceğimiz
gibi, bu gibi teorileri doğrudan serbest konuşma esas konuları (örneğin, onur kırıcı grup
hukukun anayasalcılığı) üzerinde bulunan biraz farklı bir biçimde yorumlamaktadır.
Bu deneme üzerine çalışma 1992 ilkbahar döneminde NYU Hukuk Okulunda meslektaşım Profesör Thomas M.
Franck ve Almanya, Heidelberg, Max-Planck-Inctitut für auslandisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Hukuk Okulunda Ziyaretçi Profesör Dr Georg Nolte ile ortaklaşa verilen mukayeseli Alman / Amerikan medeni
özgürlükleri üzerine bir seminerden fazlasıyla yararlanmıştır. Hem Tom Franck hem de Georg Nolte bu
denemeyi şükranla okudular ve akıllıca eleştirdiler, ve beni hatalardan korudular; kalan hatalar benim
hatalarımdır. Nolte bana burada sunulan tezin Lee C. Bollinger, The Tolerant Society: Freedom of Speech and
Extremist Speech in America (Oxford University Press, New York, 1986)’da sunulana bir aileye benzerliği
olduğunu önerdi.
1
Bu sorunun Britanya serbest konuşma hukukuna özel bir odaklanmayla iyi ele alınması için, Eric Barendt,
Freedom of Speech (Clarendon Press, Oxford, 1985) eserine bakınız. Kendi örfü hukukuna ek olarak, Büyük
Britanya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne imza atmıştır, ve Sözleşmenin gerektirdiği ölçüde yazılı
garantilerinin ve yorumlayıcı kurumlarının hükmü altındadır. Genel olarak bakınız, Mark W. Janis ve Richard S.
Kay, European Human Rights Law (University of Connecticut Law School Foundation Press, Hartford, 1990).
2
Örneğin, Alman Temel Hukukunun 5.Maddesi metin olarak konuşma, araştırma ve öğretim (Madde 5(2)de)
özgürlüğü arasında ilki üzerinde (Madde 5(2)de) özel metin sınırlamaları koyarak fakat ikincisi üzerinde hiçbir
sınırlama koymadan ayrım yapmaktadır. Bakınız, Basic Law of the Federal Republic of Germany (Federal
Hükümet Basın ve Bilgi Ofisi, Bonn, 1987). Aksine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 10, (Madde
10(1)de) genel olarak (Madde 10(2)de) bu hakka uygulanabilir kısıtlamalara tabi olarak ifade özgürlüğü hakkına
genel bir garanti sağlamaktadır. Bakınız Janis ve Kay, European Human Rights Law, p.xx.

Bu deneme hem serbest konuşma teorisinin her iki unsurunu bu konular hakkında
ABD anayasal perspektifinden ele almaktadır. İki genel normatif serbest konuşma teorisinin
(yani, faydacılık ve demokrasi tezi) ana hatlarını çizerek ve bunları eleştirerek başlıyor ve
daha sonra üçüncü bir görüşü (hoşgörü olarak serbest konuşma) sunuyor ve hem siyasi teori
olarak hem de Amerika’nın tarihsel olarak sürekli yorumlayıcı tecrübesinin değerlendirmesi
olarak köklü yararlarını tartışıyorum. Tezimin gücünü ABD anayasalcılığının serbest
konuşma ilkesinin grup hakaret yasalarına anayasal sorun verdiği yönünde biraz farklı
görüşünün sonuca varan savunması biçiminde daha keskin odağa getiriyorum.
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SERBEST KONUŞMANIN FAYDACI MODELLERİ

Serbest konuşma lehine faydacı tezler J.S.Mill’in On Liberty’deki3 klasik olarak karmaşık ve
nüanslı tezleri ve Oliver Wendell Holmes’un Abrams v. Birleşik Devletler’deki4 karşı
çıkışındaki Sosyal Darwinci rekabetin ahlak-dışı sunumlarındaki ham çekiciliğinde olduğu
gibi geniş çeşitlilikte biçim almaktadır. Bu tezlerin soyut yapısı, serbest konuşmanın
korunmasının genelde zevkin tüm duygulu yaratıklar arasında acı üzerindeki en büyük net
bakiyesini teşvik ettiği için haklı çıkarılmasıdır. Fakat bu gibi tezler serbest konuşma
ilkelerini ABD anayasal hukukunun şimdi gerektirdiği türde haklı çıkarmayacaktır. Zevkin acı
üzerindeki net toplamı sıklıkla konuşmanın sınırlanmasıyla ilerletilir fakat kızdırılmaz. Geniş
halkçı çoğunluklar genellikle toplumdan dışlanmış muhaliflerin baskısını beslerler (hedonik
anlamda); muhaliflerin sayısı ve acıları nispeten küçüktür; ve sıklıkla acıların zevk üzerine
farkı kapatmak için hiçbir karşılayıcı gelecek net toplamı yoktur. Holmes’un daha şüpheci ve
daha az insani faydacı vizyonu bu nedenle rekabet eden faydacı sonuçların Mill’inkine göre
daha sağlam dengelemesini yansıtabilir. Holmes için, serbest konuşma değerleri sadece
herhangi kimseye zarar vermesi muhtemel olmayan ve kendisinden bir şey öğrenilebilecek
‘zayıf saklılıkları’5 korumalıdır; siyasi olarak (Eugene Debs’in ABD’nin 1.Dünya Savaşı’na
katılımına katılımına meydan okuması yada sonrasında bununla karşılaştırılabilir Vietnam
Savaşı muhalifleri gibi) mevcut kurumlara ve politikalara tehdidi açık ve bu kurumlara ve
politikalara yararı açık olmayan daha etkin konuşmacıyı korumayacaktır. 6 Fakat bu yaklaşım
kararlılıkla ABD anayasal hukukunda serbest konuşmanın korunmasına yönelik mevcut
yaklaşım değildir. Her iki durumda da ABD savaş politikalarına itibarlı eleştirel karşı koyuş
isabetle korumaya en çok değen muhalif konuşmaydı. Aksi halde, serbest konuşmanın
korunması sadece fanatiklerin inanılmaz budalalıklarına genişletilecektir.
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Bakınız, John Stuart Mill, On Liberty, ed. Alburey Castell (Appleton-Century-Crofts, New York, 1947), bölüm
2-3.
4
250 US 616 (1919).
5
Abrams v. Birleşik Devletler, 250 US 624 (1919), at 629.
6
Holmes’un serbest konuşma üzerine görüşlerinin bu yorumlaması Gitlow v. New York, 268 US 652
(1925)’teki karşı çıkışının daha genişleyici diliyle tutarsız değildir. (Eğer uzun vadede proleteryen diktatörlükte
belirtilen inançlar topluluğun hakim güçlerince nasıl olsa kabul edilecekse, serbest konuşmanın tek anlamı
kendilerine şans verilmesi ve yollarını seçmeleridir’) eğer bu dil Holmes’un Debs’e karşılık siyaseten yetersiz
gördüğü bir marjinal sol-kanat sosyalist siyasi grubun korunması bağlamında metinsel olarak anlaşılacaksa.

Serbest konuşmanın siyasi süreç modeli bu gibi konuşmanın temel işlevini demokratik siyasi
sürecin siyasi tartışmanın demokratik biçimde siyasi gücü ele geçirmiş geçici çoğunluk
tarafından suistimal edici sansürlenmesi olduğu şeklinde algılar. John Hart Ely tarafından
sunulan bu görüşün biçiminde, teorinin çekiciliği adli gözden geçirmeye demokratik itiraza
doğrudan cevaptır.7 Bu model üzerinde, serbest konuşma hakkında adli gözden geçirme adli
gözden geçirmeye demokratik itirazla çatışmaz; adli gözden geçirme burada demokrasinin
kendisinin bütünlüğünü geçici bir çoğunluğun kendi lehine siyasi tartışmanın gündemini
yönlendirerek kendi gücünü sağlamlaştırmak üzere gayrımeşru teşebbüsünden korur. Adli
makamlar, Ely’nin görüşüne göre, gayrımeşru olarak demokratik çoğunluklar üzerine köklü
bir değer koyar, fakat demokratik süreç adilliğini meşru olarak ısrar eder ve gözetler.
Serbest konuşma korumasına bu yaklaşımın tutarlılığı demokratik meşruluğun, yani
demokratik çoğunlukların meşru olarak uygulayabileceği yada uygulamayacağı siyasi güç
biçimlerinin arkaplan kavramasını gerektirmektedir. Fakat demokrasi fikri temelinde yarış
edilebilirdir; iyi işler bir demokrasi için neyin esas olduğu neyin olmadığı yada serbest
konuşmanın meşru kapsamını belirleme amaçlarıyla demokratik ‘hastalık’ olarak neyin
hesaba katıldığı hakkında görüşler farklılaşır.8 Örneğin, demokratik tartışmanın meşru
kapsamı ya dar yada geniş olarak yorumlanabilir. Dar yorumlama bu gibi tartışmayı
çoğunlukçu siyasi güç için başlıca yarışanlar arasındaki siyasi kampanyalardaki doğrudan
çatışma halindeki konularla sınırlar;9 daha geniş yorumlama bu gibi tartışmayı genel olarak
siyasi gücün ve özellikle de demokrasinin meşruluğu dahil herhangi muhtemel konuya uzanır
olarak oluşturur.10 Bu yorumlamalardan hiçbiri serbest konuşmanın korunması için güvenli ve
ikna edici bir esas sağlamaz. Dar yorumlama kapsamını uzlaşma politikasıyla sınırlayarak
serbest konuşmayı küçümser; dolayısıyla tam olarak muhalif yolu sıklıkla adalet ve ortak
iyiliğin esas konularının incelenmesinde çok önemli olan siyasi anayoldan korumadan hariç
tutar. Daha geniş yorumlama serbest konuşmanın kendisi dahil meşruiyetin temel esaslarına
saldırıları koruyarak kendini demokratik meşruluktan taviz veriyor olarak görmektedir. Eğer
bu gibi saldırılar korunmalıysa, mevcut ABD yasalarının gerektirdiği 11 gibi, bu gibi korumayı
izin verdiği konuşma bazen kendiliğinden bilinçli biçimde bunu ters çevirmeyi amaçladığında
değişmez biçimde demokrasiyi ilerlettiği esasında haklı çıkarmak biraz zorlamalı
görünmektedir. Bu gibi konuşmaya, tabii ki her zaman demokratik biçimde belirlenmiş
politikaları ve amaçları ileriye götürdüğü için değil içgüdüsel olarak değer vermekteyiz.
Bu sonraki nokta demokrasiye yada daha net olmak gerekirse bağımsız köklü
değerlerine saygı gösterdiği ölçüde demokratik anayasalcılığa değer vermemizi önermektedir;
ve bu değerlerin kendisi çoğunlukçu siyasi süreci mükemmelleştirme bağlamında makul
biçimde anlaşılamaz. C.Edwin Baker geçenlerde tüm kişilerin ahlaki belirleyiciliğine eşit
saygı köklü değeri bağlamında bu noktayı ortaya koymuştur ve meşru olduğu ölçüde
demokrasinin bu bağımsız değeri gerçekleştiren bir siyasi süreç meşruluğunu
değerlendirmektedir;12 ve Kent Greenawalt dini özgürlük ilkelerine ve serbest konuşmanın bu
7

Bakınız John Hart Ely, Demokrasi ve Güvensizlik: Bir Adli Gözden Geçirme Teorisi (Harvard University Press,
Cambridge, Mass., 1980), esp. ch.4.
8
Serbest konuşmanın iyileştireceği demokratik hastalıklar üzerine perspektifler için, bakınız örn. Vincent Blasi,
‘Hastalık Perspektifi ve İlk Değişiklik’, Colum. L. Rev. 85 (1985), 449; ve Owen M. Fiss, ‘Serbest Konuşma ve
Toplumsal Yapı’, Iowa L. Rev. 7 (1986) 1405; Owen M. Fiss, ‘Neden Devlet?’, Harv. L. Rev. 100 (1987), 781.
9
Bakınız Robert Bork, ‘Nötr İlkeler ve Bazı İlk Değişiklik Sorunları’, Indiana L. J. 47 (1971), 1. Federal bir
hakim olarak, Bork bu gerekliliğin daha kapsamlı bir yorumlamasını sundu, bakınız Ollman v. Evans, 750 F.2d
970, 995 ff. (DC Cir. 1984).
10
Bakınız Alexander Meiklejohn, ‘İlk Değişiklik bir Mutlaklıktır’, Supreme Court Review (1961), 245.
11
İlgili tartışmalar için, bakınız David A. J. Richards, Hoşgörü ve Anayasa (Oxford University Press, New York,
1986), 178-87.
12
Bakınız, genel olarak, C.Edwin Baker, Beşeri Özgürlük ve Konuşma Hürriyeti (Oxfor University Press, New
York, 1989), özellikle bölüm 3.

ilkelere doğru ifade vermedeki önemli yerine dair dikkate değer ABD anayasal taahhüdü
bağlamında benzer bir tez geliştirmiştir.13 Serbest konuşmanın vicdan özgürlüğünün
iletişimsel çıkarlarına ifade vermesi gerektiği ölçüde, serbest konuşmanın korunmasının
siyasetle sınırlanması açıkça yetersizdir. Greenwalt ortaya koyduğu gibi: “Dini görüşler
özgürlüğü tanındığında, korumalı konuşmayı korumasız konuşmadan, diyelim ki bilim yada
kişisel ahlak hakkında olandan ayırdetmek saçma olur.’14 Baker ve Freenawalt’ın bakış
açısından, anayasal olarak meşru siyasi güç (vicdanın uygulanması için temel olan tüm
vakıalar ve değerler dahil) vicdan özgürlüğü gibi ahlaki bağımsızlığın köklü sınıflarına saygı
göstermelidir; kişilerin ahlaki bağımsızlık yapısal güçlerini uyguladığı serbest konuşma hakkı
mütekabil olarak bu gibi tüm konulara genişler. Serbest konuşmanın korunmasının siyasetle
sınırlanması, bu görüşe göre, gayrimeşrudur çünkü kişileri serbest bir halkın ahlaki
kendiliğinden yönetimi için önemli olan ayrılmaz özgürlüklerden mahrum bırakan sansür
biçimlerine izin verir. Bu özgürlüklerin birçoğu, doğalarında siyasi değildir. Serbest
konuşmanı korunmasının siyasi olanla sınırlanması bu nedenle gayrımeşrudur çünkü haklaradayalı anayasal meşruiyet testinde, hür kişilerin temel haklarının eşit korunmasında başarısız
kalmaktadır.
Baker ve Greenawalt (benim görüşümde biraz da haklı olarak) demokratik
anayasalcılığın ilkeleri hakkında daha geniş bir araştırma projesi önermektedir. Bu ilkeler,
çoğunlukçu siyasi sürecin siyasi süreç modeli, yani siyasi sürece daha gerçekten çoğunlukçu
(ve dolayısıyla demokratik) hale getirme üzerinde ABD anayasal geleneğinin yada
savunulabilir demokratik siyasi teorinin sağlam yorumlanması meselesi olarak anlaşılamaz.
Yorumlayıcı bir konu olarak, anayasal gelenek (demokratik çoğunluklar gücü dahil) bütün
siyasi güç biçimlerini suistimale açık görür; bu gibi gücü (adli gözden geçirme dahil) bu gibi
güce hükümetin meşru amaçları, başka bir deyişle insan haklarına saygı ve kamunun iyiliği
için gücün kullanımı doğrultusunda gem vurmak için tasarlanmış bir kurumsal sınırlamalar
sistemine tabi kılar.15 Azınlıklar sözkonusu olduğunda sıklıkla hem insan haklarına hem de
kamu iyiliğine saygıya düşman Mükemmelleştirilmiş bir siyasi çoğulculuk anayasal
meşruluğun ölçümü olamaz. Demokratik siyasi teorisi konusu olarak, siyasi süreç modelleri
benzer şekilde bir tercih faydacılığı biçimine dayanmaktadır. Bu gibi faydacılığın mevcut
ABD yasalarının gereği olarak sadece bahsi geçen kusurları yoktur; bağımsız olarak yetersiz
normatif eşitlik teorisi altında çağdaş eleştirelliği araştırmaya tabi tutulmuştur. Bu eleştirinin
bir kısmı, eşitlik teorisinin kişilerin eşitler olarak ele alınması normatif düşüncesinde insan
haklarına saygının yerine yeterli ifade vermedeki başarısızlığıdır.16 Anayasal ilkelerin siyasi
gücün uygulanması yollarını gözetime ve sınırlamaya tabi kılmasının hem sağlam
yorumlaması hem de savunulabilir siyasi teorisinin konusu olarak daha iyi kavrayan alternatif
bir demokratik anayasalcılık görüşüne gereksinimimiz vardır.

3

SERBEST KONUŞMANIN HOŞGÖRÜLMESİ MODELİ

Dinsel özgürlük ve konuşma serbestisi teorileri bu alternatif araştırma projesinin doğal
başlangıç noktalarıdır çünkü Amerikan dinsel özgürlük ve konuşma serbestisi teorileri siyasi
güç uygulamalarının anayasal olarak meşru olacaklarsa haklı çıkarılmasının gerektiği
13
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bağlamında makul kamusal tezin merkezi yapısal unsurlarıdır. Anayasal tezin ABD’de basit
siyasi tezden farklı bir onuru ve ağırlığı bulunmaktadır çünkü siyasi gücün uygulanmasında
meşruiyete neyin yardım ettiği temel sorusunu ele almaktadır. Başlangıcından itibaren bu
anayasal proje için tüm siyasi güç biçimlerinin suistimale açık olmadığı fakat farklı bir
biçimde suistimale açık oldukları yönünde temeldi. Suistimale açık siyasi güç kişileri bilme,
anlama ve temel insan hakları için etkin talepte bulunma yeterliliğinden mahrum etmiştir.
Sonuç olarak, siyasi güç eşit haklarda adaleti takipte ve kamu iyiliğinin takibinde tüm
benzerlerinin çıkarlarını geliştirmedeki doğru rolünden çarpıtılmıştır.17 Dini hoşgörü lehine
olan tez, Thomas Jefferson ve James Madison gibi önde gelen ABD anayasalcıları için, 18 hem
siyasi gücün suistimale edilebilirliği (vicdan özgürlüğünün çarpıtılması) hem de anayasal
çözüm (Devletin grupsal dinsel inancı zorlama yada teşvik etmede herhangi güçten mahrum
bırakılması) yolunda bir modeldi. Fiiliyatta, siyasi gücün dini amaçlarla uygulanması dinsel
gerçeğin dini konular hakkında tüm makul incelemenin ölçümü olarak grupsal bir anlayışını
güçlendirmiştir; dolayısıyla kişileri bu gibi konularda kendi ahlaki takdirlerini makul biçimde
uygulamadaki ayrılmaz insan haklarından mahrum etmiştir. Bu gibi siyasi güç uygulamaları
kişileri makul hükümetten mahrum bırakmış bir tür kendini sürekli kılıcı siyasi irrasyonelliği
güçlendirmiştir; siyasi güç ne kişilerin kendi ahlaki ve dini yaşantılarında kendini makul
yönetim hakkına saygı duyan ne de kendi makul eleştirellik yetkisini eşit adalet ve kamu
iyiliği bağlamında tabi kılmayan şekillerde uygulanmıştır. Anayasal ilke tezinin isabetli
biçimde yaptıkları çünkü bu gibi siyasi güç suistimallerini haklara saygı ve siyasi gücün
adaletin ve kamu iyiliğinin ilerletilmesi için kullanılması bağlamında siyasi gücün
aklanmasının hizmetinde uygun sınırlamaya tabi kıldıkları yönünde ağırlığı vardır.
Konuşma serbestisi ilkesi anayasal ilkeler ve yapılar arasında yaptığının merkezi
rolünü oynamaktadır çünkü Devleti vakıalar ve serbest bir halkın makul biçimde yüksek
düzen çıkarının bulunduğu değeri hakkında samimi kanaati ifade eden konuşmanın değeri
yada kapsamının değerinin kendini güçlendirici yargılara dayalı konuşma üzerinde güçten
mahrum etmektedir. Bu ilgi gerekçelerinin ahlaki güçlerinin kişilerin kendi yaşantılarına ve
topluluklarına dirençli değer vermesi yoluyla serbestçe uygulanmasından daha az değildir.19
İlgili anlamda konuşma hem sansürleyici devlet yargılarının geniş anlamıyla toplumda makul
tartışmanın ölçümü olmamasını temin etmek hem de hür bir halkın hem insan haklarına
saygıyla hem de vatandaşlar olarak bu gibi haklara ve kamu iyiliğine saygısı bağlamında
hesap verilebilir siyasi güç tutma haklarının mümkün olan en geniş makul yetki kullanımına
izin vermek için Devlet kontrolünün belli biçimlerinden arınmış olmalıdır. Eğer anayasal tez
kendi onuru ve ağırlığı için siyasi gücü bu gibi bağımsız makul haklı çıkarma testlerine tabi
tutmaya dayanırsa, konuşma serbestisi bu gibi haklı çıkarmanın uygulanabilirliğinin temelidir;
anayasal meşruluk esasında tüm siyasi güç biçimlerinin açık tartışma ve eleştiriye tabi
tutulmasının gerektiğine karşı makul kamu tezi için anayasal bir alan temin etmektedir. Eğer
Devletin konuşmanın değeri ve bedeli üzerine çoğunlukçu yargısı bu gibi söylevin
uydurulması gereken zorba tedbirse, tabii ki bütün projeyi boşluğa ve küçüklüğe mahkum
edecektir.
Bu tezin cesareti James Madison’un konuşma serbestisinin vicdan özgürlüğünün
ayrılmaz bir insan hakkı olduğu tezinin değerlendirmesi olduğunu savunma biçiminde
saklıdır.20 Dinsel hoşgörü tezi, daha önce belirttiğim gibi, Devletin din üzerinde hiçbir
gücünün olamayacağı çünkü özel dini inançların değeri ve bedeli hakkında uygulanabilir
Devlet yargıları kişilerin kendileri için makul biçimde bu gibi yargılar verme haklarına saygı
17
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duymada başarısız kalmaktadır. Düşünce devletin belli dini inançların sahte yada zararlı
olmasını yargılamada her zaman hatalı olmayacağından çok, bu tür yargıların, ilke olarak,
kişilerin bu konulardaki kendi yargılarını makul biçimde uygulama hakkına saygıya kendini
adamış bir Devlet tarafından yapılabileceğidir. Dinsel Özgürlük İçin Virginia Yasası’na kendi
yaptığı başlangıç düzenlemesinde, Jefferson ortaya koymaktadır:
ilkelerin belirtilmesini yada yayılmasını kötü eğilimlerinin medeni hakimin tabii ki eğilimin hakimi
kendi görüşlerini yargı kuralı yapacağı için bir defada tüm dinsel özgürlüğü tahrip eden tehlikeli bir
yanılgı [sic] olduğu varsayımıyla sınırlamak ve başkalarının hislerini sadece kendilerininkiyle
bağdaştıracakları yada farklılaşacağı için onaylamak yada kınamak.21

Aslında, dinsel özgürlüğün daraltılması dinsel grup esasında haklı çıkarılamaz fakat sadece
yaşam, özgürlük ve mülk gibi laik genel mallara zararların önlenmesi bağımsız esasında haklı
çıkarılabilir. Jefferson’un ortaya koyduğu gibi, ‘medeni hükümetin haklı amaçlarıyla ilkeler
barış ve iyi düzene karşı açık eylemlere dönüştüğünde görevlilerinin müdahale etmesi için
zaman yeterince gelmiştir’; zararlı inancın delillerle çürütülmesinin vicdan hakkına saygıyla
uyumlu normal vasıtalar ‘serbest tez ve tartışma’dır.22 Başka bir yerde yazdığı gibi:
‘komşumun yirmi tanrı olduğunu yada hiç olmadığını söylemesi beni hiç yaralamaz. Ne
benim cebimden yankesicilik yapmaktadır ne de bacağımı kırmaktadır.’23 Devlet gücünün
uygulanmasının genel malların korunmasıyla sınırlanması kişilerin ahlaki güçlerinin bağımsız
uygulanması için yaşamı, özgürlüğü ve mülkü yorumlayabileceği ve tartabileceği çeşitli yollar
için saygı ifade eder.
Madison aynı tezin konuşma için özel bir korumayı haklı çıkardığını çünkü Devletin
taşınan inançları ifademizin, geliştirmemizin ve gözden geçirmemizin yolunu oluşturan
konuşmanın değeri hakkında aynı tür gayrımeşru yargılar verme ve uygulama eğiliminde
olduğunu gördü. Buna bağlı olarak, konuşma serbestisi ilkesi Devletin söylenilenin gerçekliği
yada değeri hakkındaki yargılarının uygulanmasına karşı yasaklama (dolayısıyla çağdaş
konuşma serbestisi doktrininin konuşmayı rızaya-dayalı kısıtlamaları yasaklamasını
bekleme24) biçimini aldı. Konuşmanın daraltılması için kriterler Jefferson’un dinsel
özgürlüğün sadece laik zararlara yol açarak ‘ilkeler eylemlere dönüştüğünde’ daraltılması
kriterleriyle (‘açık ve mevcut tehlike’ testinin karşılanması için yüksek ölçüde talepkar çağdaş
Amerikan gereksinimleri, bir başka deyişle bazı beklenen, delillerle çürütülemez ve çok ciddi
laik zararla25) aynıydı.
Madison’un yaygın koruma görüşü siyasi meşruluğu sözleşmeci kavrayıştan
kaynaklanmaktadır; Devlet gücü sadece rasyonel ve makul kendini yönetmede temel yüksekdüzen çıkarları olduğu anlaşılan hiçbir kimsenin makul biçimde reddedemeyeceği biçimlerde
hareket ettiğinde kabul edilebilir.26 Bu görüş açısından, vicdan siyasi güçten muaf ayrılmaz
bir insan haktır çünkü bu sözleşme kavrayışıyla uyumlu olarak, kişilerin eşit saygı bağlamında
hükümetin meşruluğu gibi siyasi değerler dahil egemen ahlaki eleştiricisi olmalarını mümkün
kılan haktır. Bu hak için anayasal olarak teminat altına alınmış saygı özgür ve eşit kimselerin
hükümetin haklarına saygı duyup duymadığının ve itaati haklı çıkaran bir biçimde kamunun
iyiliğini takip edip etmediğinin nihai yargıçları olmalarını ve eğer öyleyse hangi şartlarda ve
hangi ölçüde olduklarını temin eder. Konuşma serbestisinin kapsamı, dolayısıyla anlaşıldığı
21
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şekliyle doğası itibarıyla siyasi güç gayrımeşru olduğunda yada daha aşırı ucunda devrim
haklı çıkarılabildiğinde fiili durumlardan çok daha fazla genişleyici olmalıdır. Konuşma
serbestisinin amacı haklara-dayalı siyasi gayrımeşruluğun sıklıkla haklı çıkarıldığı esasında
bu devrim değildir, fakat bu üzerinde düşünülecek nihai meşruluk sorusu, ayrılmaz vicdan
hakkına saygıyla uyumlu olarak, kimlerin haklı siyasi güç taleplerinin araştırıcı biçimde test
edilmesi ve sorumlu tutulması gerektiği bağlamında nihai özgür ve eşit egemenler olacaklarsa
her zaman canlılıkla özgür kişilerin kamu zihniyetine hitap etmelidir. Kişiler makul biçimde
bu anayasal ilkeyi reddedemezler çünkü siyasi gücü kendi meşruluğunun temel
gereksinimlerine karşı sorumlu tutmak için tek makul esası temin etmektedir. Fakat aynı
zamanda vicdanın korunması olan konuşmanın korumaları dar anlaşılan dinsel konuşmayla
sınırlanamaz (örneğin, Jefferson’un önerdiği gibi).27 Madison’un federal hükümet tarafından
1798 Yabancı ve İsyan Kanunu28 kapsamında açılan davalara itirazı hükümetin kişilerin neyi
makul bulabilecekleri ve bulmaları gerektiği konusunu çözmek üzere siyasi eleştirelliğin
meşru kapsamı hakkında kendi inançlarına uygunsuz biçimde izin verdiği yönünde şüpheli bir
yargı uygulama peşinde olduklarıydı. Bu, tabii ki, Jefferson’un dinsel zorbalıkta kaydettiği
aynı Devlet gücü suistimaliydi. Eğer herhangi bir şey varsa, konuşmanın açıkça Devlete
eleştirel yaklaşması halinde bu gibi suistimallerin çekiciliği daha büyük olacaktı. Buna bağlı
olarak, konuşma en azından karşılaştırılabilir türde bir koruma altında olmalıdır.29
Bu gibi korumanın kapsamı açıkça değerler hakkında makul dikkatli tartışma
kapsamında ölçeğinde evrimleşen bir kamusal anlayışa tepkiseldir; korumalı vicdan
görüşünün makul uygulaması genişledikçe, konuşma serbestisinin alanı da genişler. Bu gibi
arkaplan kaymaları ABD adaletinin halen konuşma serbestisi ve özgür basın teminatlarını
uygulandığı genişleyen ifade sınıflarını açıklar. Örneğin, yıkıcı demokrasi30 ve onur kırıcı
yayın31 artık tamamıyla korunmaktadır; ve bunun çoğu geleneksel olarak konuşma serbestisi
korumasından hariç tutulmuştur – savaş kelimeleri,32 bireylerin şöhretinin zedelenmesi,33
müstehcen malzemeler34, reklamcılık35 - artık daha tam korumalıdır. Madison’un kendisi tezin
kapsamını vicdan özgürlüğünden kamunun hem din hem de Devlet eleştirisinin korunmasına
genişletmiştir; ve çağdaş adalet bunu ötesinde muhalif ifadeleri koruma tezini temelde
istekten çok bu gibi muhalefete düşmanlıkla güdülenen çoğunluklarca bastırmadan açık ve
mevcut laik zarar tehlikeleriyle mücadele etmeye genişletmiştir. Madison’un açıkça gördüğü
gibi, konuşmanın sansürlenmesinde olduğu gibi adil olmayan dinsel zorbalıkta görülen
hoşgörüsüzlük yapısı meydana gelmektedir; ve çağdaş Birleşik Devletler Yüce Mahkemesi
Jeffersoncu dinsel özgürlük kavrayışımıza temel olan aynı korumaların, bir ilke meselesi
olarak konuşma serbestisinde geçerli olduğu doğru olarak anlamıştır.
Teori biraz inandırıcı biçimde, örneğin faydacı hem de siyasi süreç modellerinin
açıklamada zorluklarının olduğu birşeyi, yani konuşma serbestisi korunmasına yıkıcı
27
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savunurluğun dahil edilmesini açıklar. Faydacı bir bakış açısından, Holmes’ın kendisinin
açıkça gördüğü gibi, anayasal kurumların yıkıcılığını savunan konuşma en azından sosyalist
bir siyasi lider tarafından Eugene Debs’in36 belagat ve etkililiğinde yapıldığında faydacı
temellerde (‘önemsiz bilinmezlikler’ biraz başka bir konudur37) baskıyı garanti etmek için
yeterince tehlikelidir. Ve siyasi süreçler bakış açısından, daha önce bahsedildiği gibi, niye
demokrasi için yıkıcı olan konuşmanın kendisi korunmalıdır? Fakat burada önerilen hoşgörü
modeli bakış açısından, yıkıcı demokrasi tamamıyla anayasal hükümetin meşruluğuna
yönelen köklü iddialar öne sürdüğü için, konuşma serbestisi korumasının özündedir. Bu gibi
savunurluk vicdanen varsayılan haklara ve kamu iyiliğine saygı duyma yetersizlikleri
bağlamında topluluğun kamu vicdanına hitap eder, aslında devrim haklı çıkarılmıştır. Adalet
ve isyan etme hakkı gibi nihai değer konuları hakkında vicdan hürriyetine saygıya dayanan
konuşma serbestisi kavrayışı bakış açısından korumaya en çok değen konuşmadır. Özgür bir
toplum için esas önemde olan kamu vicdanı sorunlarını öne çıkarmaktadır; bu gibi
konuşmanın ve konuşmacıların ahlaki bağımsızlığının Devlet çoğunlukçu sansürcülüğünden
anayasal garantisi Devlet gücünün meşruluğunun evrensel insan haklarına saygısı ve kamu
çıkarı bağlamında araştırmaya ve tarafsız test etmeye tabi olmasını temin eder. Bu gibi
koruma nedeniyle, böylesi canlı konuşma serbestisi korumasının esasıdır, dolayısıyla korunan
yıkıcı savunucuların talepleri, sorumlu biçimde bu gibi talepleri değerlendirmek üzere
özgürlükleriyle güçlendirilmiş kişilerin titiz yargılanmasıyla test edilecektir. Sıklıkla bu gibi
talepleri yanlış ve haksız olarak reddedeceklerdir; bazen bunları kabul edeceklerdir. Konuşma
özgürlüğünün anlamı test etmenin tarafsız ahlaki bağımsızlığıdır.
Burada önerilen konuşma özgürlüğü teorisi doğrudan hem konuşma serbestisinin özel
önceliğini hem de Devletin belli konuşma kısıtlamalarına dair şüphecilik için esasımızı
açıklar. Korunan konuşma sadece bütün konuşmayla değil yada olduğu gibi konuşmayla
değil, fakat aynı zamanda istekli konuşmacıların ve samimiyetle eleştirel tartışmaya ve
dikkatli oluşum, gözden geçirme ve yaşayan değerlerin değerlendirmesi için merkezi önemde
olan delillerle çürütmeye katılan dinleyicilerin bağımsız iletişimiyle vardır. Bazı iletişim bu
gibi bağımsız dikkatli ifade amacına ve eleştirel değerler hakkında delillerle çürütmeye
hizmet etmez. Bazıları yansıyıcı yeterlilikleri (bilinçaltı reklamcılık) atlayabilir; diğerleri içten
değerlendirici kanaatleri ifade etmezler fakat bilindiği kadarıyla yanlış beyanlarda bulunurlar
(dolandırıcılık ve bireylerin bilgileri dahilinde yada kayıtsız karalamaları 38); ve eleştirel ifade
ve genel değerlerin tartışması bakış açısından hala diğerleri makul bir ilgi için hiçbir esasın
olmadığı gerçek vakıaları beyan eder. Vicdan hakkının korunmasının siyasi meşruluğa temel
yapısal önemi nedeniyle, korunmuş ve korunmamış konuşma arasındaki hat değerlerin ifadesi
ve tartışılmasında ahlaki bağımsızlığa en geniş makul korumayı verecek şekilde çizilmelidir;
konuşma sadece bu esasta koruma için hiçbir makul temel gösterilmemesinin ortaya
konulmasında korunmamış kabul edilmelidir. Bu gibi korunmamış konuşma durumlarında
durumlarda, Devlet konuşma özgürlüğü ilkesiyle uyumlu olarak, tüketici dolandırıcılığından
koruma ve kişisel şöhretin ve gizliliğin korunması gibi meşru laik çıkarlar, kamu
tartışmasında değerler üzerinde anlaşmazlığın olduğu gibi delillerle çürütmeye tabi olmayan
bireylere zararlar peşinde koşabilir. Bu nedenle teorinin bu gibi meşru düzenleyici çıkarları
uzlaştırmada başarısız kaldığı yönünde rasyonel güçlerimizin iletişimsel bağımsızlığı üzerine
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37

yerleşik konuşma serbestisi teorisine bir itiraz değildir; teori, iyi anlaşıldığında gerekli ağırlığı
verir.39 Genel olarak, konuşma serbestisi özgür, rasyonel ve eşit kişiler arasında iletişimsel
diyalog destekleyici çerçevesi sunan (adil süre, yer ve biçim düzenlemeleri dahil) 40 makul
Devlet düzenlemelerine karşı kendisine izin verdiğimiz önceliğine ve konuşma serbestisi için
önyargı olmadan anayasal olarak meşru Devlet çıkarlarını takip edebilmeye sahiptir.
Mukabil olarak, konuşma üzerindeki Devlet gücü hakkındaki şüpheciliğimiz Devletten
genel bir şüphecilikte değil fakat anayasal geleneğimizin tarihsel yakınlıkta ahlaki ve siyasi
eleştirelliğin zorlayıcı Devlet hoşgörüsüzlüğü düzenlerinde tanımladığı özel kötülüklerden
sakınmaya dair bir istekte kök bulmuştur. Bu hoşgörünün Devletin kamusal konuşmanın
eleştirel değeri hakkındaki kendi yargılarını uygulamasını engelleyen arkaplan ilkesini
açıklar. Bu ilkeyle kınanan yasalar sadece açık yada zımni biçimde hükümetin eleştirisini
yasaklayan hakaret - onur kırma yasalarını içermez. Bu ilke vatandaş grubunca diğer grupların
değerlerinin eleştirel savunurluğunda yapılmış saldırıyla motive edilen konuşmanın Devletçe
yasaklanmalarını da kınar; bu gibi yasaklamalar uygunsuz biçimde sorumlu hitapta bulunmuş
özgür ve eşit insanların eleştirel ahlaki güçlerinin rolü için doğru olduğuna inanılan genel
görüşlerin Devlet uygulamasının yerine geçer. İnanıyorum ki grup onur kırma yasalarının
(ırksal, etnik yada dinsel grupların karalanmasına katılmayı suç ve/veya sivil hata haline
getiren yasaların) halen anayasal olarak Birleşik Devletler’de şüphe kapsamında olduğunu
açıklayan bu ilke gerekçesidir.41
Gerekçe şudur. Bu konuşma serbestisi ilkesi, iyi anlaşıldığında, konuşma serbestisi
hakkındaki siyasi tez dengesinde ağırlık taşıyabilecek çıkar türleri arasında ayrım yapar
(örneğin, tüketici korunması yada şöhret bütünselliği yada gizliliği), ve belli diğer çıkarları
hangi ağırlıkta olursa olsun haklı çıkarmaktan uzaklaşır. Bu sonraki çıkarlar vicdan hakkının
uygulanmasında yapılmış saldırıyı, yani söylenilenin değerlendirilebilir genel erdemiyle
yapılan saldırıya dayalı titiz konuşmanın, aslında da bir tür genel ‘ideolojik mücadele
kelimeleri’nin bastırılması lehine tezleri içerir.42 (Bu tür saldırıyla başlatılan) bu gibi çıkarlara
ağırlık vermede doğrulanan sonuççuluğu dengeleyen özgür konuşma köklü olarak yanlış
anlaşılır. Açık ve mevcut bir tehlike makul biçimde ne anlama gelirse gelsin, vicdan hakkına
saygıyla uyumlu olarak, bu anlama gelemez. (Devlet eylemini haklı çıkarmak için yeterli) bu
‘zarar’ kavramı bu durumda kişileri inciten itirazla, örneğin belli genel görüşlerin titiz
savunuculuğuyla tanımlanır, ve uygulanabilir Devlet yargıları bu saldırı duygusuna
dayandırılır. Esasında, vicdan biçiminde yapılan (suistimal olarak görülen) saldırı vicdan
uygulamasını daraltmak için yeterli bulunur. Baskıcı eylem için böylesine bir temel, ilke
olarak, eşit ahlaki vicdan bağımsızlığıyla aynı gerekçeyle kabul edilemezdir, ilke olarak
Devlet gücünden bağışıktır. Devlet, vidana saygıyla uyumlu olarak, artık titiz ahlaki
kanaatleri dinsel yada siyasi kanaatlere yaptığına nazaran bu gibi esasta yasaklayamaz.
Vicdan konuları üzerinde (vicdan suistimali dahil) anlaşmazlıklar, hür bir toplumda, vicdanın
hür kamu gerekçesine çekici gelen tartışmada özgür tatbikiyle çözülmelidir. Vicdan sadece bu
şekilde eğer varsayılan vicdan hatası Devlet sansürü için titiz kanaat ve ifade alanında yeterli
değilse hür olabilir.
Eğer bu tez ayrılmaz bir insan hakkı olarak vicdan hakkının iyi bir anlayışına
dayandırılmışsa, grupsal onur kırıcılığın anayasallığına farklı bir bakış açısı getiren, aslında
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grupsal onur kırıcılığın kendisini hakların korunması olarak kabul eden görünürdeki haklaradayalı anayasalcılık biçimleriyle bu konuların Amerikan yorumuyla ters düşerek gücünü ve
ağırlığını açıklaştıracaktır. Alman anayasalcılığı yararlı biçimde örnekleyicidir. Bu anayasal
sistem, diğer birçoğu43 gibi, grupsal onur kırıcılığın başka bir hakkın haklara-dayalı ‘kişisel
onurun ihlal edilemezliği hakkı’44 yada ‘insanlık onurunun ihlal edilemez olacağı’45 genel bir
teminat halindeki şartlarında yasaklanmasını haklı çıkarır. Almanya’daki konuşma serbestisi
analizinin bu genel çerçevesi mevcut Alman anayasal düzeninden daha eskidir. Mevcut
anlamı, ancak Alman anayasal düzeninin farklı bir özelliğiyle askeri demokrasiye bağlılığıyla
çerçevelenir; bu görüş üzerinde, demokrasi genel anayasal ilkelerini çökertecek gruplara ve
kişilere karşı korunmalıdır.46 Daha önce önerdiğim gibi, (bireysel şöhret ve gizlilikte olduğu
gibi) bazı haklar makul biçimde konuşma serbestisiyle çatışmadıkları ölçüsünde meşru olarak
korunabilir. Fakat bu haklar, alanlardaki doğal düşüşlerinde konuşma serbestisinin temel
ilgilerine dayanmayan (bireyler hakkında kasıtlı hatalı vakıa beyanları yada hiçbir kamu
çıkarının bulunmadığı özel vakıa beyanları), kamu vakıalarının ve değerinin düzgün olmayan
biçimde bu gibi tartışmanın değeri ve bedeli hakkında sansürlü Devlet yargılarından uzak
kişiler tarafından titizce tartışılması ve eleştirisine karşılık gelmektedir. Fakat Alman şeref ve
onur hakları benzer biçimde sınırlanmış değildir.47 Daha çok, Devlet özellikle kişilerin bu gibi
ifadeyi saygısız olarak tecrübe ettikleri esasında genel değerlendirme görüşlerinin titizlikle
ifade edilmesini yasaklayabilir.48 Fiilde, kamu tartışmasının kapsamı toplumdaki önemli
kişilere ve gruplara (bu kişiler ve gruplar Devlet tarafından tanımlandığı şekilde) ideolojik
saldırmazlık ölçüsünde kapsanacaktır.
Kişiler sıklıkla kendilerini kendi öz-saygılarıyla özdeşleştirdikleri daha geniş grupla
tanımlarlar; ve bu grupları topluluklarının kamu kültüründe temsil edilmek ve tartışılmak
üzere – ve dolayısıyla kendilerini - nasıl aldıklarına canlı bir ilgi gösterirler, ve bu gibi
tartışmalara bazen kimliklerinin en temel özü olarak yaşantılarındaki temel değerlere karşı
43

Bakınız, örneğin Md.10, Avrupa İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi, Janis ve Kay, Avrupa İnsan Hakları
Hukuku, p.xx.
44
Bakınız Md.5(1) altında konuşma ve basın özgürlüğü haklarının korunmasının kapsamına sınırlamalar koyan
Md.5(2), Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Temel Hukuku.
45
Bakınız sanat ve bilim, araştırma, ve öğretim hakkına Md.5(3) kapsamında mutlak haklar üzerine genel sınırlar
koyan Md.1(1), ibid. Bu tür adli dengelemeye bir örnek olarak, bakınız Mephisto Örnekolayı (1971), 30
BverfGE 173, İngilizce’ye Donald P.Kommers tarafından çevrilmiştir, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin
Anayasal Hukuku (Duke University Press, Durham, 1989), 309-12, 426-30.
46
Bakınız Md.5(3) (üniversite öğretmenlerinin anayasa sadakat yükümlülüğü); Md.9(2) (anayasal düzene
yönelen derneklerin yasaklanması); Md.18 (konuşma serbestisi gibi hakların suistimali bu gibi hakların ceza
olarak kaybedilmesiyle sonuçlanabilir); Md.20(4) (herhangi alternatifin olmaması halinde, anayasal düzeni
devirmeye teşebbüs eden herhangi kişiye karşı direnme hakkı verilen bütün Almanlar); Md.21(2) (Anayasa
Mahkemesi bulgusu esasında, siyasal partilerin temel demokratik düzene yöneltilmiş anayasaya uygunsuzluğu),
Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Temel Yasaları. İlgili yasal gelişmeler için, bakınız Eric Stein, ‘Konuşma
Serbestisine Karşıtlığın Tarihi: “Auschwitz”e Karşı Alman Hukuku – ve Diğer – “Yalanlar”, Mich. L. Rev. 85
(1986), 277.
47
Sorun sadece grupsal onur kırıcı davranışla sınırlı değildir; Alman anayasal hukuku, Avrupa ülkelerininki gibi,
bireysel onur kırıcılık yasalarının kamusal kimlikler hakkında küçük düşürücü değer beyanlarını kapsamasına
izin verir. Bakınız, bu yaklaşımı sergileyen bir örnekolay için, Sokak Tiyatrosu Örnekolayı (1984), 67 BverfGE
213, Donald P. Kommers tarafından yeniden basılmıştır, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Anayasal Hukuku,
431-6. Aksi Amerikan yaklaşımı için, bakınız Hustler Dergisi v. Falwell, 485 US 46 (1988).
48
Eğer grupsal onur kırıcılık yasaları bilindiği kadarıyla gruplar hakkında yanlış olay beyanlarıyla sınırlanmış
olsaydı daha yakın bir örnekolay olacaktı, bunun gibi beyanlar dolayısıyla kanaati belirtmez ve bu nedenle
vicdanın samimi ifadeleri değildir. Benim yargıma göre, daha sınırlanmış grupsal onur kırıcı eylemle bireysel
onur kırıcı eylem arasındaki anayasal bakımdan ilgili fark ikincisinin genel biçimde delillerle çürütülebilecek
değerler hakkında genel bir tartışmaya girmesi olacaktır; aksine, bir bireye yönelmiş bireysel onur kırıcılık
sadece kişilerin kendi şöhretlerine destek oldukları yasal eylem biçimleri yoluyla yeterli delillerle çürütülebilir.
Bu nedenle, daha çevrelenmiş bir grupsal onur kırıcılık eylemi dahi konuşma serbestisi ilkesini ihlal edecektir.
Düşüncemdeki bu açıklık için Thomas Franck’e borçluyum.

çıkarak, dalalet yada dinsel küfür yada grupsal onur kırıcılık biçimleri olarak makul bir hiddet
duyarlar. Ancak bu gibi hiddet, bu hiddet konuşma serbestisi hakkının uygulanması kapsamını
sınırlamak üzere (Alman hukukunda yaptığı gibi) yeterli bir güç hakkına imkan verecekmiş
gibi konuşma serbestisi korumasını sınırlamaya yeterli zarar sayılır. Alman anayasal teorisi
yanlış olarak bu gibi hiddet durumunu hür kişilerin fiziksel bütünlüğe tehditler gibi
korunabileceği laik bir kötülük sayar. Aslında, konuşma serbestisinin hoşgörü olarak uygun
bir anlayışı bu gibi durumları tamamıyla konuşma serbestisi geleneğinin koruması ve teşvik
etmesi gereken kamusal tartışmaya ve görüşmeye ruhsal meydan okuma sayar. Aksi halde,
hür ve demokratik bir halkın temel kamu hakları ve sorumlulukları (aslında, ayrılmaz
haklarının özü) gayrımeşru olarak vatandaşları saldırgan bulabilecekleri konuşmayı
duymaktan bile koruyan başkalarına devredilir. Dolayısıyla korunan bir halk özel olarak kafa
rahatlığı kazanır, fakat bu gibi özelleştirme hür bir halkı kendilerini özgürlüğe değen bir halk
olarak onurlandıran (makul biçimde yaş ve kültürlerinin kamu vicdanının temel konularıyla
yüzleşen) vatandaşlığın ayrılmaz kamusal özgürlüklerden ve sorumluluklardan mahrum eder.
Bu nedenle,konuşma serbestisiyle uyumlu böylesi hiddet, kendini sansürcülükte değil fakat bu
gibi tezleri genel biçiminde çürütmek üzere gönüllü örgütlenmenin yaratıcı biçimlerinde ifade
eder. Gördüğümüz gibi, konuşma serbestisi ilkesi kamusal değerlerin titiz ifadesi alanında
siyasi gücün suistimal edilebilirliği hakkında şüpheciliğe dayanmaktadır; bu alandaki
konuşmanın değeri ve bedeli hakkındaki Devlet yargıları ahlaken bağımsız ve hür kişilerin
makul vakıa ve değer tartışmasına yeterli kapsam tanımada başarısız kalmaktadır. Bu gibi
makul şüphecilik görünürde grupları saygısız konuşmadan korumada kök bulmuş Devlet
kısıtlamalarına uzanır. Vurgu bu gibi konuşmanın bazen gruplara ve kişilere saygısız olması
yada vicdanın bazen suistimal içinde olmuş olması değil; fakat bu gibi konuşmanın Devlet
tarafından yasaklanmasının Devleti bu bağlamda bu tür uygulamaların kişilerin canlı değerin
nihai eleştiricisi olma egemen hakkını hakir görerek çiğnediği kamu tartışması alanında iyi
yada kötü vicdan olarak sayılanın hakemi olarak düzgün olmayan uygulayıcı yapmasıdır.
Vicdan hürriyetine saygı, nefret ettiğimiz görüşleri duyma korkusuyla başa çıkmada asgari
cesaretimizi ve devlet sansürünün esası olarak bu gibi özgürlük korkulara engel olmayı
gerektirir. Bu gibi risk, eğer riskse, özgür insanlar olarak herkese adil şartlarda sunulan vicdan
konuları hakkında egemen kamunun yönetim biçimi gerekçesiyle temel rolünü hem anlıyor
hem de değer veriyorsak makul biçimde yüklenilir.
Devletin bu konulara girmesi bir grup kimliği olarak sayılanın devlet gücünün
desteğini ve meşruiyetini ve bu gibi konularda makul kamusal tartışma sayılanın ölçümü
olarak o kimliğe borç duyulan uygun saygıyı sağlar. Fakat Devletin bu alandaki yargıları artık
tarafsız biçimde din yada siyaset alanında olduğundan daha makul değildir; Devlet burada
kaçınılmaz olarak ham çoğulcu grup kimliği şablonlarını gerçek din ve iyi politika hakkında
gayrımeşru uygulanabilir Devlet yargılarıyla eşit derecede uygular. Bireysel ve grup kimliği
arasındaki ilişki, özgür bir toplumda, kişilerin bireyler ve grupların kendini belirlemiş üyeleri
olarak kendileri olma duygusu dahil yaşamlarındaki değerin değerlendirmeli anlayışlarını
sorgulamalarına, tartışmalarına ve yeniden görüşmelerine imkan veren şartlarda makul
tartışmanın ve münakaşanın en geniş kapsamına açık olmalıdır. Belki birey ve grup kimliği
arasındaki ilişki makul biçimde daha homojen toplumlarda olduğundan daha çok ABD’ninki
gibi etnik olarak çeşitli ve ideolojik olarak çoğulcu bir toplumda rekabet edilebilir olacaktır;
fakat homojen toplumlarda dahi, birey ve grup kimliğinin kayıtları özgür olan toplumlarda
makul olarak herkese ahlaki bağımsızlığa ve bireyselliğe saygı duyan her şartta hazır edilecek
en geniş kamu istihbaratına ve hayaline imkan vermek üzere geniş ve ciddi tartışmalara ve
görüşmelere açık olmalıdır. Aksi halde, yaşamdaki değer hakkındaki kamu tartışmasının
temel konuları – birinin ahlaki bütünselliğinin en temel şartları – yansımasız ve sıklıkla
baskıcı çoğunlukçu kalıplar ölçüsünde kısaltılmış olacaktır.

Kamu değerlerinin ciddi tartışılması Alman şeref ve onur hakları dolayısıyla bu gibi
tartışmada saldırıya geçen kişilerin devlet korumasına yol açar. Alman anayasal tezinin genel
yapısı Devlete hakları korumak üzere bir görev tayin eder.49 Fiiliyatta, Devlet gücünün
meşruiyeti, karşılaştırılabilir Amerikan Lock’çu anayasal teorisi 50 gibi temel vicdan, yaşam,
kişisel güvenlik ve benzeri hakları gibi Devletin kişilerin temel haklarını örgütlediği ve
koruduğu biçimine döner. Bu ölçüde, Alman anayasal teorisi normatif olarak insan haklarının
korunmasına bağlılığı esasında çekicidir. Fakat saldırgan tartışmadan korumayı içermek üzere
bu teorinin yorumlanması anayasal meşruluğun genel teorisinde konuşma serbestisinin
ağırlığının yetersiz anlaşılmasına dayanır. Bu yorumlama sözkonusu konuşma serbestisi
hakkını, tamamıyla bu hakka saygı belli bir alanda Devlet gücünün suistimalleri hakkında
ilkeli bir şüphecilik gerektirdiği için ciddiye almaz. Kısaca, konuşma serbestisinin merkezi
kaygısı Devlet tarafından koruma değildir, fakat Devletten korunmadır. Ancak, konuşma
serbestisi alanında, Devletin bu teorisinin pozitivist kaynak ve hakların koruyucusu olarak
Alman yorumlanması, burada uygun olmayan Devlet rolünün kişileri kendi kanaatlerine
saldırıdan, fiiliyatta meydan okumadan ve tartışmadan korumaya yöneltilmiş vicdan alanında
liberal olmayan bir ahlaki paternalizmin meşrulaştırılması yoluyla bu gibi korumayı yıkar. Bu
‘koruma’, eğer mantıksal sınır ucuna kadar gerçekleştirilirse, grup dayanışmasının vurguları
ve sembolik jestleriyle uyuşan kamu düşüncesinin hoşnutluklarını homojenleştirebilir; kişilere
sorumlu biçimde özgür ve makul kişiler olarak insan haklarını anlama, talep etme ve
uygulama gücü vermez.
Burada vurgulanması gereken bu konuşma serbestisi görüşüyle savunmacı demokrasi
arasındaki ilişkiyle bağlantılı daha büyük bir nokta vardır. İnsan haklarının korunması, eğer
herhangi anlama geliyorsa, Devletin görüşüne göre anayasal düzeni destekleyenler ve
yıkmayanlar kapsamı itibarıyla sınırlandırılamaz. Görünürde insan haklarının korunmasında
yerleşmiş anayasal bir düzen insan haklarını kendi siyasi gücüne tabi olan herkese
genişletmelidir. Alman anayasalcılığı şüphesiz olarak bu genel anayasal teoriyi savunur, ve
tabii ki kendinden emin olarak daha geleneksel Alman ulusal hakları – dostların ve
düşmanların51 sıklıkla ulusun iddia edilen yapısal etnik homojenliğinin52 saflığını elde
tutmada bulunan şüpheci kutuplukları etrafında oluşmuş ideolojilerine erişir anlamına gelir.
Fakat Alman savunmacı demokrasi anayasal ideolojisi ayrılmaz insan haklarına daha köklü
bağlılığıyla gerilim içindedir; aslında, kayıtları baskıya uğrayanın, kesinlikle yapısal olarak
aştığı anlamına gelen dostların ve düşmanların eski ideolojisinin dönüşünü önermektedir.
Karşılıklı ilişkili olarak, konuşma serbestisi hakkını (şeref ve onur hakları yoluyla) sınırlaması
aynı gerekçeyle haklı çıkarılamaz. Vicdan hakkının korunması, ayrılmaz bir insan hakkı
olarak, ilkesinin kapsamındaki tüm kişilere, yani titizlikle kamusal değer ve vakıa konuları
üzerine görüş ifade edenlere uzanmalıdır. Görüşler ve talepler ortaya koyan ve kendi
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sesleriyle ve kendi şartlarıyla titizlikle konuşarak kendilerini doğrulama hakkı olan kişiler
olarak bunlara saygı duyulur. Konuşma serbestisi ilkesi her bir kişiye herkes için özgürlükle
tutarlı uygun alanında bu hakkı uygulamak üzere en büyük eşit özgürlük garanti edilmesini
gerektirir. Bu siyasi yada ahlaki anayolda bulunan ve bulunmayan diğer bazı görüşler
yelpazesi bağlamında korumasını güçlendirmek üzere hakkın ilkeli ahlaki gücünü yıkar. Bu
ideolojik uyumun tüm kişilerin insan haklarına, anayasal toplulukta üyeliğin ölçümüne saygı
duymamasına yol açar (kanaatleri ne olursa olsun). Daha önce vurguladığım gibi, konuşma
serbestisi gibi bir hakka saygı en büyük ahlaki gücünü korumasını otoritesine meydan okuyan
yıkıcı savunuculara bile genişlettiğinde yaşar; aynı nokta burada grupsal onur kırıcılık için de
geçerlidir. Ana görüşlerden muhaliflerin ahlaki egemenliğine saygı, insan haklarına saygıya
dayalı anayasal bir topluluğun yapısal iç ahlakı hakkında yapılabilecek en iyi vurgulamayı
yapar.
Başkalarının haklarını tehdit eden açık eylemlere ihtilafın ötesine hareket edecek bu
muhaliflere karşı koyabilmek için yeterli meşru siyasi güç vardır (daha fazla tartışma için,
aşağıya bakınız). Çoğu muhalif bunu yapmaz, ve muhalif olmayanların çoğu bu gibi eylemleri
tehdit edecektir. Konuşma serbestisi ilkesi muhalif görüşlere karşı yapılan saldırının açık ve
mevcut bir tehlikenin ölçümü olamayacağında ısrar eder. Jefferson’un dinsel özgürlük
hakkında daha önce bahsedilen vurgusu burada da geçerlidir: ‘[medeni hakim] tabii bu
eğilimin hakimi olarak görüşlerini yargı kuralı yapacaktır’, dolayısıyla hakları çiğneyen açık
eylemlerle hatalı ve zararlı biçimde birbiriyle karışan mantıksal muhalifliği.
Anayasal ilke daha soyut olarak belirtilebilir. Konuşma serbestisi ilkesi, dalalet ve
dinsel küfrü yada kışkırtıcı onur kırıcılığı ve benzerini suç haline getirmek için zorlayıcı
gücünün kullanımı yoluyla kamusal görüşünü homojenleştirmek üzere Devlet gücünün
kullanımları hakkında haklara-dayalı siyasi teoride kökleşmiş tarihsel bir şüphecilikten doğar.
Her bir durumda, düşüncenin ve konuşmanın suça ait yasaklamaları, (vicdanın varsayılan
suistimali esasında) düşüncenin ve konuşmanın bedeli ve değeri hakkındaki Devlet
yargılarına dayandırılmıştır; bu gibi yargılar hem makul olmayan biçimde hakim siyasi
geleneksellik ölçeğinde düşüncenin ve tartışmanın kapsamını sınırladı ve karşılıklı ilişkili
olarak kişileri özgür kişiler olarak kamusal konuları makul biçimde düşünme ve tartışmaya
yönelik ayrılmaz düşünme haklarından mahrum etti. Bu gibi uygulanabilir siyasi yargılara
dair haklara-dayalı şüpheciliğe dayandırılmış konuşma serbestisi ilkesi, kişiler tarafından
diğer kişiler tarafından belirtilmiş dikkatli görüşlere karşı saldırıya dayalı olanlar dahil bu gibi
tüm yargılara genişlemelidir. Bu gibi anayasal ilgi grupsal onur kırıcılık davalarına değil fakat
benzer biçimde saygısız düşüncelere ve konuşmaya dayalı yasaklamalara uygulanmalıdır.
Bu nedenle, müstehcenlik davaları eğer bu davalar göründükleri gibi varsayılan
müstehcen malzemelerin ve bu gibi malzemelerin kullanımının yol açacağı düşüncelerin ve
tecrübelerin saygısız kimliğine karşı yargılar üzerine anayasal ilke konularını ortaya
çıkaracaktır. Bazı Amerikan feministlerinin53 ve Kanada Yüce Mahkemesi’nin kadınların
küçük düşürülmesi bağlamında halen yaptığı gibi54 varsayılan kötülükleri yeniden tanımlamak
üzere konuşma serbestisi ilkesini yok etmez fakat sadece ciddileştirir. Bu tez açıkça
müstehcenlik davalarını grupsal onur kırıcılık55 çerçevesine yerleştirir ve bu nedenle bunların
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tamamını anayasal olarak daha sorunlu hale getirir.56 Niye kadınların belli pornografik
görüntüleri (başkalarına karşılık) yada kadınların pornografiğe karşı pornografik olmayan
görüntüleri kadınlar için saygısızlık ifade ediyor kabul edilir? Görüş bu görüntülerin
(diğerlerine karşılık) ahlaki olarak tam kişiler ve eşit hakların taşıyıcıları olarak statülerinden
küçük düşürdüğünü şeklinde alınmalıdır. Fakat iddiayı belirtmek dahi makul biçimde bunun
yanlışlığını ispatlamaya çalmaktır. Pornografik görüntüler (geleneksel grupsal onur kırıcılık
taleplerinin aksine) bu gibi hiçbir talepte bulunmaz. Bu gibi iddiaları yaptıkları görüşünün
kendisi biraz grupsal onur kırıcılık yasaları gibi bu maddelerin imalatçılarına ve
kullanıcılarına kınanmış ahlaki tavırlar (bir tür suistimalli vidan) atfeden çelişkili yorumlayıcı
iddiadır. Aslında, bu gibi malzemeler, bazı feministlerin savunduğu gibi, erkeklerin yanısıra
kadınların (cinsiyet ve cinsellik alanlarındaki geleneksel adaletsizliklerle geniş ölçüde ilgili)
birçok vicdanlı kişinin iyi ve insanca yaşanmış bir yaşam için merkezi bulduğu haksız
biçimde körleştirilmiş ve açlığa bırakılmış cinsel ilgilerinin serbestleştiricisidir, ilgilerin bir
serbestleştirilmesidir.57 Aslında, pornografik-olmayan malzemeler (sadece reklamcılık değil,
fakat kadınların doğası ve rolü hakkında geleneksel dinsel görüşler) yaratıcı ahlaki taşıyıcılar
olarak kadınların bütünselliğini ve bağımsızlığını daha küçük düşürücü, daha zayıflatıcı
olabilir. Kadınların haksızca boyun eğdirilmesinin kaynakları hakkında bu artan biçimde
özgür ve makul tartışmanın akışı içinde, belli düşüncenin ve konuşmanın bedelsizliğinin yada
değersizliğinin uygulanabilir Devlet yargıları içgüdüsel olarak hakim, cinsel yönden baskıcı
ve halen cinsellik ve cinsiyet konularında sorgulanabilir siyasi gelenekselliğe dayalı çelişkili
yorumlayıcı yargıları zorlamaktadır; bunu tamamıyla (bilincin suistimalinin cezalandırıcı
temelinde) konuşma serbestisi esasında bu konular hakkında konuşma ve tartışmayı makul
olmayan şekilde sınırlamadan şüphe etmek ve kişileri ayrılmaz düşünce, tecrübe ve tartışma
haklarından mahrum etmek için iyi gerekçelerimizi olduğu biçiminde yapmaktadırlar. Bu gibi
yasaların vicdan haklarını kısıtladığını inkar etmek makul olmayan biçimde korunan vicdanın
kapsamını iyi yaşamın çoğunlukçu görüşlerinin ölçeğine sınırlamaktadır. İnsan hakları, bu
gibi çoğunlukçu yargıların ölçümüne daraltılmış olarak, anayasal bir ilke meselesi olarak
kesinlikle en özenle gerektiği alanında (diğer bir deyişle, azınlıkların insan haklarının
korunması) uygun güçlerinin eksikliğini taşımaktadırlar.
Bu gibi çoğunluk yargıları, eğer konuşma alanında yasayla yürürlüğe konulursa,
kamuya hitap bağlamında bir tür uygun kabileleştirme yetkisi tanıyınız. Gruplara saygısız
kamu iddiaları Devlet yasaklamasına tabidir. Fakat, gördüğümüz gibi, bu Devlete sadece
hangi hitabın uygun biçimde saygılı olduğunu değil fakat hangi grupların bu gibi korumaya
tabi olduğunu ve hangilerinin olmadığını belirleme hakkı vermektedir. Fakat bu gibi Devletzorlamalı yargılar beşeri kimlik olarak kalıpsal siyasi gelenekleri, dolayısıyla hür insanların
sıklıkla makul olarak gerek duyduğu bu gibi kalıpsal sınırları kamuya hitaptan kaldırarak
ortaya koymaktadır. Hiçbir ahlaki kişinin kimliği etnik özelliği yada ırkı yada cinsiyle yada
cinsel tercihiyle yada ortak grup kimliğinin bugünkü başka herhangi ifadesiyle sonuna kadar
tanımlanamaz. Bu gibi grup kimliklerinin bugün sahip olduğu toplumsal güç grup kimlikleri
makul olmayan biçimde bu gibi gruplar içinde mevcut hem çeşitliliği ve bireyselliği hem de
bu gibi grupların ve karşısına konuldukları grupların üyeleri arasındaki benzerlikleri
azaltmaktadır. Bu gibi kimlikleri yasa yoluyla uygulamak bunlara en iyi karşı koyan hitap
türünü kamuya hitaptan sansürlemektedir. Hitap çeşitliliğinde bu gibi Devlet sansürü sırasıyla
bireylerin yetkilendirme protestolarını vasıtasıyla bu gibi kalıpsal sınıflandırmalara karşı
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kişiler olarak bireyselliklerini ifade ettikleri, talep ettikleri ve tanımladıkları bu hitaba
daraltmaktadır.58 Paradoksal olarak, Devletin kendisini en makul biçimde grupsal onur
kırıcılıktan koruyor görebileceği konuşma serbestisi ilkesi meselesi olarak bu gibi koruyucu
Devlet gücünden anayasal olarak bağışık kılınmış gruplardır (Birleşik Devletler’deki siyahlar
yada genel olarak kadınlar ve cinsel azınlıklar gibi en tarihsel biçimde damgasını vuran
gruplar). Ralph Ellison’un Görünmeyen Adamı şu etkili sözleriyle Amerika’da ırk adaletini
istemiştir: ‘Görevimiz kendimizi bireyler haline getirmektir. Bir ırkın vicdanı bireylerinin
hediyesidir’.59 Eğer ırkçılığın (yada cinsiyetçiliğin yada eşcinsel karşıtlığının) kalıpsal onur
küçük düşürücülüğüne karşı mücadele temelde bireysellik için bir mücadeleyse, konuşma
serbestisi haklı olarak kendilerini ve mücadelelerini tanımladıkları gönüllü dernekler dahil
serbest bırakma şartlarının bireylerin sorumluluğunu güçlendiriyor olmasını gerektirir.
Daha önce belirttiğim gibi, bu endişeler Birleşik Devletler’inki gibi çoğulcu, büyük
ölçüde göçmen kültürde çok canlı olabilir. Amerikalı nesiller tekrar eden biçimde etnik yada
ırk grubuna yönelik erken önyargısına karşı koyarak ve Amerikalılar olarak kimliklerinin
Afrikalı-Amerikalılar yada İtalya yada Doğu Avrupa’dan göçmen olarak nasıl karşılıklı
etkileşime gireceğini belirleyerek Amerikanlaştırma karmaşıklığına dayanmak zorundaydılar.
Birleşik Devletler gibi haklara-dayalı anayasal bir kültürde, Amerikalılar etnik özellikleri
yada ırkları ne olursa olsun, makul biçimde bireyler, fakat (örneğin kadınlar ve ‘gay’ler
üzerine incelemelerde yansıtıldığı gibi60) farklı miraslarının kültürel derinliğiyle
zenginleştirilmiş bireyler olmak için mücadele vermekteler. Dolayısıyla oluşturulan bir halk
konuşma serbestisi ilkesinde, tartıştığım gibi, çeşitli ve sağlam kamu kültürünün eleştirel
olarak Amerikalı ve göçmen kimliklerinin bu değerleri ve değersizlikleri üzerinde
düşünmeleri ve yeterince karmaşık halıcılığı hür bir kişinin özgün ahlaki kimliğini ifade
etmek için biraraya getirmeleri üzerine kendilerine hem özgürlük hem de rasyonellik
sağlayacağı doğal şartları bulmaktadır. Bu Amerikan WASP’ı değil, fakat evrensel insan
hakları kanaatlerini kültürel ve beşeri derinlikle birleştiren Amerikalıdır.
Bu anayasal tez, tabii ki, Devleti ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi anayasal kötülüklere
karşı muhtelif makul tedbirler almakta yetkisizleştirmez. Devletin azınlıkların hoşgörülmesi
ve Brown v. Eğitim Heyeti61 tarafından gereken ırk ayrımını kaldırma emirleri dahil
ayrımcılık-karşıtlığı gibi demokratik değerlerdeki temel eğitimi ileriye götürmek üzere
Ondördüncü Değişikliğin eşit koruma maddesiyle uyumlu kamusal sorumluluğu
bulunmaktadır. Devlet aynı zamanda vatandaşları akılcı olmayan nefret ve önyargıyla
hareketle başkalarının haklarını tehdit eden cinsel taciz biçimleri dahil62 eylemlerden (komplo
gibi suçlar dahil) korumalıdır. Devletin bu alandaki sorumluluğu hem kamusal hem de özel
alanlarda uygulanabilir geçişi ve ayrımcılık-karşıtı yasaların uygulanmasını içermelidir.
Nihayet, grupsal onur kırıcılığın anayasal olmaması ve benzeri yasalar NAACP, KaralamaKarşıtı Birlik ve diğer birçoğu yoluyla Amerikan siyasi alanının parçası olan ırkçı ve anti58
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semitik konuşmanın reddedilmesi türünü açık bırakmakta, hatta teşvik etmekte ve
cesaretlendirmektedir.
Grupsal onur kırıcılık yasalarına Amerikan karşıtı anayasal itiraz konuşma serbestisi
adlandırdığımız ilke teziyle ortaya konulan standartları makul biçimde karşılama
başarısızlığına dayalıdır. Hoşgörü ilkesini hoşgörüsüze63 genişletmeme için saygın yetki
bulunduğunu ve çağdaş Avrupa’nın anti-semitizm64 kabusunun en azından Weimer
Almanya’sınınkiyle (aslında, Weimer demokrasisi tarafsızlıkla sağın ve solun konuşma
serbestisini korumamıştır, ve tabii ki ırkçı adaletsizliklerden tehditte hakları korumak için
meşru yetkileri kullanmamıştır) karşılaştırılabilir durumlarda bu gibi görüş için sürekli çağdaş
destek sunuyor farzedilebileceğini kabul ediyorum.65 Gördüğümüz gibi Almanya’nın kendisi
dahil, çoğu çağdaş anayasal demokrasi, anlaşılır biçimde anayasalcılık kurumlarının kendinisavunur biçimde popülist ırkçılığın çağdaş şeytanlarına karşı bu gibi gruplara belli anayasal
özgürlükleri tanımayarak kendilerini korumaları gerektiği görüşünü taşımaktadır. Bu görüşe
göre, konuşma serbestisi korumasının sınırlanması İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa
politikasındaki popülist ırkçı faşizmin güçlü rolünün tarihsel arkaplanı karşısında tüm
kişilerin insani onuru için saygı ahlak değerleri hakkında aynı tür beyanda bulunarak anayasal
değerlerde çok gereksinim duyulan kamusal eğitimi geliştirmektedir.
Amerikan konuşma serbestisi yasasının şüphesiz ciddi eleştirel kusurları
bulunmaktadır;66 fakat grupsal onur kırıcılık görüşü grupsal onur kırıcılık hakkında başka
yerdeki yaygın görüşe göre konuşma serbestisi ilkesini yorumlamada makul bir seçenek
sunmaktadır. Amerikan yorumlayıcı tecrübesi sağlam bir ilke tezinin sadece anayasal-karşıtı
konuşmayı (zaten uzunlukla incelenmiş gerekçelerle) korumadığını fakat düzgün biçimde
anladığını, bu gibi korumaya anayasal değerlere direnmede daha fazla etkin nihai kamu
eğitimi aracı, özellikle eşit vatandaşların hür ve demokratik bir toplumunda vicdan ve
konuşma temel insani haklarının yerini sağlamaktadır. Amerika örneklerinde, konuşma
serbestisi ilkesi - KKK67 gibi kör biçimde ırkçı ve anti-semitik savunuculara genişletildiğinde
– Harry Kalven tarafından Zenci ve İlk Değişiklik’te68 çok güzel anlatıldığı gibi, hukuk düzeni
altında ırksal adalet ve dinsel hoşgörü mücadelesine enerji vermiş ve güçlendirmiştir. Kalven
gibi bir Amerikalı anayasalcısı bir ilke konusu olarak pozisyonumuzu koruyacaktır. 69 Vicdana
saygıya dayalı bir ilke tezi üzerinde durduğu ahlaki temeli, bir ilke topluluğunun ahlaki
güçlerini özenle uygulayan ve hakların savunuculuğunda ahlaki güçlerini uygulamak için
nihai sorumluluğunun (Devlete değil) kendilerine dayanmak olduğunu tanıyan tüm kişiler
olduğunu kavrayışında içereni anlamalıdır. Konuşma serbestisi ilkesi her bir vatandaşın
herkesin Devlet gücünün meşruluğunun nihai eleştiricisi olma eşit hakkıyla tutarlı temel insan
hakkına dayanır. Hoşgörümüzün ilkeleri en çok muhalefet en geleneksel olduğunda değil, en
köklü olduğunda gereksinimdedir. Kurumlarımızın meşruluğunun bu tür serbest testi serbest
63

Yararlı bir tartışma için, bakınız John Rawls, Bir Adalet Teorisi, s.216-21.
Bakınız Raul Hilberg, Avrupalı Yahudilerin Yokedilmesi, 3 cilt (Holmes ve Meier, New York, 1985).
65
Bu durumların ve arkaplanının yararlı bir tartışması için, bakınız Peter Pulzer, Almanya ve Avusturya’da Siyasi
Anti-Semitizmin Yükselişi (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1988); Jacob Katz, Yıkımdan Yıkıma:
Anti-Semitizm, 1700-1933 (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1980).
66
Birleşik Devletler Yüce Mahkemesi’nin konuşma serbestisiyle ekonomik güç arasındaki ilişkiyi ele alması
hem Amerikan tarihinin sağlam bir yorumlanması hem de bir demokratik siyasi teori tezi olarak en ciddi şüphe
alanlarından biridir. Bu görüşün değerlendirmesi için, bakınız Richards, Hoşgörü ve Anayasa, 215-19. Bu
alanda, ekonomik haklar dahil hakları koruma görevinin Alman anayasal teorisi, hem Almanya hem de Birleşik
Devletler’in paylaştığı anayasal meşruiyet teorisinin çok daha iyi bir yorumlanması olabilir. Yüce Mahkeme’nin
kampanya finansmanını ve bu hatlardaki ilgili konuları ele almasının yakın geçmişteki, sıklıkla çekici bir
eleştirisi için, bakınız Mark A. Graber, Konuşma Serbestisini Dönüştürme: Medeni Liberteryenizmin Belirsiz
Meşruluğu (University of California Press, Berkeley, Calif., 1991).
67
Bakınız Brandenburg v. Ohio, yukarıda; cf. Collin v. Smith, yukarıda (Amerikan Nazi Partisi).
68
Bakınız Harry Kalven, Jun., Zenci ve İlk Değişiklik (University of Chicago Press, Chicago, 1965).
69
Aynı zamanda bakınız, genel olarak, Harry Kalven, Jun., Değerli Bir Gelenek.
64

düşünce hakkımızı bizi gayriahlaki münhasır dar görüşlülük, ayrılık ve hizbe tahrik edecek
ahlaki barbarların köklü muhalefetine dahi genişlettiğimiz derecesiyle ölçülecektir.
İlkelerimiz, inanıyorum ki bağnazlara cevap verme çekiciliğine nezaket içinde direndiğimizde
ve tüm kişilerde bazılarının iradi olarak diğerlerine tanımayabileceği, herkesin bir ilke
topluluğunun hür ve makul üyeleri olarak eşitliğini tanıyan çevreleyici ahlaki bir toplulukta
bunları kucaklamada ısrar ettiğimizde en iyi ve en fazla teyit edilmektedir. Konuşmacıların
haklarının ve nefret ettiğimiz konuşmanın korunması evrensel insan haklarına dayalı bir siyasi
topluluğun daha derin kardeşlik bağlarını teyit etmektedir. Konuşma serbestisi hakkı
durumunda, nefrete cevap, ilke olarak evrensel sevginin insani olmayan talepleri olmasa da,
hoşgörünün ve karşılıklı saygının en azından insani talepleri olmalıdır.

3.

Konuşma ve İfade Özgürlüğü:
Liberteryen Bir Bakış

JAN NARVESON
1

GİRİŞ

‘Konuşma serbestisi’ olarak bir şey olduğu ve toplumumuzda yada herhangi medeni toplumda
özel bir yer tuttuğu yaygınlıkla farzedilmektedir. ABD anayasası bunu özellikle korur;
Kanada anayasasının Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi ‘düşünce, inanç, görüş ve basın ve
diğer iletişim medyasını kapsayan ifade’ye yönelik ‘temek özgürlük’ ilan eder. 1 Buradaki
sorumuz bu gibi ilkenin makul olup olmadığı, ve eğer öyleyse niye olduğudur. Bütünün bu
kısmı üzerinde istediklerini konuşma genel hakkını vurguluyor görünecektir. Birçok soru
ortaya çıkmaktadır. Bu ne tür hak olacaktır, ve hangi durumlarda geçerli olacaktır? Sadece
bununla ne korunacak ve ne korunmayacaktır? Herhangi durumda, ilgili olmamız gereken
çeşitli özgürlükler arasında özel bir yer mi tutacaktır? Anayasal bir belgede özel bahis için
gözden çıkarmak böyle olacağını kabul eder. Bu nedir?
Bu sorulardan herhangi birini cevaplamanın en iyi yolu bu gibi ilke için hem niye buna
sahip olmamızı gerektiğini açıklayan hem de istisnalara, vasıflara yada koymak
isteyebileceğimiz sınırlamalara bakış sağlayan genel bir gerekçe sunmak olacaktır. Bu
sayfalarda tamam olmamanın ve kararsızlığın bu gibi projelerde adım atmaktan alıkoyduğunu
gözönünde bulundurarak bunu deneyeceğim. Müteakip sayfalarda, (1) aslında genel bir
konuşma serbestisi ilkesi bulunduğunu tartışacak, fakat (2) bunun ‘özel’ yada en azından çok
özel olduğunu reddedecek, ve (3) konuşma serbestisi hakkının korunması gerekeni
korumasını sağlamak yada makul olmayan bir ölçüde olmamak üzere doğru şeyleri korumak
biçiminde öne çıkarılmasını yanlış yorumlamanın kolay olduğunu kaydedeceğim.
Siyasi konuşmak gerekirse, herşeyin üstünde neyle ilgili olmamız gerektiği hakkında
genel bir özgürlük ilkesi bulunduğuna yönelik inancımı tartışmayı üstleneceğim. Bu genel
görünüm rastlantısal olanların dışında burada savunulmayacaktır. Bunun yerine, konuşmanın
kısıtlanması faaliyetlerinin sözkonusu görünümü kabul etsek dahi ne zaman izin verilebilir
yada muhtemelen zorunlu olacağıyla özellikle ilgileneceğim. Konuşma serbestisi kavramı şu
soruyla ilgilidir: hangi esasta konuşma faaliyetleri bastırılabilir yada kısıtlanabilir? Müdahale
için bazı özel gerekçeden sakınınız, kişilerin faaliyetleri sadece hükümetler tarafından değil
fakat bütün taraflarca yalnız bırakılmalıdır. Garanti edilmeyen müdahale sorgulamamızda
(ümit ederiz) oluşturulanlarda başka herhangi esasta müdahale olacaktır; bu gibi müdahale
ilgili olanlar tarafından şikayet için esas olacaktır. Haklar bağlamında ortaya koyunuz, daha
sonra, soru ne olduğunu bilir bilmez, hangi hakların serbestçe konuşma hakkının üstüne
çıkabilir? İlginç olarak, bu başlıca konuşma serbestisi hakkının kendisi olacaktır: sıklıkla şunu
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söyleyebiliriz, ‘Bu fırsatta bunu söyleyemeyebilirsiniz, çünkü bunu yapmak başka kişilerin
konuşma serbestisi hakkına müdahale eder’. Fakat bunun her zaman cevap olduğunu
farzetmeyeceğiz. Farzedeceğimiz cevabın her zaman ‘Çünkü başka birisinin meşru
özgürlüğüne müdahale etmektedir’ olmasıdır.

2

LİBERTERYEN İLKE

Liberteryen bireylerin özgürlüğünün Devletin tek uygun ilgi alanı olduğu ve dolayısıyla
özgürlük hakkının toplumsal ahlakın temel ilkesi olduğu kanaatini taşımasıdır. Konuşma ve
ifade konusuyla ilgili olarak çağrışımları ne olacaktır? Bu, bu makalenin konusudur.
Bazılarının bu fikirle hiçbir sempatisi olmayacaktır. Bu, benim görüşümde kendileri için çok
kötüdür, ve aynı zamanda benim ve diğerlerimiz için nihayetinde haklarının olmadığını
düşündüğüm çeşitli şeyler yapmakta serbest olacağım için çok kötüdür. Aynı zamanda, her ne
kadar okuyucular en azından sözkonusu düşünceye neyin dahil olduğunun mülahaza
edilmesini isteyebilirlerse de; bunu safiyetle varsayımsal ve başlıca akademik ilgi içerikli
görebilirler.
Kolayca anlaşılan bir konu olduğundan, ‘temel genel özgürlük hakkı’ fikri üzerinde bir
kol tutmayla başlamalıyız. Hakların sınırladığı, tabii ki özgürlüktür. Bir bireyin x yapma
hakkı (en azından) diğer kişilerin x yapması bağlamında görevidir. Daha kesinlikle, ve
örneğin bir hakka sahip olmanın mülke (genellikle çıkar), sahip olmanın başkalarına görev
yükleme esası oluşturana sahip olmak olduğu yönünde Joseph Raz’a katılıyorum. 2 Hangi
görevler? Asgari olarak, diğerleri – hak sahibinin x yapmasına izin vermekten uzak
durmaktadır. Haklar, en azından başkalarının hangi eylem olursa olsun hak sahibini neye
hakkı varsa yapmaktan alıkoymaktan sakındığı gerekliliklerdir.
Özel durumlarda kendilerine görev verilen ‘başkaları’ belli yada özel bireyler
olacaktır, genel olarak kişiler değil. Bunlar, özgürlük görüşünde hak sahibi ile diğerleri
arasında bazı özel anlayış yada işlemin gerçekleştiği durumlardır: örneğin, bir söz yada o
görevin özellikle yüklenilmesi. Bazı anlayışlar da aynı zamanda ‘pozitif’ haklar olarak
bilinene yol verebilirler: bazı diğerlerinin sadece hak sahibine müdahale etmekten
sakınmadığı fakat aynı zamanda etkin olarak kendisi için bazı hizmetler sunduğu, örneğin
bazı mal yada kaynakları (x yapmak için gerekli kaynak gibi) tedarik ettikleri haklar. Fakat
genel haklar, yani genellikle diğer kişilere karşı haklar, liberteryen görüşe göre pozitif olamaz.
Başka deyişle bizim genel olarak başkalarına belli hizmetler borçlu olduğumuz,
liberteryenlerin tanımadıklarıdır. Bunları borçlu olmak, başkalarına negatif haklar tanımanın
ve dolayısıyla kendilerini zorlamadan sakınma görevini kabul etmenin yokluğunda hiçbir
ahlakın olmadığı bir temel olduğu halde birisinin özgürlüğünü olması gerekenin ötesinde
kısıtlatmaktır. Son iki teze vurgu yapmak gerekmektedir.
Eğer hiçbir görevimiz yoksa, biz de ne istersek yapabiliriz; eğer hiçbir görev yoksa,
kısıtlamaksızın birbirimizin seçili etkinliklerine müdahale edebiliriz. Bu gibi durumda, klasik
Hobbes anlayışında ‘doğa durumu’nda, ‘sınırsız özgürlük’ şartı içinde olarak tanımlanabiliriz.
Ve bir ‘liberteryen’ daha fazla ne isteyebilir? Fakat aslında, ‘Hobbes’çu durum özgürlüğün
tersinin çıkarılmasıdır. Eğer başkaları herhangi zamanda beni herhangi bir şey yapmaktan
alıkoyabilirlerse, yada beni yaşamımdan mahrum edebilirlerse, ahlaki eleştirellikten serbest
olma kalıntısal anlamında ‘özgürlükte’ değilim. Hakların amacı her bir kişi için tercih ettiği
yaşama hakkını yaşamayı mümkün kılmaktır. Eğer başkaları bunu yapmakta hür oldukları
sürece sadece istekleri doğrultusunda müdahale ederse hiçbir kişi bunu yapamaz. Kişi tabii ki,
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ne isterse yapması için vasıtaların eksikliğini duyabilir. Özgürlük başkalarının bu vasıtaları
sağlamasını gerektirerek teşvik edilemez mi? Liberteryenin tezi, tabii ki bu benim için hoşsa
da, bunları tedarik etmesi gereken kişi üzerine zorlamadır. Bu, başkasının zorlama olarak
göremeyeceği şey olabilir: eğer sorsam bunu benim için yapmak istiyor olabilir. Ve benim
kendisine sorma özgürlüğüm, aşağıda tartışılacağı gibi, liberteryen bir toplumda bize verilen
aslında benim hakkımdır. Fakat reddetme özgürlüğü biraz temeldir. Eğer bazı kişiler
nihayetinde başkalarına yardım etmekteyse, bu yardımcıların yüreklerinin iyiliğinden yada
yardımcının yarar sağlayan kişiden bunu değerli kılan bir şey almasıyla aralarındaki gönüllü
değişim dolayısıyla olmalıdır. Yasaklanmış olan, herhangi kimse için bu amaçla güç
kullanmaktır. Güç başkaları adına başlangıç gücünün kullanımını ele almayla sınırlanmıştır.
Genel pozitif haklar, en azından çok köklü türlerde, kartlar üzerinde değildir. Eğer, tabii
herkesin herkesle gereksinime yada başkalarının talebine cevaben belli hizmetleri tedarik
etmek üzere genel bir elden çıkarmayı içeren muhtemel bir anlaşması varsa, biz de belki belli
genel pozitif haklar kazanabiliriz. Pozitif ve negatif haklar arasındaki ayrımı içeren
konular,görüleceği gibi bazı konuşma ve ifade bağlamlarında daha büyük görünmektedir.
Çeşitli seçilmiş etkinlik hatlarımız bazen bizi yine de çatışmaya taşıyacaktır. Bu
durumda kim yol vermelidir? Genel olarak bu gibi çatışmaları nasıl çözmeliyiz? Burada
liberteryen iki tür durumu ayıracaktır. Bir türünde, çatışma vesilesi bir kişinin kasıtlı olarak
başkasına hasar vermesidir. Bir diğerinin özgürlüğüne saygı göstermek liberteryen görüşün
temel bir gereksinimi olduğundan, bu gibi çatışmalar yanlışlık içindeki saldırgan üzerinde
hüküm verilerek çözülür. Ancak, bu çatışmanın amaçlanan sonuca göre ikincil önemde
olduğu sayısız durumu açıkta bırakmaktadır. Devam ettiği sürece sizi istediğinizi yapmaktan
alıkoymayan birşeyi yapıyor olmanın tam ortasında olduğumu ve benzer biçimde benim
üzerimde hiçbir negatif etkisi olmayan bir etkinlik programına giriştiğinizi farzedin, nitekim
ikimizin de mukabil teşebbüslerimizde başarılı olamayacağımız görünmektedir. Öyleyse?
Bu gibi şeyleri düzenlemede ana kavramsal kaynağımız mülkiyettendir. Niyet ettiğimi
yapmam için belli birşeyi kullanmam gerektiğini; ve sizin kendi amaçlarınızı takip ederek
aynı şeyi kullanacağınızı farzedin. Bu gibi çatışmaları eğer makul biçimde bu şeylerin
kullanımını birimize yada bir diğerimize tahsis edersek çözebiliriz. Eğer sizin olarak görmek
için yeterli neden varsa çatışma kolayca çözülür: Daha sonra size kullanıp
kullanamayacağımız sormam lazım, ve eğer hayır derseniz, başka bir şey yapmam
gerekecektir. Eğer benimse, diğer yandan tam tersi. Her iki durumda da, çatışma barışçı
biçimde çözülür.
Keyfi olmayan biçimde mülkiyet haklarını tahsis edebilir miyiz? Liberteryen
yapabileceğimizi söylemektedir. Başlangıç olarak, bu genel özgürlük hakkının kendisinin
aslında bir mülkiyet hakkından ne az ne fazla olmadığını kaydetmekteyiz. Eyleme geçmek
birşeyi yani kendini (daha kesin olmak gerekirse, bedenini yada zihnini) kullanmaktır.
Memnun olduğunu yapmaya izin verilmek kendinle memnun olduğun gibi yapmana izin
verilmektir. Özgürlük öz-mülkiyettir. Liberteryen sonrasında başka şeyler üzerinde fiziksel ve
psikolojik kendi kişisel özelliklerinin denetimi olan dünyanın belli parçaları üzerine yerli
egemenliğini genişletebileceğimizi önerir. İlk olarak, içimizden birinin buraya ilk varması
olabilir: olduğu gibi, etrafında başka kimse olmaksızın kendi işini yapmaktasın. Daha sonra
eğer olay yerine gelirsem, ben aslında müdahaleciyim ve yol vermesi gereken benim, ne için
yaptığım ne yaptığınıza müdahale eder: araştırdığımız görüşle yasaklanan budur. Başka bir
şey denemeliyim yada aynı tür şeyi başka bir yerde yada aynı zamanda denemeliyim yada
‘oraya önce varan’ başkalarıyla düzenlemeler yapmalıyım. Sadece her ikisinin de oraya aynı
zamanda vardığı istisnai durumda bazı adil bölüm ilkesi gerekecektir. Buradan sonra, çeşitli
şeyler üzerine hediye yada değiş tokuş biçiminde gönüllü hak devirleri başkalarıyla
uğraşmada münhasır ahlaken izin verilebilir yöntemdir. Bu, örneğin her bir bireyi yardımsız

çabayla yaptığının uygun sahibi yapmaktadır. Yardım edilen çaba durumunda, hisseler
işbirliği yapmakta olan ilgili kişilerle görüşmeyle dağıtılır.
Fakat çeşitli iyi nedenlerle, belki herşey ‘özelleştir’ilmemelidir. Gönüllü değişimi
kolaylaştırmak için hareket etmek zorundayız: caddeler, yollar ve diğerleri bunlara genel
erişim haklarıyla birlikte tercihen ‘kamusal’ olabilir. Pazar-yerleri, belki dinlenme alanları ve
diğerleri olacaktır. ‘Kamusal mülk’ olarak anılabilecek olan, kendisine özgü sayısız sorunlara
neden olmaktadır.
Ancak, kamusal mülk hiçkimse tarafından sahip olunmuyor değildir, herkese serbestçe
açıktır. ‘Kamusal’ yerler olarak düşündüklerimiz aslında belli küçük grupların kontrolü
altındadır. Winesburg’da, belli parkların kullanımı için diyelim ki Birleşmiş Milletler,
Arnavutluk Hükümeti, yada hatta Birleşik Devletler Hükümeti tarafından değil fakat
Winesburg yaşayanları tarafından kurallar konulacaktır. Kamusal mülkiyet aslında, her biri
kendine ait malların nasıl ve ne zaman ve kabaca kim tarafından kullanılabileceği hakkında
özel kuralları yapma yetkisi olarak kamusal olanın nispeten özel mülkiyetidir. Bu gibi güce ne
gibi sınırlamaların olduğu, bunun makul kullanımında hangi gerekli izin yapılarının
oluşturulması gerektiği zor ve önemli bir sorudur. Mevcut araştırmamızın büyük bölümü
bununla ilgilidir.
Bu makaledeki3 bu nispeten çabuk arkaplan teorisinin genel değerlendirmesiyle,
konumuza konuşma ve serbestiye dönelim.
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ÖZGÜRLÜK VE KONUŞMA DURUMU: İLK DEĞERLEME

John Stuart Mill, meşhur Deneme ve Özgürlük adlı eserinde, yukarıda açıklandığı gibi
özgürlük ilkesini değerlendiren birşeyleri savundu. Ve eylemlerimizden çoğu içlerinden
geldiği gibi diğer kişileri taşıyıcı olarak dahil ettikleri için bu gibi ilkeyle derhal korunmasa da
bunu yapmayan başkaları olduğunu kaydetti. Bir eylemin başkaları üzerinde hiçbir etkisinin
olmadığı yada bunları ‘sadece gönüllü rızayla’ etkilediği yerde özgürlük ilkesi sahneye
çıkacaktır. ‘bilinçlilik alanı’nın geçerli olacağı başlıca bir alan olduğunu farzetmiştir.4 Eğer
konuşma ve ifade böyle bir alanı kapsasaydı, konuşmak ve kendimizi ifade etmek üzere genel
bir hak vurgulamak için açık ve basit temelimiz olacaktı. Konuşma serbestisi ilkesi bunun gibi
olacaktı. P1: Herhangi kişi herhangi zamanda herhangi konuşma-eylemi gerçekleştirebilir.
Bu ilke üzerinde, A kişisinin bir şey söylemek istemesi A’nın bunu söylemesi için yeterli
neden olacaktır.
Fakat konuşma bu gibi kendiliğinden korumalı ‘alan’a düşecek midir? Konuşmak, en
azından normal olarak birisine konuşmaktır; kendini ifade genel hakkının koruyacağı ‘ifade’
kişiler arası ifadedir, bir kişinin kendisini başka bir kişiye ifade ettiği durumlardır. Doğru,
kendimize konuşabiliriz ve şüphesiz kişi başkalarının yokluğunda kendisini ‘ifade’ edebilir.
Belki özel düşünce, düşünce özgürlüğünün özel bir konuşma serbestisi durumu olacağı
kendisine karşı konuşma olarak görülebilir. Düşünce özel olsa bile, birçok felsefeci makul
biçimde düşüncenin gerçekleştiği dilin esasında kamusal olduğunu, ve bunu burada
tartışmayacağımızı öne sürecektir. Sadece bu tek-kişilik konuşma ve ifade durumlarını
kalıntısal olarak görmek yeterlidir; gerçekten ilgili olduğumuz konuşmanın ve ifadenin bir
bireyden başka birine yada konuşmacı (yada daha genel olarak, bir ‘ifadeci’) ve ifade edici
eylemleri duyan yada aksi halde buna şahitlik eden dinleyiciler dahil diğerlerine iletişimsel
olduğu normal durumlardır.
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Daha kapsamlı bir sergileme için, bakınız Jan Narveson, Liberteryen Düşünce (Temple University Press,
Philadelphia, 1989), Pt.I. bu makalenin konularının bazı tartışması da burada bulunacaktır. Cf.285-7.
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Mill, Özgürlük Üzerine (J. M. Dent: Everyman, London, 1926), 75.

Tabii iletişimi yapılan belki en dar anlamda sadece ‘önerileri’, konuşma-eylemlerini
içermemektedir. Aynı zamanda tavırları, duyguları, değerleri, emirleri, talepleri, soruları ve
benzerlerini iletiyoruz. Aşağıda söylenenler özel kısıtlama yapılmadıkça yada eldeki konuda
açıkça ima edilmedikçe bu gibi tüm eylemlere uygulanma amaçlıdır. ‘Konuşmacı’ ve
‘konuşma’ terimleri burada daha genel anlamda kullanılmaktadır.
Konuşma yukarıda kaydedilen açık olanın dışında daha ileri bir anlamda kişiler
arasıdır. Bu sadece A’nın başka bir kişiye B’ye bir şey yaptığı bir etkinlik değil, B’yi en
azından asgari olarak etkilediği ve B’nin algılama alanına ve bilinç yeteneklerine etkileyerek
dahil ettiği birşeydir; fakat aynı zamanda felsefi bakımdan ilginç temelde kişiler arası
kurallara dayalı bir nokta bulunmaktadır. Sözkonusu kuraların yanlış kullanılması potansiyeli
muhtemel olumsuz etkiler için başka bir alan ve dolayısıyla daha ötesinde muhtemelen
açıklıkla özgürlük ilkesi içinde bulunan bir meşru kısıtlama esası oluşturmaktadır.
Konuşma serbestisi ilkesine giden kısa yol bu nedenle çıkışında tıkanmaktadır.
Temelinde kişiler arası olarak, ilk kişinin ikinci kişiye bir şey demesi ihtimali ikinci kişinin
belirdiği bazı haklarla çatışır. Buradan biraz daha öteye gideceğim. Eğer size bir şey
söylersem, niyetim mesajımın bilinçli/duygusal becerilerinizce alınmakla, hazmedilmekle,
alınmakla sona ereceğidir. Fakat bu sadece eğer söylediğime bağlı kalırsanız gerçekleşecektir.
Ve bağlı kalmak adınıza bir eylemdir, tarafınızdan kendi kavramsal ve bilinçli kaynaklarınızı
bir kullanımdır.
Bu ‘Konuşmak için genel bir hakkımız var mıdır?’ sorusuyla ortaya atılan konuyu
keskinleştirmektedir. Konu budur. Eğer size konuşma hakkım varsa, bu size dönük kastedilen
sonucunu içeren iletişimsel eylemi tamamlama hakkı anlamında mıdır? Eğer öyleyse, bu
araştırdığımız görüşte bu gibi hiç hakkımızın olmadığı açıktır. Bunun olumlu bir hak olması
için: benim tarafıma belli bir hizmeti, yani konuşmalarıma katılmayı yerine getirmeniz hakkı.
Ve özgürlük görüşü bu gibi hizmetleri yerine getirmek için herhangi genel görevimiz
olduğunu yalanlamaktadır: konuşmacının konuşma özgürlüğü özünde dinleyicilerin duyma
özgürlüğüyle sınırlıdır. Aynı zamanda kendimizi ifade ettiğimiz şartlar yada biçim etraftaki
kişilerin haklarını ihlal edebilir.
‘Duyma özgürlüğü’nüzün olduğu fikri yanlış anlaşılmamalıdır. Bir durumda yada
başka birinde kavramsal yetilere sahip olma genel hakkı yoktur. Fakat sahip olduğum
özgürlük görüşü, üzerimize zorlayamayacakları diğerinden çok başkalarının bizi tek bir
kavramsal duruma sokmadığı genel bir hakkı gerektirmektedir. Barış ve huzur hakkı diğer
kişilere karşı akustik (yada görsel) alanımızda önemsiz-olmayan marjinal duyusal girdi
artışlarını kullanmaktan sakındıkları bir haktır. Bu benim için hoş görülemez olsa da, diğer
kaynaklardan mevcut gürültü düzeyini azaltmak için ne yapabilirseniz yaptığınız bir hak
değildir. Bu, tabii ki, - özgürlük ilkesinin yalanladığı olumlu bir hak olacaktır.
Seçtikleri gibi duyanların duyma yada duymama hakkı iki temelde savunulabilir. İlk
olarak, basitçe kendiliğinden mülkiyete, liberteryen görüşün vurguladığı şekilde geçerli
olduğunu iddia ettiğim kendimizin içindeki mülkiyetimize çağrıda bulunabilir. Diğerleri
benim mülkiyetimi izinsiz kullanmayabilir; akustik bilinçliliğim, olduğu şekilde benim
mülkiyetimdir, ve bu nedenle boşlukta devam edene istenmeyen marjinal değişiklikler
katkısında bulunmayabilirsiniz. İkinci olarak, her zaman kulaklarımızı tıkama yada
konuştuğumuzda başka bir yere gitme hakkımızın olacağı vurgulanabilir. Duyulmak için
genel bir hakkımız olduğunu varsaymak bu hakkı inkar etmek olacaktır. Fakat bu açıkça genel
özgürlük hakkından dolayı sahip olduğumuz bir hak olduğu için, tekrar ‘duyulma genel
hakkı’nın sürdürülemeyeceğini görmekteyiz.
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ÖZEL MÜLK VE KONUŞMA

Yakın türlerdeki özel mülkü açıkça tanımlamış olmak, birçok konuşma durumlarını
kapsayacaktır. Eğer sizin mülkünüzü işgal ediyorsam, göründüğü şekilde, siz kuralları
koyarsınız ve sizin izninizle konuşamayabilirim (beni akşam yemeğine davet ettiğinizde
sıklıkla açıkça anlaşılırdır); eğer benim iznimdeyseniz, tam tersidir. Beni duymak sizin
çıkarınıza olabilir, yada çeşitli nedenlerle sizin göreviniz olabilir. Fakat sizin mülkünüzde olur
olmaz beni dinlemenizi gerektirecek hiçbir genel durum olamaz. Eğer konuşmayı önerdiğiniz
alana sahipsem, benim mülkiyet hakkım sadece ben konuşmanızı istediğimde konuşmanızı
sizin daha fazla işgal etmenizin şartı yapmama izin verir: örneğin, hiç olmaması yada sadece
belli konularda ve belli biçimlerde olması. (Bu tam mülkiyeti varsaymaktır; daha kısıtlı haklar
az önce belirtilmiş olanın en güçlüsünü içerebilir yada içermeyebilir.)
Peki siz benim mülküm üzerindeyken benim konuşma haklarıma ne olacaktır? O
zaman beni duymalı mısınız? Tekrar, her zaman terkedebilirsiniz; ve ben dinlemenizi
kalmanızın bir şartı haline getirebilirim, sizin kalmanızı konuşma sıranızın yada başka bir şey
olması şartına bağlı kılmanız gibi. Medeni toplumda belli konuşma etiketi ortaya çıkmaktadır,
ve nerede olduğumuza bakılmaksızın geçerli oldukları makul bir varsayımdır. Fakat varsayım
ihbarla geri çağrılabilir, ve konuşmaların geçekleştiği alanların sahibi açıkça bunu yapma
hakkına sahiptir.
Bu özel mülk haklarının konuşma serbestisi hakkımızın üstünde olduğu anlamına mı
gelmektedir? Kısa cevap Evet’tir. Fakat daha hassas bir cevap özgürlük görüşünde, gerçekten
aynı durumlar olduklarıdır. Mülkiyet istek üzerine sahip olunan şeyi elden çıkarma hakkıdır.
Bir durumda, sahip olduğumuz evlerimizdir, işlerimizdir yada herneyse; mevcut durumda
bizim organlarımız ve konuşma ve ifade yetkilerimizdir.
‘Kamusal’ mülkteyken, ne var ki işler daha karmaşıktır. Hangisi öncelik alacaktır –
konuşma hakkınız yada benim barış yapma ve huzur hakkım? Yada farzedin ki her ikimiz de
hemen konuşmak istiyoruz? Eğer bunu yaparsak, bu her ikimizi de kızdıracaktır, zira
sonuçtaki söz karmaşası her ikimizi de hiçbir dinleyiciye sahip olmadan bırakacaktır (sadece
gürültü girdimizden zarar görenler). Eğer gerçekten bir diğerini duymak istersek, belirtilen
çözüm sıraya alınacaktır. Fakat böyle yapmazsak ne olacaktır? Eğer bir kişi duymak isterse ve
konuşmaya hiçbir ilgisi yoksa, bir diğerinin konuşmasında sorun yoktur. Eğer her ikisi de
sessizliği diğerinin konuşmalarını duymaya tercih ederse, her ikisi de bence sessiz olmalıdır.
Fakat eğer her ikisi de konuşma fakat dinlememe bileşimini tercih ederse? Bu durumda her ne
kadar bu normal konuşma olmayıp, sadece ağız dalaşı olacaksa da, her ikisi konuşacaktır.
Soru herhangi kimsenin görünürde bu gibi durumlarda yanlışlıkta olduğunda ortaya
çıkmaktadır. Her ikisi de eşit biçimde dengeli konuşma ve susma hakları var mıdır? Hayır.
Sessizlik, inanıyorum ki, normal, kirlenmemiş haliyle havayı ciğerlerine çekmenin civardaki
sigara içenler için esas hat olduğu gibi belirtilen temel hattır.5 Herhangi kimseyle yüzleşen ve
konuşmaya başlayan gelecekteki konuşmacı bir oda dolusu konuşmacının arasına giren biraz
ciddi kişinin yapmadığı biçimde diğer kişinin şartını işgal eder. Bu kişinin diğerlerinin
durumuna marjinal katkısı bunları kendi yokluğunda kapsayacaklarıyla aynı durumda
bıraktığı için olumsuz değildir; oysa konuşmacı S, sessiz kişi Q’yu S hiç görünmediğinde
olacağından daha kötü durumda bırakmaktadır. Açıkça S, Q’nun bilmeyi istediği yada hoşuna
giden şeyleri söyleyebilir. Bir yabancıya karşı memnuniyet verici bir selamlama kendisine iyi
dilekte bulunan birisinin eşliğinde olduğunu gösterir. Yada eğer S, Q için önemli olan
haberleri iletirse, bu da hoş karşılanacaktır. Fakat ‘sadece günlük zamanı geçirmek’ için
konuşmak, Q için statü üzerinde bir ilerleme değildir.
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Herhangi adı verilen sigara içicisine mukabil temel hat sigara içen sahneye gelmeden önceki hakim şartıdır.
Eğer bu zaten kirlenmiş şartsa, ve havaya eklemesi marjinal kötüleşme doğurmayacaksa, sigara içmemek için
hiçbir görevi olmayabilir.

Kamusal alanlarda gereken makul kurallardır, ve bazen her bakış açısından makul
yapılan öylesine kurallar olabilir, çünkü herkes için çeşitli biçimde tercih ettikleri gibi alan
sağlamaktadırlar. Hyde Park Köşesinde, sınırsızca eleştirel içerikteki konuşmalar günün
düzenidir, ve Q bunlardan sakınmak için parkta başka bir yere gidebilir. Fakat bunu
yapmazsa, bir sorun ve görünürde hakların ihlali vardır.
Ele aldığımız türdeki tüm sorunların uygun özelleştirmeyle çözülebileceğini önermek
çekici olabilir. Hyde Park’ın kamusal alanda özelleştirmeye yakınlaşan farklı amaçlarla
bölümlenmesini gözönüne alabiliriz: buradaki kişiler x yapabilirler, fakat orada değil. Bu
anlamda, özelleştirme stratejileri aslında müteakip sayfalarda takip edilecek olandır. Fakat,
her ne kadar bazı liberteryenler o kadar uzağa gitmişlerse de hiçbir kamusal alanın
olmamasını varsaymıyorum. Daha çok hangi makul ilkelerin bir şekilde tümünü
uzlaştırmasının mümkün olduğunu, sorunlarımız başlıca temelinin bulunduğu birçok kamusal
ve yarı-kamusal alanda konuşma için bulunulabileceğini görmeliyiz.
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KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ: İKİNCİ VERSİYON

Konuşma Özgürlüğü İlkesini formüle etmede ikinci bir deneme yapalım. Bu zamana kadar
yaptığımız tartışmalar gözönünde bulundurulduğunda, şöyle olabilir: P2: Herkesin herhangi
zamanda o zamanda o konuşma-eylemini duymayı isteyen herhangi kimseye istediğini
söyleme hakkı vardır.
Daha genel olarak, P2 kişilerin bu mesajların gönderenlerden ve bu yolla almak
isteyen alıcılarına mesaj gönderme hakkı olduğunu söylemektedir. (Son şart esastır. Mesaja
olduğu kadar çeşitli biçimlerde paketlemeye, vasıtaya itiraz edebilirler. Eğer benim kulak
zarlarımı patlatacak 135 desibellik, neşeli bir ‘Doğum Günün Kutlu Olsun’ mesajı
gönderirsen, bunu bir iyilik olarak görmeyebilirim, ancak mesajı hoş karşılayabilirim.) Bir
konuşmacı dinleyicilerinin makul olarak konulmasını bekleyeceği durumlarda herhangi
kısıtlamaya uymalıdır. Fakat, demektedir P2, eğer kişi A tarafından bir konuşma-eylemi bu
şartları karşılarsa bu A’ya konuşmaya devam etmesi için izin vermeye yeterlidir.
Düşünceyi bu yolla ifade edebiliriz. Her birimiz ‘bilgi alanı’ olarak
adlandırabileceğimiz, en dar anlamında konuşma halinde akustik bir alan olan şeye sahibiz:
nüfuz eden konuşma seslerinin kişinin kavramsal yetilerine ulaşacağı ve muhtemelen zihnine
kaydolacağı (ki bu daha sonra kişinin psikolojik kendisi olan nihai kaynağıdır) alan. Konuşma
özgürlüğü iki şey bağlamında özgürlüktür: (1) kişinin bilgi-ileten yetileri – larinks, göğüs ve
diğerleri; ve (2) kişinin bilgi-alan alanı. Tamamıyla özgür kişi bu bağlamlarda ne demek
isterse onu demekte ve ne duymak isterse onu duymaktadır.
Düşüncenin, aslında kendisine özgü karmaşıklıkları bulunmaktadır. Başkasının
söylediğini ‘duymak istemek’ nedir? Öncül olarak, herşeyden sonra, bir diğerinin ne
söyleyeceğini normalde bilmiyoruz, ve eğer bilsek konuşmanın kişinin bilgi birikimine
eklenecek ana bir noktası yenilgiye uğratılmış olacaktı. Fakat eğer vardığında hoşunuz
gitmezse? Varsayalım ki, o özel konuşmayı duymadığını varsayacaktınız. Herşeyden sonra,
hoş karşılanmayan konuşmaların tümünün yapılması yanlış değildir.
İcra sanatlarından bir kavramı değiştirerek buradaki konulara yardımcı olabiliriz.
Konuşma gösterisine potansiyel konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından çıkarılmış giriş
biletleri olduğunu söyleyelim. Konuşmalar gösterilerdir, ve dinleyicilerin bu gösterilere
biletleri bulunmaktadır (yada bulunmamaktadır). Değişiklik gelecekteki icracıların da
dinleyicilerinden göstericinin kendi parçasını söylemesine izin veren biletlere gereksinim
duyduğudur. Basitlik bakımından, ‘satınalma’ya gereksinim duyan kişinin konuşmayı
statükoya tercih eden olduğunu söyleyebiliriz.

Birisinin hazır bulunmasıyla konuşan diğerlerine hizmet vermek o gösteriye bir tür
‘bilet’ ‘alma’ya bağlıdır. Bu gibi biletlerin çoğu parasal anlamda tabii ki, bedelsizdir. Ancak,
her zaman bir türde fiyat vardır: asgaride, kişi zamanını ve dikkatini beklenen konuşmaeylemine, kişinin başka bir biçimde harcamış olabileceği değerli kaynaklara ayırır.
Konuşmaları almada, kişi diğerine çeşitli konuşma eylemlerine katılmak için izin verir. Kişi
bu gibi gösteriye imza attığında göstericiye çıkardığınız iznin mutlak anlamda herhangi şeyi
söylemesi için kendisine beyaz sayfa verdiğini düşünmek makul olan değildir.
Bu benzerliği takip etmek için: eğer iki Beethoven Kuarteti gösterisine bir bilet
almışsam, ve buna karşılık aldığım yaylı-çalgılar için düzenlenmiş yirmi-üç yıllık Beatles
melodileri olursa, şikayetim olur. Size duymanız için kulaklarımı verdiğim gösterilerin
yaklaşık genişliği hakkında bir tür öncül anlayışı olmalıdır. Arkadaşlar arasında, bu genelde
büyük bir sorun değildir. Yabancılar arasında, kolayca olabilir: kişi renksiz hikayeleri herkese
anlatamayabilir; kapıma gelmenizi ve beni dininizin doktrinleriyle azarlamanızı hoş
karşılamayabilirim. Halka açık metro sisteminde dahi dikkatime bir hak üzerinde ısrar ederek
bunu yapamayabilirsiniz. Kamuya açık gösterilerin biletlerin potansiyel alıcılarının neye
girdiklerini bilmelerine imkan verecek, potansiyel dinleyicinin reddetmesini mümkün kılacak
başlıkları ve belki alıntıları yada reklamları bulunur.
Bu, Justice Holmes’un meşhur siyasi konuşmayı kalabalık tiyatrolarda ‘Yangın!’
çağrısıyla karşılaştırmasına temel itirazını göstermektedir. Doğru itiraz konuşma eyleminin
paramızı gelmek ve duymak üzere ne için verdiğimizin yelpazesine düşmüyor olmasıdır.
Çağrının yanlış olması durumunda, bu özellikle barizdir. Yanlışlığın kendi başına konu
olmadığını kaydediniz: dar fakat tanınır bir anlamda, katılımcılar tarafından dramatik bir
gösteride yapılan açıklamaların çoğu yine de yanlıştır. Fakat çağrı ‘gerçek’ olacak biçimde
binanın gerçekten yangında olduğu yerde dahi, kontrolsüz olarak ‘Yangın!’ diye bağırma
ilgili bir nedenle düzensiz olabilir: tiyatroya ne ilgisiz konuşmalar duymak için geliyoruz ne
de bu yazgıdan sakınmaya teşebbüs eden kişilerce ezilmek için.
Aslında, Holmes’un belli kışkırtıcı konuşmaları bunları yapmanın bir tiyatroda
‘Yangın var!’ diye bağırmak gibi olduğu esasında yasaklaması ortamı itibarıyla tamamıyla
uygunsuz olan bir benzerlik ortaya çıkardı. İlk olarak, ulusal bir politikaya karşı çıkan siyasi
bir mitingde konuşmacı dinleyiciler tarafından beklenen sözlerin ilgili yelpazesine giren
şeyler söylemektedir. Büyük ihtimalle ve belki o durumda, sadece dinlemeye geldikleri
birşeydi. Ve ikinci olarak, ABD böyle olmadığı zamanda, anlaşılır ilgili bir anlamda, farkında
olmayan üyelerinin savaş politikalarından çıkışlara doğru delicesine bir koşuşturmada
ezilebildiği kalabalık bir tiyatroydu. Holmes’un gerekçelemesi beceriksiz bir taklitti ve
konuşma serbestisinin yanlış bastırılması için açık bir olay olabilecek destek halinde
sunulmuştu. Diyelim ki, Los Angeles ayaklanmalarının sahnesiydi, polis çok düzgünlükle bir
kişinin bir mağaza sahibine karşı isyanına giden konuşmasını bastırabilir. Hiç kimse talihsiz
bir dükkan sahibinden mallarına zarar vermesi için bilet almamıştır.
Konuşma serbestisi ilkesi geldiği anlamda tabii ki, konuşma eylemleri üzerinde birçok
kısıtlamaya izin vermektedir. Aslında, bunu kısıtlamalar için gerekçelerin zorlukla ‘esas’
oluşturduğu her tür durumda yapmaktadır: eğer sadece dinleyecek hissetmediğim için sizin
susmanızı istersem, bu kontrolüm altındaki yerlerde yada konuşmak için özel bir hakkınızın
olmadığı bir kamusal alanda konuştuğunuz sürece yeterlidir.
Açıkladığım bakımlardan özgür olacağımız konusunda endişeli miyiz? Eğer öyleyse,
ne kadar ciddidir? Böyle olduğumuzu öneriyorum, ve sözkonusu esaslar elde edebileceğimiz
kadar temeldir. Benimkine göre farklı iknalardaki kişiler sadece ilgili olanların muvafakatiyle
başarılan haklı çıkarma türünün yeterli olmadığı üzerinde ısrar edeceklerdir: aynı zamanda
örneğin ruhlarının mutluluğuna bakmalıyız. Bazı durumlarda, bu endişe kişileri duymak
istemediklerini duymaya zorlamayı haklı çıkaracaktı; diğer durumlarda kişileri söylemek
istediklerini söylemeden sakınmaya zorlamayı haklı çıkaracaktı. Özgürlükle izin verilen

‘esas’ türünün gerekli olduğunda ve şüphesiz önemli olsa da katılımcıların ruhlarının
mutluluğunun – kendi mutlulukları gittiği sürece daha iyi yada daha kötü olarak, sözkonusu
ruhların sahiplerine bırakılması gereken farklı bir konu olduğunda ısrar ederdim.
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ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

Henüz içinden geçmediğimiz herhangi durumda, sadece birinci ve ikinci taraflara –
konuşmacılara ve kastedilen dinleyicilerine hizmet etmiş bulunuyoruz. Konuşma serbestisi
ilkesinde ikinci denemedeki kastımız, aslında konuşma yapmanın tüm maliyetinin ve
faydasının konuşma eylemlerindeki tüm katılımcılar arasında tamamıyla dahilileştirilmesini
gerektirmektir. Hiç kimsenin üzerine yüklenen elde ettiği faydalara karşılık gönüllü biçimde
ödenen bir maliyeti olmayacaktır. Eğer bu genel durum devam ettiği sürece kabul edilirse,
odağımız artık üçüncü tarafların, katılımcı-olmayanların endişelerine kaymalıdır. Kendi
durumları P2 tarafından olduğu gibi ele alınmamıştır. Hesaba kattığı nihai bir formüle hareket
etmek gereksinimindeyiz: P3: (1) hiçbir üçüncü tarafın istenmeyen mesajların isteksiz
alıcıları yapılamaması, ve (2) sözkonusu konuşmaların bağlamında herhangi üçüncü taraf
üzerinde tazmin edilmemiş maliyetlerin vasıtaları olmaması kaydıyla Herkesin herhangi
zamanda o zamanda o konuşma-eylemini duymayı isteyen herhangi kimseye o vasıtalarla
istediğini söyleme hakkı vardır.
Soru o zaman şudur: ne zaman bunlara taraf olmayanları korumak endişesiyle
konuşma serbestisi işlemlerine müdahale edebiliriz?
Bunu ele almanın bir yolu ‘dinleyici’ nosyonunu herhangi biçimde A’nın
konuşmasıyla B’nin etkilenen herhangi kimseyi içerecek biçimde genişletmek, dolayısıyla
üçüncü tarafları bir kategori olarak çıkararak olacaktır. Fakat bu fikri önemsizleştirmekte ve
normalde biraz sınırlanmış bir kaydı çalışılmaz yapmaktadır. Hiçbir anlamda bir
konuşmacının kastedilen dinleyicisinin parçası olmayan çoğu kişi A’nın konuşmasından
etkilenebilir. Bu gibi etkilerin hangisinin hesaba katıldığını ve kısıtlama için makul temel
olarak tanınmaya yeterli sayıldığını bilmemiz gerekiyor.
P3’ü şu şartlara bağlayabiliriz: muvafakat gösteren taraflar arasındaki konuşmaeylemlerinin diğerleri üzerine hiçbir anlamlı olumsuz haricilik koymadıkları sürece meşru
olduğu. O zaman sorular şunlardır: ‘anlamlı olumsuz hariciliği’ ne oluşturur? Ve bu konuşma
eyleminin bunu yapması nedir? Bu durumları aşağıdaki dört genel kategori kapsamında ele
alacağım: (1) ‘gürültü kirliliği’; (2) beşeri bilginin teşviki ve yayılmasında ‘akademik’ ilgi
(bu, tabii ki birinci – yada ikinci – taraf ilgisi de olabilir), ve/veya hatanın düzeltilmesi; (3)
‘siyasi’ yön: topluluğun siyasi yaşamıyla özel bir ilişkisi bulunan konuşma-eylemleri, örneğin
kişileri siyasi görevlere seçme yada siyasi eylemler ve bunlarca etkilenen politikalar alma
sürecini etkilediği şekilde; ve (4) ‘kişisel yükümlülük’ yönü: hakaret, iftira, saygısızlık,
suistimal ve gizliliğin ihlali.
Bunları kısaca bu sırayla tartışacağım.
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GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

P3’ü ihlal etmekte olanın büyük kısmı ‘iletişimsel gürültü’ olarak adlandırabileceğimiz başlığı
altında gelmektedir: fiilen bu gibi önerilerin bütünüyle yada bu gibi vasıtalarla yada
sözkonusu zamanlarda yada durumlarda iletilmesini istemeyen kişilere iletilen ve bu kişilerin
sözkonusu bilgiyi almasını kastetmemiş olabilecek kişilerce iletilen öneriler. Buradaki

‘gürültü’ kavramı sadece akustik bir konu olduğu ve hiçbir kavramsal içeriğinin bulunmadığı
normal olanından çok daha geniştir. Bazı gürültüler öneriler iletir. İzlediğim ve duyduğum
TV’deki programı bölen reklamlar, bazı totaliter ülkelerde sıradan insanlara propaganda
homurdanan hoparlörler ve alışveriş merkezinde Muzak, bunların hepsi bu vasıflara girebilir.
Bilinçli gürültü başka bir konudur: B’ye donuk tonlarda yapılan bir iletişim, B için hiçbir
ilgisi olmayan yada olumsuz ilgisi olan bir dinin yazılı metinleri de bu vasfa girebilir.
Bu başlık altında gözönünde bulundurulması gereken iki boyut vardır. İlk olarak, ne
kadar kızdırıcı, ne kadar hoş karşılanmayıcı olması, değil mi? İkinci olarak, bu ne kadar
sakınılabilirdir?
Her ikisi de temelinde sürekli derecede konulardır. Bu nedenle bir düzeyde bazı
şeylere izin verilebileceğine ve bazılarına verilmeyeceğini farzedersek, ilgili standartları
belirlemek için makul bir ilkeye ihtiyacımız var.
Aynı zamanda bu iki ilkenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu yönünde genel bir ilke
olarak önerilmek için de makul görünüyor: kısıtlanabilirlik sakınılmazlığın öfkelendirmeyle
çarpımıyla orantısaldır. Bu beklenen faydayla benzerdir (aslında, bir durumudur): bir taşıyıcı
için eylemin genel faydası, belli bir eylemin eğer meydana gelirse sonucun faydası yada zararı
miktarıyla çarpılması halinde belli bir sonucun meydana gelmesi ihtimalidir. Benzer biçimde,
beklenmeyen gürültünün göreceli sakınılamazlığın göreceli iç kirliliğiyle çarpımı olduğunu
söyleyebiliriz.
Dolayısıyla, büyük reklam panoları çok öfkelendirici olabilir, fakat eğer sadece
sakınılması çok kolay olan yerlerde görünüyorlarsa görünmeleri halinde öfkelendirici olmaları
pek sorun olmayacaktır. Fakat günlük ekmeğimiz için gitmemiz gereken alışveriş merkezine
yada hepimizin arabalarımızı sürdüğümüz otoyollara konulmuşsa, bunlar kesinlikle sorundur.
Fazlaca saldırgan dergilerden dahi satınalınmayarak yada buları satan mağazalara
girilmeyerek sakınılabilir. Fakat eğer tümünün satılacağı ekmeklerin bulunduğu tezgahının
hemen yanına yerleştirilirlerse, paketleri kolaylıkla görüş alanından çıkarılmayacak, ve daha
sonra görünümü beğenmeyenlerin de satınalmasalar dahi şikayeti olacaktır.
Kabaca konuşursak, göreceli bir kirlilik eşiği altında sözkonusu unsurlara daha fazla
sakınılabilir maruz olma ne kadar fazlaysa içerik üstünde daha fazla kontrolün gönüllü
olmayan gözlemcilere uygulanması gerektiğini varsayabiliriz. Tersine, ne kadar daha kolay
bundan sakınılırsa, bu tarafların daha az kontrolü olacaktır. Genelde, bu konuşmayı yapanlar
ilke olarak sözkonusu konuşmaların gürültü kirliliği yönünün sıfır olduğunu varsaymaktan
sınırsız biçimde serbest olmalıdırlar. Ve bu sıklıkla doğrudur, fakat bu hiçbir şekilde her
zaman değildir.
Şimdi sözkonusu maruz olmadan memnuniyetsizlik derecelerinde farklılaşan bazı
gözlemciler olduğunu, bazılarının zorlukla gözönüne aldığını, diğerlerinin şiddetle
memnuniyetsiz olduğunu farzedin? Burada oldukça makul bir tahmin bir özdeyiş ilkesine
başvurmak olabilir: en istenmeyen biçimde etkilenecek olanlar bu kişilerce sakınılmayacak
biçimde karşılaşılmış bu özellikler bağlamında içerik üzerinde en fazla kontrole sahip
olmalıdırlar.
Dolayısıyla TV’de reklam verme, bunun önerilmesi makuldür, benim haklarımı ihlal
etmez çünkü benim bunu görmem yada görmemem bana bağlıdır: kişi buna rağmen rahatsız
eden kutuyu kapatabilir (‘sessiz’ düğmesi bunu daha da kolaylaştırmaktadır). Alışveriş
merkezindeki Muzak daha da büyük sorundur: O alışveriş merkezinde alışveriş yapmama
gerek yok, tabii ki, bu yardımcı olur. Ve eğer diğer alışveriş merkezinde de bulunuyorsa?
Nihayet, şanssız olabilirim: İran’da mollaların sesinden, dua okumalarından dahi kaçmanız
pek mümkün olmayabilir. Ya uzak durursunuz yada direnirsiniz. Birkaç berbat ülkede
vatandaşların yüksek seste hükümet propagandası duymak için hiçbir etkin tercihi
bulunmamaktaydı. Bilgi, bilgiyle ilgili haklarımı ihlal etmekten çıktığı için mevcut fakat
istenmeyen önünde ne kadar kontrolüm olmalıdır?
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GÜRÜLTÜ VE SALDIRI

Katılmadığım yada başka bağlamlarda ne söylemen gerektiğine itiraz ettiğim yalın gerçeği
amaçlarımız için ilgili bir ‘gürültü’ türünü oluşturmaktadır. Eğer konuşma benim mülkümde
yapılmışsa, kesinlikle bunu yapacağına dikkat ediniz, oysa sizinkinde yapılmışsa görünürde
hiçbir şikayetim yoktur. Pürüz mülkünüzde yapılan konuşmanın yine de dikkatimi
çekmesidir. Buradaki ‘gürültü’ fikrinin bir kısmı benim dikkatimi çekebilmesi yolunun
önemli olduğudur. Eğer mülkünüzdeki hoparlörleri benim rahatsız olduğum doktrinleri
yaymak üzere açarsanız, itirazım sadece sinyalin akustik düzeyine değil bunlar hakkında ne
söylendiğine olabilir. Fakat bu yine de şikayet için meşru bir esas olacaktır.
İlkemiz, ne var ki bu durumların çoğuna hitap etmektedir. Eğer ne yapıyor olursam
olayım vazeden hoparlörünüzü duyabilirsem, benim haklarımı ihlal etmektesiniz. Eğer
sözkonusu sinyalleri almak üzere yolumdan çıkmam gerekirse ve yine de bunu yapmayı
seçersem siz yapmazsınız. Buradaki nokta inandığınız yada söyleme eğiliminde olduğunuz
tek unsur olduğudur, saldırgan unsurlar bunları bana davetsiz biçimde iletmenizi haklı
çıkarmak için yeterli değildir.
Bu muhtemelen saldırgan konuşmaların sadece ‘kirletici’ yönünü gözönünde
bulundurmaktadır. Diğer yönleri dördüncü kategoriye geldiğimizde ele alacağız: hakaret,
iftira, v.s.
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AKADEMİ VE SORGULAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

John Stuart Mill, adını kötüye çıkararak, konuşma özgürlüğü haklarının beşeri bilginin
tanıtımı için gerekli olduğunu savundu. Fakat kişilerin beşeri bilgiyi tanıtmada genel bir
görevinin olduğu bir yandan tabii ki sorgulanabilirdir. Eğer neden kişilerin serbestçe
konuşmalarına izin vermeleri gerektiği için gerekçe genel bilginin bu nedenle
genişletileceğidir, bu durumda diyelim ki çitin arkasından dedikodu yapma hakkını neden
korumamız gerektiği açık değildir. ‘Beşeri bilginin hiçbir ilerlemesi’ deme cüretini
gösterebilirim. Konuşma serbestisinin bir savunması olarak, bu gözönünde bulundurulması
gereken herşeyi kapsamak için çok dardır. Yine de, bilgiyi tanıtmaya çalışmanın vurgusunu
yapanlar bulunmaktadır, ve erişilebilir genel bilgi depolarına sahip olma faydası çoğumuz için
çok yüksektir. Dolayısıyla, çoğumuz bu amaca tahsis edilmiş kuruluşlar olmasından memnun
olacaktır.
Bu arada, akademinin neredeyse kendi içinden geldiği gibi önceki kısmın yapılarını
karşılayan bir yönünü kaydediniz: kitaplara kaydedilmiş, kütüphanelerde ve laboratuarlarda
bulunan ve sınıflarda geliştirilmiş bilgisinden seve seve sakınılabilir, bu nedenle kitapların
yada sınıfta öğretilenlerin içeriğine itiraz edenler kolaylıkla bunları okumama tercihini
seçebilirler. Bu bağlamda, akademi özgürlük perspektifinden iyi huylu bir kurumdur.
Başlığın bazı anlamlı özelliklerinin çağrıştırdığı halde aynı ‘beşeri bilgiyi tanıtma’
amacını taşıyor olarak adlandırılan kurumlar bulunmaktadır. Örneğin dini eğitim kurumlarını,
özellikle yüksek eğitim düzeyindekileri gözönünde bulundurunuz. Belki, beşeri bilgiyi
tanıtma amacını taşımaktadırlar; fakat ‘bilinebilecek’in özel bir görünümüne – yani, sadece
mantıksal olarak sözkonusu kurumun dini öğretileriyle uygun doktrinlere bağlıdırlar. Bu gibi
kurumlar, özel olarak masraflarının karşılanıyor olması kaydıyla benim görüşüme göre
tamamıyla meşrudur; fakat kelimenin tam anlamıyla bütünüyle ‘akademik’ değildir. Aynı tür

özellikler diğer belli genel ideolojilere bağlı kurumlar için de geçerli olacaktır. Takip ettikleri
sadece gerçek değildir, fakat sözkonusu ideolojinin temel ilkeleriyle tutarlı olması kaydıyla
gerçektir. Öte yandan, ‘saf akademisyenler’ olarak adlandıracağımda, amaç aslında gerçektir
– P, Q ve R doktrinlerinin gerçekler arasında olarak kabul edildiği ne olursa olsun ‘gerçek’tir.
‘Saf’ akademide dahi, aradığımız herhangi eski gerçek değildir. Bunlardan birçoğu
ciddi ilgiden mahrum olan çok vardır. Herhangisinden çok belli ilginç olanları belirlemeyi
ümit ediyoruz. Bugünün üniversiteleri, en azından nerede bulunursa bulunsun gerçeği
aramaya ayrılmış niyetle tanımlanan anlamda ‘saf’tır.6 Bu durumda dahi, Mill’in doktrini artık
farklı bir soruna girmektedir. Ne zaman bilgi için kişilerarası yürütülen bir arama olsa
herşeyin ifadeler yolunda gittiği doğru olmanın çok ötesindedir. Halbuki aksine. Bilgi
hedefimiz olduğunda, konuşma etkinliği üzerine birçok kısıtlama kendiliğinden ilgili
olmaktadır. İşte bunlardan üçü.
(1) İlk yerde, konuşmalar yapma (yada nadir kitapların okunması) bağlamında iyi
düzen kuralları bulunmaktadır. Açık fikirlerin buluşması çoğu ağzın herhangi belli zamanda
kapanmasını gerektirir. Ses telleri ön hazırlık olmaksızın uygulanamaz: ya beklemeliyiz yada
dönmeliyiz, sıraları başkalarına bırakmalıyız ve diğerleri. Bu özel amaçla yapısı çözülmemiş
durumlardaki kuralın aksine, mukabil olarak sıklıkla dinleme görevimizdir. Eğer konumuzun
tepesinde olmak için herhangi şansımız olacaksa basitçe sadece okumamız gereken şeyler
vardır. Yüksek okul haklı olarak tüm öğrenciler üzerine BA’lerini ellerine almadan önce
Eflatun’u ve Shakespeare’i okuma görevini yükleyebilir.
(2) Konuşmaya başladığımızda ne söyleyebiliriz? Tabii ki, herşey değil.
Akademisyenin sırası geldiğinde akademik bir toplantıda konuşma hakkı kalanı üzerine
konuşmacının söylemesi gerekeni duyma görevi gerektiren pozitif bir haktır. Bu gibi hak
sadece sözkonusu bireyin dikkatlerine değer bir şey söyleyeceği varsayımıyla tanınabilir. Kişi
sadece konuşup gidemez: bunu yapmak bu zamanı takip edilen amaç yani alandaki bilgi
doğrultusunda hiçbir muhtemel yüklenimi olmayan konuşma etkinlikleri için kullanarak kulak
verme istekliliklerinden kazanç sağlayarak meslektaşların zamanını harcar. Bu gibi
etkinlikler, örneğin oturumun başkanı yada sınıftaki öğretmen tarafından haklılıkla
bastırılabilir; eğer kötünün de kötüsü gerçekleşirse, güç de uygulanabilir. Herhangi bir
noktada, bu etkinlikler sorgulama kapsamındaki özel alanda bilgiyi tanıtma projesine ayrılmış
bir oturuma katıldıkları izleniminde kalanların haklarını ihlal eder. Daha önceki mecazıma
atfen istenmeyen konuşmacıdan ilgisiz saçma sözler söylenmesi basitçe duymak için
‘biletlerini aldıkları’ değildir.
(3) Ne de herşey bu değildir. Zaman geçtikçe bazı konuları öncesine göre daha iyi
anlamaktayız. Böyle olduğunda, sözkonusu alandaki teoriler olarak konuyla açık biçimde
ilgili olsa da yine de (artık) duyma görevimiz olmayan tezler, iddialar, görüşler vardır.
Aklımdaki durum türlerinde, ne söyleyebileceğimiz bundan daha önce de geçtiğimizdir:
sözkonusu görüş sadece dinlemeye değmezdir, yada en azından sözkonusu konuşmanın tek
başına mahrum olduğunu varsaydığımız yeni delillerin yada tezlerin olmaması halinde
böyledir. Eğer bu gibi konuşmaları hoş karşılamazsak, bu terimin genel anlamında bir
‘bastırma’ durumu değildir. Saygıdeğer fakat şaşkın meslektaşımın hangi saçmalığı isterse –
masrafları kendisinde olarak – yayımlamasını hoş karşılıyorum. Yapılması hoş karşılanmayan
değerli araştırma paralarını yada kabul edilmesinin ötesinde bunun tartışılmasına çalışan ciddi
öğrencilerin, meslektaşların ve destek personelinin değerli zamanını kullanmaktır.
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Mezhep kuruluşlarının yine de sadece akademik olabileceğini kaydetmeliyim. p, q ve r hakkında önsel tarzda
ikna edilmiş olarak, fakat varsayımsal bilginin değerlendirilmesinin tarafsız standartlarını kullanarak, yine de
şansla hiçbir yeni bilginin tercih edilen inançlarına aykırı düşmediğini bulmaktadırlar. Fakat böyle yaparlarsa?
Eğer bu durumda görüşleri buysa, bu inançlar için çok sert şartlardır, öyleyse gerçek yüksek okullar olarak kabul
edileceklerdir.

Aksine, tabii ki, bir konuda üretken olarak konuşmaya yeterli olanların üzerinde
konuşmak için fazlaca özgürlükleri olmalıdır. Bağırarak sunmaya davet edildikleri ilginç
fikirlerle konuşmacının sözünü kesenlerin öğrenme kurumlarında hiçbir yeri yoktur. bilginin
sınırlarındakiler için Sayın X’in fikirleri ilginç olmadığı için davet edilmemesinin gerekmesi
birşeydir; konunun gerçeğini bildiklerine karar verenler tarafından duyulmadan bağırılması ve
bu aykırılığın hoşgörülmemesi başka bir şey. Her ne zaman kalabalıkların hakimiyeti yada
şiddeti bilinçlice önemli fikirlerin iletilmesi ve sıkı gerekçeleme standartlarıyla test edilmesi
üzerinde hakimse, bilginin hedefi ve bununla beraber özgür toplum terkedilmiştir.
Ne de ‘görev’ kişinin uzun süreli başarısızlık nedeniyle mevkisini kaybetmesiyle
tutarsız kabul edilmelidir. Öyle olduğunda, değerli ve nadir akademik kaynaklar israf
edilmektedir ve başka biri tutularak daha iyi kullanılmalıdır. Eğer başarı yargılarımızın
verilmesine izin verilmemişse yada hiçkimse bunarı yapmaya yeterli sayılmamışsa anlaşılır
biçimde herhangi birşeyin takip edilmesine ayrılmış bir kurumunuz olamaz. Bazıları bu
şartlarda akademik özgürlük oluşturuyor görünmektedir: herhangi birşeyi yapma (yada
yapmama) hakkını dahil etme ve hiçbir şekilde kendi değerleri üzerinde yargılatmama yada
kişinin bunu söyleme hakkının herhangi değere sahip olmaya – yada değer yargılarının
münhasıran kişinin bunu yapmasına ayrılmasına bağlı olmaması meraklı görüşü olarak.
Günün zamanını hoş bir şekilde (sıcak, rahat, emin) geçirmektense bilgiyi ilerletme ciddi
işinde olduğumuz sürece, bu gibi fikirler tamamıyla saçmadır.
Az önce belirtilmeleri akademide oldukça açık biçimde değer yargıları olan izinleri
söyledim. Vurgu, eğer beşeri bilgiyi ilerletme projemizle etkin biçimde ilerleyeceksek bu gibi
yargıları yapmamız, ve eylemlere girişmemiz gerektiğidir. Tam kesinlikle
yargılayabileceğimiz bazı etkinliklerin bunu yapmada ne olursa olsun hiçbir şansı yoktur, ve
kıt akademik kaynakları bunları desteklemek için harcamamalıyız. Diğerleri duyulmalıdır, ve
bunların bunu yapmaları için bastıranlar savunulmalıdır, hatta ölümüne kadar.
Fakat saplantılı kişileri kamusal meydandaki istekli dinleyiciler önünde parçalarını
konuşmaktan zorla engelleyerek akademi salonlarından çıkmamız başka bir konudur. Plajda
güneşlenen, buz pistinde koşuşturan yada arka çitte sohbet eden kişilerin bilgili bir profesörün
ondördüncü yüzyılda tümevarımcılık teorisi üzerine konuşmalarına, kendisi bundan ötürü
Nobel Ödülü kazanmış olsa dahi kulak kabartmalarına gerek yoktur. Sohbet edenlerin ve
diğerlerinin söylemeleri gereken akademik standartlara uymamaktadır, bu doğru. Fakat bu
biraz konunun yakınındadır. Yine de J.S. Mill için toplum bir akademi değildir. Kişinin
mevcut dinleyicilerinin ötesinde başkalarına tehdit yöneltir biçimde yapılmamış olması
kaydıyla bunu duymak isteyenlere kendisini ifade etmesi hakkı toplumun gerçeğe değer
vermesine dayanmaz. Daha genel ve daha temel birşeye dayanır: başkaları ne düşünürse
düşünsün ne iseniz ve ne isterseniz o olma hakkı.
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SİYASİ KONUŞMA

Yakın geçmişte çıkmış bir kitapta, Gary Madison şunları söylemektedir.
Eğer akıl sadece kişiler makul davrandığında, yani dogmatik inançları ve ideolojileri reddettiklerinde
ve hür ve kısıtlanmamış tartışmaya, her bir kişinin ‘uzman’ın hiçbir karşılıksız güvendiği başka
herhangi biri gibi ilke olarak duyma vasfında olduğu bir tartışmaya girdiklerinde mevcut olabilecek ...
dar bir teknolojik anlamda anlaşılmazsa, sadece anayasal bir toplum akılcı bir toplumdur. ‘İyi
yaşam’ın içerdiği bilimsel olarak hiçbir zaman belirlenemeyecek fakat sadece sınırsız tartışma ve
barışçıl ikna yoluyla üzerinde anlaşılabilecek birşeydir.7
7

Gary Madison, Özgürlüğün Mantığı (Greenwood Press, Westport, Conn., 1986), 141.

Burada Madison etkili sözlerle benzer ve önemli bir konuyu savunmaktadır: özgür tartışmanın
liberalizmin siyasi teorisinde merkezi bir rol oynadığı. Fakat aynı zamanda hemen sonra
yapmak istediğim konuşma serbestisinin özgür toplumda iki çok farklı rol oynadığı ve bunları
farklı bağlamlarda çok farklı derecelendirebileceğimiz vurgusunu da sergilemektedir. Bunları
‘siyasi’ rol ve ‘medeni’ yada siyasi-olmayan rol olarak adlandırmama izin veriniz.
Konuşma serbestisinin siyasi rolü yeterince açıkça siyasi ilgi uyandıran konuları
tartışma alanında yatmaktadır. Demokrasi, toplumdaki temel siyasi gücün eşit olarak
bölünmesinin gerektiği: herkesin diğer kişiler kadar sahip olmalarının gerektiği bu siyasi
sistemdir. Eğer akıllıca bu yetkiyi uygulamazlarsa, demokrasi sahip olunmaya değmeyebilir.
Fakat eğer bunu yapacaklarsa, konuların ne olduğunu, farklı adayların seçildiklerinde ne
yapmalarının muhtemel olduğunu ve dolayısıyla bu adayların ne söylemeleri gerektiğini,
konuları nasıl gördüklerini, ve seçildikleri takdirde iddia ettiklerini gerçekleştirmelerinin ne
kadar muhtemel olduğunu bilmelidirler. Vatandaşın bilgisinin eğilimli, kontrollü, doğrultu
verilmiş, yönlendirilmiş ve aksi halde kısıtlanmış olduğu ölçüde işlerin hem kendisi hem
bizim için kötüye gitmesini bekleyebiliriz. Vatandaşların aynı zamanda – yine de siyasete
ilgileri bulunan - politikacılarınkine ek olarak başkalarının fikirlerinin oy verenler tarafından
bilineceği özgür basına gereksinimleri vardır.
Aksine, konuşma serbestisinin medeni rolünün politikayla hiçbir bağlantısı yoktur.
Besteciler yada hi-fi sistemleri hakkında sohbet ettiğinde ve kapı komşusu olan kişiler
kızlarının okulda ne yaptığını konuştuğunda, sadece süreçteki çeşitli konuşma etkinliklerini
kullanarak bazı çıkarlarımızı takip ediyoruz. Bazılarımız aynı zamanda iyi yaşamı düşünmek
için, fikir alışverişiyle daha açık ve daha tatmin edici bir kavrayışa varma ümidiyle konuşma
etkinliklerini kullanabilir. Fakat bu nispeten karmaşık ve felsefi etkinliğe katılıyor olalım yada
olmayalım, normalde sadece idare edebildiğimiz kadarıyla hayatımızı yaşamak için
çalışıyoruz. Belki Madison’un söylediği gibi, iyi yaşamın ne olduğu ‘hiçbir zaman bilimsel
olarak belirlenemez’; fakat halen konuyu tartıştığım bu çok temel yönlerden, iyi yaşamın
‘sınırsız tartışma ve barışçıl ikna ile üzerinde anlaşılabilecek’ herhangi neden yoktur.
Fakat aynı zamanda - bu konu için anlaşma gereksinimi vardır, varsayımsal olsun yada
olmasın aranılacak yada üzerinde anlaşmaya varılacak hiçbir ‘gerçek’ olamaz. Kendi işlerini
yapmakta olan sıradan kişilerin son cümleye gelindiğinde, kendi iyi yaşam versiyonlarının
bazı yüksek akılcı yargı yüksek mahkemesinde teyit edilmesini haklı çıkarmak için
gereksinimleri yoktur. Diğerlerimizde herhangi değerlendirmeye bakılmaksızın sırayla
başkalarının yaşamlarına karışmaktan sakınmaları kaydıyla o etkinliklere müdahaleden
alıkonulmayı içeren bu koruma düzeyine hak vardır. Ve bu, özel konuşma-kullanımı düzenleri
liberal olsun yada olmasın hükümetlerin etkinliğini aktarmak için herhangi bir şey yapsınlar
yada yapmasınlar gerçektir.
Bu iki işlem arasında politika çağrışımlarındaki farklılaşma temeldir ve aynı zamanda
köklü olabilir. Eğer demokratik hükümetimiz olacaksa, pozitif olarak siyasi söylemimizin
olması gerekir, ve göreceli olarak engellenmemiş olması gerekir. Vatandaşların bilgiye
gereksinimi vardır, ve kamunun görüş açısından diğerlerinin sadece bunları tedarik etmekten
alıkonulması yeterli değildir. Bu yapılanlarla ve hükümetin kendisinin değerlendirmeleriyle
ilgili bilgi bağlamında özellikle doğrudur. Sadece olağanüstü olarak yasamanın yaptıkları gizli
olursa, örneğin; sadece çok aşırı durumlarda, eğer varsa vatandaşı aldatma yada yanlış
yönlendirme hakkına sahip olabilir. Bilginin pozitif akışını gerektiren nedenlerle neyin
muhtemel olduğuyla ilgili olarak mümkün olduğu kadar hükümetimizin ne yaptığını bilme
ihtiyacımız var. Bunun eksikliğini duyduğumuz sürece, liberal politikamızın daha az iyi
çalışması muhtemeldir.
Fakat aynısı bale yada yumurtaların fiyatı yada ünlü kişilerin yaptıkları hakkında
bilgimizle ilgili olarak gerçek değildir. Doğal olarak, bir konuda çıkarımız olduğunda bu
çıkara bilgiyle hizmet verildiği sürece, bunun isabetli, güvenilir ve saire olması görünürde

bizim de çıkarımızadır. Fakat daha sonra, konunun tartışıldığı tarz ve ilgili grafiklerin kalitesi
sözkonusu konuşma-eylemlerinin esası kadar en azından tipik okuyucular yada gözleyiciler
de önemlidir. Sansasyonel tabloid gazetelerin okuyucuları özellikle gerçeği
beklememektedirler, fakat bilinçli olarak zevklerinin okşanmasını – eğlendirilmeyi,
şaşırtılmayı ve saire beklemektedirler. Bize ikinci-sınıf hamburger satmaya çalışırken
eğlendiren TV reklamı ‘ürün hakkında ilgili bilgi’ azlığına rağmen makul olarak dikkatimizi
çekebilir.
Halen, demokratik kuruluşlar, kelimenin en dar anlamında, eğer bu gibi şeylerin akışı
gelişigüzel kısıtlanmışsa dokunulmamış olarak kalacaktır. Ve – kim bilir? – muhtemelen bu
gibi küçük şeylerin okuyucusu The Economist yada başka bir ciddi düşünce dergisi okuyacak
olsaydı daha iyi bir hayat geçirecekti. İyi. Fakat eğer bu yapmak istediği değilse, fazlasıyla
mütevazı değerlendirme durumlarında dahi üstün bilgeliğimizle doldurmak için hiçbir işimiz
yok. Daha geniş ve sanıyorum daha akıllıca bir demokrasi görüşüyle, daha ileri gidebiliriz ve
sadece isteksiz vatandaşlarının siyasi bilgiyle doldurulmasıyla ayakta kalabilecek bir
‘demokrasi’nin adını hak etmediğini önerebiliriz.
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İFADE MEDENİ HAKKININ ÖNCELİĞİ

Eğer konuşma özgürlüğünün bu iki işlevinden hangisinin kamu bakış açısından daha önemli
olduğunu sorarsak, bunun siyasi olan olduğunu düşünenleri anlayabiliriz. Eğer hükümetimizin
olması gerekirse, tabii ki tiranların eline düşmesini beklemeyiz ve belki bunun Rialto’dan en
son haberleri almaya dahi öncelik kazanır.
Belki – fakat eğer bunun yerine bu iki işlevden hangisinin daha temel olduğunu sorsak,
bu başka bir konudur. Açıkça medeni işlev öyledir. Demokratik kuruluşlar, yada herhangi
siyasi kuruluşlar, amaçların araçlarıdır, kendi içlerinde amaç değildirler. Herkes için gerekli
amaçlar değildir. Bazı kişiler – sanıyorum bazı politikacılar, ve birkaç dışa dönük sivil –
uzmanının iyi şarap içtiği gibi siyasete ilgi duymaktadırlar. Bunlar için, belki siyaseti kendi
içinde amaç olarak tanımlamak uygundur. Fakat çoğumuz böyle değildir, ve hepimizin böyle
olması mümkün değildir. Münhasıran politikacıları içeren bir ulusun, uzun yaşamayacağı
gerçeğinin ötesinde, hakkında siyasi olunacak hiçbir şeyi olmayacaktır. Siyasetin anlamlı
olması için, kişilerin siyasi-olmayan nedenlerle, aslında nihai olarak kendi amaçlarıyla – yada
eğer tercih ederseniz ‘kendi iyi görüşlerini gerçekleştirme’ amacıyla temel-düzey etkinlikleri
olmalıdır. Fakat bu etkinliklerin bastırılmamış ve başkalarınca müdahale edilmemiş kalması
çıkarı kendilerine özeldir. Eğer hedef G’yi başarmak istersek, aynı zamanda hiçbir şey
istemezsek ve dolayısıyla hiçkimse G’yi başarmayı bizim için imkansız kılmaz. Bu G’nin
siyasi olup olmadığıdır; ve söylendiği gibi genellikle değildir.
Konuşma eylemleri çeşitli ve sıklıkla mütevazi etkinliklerin çok geniş kısmıyla
bütünseldir. Birbirimize yaptığımız konuşmalara müdahale etmek bu etkinliklerin kendisine
müdahale etmektir. Birçok durumda, kişi konuşmanın sadece etkili olduğunu yada takip
edilen amaçların ayrılmaz bir parçası olduğunu zorla söyleyebilir: sıklıkla, esas özlerinin bir
parçasıdır. Briç oyunu, bir dinsel hizmet, bir piknik, iletişimsel yönünden mahrum edilmiş
olduğunda, tanınamaz durumdadır. Mevcut ifade repertuarımıza sıkıştırmada bulunmak
müdahale etmektir; ve bu gibi müdahalenin bu etkinliklerin dünyasal ve önemsiz olduğu
gerçeğiyle haklı çıkarıldığı görüşüne itiraz etmeliyiz. Bu nedenle onlar öyledir: eğer oraya
gelirse biz böyleyiz. Yine de, buradayız ve yapmak istediğimiz şeyler bunlar. Ve eğer
müdahalede yanlış hiçbir şey görmüyorsanız, insan özgürlüğünün dostu değilsiniz.
Konuşma serbestisi hakkında özel olan herhangi bir şey var mı? Siyasi alanda, cevap
şüphesiz olumludur. Demokratik kuruluşların kendi sorunları vardır, ve çoğunluğun

kaprislerinden korunma gereksinimi acildir. Fakat hala, doğrudan diktatörlüğün daha berbat
kötülüklerinden sakınmak için halen yapabileceğimizin en iyisidir. Ve demokratik kuruluşlar
eğer söylediklerinin yanlış ve savunduklarının kötü olduğu esasında siyasi konuşmalara izin
vermezsek aslında risktedir. Normalde bunlar sadece sözkonusu adaya oy vermemek için
gerekçelerdir.
Fakat eğer milyonların o aday için oy vermesi sözkonusuysa – ve sonuç olarak Naziler
gücü ellerine alırsa? Düzgün bir demokraside, çoğunluğu ne kadar geniş olursa olsun,
şüphesiz böyle bir tarafın yaptıklarının çoğunu yapması mümkün olmayacaktır. Fakat zayıf ve
düzgün olmayan birinde, vatandaşlarının küçük düşürülmesi dışında hiçbir şey olmayan ve
hakların ihlali olması gerekenleri savunan bir tarafı güçle bastırma sorunu makul olarak
ortaya çıkmaktadır. Anayasal korumaları iyi bir düzende olan güçlü bir demokraside, herhangi
siyasi konuşmayı bastırma tezi neredeyse hiç yoktur. Bireyin özgürlüğü önce gelir, ve
demokrasi buna bağlıdır – aksi değil. Bunu açıkça anlayan herhangi politikanın ne kadar
bayağı da olsa herhangi siyasi partiden hiçbir korkusu olmaz. Fakat demokrasiye bağlı fakat
bunda eksikliği olan herhangi sayıda politikayla, işler tam tersi olabilir.
Sadece sivil alana bakarsak, konuşma serbestisi ilkesinin özel önemde olup olmadığı
sorusuna kısa cevap temelde olumsuzdur. Konuşma etkinlikleri diğer etkinliklerin üzerinde
büyük görünmez; sadece bu gibi çoğu etkinliğin parçası ve kısmıdır. Birisi beni istediğimi
söylemekten uzak tuttuğunda benim yaşantıma daha ciddi biçimde müdahale edilmiş olsun
yada olmasın ne söyleyeceğim, diyelim ki arabam çalındığında yada bacağım kırıldığında
söyleyeceğimden açık biçimde farklıdır. Genellikle, bunlardan herhangi biri daha ciddi
olacaktır, fakat bazı durumlarda ikincisi olacaktır. Bu özel durumda ilgili kişilerce yargı
verilmesi meselesidir. Bu çıktı, sanıyorum, tüm medeni hakların tek bir genel özgürlük
ilkesinin özellikleri yada uygulamaları olarak anlaşılmasının bir avantajıdır.
Aynı zamanda arızi ve nadir olanı konuşmasına engeller ile yönlendirilen ve devam
edenler arasında ayrım yapmalıyız. Aksi halde mümkün olacak olan, konuşma etkinliklerine
kurumsal engeller olan sonraki açıkça daha ciddidir. Kontrol edilmesi güç bir isyanı
ateşlemesi muhtemel özel konuşmayı bastırmak için muhtemel bir gereksinim birşeydir;
bireyin söylemesi gereken türde birşeyin söylenmesi fırsatının sürekli inkar edilmesi başka
birşeydir. Burada sözkonusu kuruluşlar konuşmacıyı hem kendisi hem başkaları için fazlaca
değerli olması muhtemel birşeylerden mahrum bırakmaktadır. Bu gibi kapamaları haklı
çıkarmak için sözkonusu konuşma-eylemlerinin açıkça ve doğrudan başkalarına zarar verdiği
ve zarar verilen bireylerin kendi durumlarını bir sivil mahkemeye getirmesini mümkün
kılmanın yeterli çare olmadığı yönünde çok iyi delillere ihtiyacımız vardır. Bu da bizi nasıl ve
konuşmanın zarar veriyor yada vermiyor denebileceği öfkeli sorusuna getirmektedir.
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KONUŞMA VE KİŞİLERE ZARAR

Liberalizm için temel olan kendisinin ne yaptığı başkalarının özgürlüğünün uygulanmasını
hariç tutabildiğinde bireyin özgürlüğüne sınırların konulmasıdır. Çoğu bunu başkalarına
‘zarar’ bağlamında ifade etmektedir. Burada araştırılan diğer görüşte, başkalarına bir ‘zarar’ı
özgürlüğün kısıtlanması için uygun yapan, şiddetin uygulanmasında olduğu gibi böyle bir
engellemede var olmasıdır. Fakat konuşma etkinlikleri, ‘şiddetli’ olanlar dahi, bunu açıkça
yapmamaktadır. Sopalar ve taşlar açıkça kemikleri kırabilir, fakat kelimeler nasıl bize ‘zarar’
verebilir? Acı verici ses düzeylerinde yapılabilir yada diyelim ki A’nın konuşması B’nin
konuşmasını dinlenemez hale getirebilir; fakat halen kavramsal içerik fikrinin, konuşmada
iletilen mesajların ‘zarar’ verebileceğiyle ilgiliyiz. Bu nasıl anlaşılmalıdır? İki temel yol
olduğu görünmektedir:

a) doğrudan: gücendirerek, küçük düşürerek, alçaltarak, yada genel olarak sözle suistimal
ederek; ve
(b) dolaylı olarak: dinleyicileri bazı kişiler üzerinde fiziksel yada diğer bağımsızca
tanımlanabilir zararlar verecek şekilde hareket etmeye teşvik ederek : A’nın kelimeleri C’nin
kemiklerinin kırılmasına teşvik eder.
Durum (a), sanıyorum ilke olarak benim maddeyi duyma-özgürlüğümün kontrolü altındadır.
Eğer bunu yapanlar davet edilmişler gibi öyle olmadan bunu duyarlarsa, saldırıları ilgisizdir.
Sıra dışında dinlerler ve kendi risklerinde duyarlar. Eğer öte yandan uygun davet üzerine –
sözkonusu ‘gösteri’ye biletleri olduğunu – duyarlarsa rencide edici konu dinleme haklarını
elde ettikleri tanımlama kapsamı içinde bulunduğu sürece, şikayetleri olmaz. Öte yandan, eğer
konuşmayı yapan referans sürelerini aşarsa, hatalıdır ve yükümlü tutulabilir. Bu kayıtların ne
olduğunun belirlenmesi özel bir durumdur, tabii ki, genellikle zordur.
Baskı için yeterli temel olan saldırganlık gerçeği var mıdır? Başkalarının kötülüğünü
düşünme hakkımız var mıdır? Açıkça olabilecek iyi bir ayrımı yapmalıyız. Kötü olduklarına
dair delil olmadıkça - başkalarının kötülüğünü düşünmeme zorunluluğundayız. Bu ‘içsel’
yönünden bir ahlaki konudur. Cesaretle başkalarının kötülüğünü düşünen bir kişinin ruhu
itiraz edilebilir bir durumdadır. Fakat Devletin gücü bu gibi hastalıkların iyileştirilmesi
görüşüyle kullanılmayabilir.
Öte yandan, sözkonusu kötülüğü sadece düşünmeyip fakat aynı zamanda
konuştuğumuzda, özrün talebinde olduğu gibi düzeltme düzen içinde olabilir. Daha önce atıfta
bulunulan ‘gürültü kirliliği’ kategorisine burada da atıfta bulunulabilir. Benim hakkımda
gerekçesiz olumsuz görüşünüz ifadesine gerek duymadığım ve akustik alanımda
doldurmayabileceğiniz birşeydir.
Fakat eğer gerekçelenmişse? Eğer benim için sorun olanlar bağlamında iyi-temelli
eleştiriye tabi isem, bunu bilmek varsayımsal olarak benim çıkarımadır. Bu durumda elimizde
bulunan hala hoş değildir, fakat zorlukla ‘gücendirebilir’ yada cümleye döküldüğü yada
konuşulduğu biçim dışında sadece suistimal olarak görülebilir. Hala, burada kamusal bir
nezaket görevinden bahsedebiliriz, haklı olduğunda dahi eleştiri sert olmamalı yada kulak
(yada ruh) tırmalamamalıdır. ‘Başlarımızda medeni bir dil’ bulundurmalıyız.
Örnek (b) çeşitli nedenlerle çok daha fazla beceri ister. Ve tabii ki hiçbir temel analitik
sorun sunmayan bir durum alt-kümesini parantez içine almalıyız. Bunlar sözkonusu
konuşmaların bazı bağımsız hatalı hedeflere yönelik daha geniş bir etkinlik treninin parçası
olduğu durumlardır. İşbirlikçisiyle iletişim kuran banka soyguncusu konuşma özgürlüğü
ilkesinin koruduğu türde etkinliğe girişmemektedir. Bu gibi etkinlikler, konuşmanın bizim
elde etmemizi mümkün kılacağı türden barışçıl ticaret, sanat yada ilginç bilginin artması gibi
karşılıklı hoşlanılabilecek etkinlikler gibi akıbetlerin engellenmesi gayesiyle kullanarak
konuşma kurumunun kendisini ihlal etmektedir. Sözlü vasıtalarla emir veren yada kasıtlı
olarak hakları ihlal eden eylemlere katkıda bulunan kişi açıkça kusurludur. Fakat yanlış olan
belli şeyleri söylüyor olması değil, fakat bunları söylerken aslında bağımsız olarak yanlış
eylemleri yapıyor yada bunlara katılıyordur.
Kusurlu teşvik çok daha sorunlu bir kavramdır. Beşeri etkinlik, herşeyden önce,
normal olarak akılcı kontrollere tabidir. Eğer A, A’nın bazı konuşmasının sonucu olarak B’yi
C’ye zarar vermeye teşvik ederse, B’nin niye ikna edildiğini, niye kendi yargısına
başvurmadığını, teşvike direnemediğini sorabiliriz. Bu sorulması makul sorudur. Bazı
cevaplar A’yı kusurlu yapacaktır, diğerleri sorumluluğu B’nin ellerine bırakacaktır. Özellikle,
eğer A, doğru olduğu takdirde B’nin C’ye saldırısını haklı çıkaracak yanlış bilgi sağlarsa, A
suçludur ve belki B’ye ek olarak yada belki B’nin yerine cezalandırılabilir. Yine de, eğer
A’nın tezi sağlamsa, B’nin saldırısı haklı haklıdır. Üstünün emrine itaat eden ortak asker

hedefin masum bir sivildense düşman olduğunu varsaymaktadır. Üst bu varsayımın yanlış
olduğunu bildiğinde, hatalıdır. Fakat işler askerin önünde ne kadar görünüme ters olursa olsun
bu varsayımı takip etmeyi bırakmalı mıdır? Bir noktada, itaat etmemelidir.
A’nın B’ye söylediğinin hiçbir şekilde bir ‘tez’ olmaması fakat sadece biraz daha
doğal anlamda bir teşvik olması durumunda ne olacaktır? Fakat bunun nasıl işlediği açık
değildir. A’nın konuşması B’nin sinir sistemindeki bağlantıları kesmekte midir? Karar-verme
imkanlarını kısıtlamakta mıdır? Bu bağlamlarda sıklıkla başvurulan bu gibi özellikler, tabii ki
normal olarak uygulanabilir değildir. Fakat eğer B’nin çılgın yada (pek iyi yetiştirilmemiş) bir
çocuk olduğu gibi olsalar, A gerçekten biraz sorumluluk taşıyacaktır; yine de artık bu gibi
durumlarda şartın genel anlamında ‘konuşma eylemi’miz bulunmamaktadır. Akılcı ve
sorumlu yetişkinliğin bir yana bıraktığı ve işlevsel olarak çocuklu başlangıcına eşit olduğunu
belirttiği soru gayet tabii çok zordur. Fakat farklılığın taşınması akılcı bir yetişkin olmanın
sözkonusu olduğunu yani eksikliğinin ilgili tepki verme biçimlerinde ciddi farklılıklara yol
açmasıyla bu alanda mevcut farklı mülahazalar bulunduğunu önermektedir. Tamamen akıl
dışı ve sorumsuz olanı ele alırken, farklı kategoriler ilgisizdir.
Aslında farklılıklar yetişkinlerin hiçbir şey yapmadığı fakat hakim gibi yüksek
biçimde bilgiyi işlemden geçirdiği gerçeğinde yatamaz. Aksine: yetişkinler gücendirilebilir,
sözlü saldırıya uğrayabilir, duyarlılıkları kabartılabilir, egoları yaralanabilir ve diğerleri. Fakat
yine de bu şeyleri gözönünde bulundurulan hüküm üzerine yapılan eylemden ayırmalıyız; ve
eylemlerin gözönüne alınmasını talep edebiliriz. Dolayısıyla, aslında yapmak istediğinde
başarılı olan – sözkonusu karışıklığa, diyelim ki masum insanlara karşı şiddet eylemlerine
meydan veren Nazi kalabalıklarını ele alınız (örneğin, 1934’teki Yahudiler). Tek bir şey için
dinleyicilerinin ihmalkarlığını istismar etmektedir. Belki aynı zamanda kötü ihtirasın
alevlerini yatıştırmaktan çok körükleyerek dinleyicilerinde temel güdüleri başlatmaktadır.
Burada yaptığı yanlışlıklar ile bağımsız olarak itiraz edilebilir ihtirasları başlatma arasında
ayrım yapmak önemlidir.
Sonraki için, konuşmacı aslında sorumlu tutulabilir. Konuştuğumuzda açık belirtiler
olmadığında söylediğimizin güvenilir olmadığını, ciddiye alınacağımızı ima ederiz. ‘P’nin,
teoride ortaya konulduğu gibi ‘p’ye eşit olduğu doğrudur. Konuşmacının p’nin yanlış
olduğunu bildiği yerde, bunu konuşma eylemi doğrudan yanlıştır, ve tabii ki cezalandırılabilir
olabilir. Böyle olmadığı fakat p’nin gerçeği sorununun normalde yanlış olacak eylemleri haklı
çıkaracak bir görüşü tasarlama kapasitesi itibarıyla başlıca önemde olduğu yerde, kötülük
sorumsuzluktur, ve bir geri alma çağrısını yada belki doğrudan bastırmayı haklı çıkarabilir.
Burada dahi, her ne kadar bizim de bunu takdir etmemiz gerekse de, genel
yanılabilirlik beşeri ortamın parçasıdır. Dinleyicilerin şiddet kampanyalarına girişmelerinden
önce kendi gerçeklerini kontrol etmeleri gerekir. Güçlü sesli bazı gençlerin henüz ‘p’yi ifade
ettiği gerçeği bu p’ye inanmak için yeterli neden değildir. Bir kişinin ‘p’yi söylemesinin p’yi
kabul etmek için yeterli neden olduğu durumlar bulunmaktadır, ve daha genel olarak böyledir,
p’nin yanlış olduğu göründüğünde konuşmacı dinleyiciyle karşılaştırıldığında ne kadar çok
kabahatli olursa olsun. Önceki örneğimdeki adamın o tipte olmadığını çok iyi bilerek ‘O adam
düşmandır! Yangın!’ diyen komuta sahibi yetkili tamamıyla kabahatli bulunacak olandır.
Sonrasında, eğer konuşmacımız dinleyicilerinin gerekli düşünce olmaksızın p üzerine
hareket etmekle yükümlü olduğunu bilirse, yine eyleme geçmek için hareket etmelerinde
kabahati paylaşmalıdır. Makul olarak ‘Ne beklediniz?’ diye sorabiliriz. Bir noktanın ötesinde
köpekleri salıverme modeli uygun olur. İnsanlar için, böyle olmamalıdır. ‘Köpek’lerin
kabahatte öncelikli payı bulunmaktadır. Öyle olsa dahi, dinleyicilerindeki bu eğilimlerin tam
farkında olan ve bunları eleştirmekten çok teşvik eden kişi kötü hareket etmektedir.
Sonuç şu görünecektir: birey adına yargının açıkça bir konuşmacı tarafından
başlatılmış olacak hareket etme eğilimleriyle karşılaştığı yerde, hareket etmek için meşru
kabahat zararlı eylemin taşıyıcılarına düşer. Konuşmacı, kendi adına, aynı zamanda bazı

ahlaki kabahatten sorumludur, ve bilerek yanlış konuşması halinde kabahat ciddidir. Fakat
konuşmacının söylediği bağımsız olarak yanlıştır, ve bunun ötesinde o eylemleri teşvik etme
amaçlıdır, sonrasında suçtan yükümlüdür.
Tüm bunlarda, tabii ki – sadece bilinen değil fakat genellikle bilinen, doğru ve yanlış
eylem hakkında bazı bilinen genel ilkeler olduğunu varsayıyorum. Görevimizin herşeyi
sorgulamak olduğu ve herşeye inanmamak olmadığı akademide, bu güvenilir bir varsayım
değildir. Fakat, kapılarının ötesinde ‘güvenilir’ bir varsayım değildir, tek varsayımımızdır.
Tabii ki iki bilinen biçimde bozulabilir: üzerine dayanabileceğimiz hiçbir işlevsel standart
olmamasıyla, ve doğru olduğunu düşündüklerimizden farklı olanların bulunmasıyla. Önceki
örnekte, nasıl herhangi kimsenin bir kişiye bir şey söylediği için uygun biçimde kabahatli
bulunabileceğini görmek biraz zordur. Sonrakinde, öte yandan tedbirli olmalıyız. Eğer
dinleyicilerimizin yaptığımızı varsayabileceği gibi Allah’a hakarette bulunursak, bu
yaşamımıza değebilir: yada eğer başka birini bunu yaptığı için suçlarsak, buna değebilir; bu
temelde adam öldüren dini fanatikler kesinlikle yanlış üzerindedir; fakat sadece bu gerçeği
kılavuz almak aşırı uçta ihtiyatsızlık olacaktır.
Soru, sanıyorum şudur: bu gibi mülahazaları adlandırdığımız gibi uygun ahlaki
algılama nedir? Yanlış kişilere yanlış şeyleri söylemek tabii ki, ihtiyatsızlıktır. Fakat sonunda,
eğer birilerinin kötü olduğunu söylediğini uyarlayanlar – sonunda - tamamıyla konuşmacıyı
kabahatli bulursa, medeni yaşamın tamamı sondadır. Yanlış yorumlanacak yada yeterince
yanlış yönlendirilmiş kişilerce yanlış sonuçlara çekilebilecek hiçbir şey olmadığı için.
Konuşmacının niyetleri kamusal olarak sürdürülebilir eleştiri bombardımanında açıkça
kınanabilir olmadığı zamanlarda hukuk konuşmacıdan çok aktörün karşı tarafında olmalıdır.
Bu, sanıyorum konuşma serbestisi ilkesinin en geniş kısmıdır. Fakat ne kadar kırılgan ve
uygulamada genellikle medeni ve barışçıl topluluğun varlığına ne kadar bağımlı olduğu
yeterince açıktır.
Aynı zamanda kavramsal olarak oldukça zor dedikodu sorunları ve doğrudan ve
dolaylı zararın karışık durumları olan benzerleri bulunmaktadır. Eğer aşağıdaki ayrımları
aklımızda tutarsak belki bunlar genel işlemlerimizde tökezleyecektir.
İlk olarak, şöhret için zarar verici yada başka türlü yanlış bilgi her zaman görünürde
kusurludur.
İkinci olarak, doğru olduğu yerde dahi, herhangi kişi hakkında iletebileceğimiz bazı
bilgileri iletmek bizim görevimiz değildir: bunu elde etmek yada yayımlamak gizliliğin
ihlalini içerebilir.
Üçüncü olarak, her iki testi de geçen bilgi yine de kolaylıkla yanlış yorumlanabilir,
yada bunu geçenler hastalıklı güdülerden çarpıtacaktır.
Fakat bunu ötesinde, bunları ilgili olanların yargısına bırakmalıyız. Çoğu kişinin
yaşantısından makul bir miktar, sanıyorum dostların, düşmanların, halkın önündeki kişilerin,
iş derneklerinin ve diğerlerinin kişisel değerlemelerini içermektedir. Bu etkinlik her ne kadar
öte yandan bu değerlemelerin konuları için çok anlamlı olsa da büyük ölçüde zararsızdır.
Bunlardaki sorumsuzluk ilgili olanların yaşantılarında büyük değişikliklere yol açabilir. Artık
hakları koruma anlayışıyla bu gibi şeyler üzerinde güçlü kontroller uygulamaya çalışırsak,
toplanma özgürlüğü üzerinde hoşgörülemez bir uygulamaya yol açacaktır; bu gibi toplanma
sıklıkla başlıca konuşma biçiminde olduğu için. İçinde bulunduğumuz riskin bir parçası yanlış
bilgilendirme için şöhreti ters yönde etkileyen potansiyel yaratmamızdır ve diğer pek çok şey
buna dayanmaktadır. Fakat hukukun gücüyle bu riski kaynağında sıfıra azaltmaya karışmak
yanlış yönlendirilmiştir. Burada tekrar, yaşantılarımızı yaşama özgürlüğü sonuçlar bazen
talihsiz olsa da konuşma özgürlüğünü ima eder.
Sözkonusu bir örnek olarak, Holocaust’un bir şaka olduğunu ilan eden bir kitap
yayınladığı için cezalandırılan Zundel olayını gözönünde bulundurunuz. Bunun ilgili gruba,
bu örnekte bütün olarak dünyanın Yahudilerine nefret, v.s. doğurduğu söylenmektedir. Ve

saldırı neydi? Yahudilerin (ve çok sayıda diğerlerinin) holocaust hakkında yalan söylediği
iddiası mıydı? Eğer öyleyse, medeni mahkemelerde bir dava belirtilmektedir, (yaygın biçimde
kaydedildiği gibi, aksi halde göreceği yazgıyı, yani tamama-yakın bilinmezliği kesinlikle
hakeden Zundel’in kitabının reklam hacmini artırmaya büyük ölçüde hizmet etmiştir) ceza
hukukunda bir yargılama değil. Eğer birileri bu kesin çok iyi-belgelenmiş ve bu durumda
fazlasıyla ürkütücü olayların aslında gerçekleşmediğini vurgulayan bir kitapçık yayımlarsa,
eğer oraya giderse tabii ki hukuken bir davayı kaybedecektir; ve tabii ki – temek tezi ilgili
olduğu kasarıyla, ‘fikirlerin pazar yeri’nde zaten kaybetmiştir, Zundel’in kitabı ciddi bilim
adamlarının dikkati üzerine iddialarında Yaratıcılığın aşağısında bulunmaktadır.
Bunun ötesinde, Zundel’in kitabı şiddeti yada bununla saldırıya maruz kalan kişilerin
haklarının kısıtlanmasını dahi savunmaz. Bu durumda, cezai kısıtlama hali nerededir? Bunun
Zundel’in ne düşündüğünü söyleme hakkının ihlali olduğunu görmek zordur. Ne düşündüğün
saçma olması baskı için yeterli temel değildir, ve hatta açıkça ahlak-dışı eylemi savunmuş
olsaydı, bunun için temelimiz zayıftır, en azından kişilerin bununla ceza hukukunun uygun
yöntemleriyle yeterince ele alınamamış zararlı eylemleri ifa etmek üzere hareket ettirilmesi
yüksek ihtimalinin olduğu durumlarda gösterilemedikçe.
İhtimal konusu bariz biçimde önemlidir. John Stuart Mill’in kendisi kızgın bir kitle
önünde şiddetlerinin bazı masum potansiyel hedefini açığa vuran konuşmanın haklı olarak
bastırılabileceğini kabul etmiştir. Yayımlanmış bir broşürün böyle etkisinin olması güçtür.
Uygun çözüm her zaman reddetmedir, tabii ki her ne kadar ırkçı saldırgan ne kadar tezleri
değerlendirme akademik standartlarına katılmamış hatta bunlara yeterli olmayan
dinleyicilerce kolaylıkla ‘reddedilmiş’ olursa olsun, zor bir sorudur.
Bu tür reddetmeler eğer reddetmenin maliyeti asıl yayımlayıcılar ve yazarlar
tarafından yüklenilmişse daha sık olacaktır. Zundel’in benzer kapsamda, saçma tezlerine karşı
tüm kanıtlara işaret eden bir yayımın masraflarını karşılamasının gerektiğini varsayın? Bunun
yararlı bir etkisi olabilir. Kendisini hapse atmak, aynı zamanda, Zundel başta olmak üzere
hiçkimseye yarar sağlamayacaktır. En uygun acil çözüm, gerçeği yanlışlığın yayılmasıyla
yapılabilecek herhangi hasara karşı koymak için yeterince yaymaktır.
Kişilerin olumlu şöhret hakkının olabileceğini neden düşünmemiz gerektiği
sorulabilir. Cevap basittir. Kötülüğe eğimli yada güvenilmez olmak haklı biçimde uzak
durularak yada daha kötüsüyle cevap verilen karakter özellikleridir: bu gibi kişilerle verimli
karşılıklı etkileşim potansiyeli hepsinin aksine yeterli kanıt yokluğunda varsayabileceği
dürüstlük ve güvenilirlik normuyla karşılaştırıldığında azalmaktadır. Kötü şöhretin yayılması
bu nedenle öznesine karşı bir yükümlülüktür; ve temelsizse bunu yayanlar öznesine zarara
meydan vermektedirler. Sıklıkla bu zarar, birisi bir taahhüdü yada iş teklifini potansiyel
yüklenici iftiracımız tarafından yayılan bu kötü niyetli iddialara inandığı için kaybetmiş gibi
dolara ve sente çevrilebilir.
Hitler etkin biçimde Yahudilerin düşmanlar, çeşitli cürümlerden suçlu olduğu be
benzeri şeyler olduğu mesajını taşımıştır. Hangi dereceye kadar kabulünün isteri ve
paranoyayla harekete geçirildiğinin söylenmesi kolay değildir, fakat tabii ki teşebbüs edilen
delillerle çürütme meydanları kurbanlara hemen kapatılmıştır, ve tabii ki birçok kişi için
heyecanla son verilmelerine katılmak delillerin çürütülmesine yeterince maruz bırakılmaları
halinde bu kadar kolay olmazdı. Konuşma eylemle perçinlenmez, fakat bağlantısı her zaman
bu kötülüklere neden olan mesajlara karşı çıkmak için herhangi çabaya girişilmeden önce
bariz kötülükleri bekleme politikasıyla rahat olmamıza izin vermek için çok katıdır.
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Bu araştırmanın özü konuşma serbestisi ilkesini tek temel siyasi öncülümüz olarak kapsamlı
bir özgürlük ilkesinden kaynaklanan bir teori olarak almamızdır, bundan sonra yine de
konuşma ve ifade üzerinde meşru kısıtlamalar olabilecek doğası itibarıyla kişiler arası olan
temellerinden kaynaklanan birçok yol görmekteyiz. Özgürler arası iletişim hem dar anlaşılan
siyasi bir etkinlik taşıma bakımından hem de toplumsal canlılar olarak yaşamlarımızın temel
ve köklü bir unsuru olarak önemli bir konudur. Haklı çıkarmanın sorumluluğu her zaman
ifade edici eylemin gerçekleşmesini bastıranlar yada önleyenler üzerinde olacaktır. Konuşma
etkinliklerinin dışarıdan ve içeriden düşmanları bulunur; her ikisinden de korunmayı hak
etmektedirler.

4. Ticari İfade Özgürlüğü

ROGER A. SHINER
1

GİRİŞ

Ticari ifadenin Sözleşmenin s.2(b)’sinin korumasından hariç tutulabileceği hiçbir temel esas
yoktur. Dolayısıyla, Kanada Yüce Mahkemesi Ford’da (618) Mahkemenin Irwin Toy’da
(608) tekrar ettiği ve o zamanda bu yana bağlı kaldığı hisleri belirtmiştir. Bu deneme
Mahkemenin kararı için hiçbir açık yada ilkeli haklı çıkarmanın sağlanmamış olduğu
inancıyla ve bu gibi haklı çıkarmanın sağlanabileceğine dair bazı şüphecilik bakış açısıyla
yazılmıştır. Göstereceğim gibi, ticari ifade özgürlüğü konu başlığıyla siyasi ahlakın
temellerindeki başlıca konular öne sürülmektedir. Bunları tutarlı biçimde ortaya koymak
büyük bir proje olacaktır,1 ve mevcut tartışma konuların ve tezin makul hatlarının ön
açıklaması olmanın ötesinde bir niyet taşımamaktadır.
Tebliğ ağırlıklı olarak burada bağımsız olarak savunmayacağım bazı başlangıç felsefi
varsayımlarına dayanmaktadır. İlk olarak şartların bazı başlangıç açıklamalarıyla birlikte
bunları ortaya koyacağım.
1.1

‘Ticari ifade’nin anlamı

İlk olarak, ‘ticari ifade’yle neyi kastediyoruz? Kanada Yüce Mahkemesi kavramı çok açık
olarak tanımlamamıştır. Ford’da (610) Mahkeme şunları söylemiştir:
‘Ticari ifade’ kelimeleri sözkonusu kayıtlarla tasarlanan ifade türüne uygun bir atıfken, Amerika
Birleşik Devletleri’nde diğer konuşma türlerinin taşıdığından daha sınırlı özellikte Birinci Değişiklik
korumasına ayrılmış konuşmanın özel bir kategorisi olarak tanınan mukabil ‘ticari konuşma’
ifadesinin aksine Kanada hukukunda herhangi özel anlam yada önemleri yoktur. Temyizdeki konu zor
tanımsal sorunlara yol açarak özgürlük teminatının ifadenin özel kategorilerine genişliyor olarak
yorumlanması gerektiği yada gerekmediği değildir.

Bu denemde ben büyük ölçüde Kanada hükmüyle ve Sözleşme hukukuyla ilgili değilim.
Amerikan dava hukukunun herhangi ayrıntılı analizine girişmeyeceğim. Büyük ölçüde
karmaşa içindedir. Yine de, Amerikan hukukundan bu deneme için işler bir tanımlama
çıkarılabilir. Yakın geçmişteki bir karardan alıntı yapmak gerekirse,
[Amerikan] Yüce Mahkeme konuşmanın ticari olarak sınıflandırılması için hiçbirinin gerekli yada
yeterli olmadığını kaydetmemekte dikkatli olmaya devam ederken ticari konuşmanın özelliklerini
belirlemiştir. Mahkemeye göre, kabul edildiği biçimde bir reklam olan konuşma özel bir ürüne atıfta

1

Proje işi halen devam etmektedir, ve kitap-uzunluğunda bir müsveddeden sonuç çıkacaktır.

bulunmaktadır, ve ekonomik çıkarla sevk edilmektedir, uygun biçimde ticari konuşma olarak
vasıflandırılabilir.2

Her ne kadar ticari yaşamın diğer birçok yönünün dil ve el-sıkma yada program sallama gibi
anlamlı eylemler vasıtasıyla gerçekleştiği açıksa da, vurgu göründüğü kadarıyla tanıtım yada
bilgi verme amaçlı3 reklamcılık üzerinedir, en azından bu zamana kadar Sözleşme 2(b)
maddesi kapsamında dava açma vesilesi olmamıştır. Sözleşme, teminat yasası, iş hukuku ve
benzerleri için yasal rejimler olduğu aklımdadır.
1.2 ‘Karşılama’ya karşılık ‘Koruma’
Anayasal kayıtla ve sunulan korumayla herhangi kişiye yada eyleme sağlanan karşılama
arasında ayrım4 yapılmalıdır. Anayasal bir kayıtla neyin karşılandığını belirtmek için hangi
eylemlerin, v.s. kapsamı içine girdiğini, hangi eylemlerin anayasal kayıtta bulunan konuları
öne çıkardığını yada çağrıştırdığını belirtmektir. Korunanın ne olduğunu belirtmek, hangi
eylemlerin örneğin birisi tarafından kişinin yerine getirmesi için mahkemeye sunulabileceğini
yada hangi kısıtlamaların bir davada nihai karar olarak kaldırılmak üzere mahkemelere dava
edilebileceğini belirtmektir. Bu ayrım Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesinde
Sözleşmenin s.1 ile s.2 ilişkili olarak uygun biçimde kurumsallaşmıştır. Bu kısımlar aşağıdaki
gibidir:
1. Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi içinde belirtilen hakları ve özgürlükleri özgür ve
demokratik toplumda görülür biçimde haklı çıkarılabilecek yasayla önerilen makul sınırlara bağlı
olarak teminat altına alır.
2. Herkes şu temel özgürlüklere sahiptir: ... (b) düşünce, inanç, fikir ve basın ve diğer iletişim
medyası özgürlüğü dahil ifade özgürlüğü.

Kısım 2(b) sadece ifade özgürlüğünün uygulanmasını oluşturan herhangi eylemin kısımla
karşılandığını belirtmektedir. Ancak, kişi bu gibi herhangi özel eylem için gerçekten anayasal
koruma alacağını yada mahkeme bazı kısıtlamaların hür ve demokrat bir toplulukta görülür
biçimde haklı çıkarılıp çıkarılmadığını gözönünde bulundurmadan bu gibi eylemi kısıtlayan
herhangi Hükümet yönetmeliği için aşağı çarpılıp çarpılmayacağını bilmeyecektir.
Bu denemede, öncelikle ticari ifadenin s.2(b) ile karşılanması gerekip gerekmediğiyle
ilgiliyim. Sıklıkla ‘koruma’ hakkında konuşacağım, çünkü açıkça eğer anayasal karşılama
değecek herhangi şeye varırsa, örneğin karşılanan eylemlerin çoğu da korunmalıdır. Fakat
burada Yüce Mahkemenin çeşitli ticari ifade durumlarının s.1 analizi yoluyla fiili korunması
hakkında hangi sonuçlara ulaştığıyla ilgili değilim; sadece ticari ifadenin Sözleşmenin 2(b)
maddesiyle karşılandığını düşünmek için nedenleriyle, yani yukarıda anlaşıldığı gibi ticari
ifadenin bir toplumun anayasasında s.2(b) gibi bir kaydının olması için sahip olduğu
gerekçeleri şart koşan bir etkinlik olduğuyla ilgiliyim.

2

Silberman J., Wall Street, at 372.
Burada bu denemede ihmal edilmesi gerekecek önemli bir takım konular bulunmaktadır. Soru gerçekten sadece
doğru reklamcılıkla ilgilidir. Ticari ifade özgürlüğünün hiçbir savunucusu yanlış reklama yapılan kısıtlamalara
itiraz etmemektedir. Ancak, basitçe yanlış yönlendirici reklam hakkında ne söylenebilir? Yada yönlendirici
reklam? Bilgi vermeye değil bağlantısal tekniklere dayanan dolayısıyla ne gerçek-değeri ne de gerçek-şartları
bulunan ‘yaşam tarzı reklamı’ hakkında ne söylenebilir? Eğer, standart olarak tartışıldığı gibi, ticari ifade
özgürlüğünün altında yatan değer doğru bilgidir, bu vurgulayıcı-olmayan reklam biçimleri hala korumayı hak
ediyor mu, ve eğer öyleyse niye? Bu nokta üzerinde makul şüphecilik için, bakınız Moon, ‘Yaşam tarzı
Reklamı’.
4
Schauer’den dolayı: cf. FSPE, 89-90.
3

Terminolojik şart koşmanın değeri (hepsi bu olduğu için – ayrıma sözlükte yer
verilmemiştir) yakın geçmişteki bir Yüce Mahkeme davasında görülebilir, Re s. 195.1 (1) (c).
Lamer J. (o zaman olduğu gibi) (108-11’de) 2(b)nin ifade özgürlüğü üzerine cezalandırıcı
kısıtlamaların büyük çoğunluğunun s.1 analizi kapsamında haklı çıkarılacağı sonucuyla en
geniş kapsama ve çok dar dışlamalara sahip olacak şekilde yorumlanması gerektiğini öne
sürmektedir. Bu nedenle kendisi şu gibi uyarılar yapmaktadır: ‘Sözleşmenin 2(b) maddesinin
iletilmesi istenen anlam yada mesaja bakılmaksızın ifadenin tüm içeriğini koruduğu’
görüşündeyim; ve ‘ifade serbestisi teminatı tüm içeriği korurken, tüm biçimler ne var ki,
benzer biçimde korunmaktadır’ (at 108). Tartışmasını dolayısıyla özetlemektedir: ‘koruma
almayan tüm koruma biçimleri darken ve fiziksel özgürlüğe ve başka bir kişinin
bütünselliğine vahşi araçlarla doğrudan saldırıları içerirken ifadenin tüm içeriği
korunmaktadır’ (at 112). Dolayısıyla durumdaki sözkonusu konuşmanın, işini yapan fahişenin
konuşmasının s.2(b) ile korunduğu sonucuna varmaktadır. Ancak, s.1 analizine döndüğünde,
Lamer J. Kanada Ceza Yasasının s.195.1(1)(c) Sözleşme s.1’in anlamı dahilinde ifade
özgürlüğü üzerinde makul bir sınır oluşturduğunda şüphe içinde değildir. Şimdi örneğin
Sözleşmeyle ‘korunan’ ticari seks için talep beyan etmede gerçek bir kavramsal gariplik
vardır, fakat aynı zamanda hükümet meşru olarak suç haline getirerek bu gibi ifadeyi
kısıtlayabilir. Önerilen terminolojide, bu gariplik kaybolmaktadır. Fahişelik hiçbir anayasal
konu öne sürmeyen ifade olarak görülmediği s.2(b) boyunca Sözleşmeyle kapsanmaktadır.
Henüz Sözleşmeyle korunmamaktadır, çünkü bunun kısıtlanması s.1 analiziyle haklı
çıkarılabilir bir sınırdır.5
1.3

Teorik bir ‘Mimari’ Gereksinimi

‘Ticari ifade’nin sert-uçlu tanımlamasını vermek mümkün hatta istenir olsun yada olmasın,
bir kenara bırakıyorum. Niteleme girişimi zorunluluğu hukuk ilminin, ‘üstten aşağı’ teorisinin
konusu olmalıdır, sıradan dilde bir terimin sabit anlamı konusu değil. Sözleşmenin s.2(b) yada
ABD Anayasasının Birinci Değişikliği gibi anayasal kayıtlarla kapsanan bir davranış
kategorisini işaret eden ‘ifade’ yada ‘konuşma’ terimleri sanat terimleridir. Konuyu genişletici
şartlarda ortaya koyduğumuzda, Sözleşmeyle karşılanmış kabul edilmeyen birçok ‘ifade’
örnekleri – hileli ifade durumları bulunmaktadır, Irwin Toy’da Yüce Mahkeme şiddetli
ifadenin (607) aynısını söylemektedir. Kanada Ceza Yasası kapsamında konuşmanın actus
reus’un6 başlıca kısmını oluşturduğu birçok saldırı bulunmaktadır. Karşılığı olan ve lingüist
olmayan birçok ifade davranışı bulunmaktadır. Kanada Sözleşmesinin ABD Birinci
Değişikliğin ‘konuşma’ terimindense ‘ifade’yi kullanımı galiba kısmen bu unsurun kabul
edilmesi için tasarlanmıştır.7 Sözleşmenin 2(b) maddesindeki ‘ifade’ terimi ‘teori-dolu’dur.
Bu nedenle bazı davranış parçasının, lingüistik olsun yada olmasın, s.2(b) ile anayasal olarak
işlenen bazı düz fazlaca-meşru anlamda ‘ifade’ olduğu bunu izler. Bunun yerine bazı
davranışların s.2(b) ile karşılandığı tezi ‘üstten-aşağı’ olmalıdır yada Schauer’in değerli
terimini kullanmak gerekirse ‘mimari’ olmalıdır.8
5

Aşağıda yazarın ‘koruma’yı kullandığı ve tanıdığı alıntıların kelimelere dökülmesiyle uğraşmayacağım. Anlam
içerikten arınmış olmalıdır.
6
Bir liste için, bakınız Lamer J. (o zaman olduğu gibi) Re s. 195.1(1)(c), at 110.
7
Burada Fred Schauer tarafından FSPE’de, Barendt ve Jackson ve Jeffries tarafından FS’de alınan durumu
izliyorum. Yüce Mahkeme Irwin Toy’da (606) Schauer’in işini açıkça tanımaktadır. Yine de, burada ‘ifade’yi
gerçekten çok geniş tanımlamaktadırlar – ‘Etkinlik eğer anlamı iletmeye teşebbüs ederse ifade edicidir. Bu
anlam içeriğidir’. Bu niteleme Schauer’in ‘dar “konuşma” kavramından’ çok daha geniştir: bakınız FSPE, bölüm
7.
8
Bakınız ‘Ticari konuşma ve mimari’, passim. Yüce Mahkemenin Ford ve Irwin Toy’daki kararlarının gereken
biçimde ‘mimari’ olduğuna inanmıyorum. Herhangi açık ifade özgürlüğü teorisine dayanmamaktadırlar. Özel
gerçek-durumlarına içgüdüsel tepkilerdir. Denemenin sonuna doğru bu konuya döneceğim. Re s.195.1(1)(c) at

Sözkonusu olan ne tür konuşma yada ifade olursa olsun vurgu geneldir. Fakat basit
olarak ticari ifade kısmen bir ekonomi meselesi olduğundan bu ticari ifade için özellikle
keskindir. Beşeri etkinlik olarak ekonomik etkinlik konuşma kullanımı olmaksızın
gerçekleştirilemez; insanların dil-kullanıcıları olduğu kabulüyle bu bir geçiş noktasıdır. İlk
görünüşte hükümetlerin yasal yada diğer rejimlerle ekonomiyi düzenleme hakkı sorgulanmaz.
Ticari ifade paradigma olarak düzenlenemez olan – ifade etme - bir davranış biçimini
paradigma olarak düzenlenebilir olan – ticari etkinlik - başka biriyle çarpıştırır. Başlangıç
kurumları açıkça böler. Virginia Kurulu ve Irwin Toy, Kanada ve ABD Yüce Mahkemeleri
ticari ifadenin yada konuşmanın ekonomik özelliğinin anayasal hukuk bakış açısından ifade
yada konuşma olarak özelliğinden daha az temel olduğunu iddia etmişlerdir. Yorumlayıcılar
şunun üzerinde her zaman anlaşmamışlardır: Strauss yazmaktadır:
Ticari konuşmanın siyasi süreç için hiçbir özel önemi yoktur... İlk Değişiklik genel olarak ticari
etkinliği korumaz. Ve kendisini diğer ticari etkinlikten ayıran ticari konuşma hakkında çok az şey
vardır. (50)

Kurumlar olarak, hiçbirinin bir diğerine önceliği yoktur. Herhangi birini savunmak için bir
teoriye gereksinim vardır. Son vurgulamayı kabul etmeyen kişi şu çelişkiyle karşılaşır.
Kanada Yüce Mahkemesinin, Sözleşme yorumlandığı biçimde s.2(b)de kapsanmadığı şekliyle
korunmadığı yada s.(2) ile kapsanmadığı fakat yönetmeliği s.1 analizi ile haklı çıkarıldığı
şekilde bazı düzenlenmiş ticari ifade örneği arasında bir tercihi bulunmaktadır. Eğer birinci
görüşü seçerse, niye sezgisel ifade olan birşeyin yine de s.2(b) ile kapsanmadığını söyleyecek
bir teoriye gereksinim duyar. Eğer ikinci tercihi seçerse, ifade özgürlüğü üzerinde
sınırlamanın siyasi ahlakında haklı çıkarma teorisine gereksinim duyar. Hangisi olursa olsun,
bir teoriye gereksinim bulunmaktadır. Mukabil Yüce Mahkemelerin takınmayı seçtiği özel
yaklaşım çeşitli konuşma yada ifade fikirleriyle kendileri üzerine yüklenmemiştir. Yaklaşım
bir siyasi seçimdir, ve siyasi ahlakta bir teoriyle haklı çıkarmaya gereksinim duyar.
1.4

Haklar ve Özgürlükler

Bir diğer başlıca netleştirme Sözleşmenin kavramsal çerçevesinin yeni-Hohfeldci yönlerinin
altının çizilmesidir. Hohfeld (a) ‘görev’in adli ilişkisiyle ve ‘hak-yok’un adli zıddıyla ‘talep
hakkı’ olarak uygun anlamında ‘hak’ ile (b) ‘hak yok’ ve ‘görev’in adli zıddıyla ilişkili
‘özgürlük’ yada ‘imtiyaz’ arasında ayrım yapmaktadır.9 Sözleşme bunun gibi herhangi
biçimde hükümet adına doğrudan ve ilişkili olarak görevler ortaya çıkaran ‘haklar’ ile
doğrudan ve ilişkili olarak sadece bu gibi özgürlüğün tadının çıkarılmasına müdahale etmek
üzere hükümet adına ‘hak-yok’ ortaya çıkaran ‘özgürlükler’ arasında sistematik olarak ayrım
yapmaktadır. Bölüm 2 ifade özgürlüğünün bir unsuru olduğu temel özgürlükleri
tanımlamaktadır. Bu özgürlükler Hart’ın ‘koruyucu çevre’ olarak adlandırdığı içinde
özgürlüğün uygulanabileceği vasıtayla yaratma gereksinimi yoluyla dolaylı olarak haklar ve
görevler yaratmaktadır.10 Bu ayrımın önemine rağmen, haklar ve faydacı hedefler (başka bir
analiz düzeyinde hakların çok özel faydacı hedefler olduğunu söylemek istesek dahi),11 yada
haklar ve çıkarlar (başka bir analiz düzeyinde hakların özellikle korunan çıkarlar olduğunu
108’de Lamer J. (o zaman olduğu gibi) s.2(b) hukukta Schauer’den Konuşma Serbestisi İlkesinden alıntı
yapmaktadır. Bu konuya denemenin sonuna doğru geri döneceğim. Re. S.195.1(1)(c)de 108’de Lamer J. (o
zaman olduğu gibi) s.2(b) hukukta Konuşma Serbestisi İlkesinin rolüne atıfta bulunmaktadır, fakat sinyalle
gerekli türde bir teori sağlamada başarısız kalmaktadır.
9
FLC, bölüm 1.
10
Cf. EB, 171.Cf. aynı zamanda Saumur’da Rand J. ve ‘çevre içindeki kalıntı’ hakkında hakkında meşhur
uyarısı, 670’de.
11
Bu görüş Wayne Sumner, MFR, passim tarafından savunulmaktadır.

söylemek istesek dahi) arasında yapmamız gerektiği gibi bir teorik ayrım çizdiğimizde
özgürlüklerin Hohfeldci/Sözleşme anlamında her iki hakkın ve Hohfeldci/Sözleşme
anlamında çıkarlar yada faydacı hedefler değil, haklar olduğunun altını çizmek istiyorum. 12
1.5

Haklar, Kişiler ve Örgütler

Bir sonraki ön aşama-ortamım tekrar bağımsız haklı çıkarma olmaksızın bazı ayrımlara ve
Meir Dan-Cohen tarafından yapılan iddialara dönmek olacak.13 İlk olarak, kurumsal
örgütlerin gerçek yada doğal kişiler olarak kabul edilebileceği ölçüyü gözönüne almaktadır.
‘Kişiselleştirme’ ve ‘toplama’ olarak adlandırdığı kurumları doğal kişilere asimile etme
hedefine yönelik iki strateji belirlemektedir (s.15-16, 26-30). Kişiselleştirme bir örgütün
birliğini ciddiye almaktadır:
Örgütlerin ortak olarak anlamlı tahmin yürütmenin nesneleri olduğu üçlü içe bakışı; bu tahminin
örgütün bireysel unsurlarıyla ilgili herhangi ayrıntılı bilgi haricinde ve yokluğunda mümkün ve
anlamlı olduğunu; birçok durumda aynı tahminin örgütler ve bireyler için eşit olarak uygun olduğunu
iletmektedir. (26; Dan-Cohen’in vurgusu)

Sözkonusu belirtmelerin – örneğin, ‘imalatçılar’, ‘lobiler’, ‘planlar’, ‘önerir’, ‘karşı çıkar’,
‘üzüntü duyar’, ‘görüşür’, ‘kiralar’, ‘tayin eder’, ‘ayırır’, ‘uygun biçimde ele alır’, v.s. tümü
taşıyıcı fiillerdir ve herşey eşit varsayımı kasıtlılığı ve zihniyeti ima etmektedir. Eğer
içgüdüsel olarak doğrudan ve anlamlı biçimde örgütlere uygularlarsa, bu örgütler için belli
açıklama (paradigma) kişiler değil midir? Toplama ‘herhangi kolektif kişiliğin normatif
statüsünün bunu oluşturan bireylerin normatif statüsüyle benzer olduğunu’ varsayar (s.15).
Dolayısıyla, kasıtlı belirtmeler örgütlere gerekli biçimde uygulanabilirdir çünkü örgütler bu
gibi belirtmelerin gerekli biçimde uygulanır olduğu kişilerin toplamlarıdır.
Dan-Cohen hem kişiselleştirmeyi hem de toplamayı reddeder. Bunu yapmasıyla, yakın
geçmişteki bir örgütlenme teorisinden aşina olan bir hikaye anlatmaktadır. Örgütler DanCohen’in ifadesiyle ‘geniş, hedef-yönelikli, sürekli, karmaşık, resmi, karar verici, işlevsel
yapılar’ (s.31). Bu özelliklerin çoğu saçma kişiselleştirmeye neden olmaktadır – kişiler geniş
(o anlamda değil), sürekli, karmaşık (o anlamda değil), resmi (‘Weberci’ anlamda değil), yada
(Aristo yolu, fakat bu tamamıyla farklı bir hikayedir) işlevsel değildir. Toplama formalite
işlemlerinin ‘geçirgensizlik’ – ‘örgüte yönlendirilmiş ve bunu etkileyen olaylar ve eylemlerin
“sonuca ulaşmada” ve benzeri biçimlerde özel bireyleri etkilemede zorluğu olmasını’ (p.35)
ortaya çıkardığı gerçeğiyle giderilmektedir. Karmaşıklık ‘şeffaflık’a neden olur – [örgüt]
yoluyla görmek zordur: örgütün özel bireylere kararlarını ve eylemlerini takip etmek zordur’
(s.36). Hedefe-yöneltilmişlik ‘hedef değiştirme’yle (s.36-7) ve ‘inatçı vasıtalık’la (s.37) yer
değiştirir. Aşağıda kişiselleştirme ve toplama stratejilerinin başarısızlığını varsayacağım.
İkinci olarak, Dan-Cohen hakların yararlı bir dört-aşamalı sınıflandırmasını
sunmaktadır. Yasal kararların haklı çıkarılması hukukunda iki paradigma bulunmaktadır –
toplumsal fayda paradigması ve bireysel özerklik paradigması. Asıl haklar (A’nın A’ya
ilgiden doğan hakları: ORlar) ile türev haklar (A’nın B’ye ilgiden doğan hakları: DRler)
arasında bir ayrım yapılabilir (s.58). A aynı zamanda bir iddiayı kendisi sahip olmaksızın bir
hakka dayandırabilir – A, sigorta davasında boyun eğmesinde olduğu gibi B’nin hakkına
güvenebilir yada korumacılık konularında olduğu gibi B’nin hakkını isteyebilir (ibid.).
12

Hohfeld’in şemasının temel yasal ilişkiler olarak yetkiler ve muafiyetler, yükümlülükler ve yetersizlikler
içerdiği ve ifade özgürlüğünün belki daha muhtemelen hükümetler adına bir yetersizlik ortaya çıkaran bağışıklık
olarak görülebileceği (‘Kongre hiçbir yasa yapmayacaktır...’) Rex Martin tarafından bana vurgulanmıştır. Halen
bilmediğim bu tezde geliştirilmiş herhangi güçlülüğünde herhangi köklü farklılığa neden olup olmayacağına
bakmaksızın konuyu ele alıyorum. Bu rehinliği talihe bırakıyorum.
13
Cf. RPO, özellikle bölüm I ve II. Aynı zamanda Eleştirel Uyarım.

Hakların iki sınıflandırması birbiriyle kesişir. Bunu açıklamak için, Dan-Cohen özerklik
haklarının (ARlar) yanısıra ‘fayda hakkı’ nosyonunu (s.79:UR), ‘faydanın mülahazalarıyla
haklı çıkarılan bir yasal hak’ sunmaktadır (ibid.). Bir yasal hak dolayısıyla teoride dört türden
biri olabilir – OAR, DAR, OUR, DUR. Sınıflandırma yükünün riskine karşılık, bu haklardan
her birinin Sözleşme ayrımı anlamında bir hak yada özgürlük olabileceğini söylemeliyim.
1.6

Ticari İfade Özgürlüğüne Standart İtiraz

Tüm bu arkaplanın üstüne, ticari ifadenin Sözleşmenin 2(b) maddesinin kapsamına dahil
edilmesine standart itiraza dönelim. Klasik Kanada itiraz beyanı Jabour örneğinde Estey
J.’den gelmektedir:
Mahkemenin burada olmasını sağlayan konuşma özgürlüğü tabii ki seçme süreciyle ve demokratik
kurumlarımızın işleyişiyle, Avam Kamarasıyla ve eyalet yasalarıyla ilgili değildir. Aslında konuşma
ekonomik özgürlüğünden, ticari reklam hakkından bahsetmekteyiz. Eyaletin uygun yasalarla bir
ticaretin yada mesleğin sınırları içerisindeki etik, ahlaki ve mali yönlerini düzenleyemeyeceği
kolaylıkla savunulamaz. (s.44-5)

ABD Yüce Mahkemesinden Rehnquist J. (o zaman olduğu gibi) görüşü çok katılıkla ifade
etmiştir:
Mahkeme ortaya koyduğu kuralın Birinci Değişikliğin ‘öncelikle demokraside kamusal kararalmayı aydınlatmak için bir araç olduğu’ görüşüyle bile tutarlı olduğunda ısrar etmektedir. Bu
görüşün özel bir bireyin bir yada başka bir tür şampuanı satınalma kararından çok siyasi,
toplumsal ve diğer kamusal konular itibarıyla kamusal karar-almayla ilişkili olduğunu
anladım. (Virginia Heyeti 787)
Ne de bağımsızlığımızı kazananların ‘özgürlük pahasına düzeni yüceltme’yi
reddederken bir tüccarın hükümetin ekonomik alanda ‘düzen’ elde etmede köklü çıkarının
ışığında geniş düzenlemelere bağlı olmayan ‘özgürlük’ olarak kendi mallarını satarken
sınırsız reklam verme özgürlüğü olarak görüldüğünü düşünüyorum. (Central Hudson 595)14
Bu görüşle, ifade için anayasal kapsam ve korumanın her ikisi de genelde reklamcılık ve
ekonomik etkinlikle bağlantısız olan bireysel özerklikle ve demokratik süreçle ilişkili olarak
kendi tarihsel ve doktrin kökleri bulunmaktadır. ‘Fikirlerin pazar-yerleri’ mecazını
kullanabiliriz, fakat bu pazar-yeri anayasal olarak ekonomik pazardan farklıdır.15
Bu itirazın köklü biçimde sağlam olduğuna inanıyorum ve incelemenin kalan kısmı
buna bir miktar felsefi destek vermek için bir çabadır.

14

Mill aynı vurguyu yapmıştır: ‘Anıldığı gibi Serbest Ticaret doktrini ... bireysel özgürlük ilkesinden ... farklı
temellere dayanmaktadır’ (Özgürlük Üzerine, Everyman, 150-1). Klein’de (539) Callaghan J., Griffin’de (335)
Rowles J. ve McLean’da (184-5) McKay aynı duyguları ifade etmiş diğer Kanadalı yargıçlardır. Rehnquist J.’nin
itirazları söze dökmede başlıca itici gücünün benimkinden biraz farklı olduğunun kaydedilmesi gerekir. Federal
Hükümetin müdahalesine karşı devletlerin hakkını gayretle savunmaktan endişe duymaktadır. Aynı güdü
Higginbotham Cirj’in likör reklamı örneğindeki muhalefetinde açıktır. Bu gibi reklamda bir Mississipi
kısıtlamasına destek olmaya oy vermektedir çünkü ‘bir devlet yasasının düzenleyici itişleriyle ve kendi
ekonomisinin itici güçleriyle mücadele etmenin mahkemelerin rolü olduğunu düşünmezdim’ (Dunagin, 755).
15
Lorraine Weinreb’in uygun biçimde söylediği gibi: ‘kuyruğunu yutan bir yılan gibi, pazar ilişkileri gerçeği
kendi mecazi görünümüyle geçerli kılınır. Mecaz bizi ilk olarak pazar hakkında belli önvarsayımlarla ifadenin
rolünü anlamaya ve daha sonra bu anlayışı pazarın kendisine uygulamaya davet etmektedir. Bu işlemin zayıflığı
pazar hakkındaki bu önvarsayımların artık sorgulanmaz olmasıdır.’ (‘Para konuşur mu?’, 341)

2

TİCARET VE ASIL ÖZERKLİK HAKLARI

Yargıtay Ford16’daki kararına anayasal karşılamayla ve ifade özgürlüğünün korunmasıyla
sağlanan değerlerin üç-katlı hesabının dahil edilmesini onayladı:
1. İfade özgürlüğü akıllı ve demokratik kendini-yönetim için temeldir.
2. İfade özgürlüğü görüşlerin açıkça tartışılmasını korumakta, dolayısıyla gerçeğin
arayışını genişletecek rekabetçi bir fikirler pazar-yerini yaratmaktadır.
3. İfade kendi hesabına değerlendirilir, bireysel özerkliğin bir yönü olarak görülür.
İfade korunmalıdır çünkü kişisel gelişim ve kendinden farkındalık17 için temeldir.
Bu değerlerin birincisi ve üçüncüsü bana açıkça paradigmatik olarak doğal kişilerce sahip
olunan Dan-Cohen’in şema Asıl Özerklik Hakları’nda olanların işlevleri olarak görünüyor.
Bireysel özerklik birincisinin, Meiklejohnian demokratik sürece katılım değerinin altını
çizmektedir. Yönetimin taraflarınca ve kendileri için yapılacağı ‘kişiler’ doğal kişilerdir.
Büyüme ve kendini-gerçekleştirmenin temelden değerli olduğu kişiler aynı zamanda doğal
kişilerdir. ‘Kişisel gelişim’ boyut olarak fiziksel büyümeyi değil entelektüel ve duygusal
yetenekler ve yeterliliklerdeki zenginleşmeyi ifade eder. Görüşlerin açıkça tartışılmasına
katılma özgürlüğü de, her ne kadar ticari ifadenin anayasal olarak karşılanması için gerekçede
şekil bulduğu için altında yatan mantığın tam tartışılmasına gerek duyacak (ve bunu yapacak)
olsa da aynı zamanda doğal kişiler için öncelikle bir değer olarak görünmektedir. Toplama ve
kişiselleştirme stratejilerinin başarısızlığı altında, ticari ifadenin öncelikli taşıyıcıları olan
şirketler için OAR’ı ticari ifadesinin kendini-yönetme ve farkındalık değerlerine dayalı
anayasal karşılaması için savunmak mümkün değildir.18
Açılan davalarda gerçek-durumlarının özellikleri bu noktayı karartmaktadır, ve konu
aynı analizi yapmaya değer.
2.1

Profesyonel Reklamcılık

Ticari ifade alanında belli başlı çok sayıda dava, ciddiyetle bu gibi profesyonellerin
hizmetlerinin reklamını yapma yeteneği üzerine tipik olarak kısıtlamalar koyan, meslekleri
düzenleyen tüzüklere anayasal karşı çıkışlar olmuştur.19 Avukatlar, dişçiler, göz doktorları ve
eczacıların hepsi bu gibi durumları dava etmiştir. Bu davaların hepsi aynı türden kuruluşları
içermektedir – pragmatik vergilendirme statüsü nedenleriyle kendisini mesleki bir kuruluş
16

617’de, Irwin Toy’da 612’de yeniden teyit edilmiştir.
Cümleler R.J.Sharpe’ın yakın geçmişteki ticari ifade üzerine makalesinden alınmıştır ve T.Emerson’un iyibilinen dört-bölümlü analizin bir çeşitlemesidir. İfade özgürlüğünün koruduğu dört ‘değer’ – ifade serbestisi
sisteminin sürdürülmesi (1) bireysel tatminin sağlanması, (2) gerçeği elde etme vasıtası, (3) toplumun üyelerin
siyasi dahil toplumsal karar-almaya katılımının sağlanması yöntemi, (4) toplumdaki istikrar ve değişiklik
arasındaki dengeyi sürdürme olarak gereklidir. Cf. 878-9. Dale Gibson’ın yakın zamanda savunduğu gibi
(‘Örnek Notu’, 344-5), Mahkemenin bu resmi değerleri ticari ifade konusuna yaklaşmadan kabul etmesi üzerine
rahatsızlık için birçok neden bulunmaktadır. Bu konuları burada ele almayacağım.
18
Re RJR-MacDonald’da, Quebec’teki Tütün Ürünleri Denetim Yasasına (S.C.1988, Bölüm 20) karşı çıkış,
sigara fabrikaları aslında kendini-ifadeye OAR iddia ediyor görünmektedirler. ‘Başvuru sahipleri Tütün Ürünleri
Denetim Yasasının kendilerini tüketicileriyle iletişim kurma ve aralarında rekabet etme haklarından mahrum
ettiğinden şikayet etmektedirler’ (479; aynı zamanda bakınız 495). İddiayı aşırı bulmaktayım. Aynı zamanda
Chabot J.’nin Big M Drug Mart’ta Dickson CJC’den ve Jones ve Morgentaler’de Wilson J.’den ticari ifadenin
memnuniyet biçimi olduğu doktrinlerine kaynak olarak alıntı yaparak Sözleşmeyi bir kenara atmaktaki
yanılgısını kaydediyorum. İlk ikisi din özgürlüğü örnekleridir; ikincisi çocuk aldırmanın suç oluşturması
hakkındadır. Bu konuların her biri doğal kişiler için temel memnuniyet konulardır, ve bunların ticari ifade için
öncüller olarak tütün şirketlerince kullanımı tamamıyla soru-aramadır.
19
Kanada’da, Klein ve Dvorak, Grier, Griffin ve Rocket’in hepsi bu kategoriye firmektedir. ABD’deki liste aynı
biçimde uzundur.
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durumuna getiren bireysel doğal kişi. Özerk bir doğal kişinin kendini ifadeyi teşvik
edebileceği yolun bir kısmı, özellikle geleneksel bir meslek kadar entelektüel karmaşıklıkta ve
mali karlılıkta kariyer tercihi ve takibi yoluyladır. Mücadele eden genç bir avukatın
çalışmaları ve meslekte dayanak noktası elde etmek üzere reklam verme gereksinimi
hakkındaki Klein kararında tamamıyla yanlış yerleştirilmemiş elyazısı bulunmaktadır.20
Bununla birlikte, altında yatan konu hala tamamıyla ekonomiktir: yalan olduğu çıkarılan türde
reklamcılık düzenlemeleri yeni profesyoneller için çok etkin giriş-engeldir, ve sağlanan
hizmetler için rekabet düzeyini azaltmaya ve ekonomik etkinliği düşürmeye katkıda
bulunmaktadır.21
Yine de eğer kendini ifade ve kendini gerçekleştirme paradigması, geleneksel olarak
olduğu gibi, sanatçı ise, bu profesyonel reklam örnekleri yanlış yönlendirerek sınır hattıdır.
Bir bireysel mesleki kuruluşun statüsünü küçük olsun yada olmasın tek kişinin mülkiyeti
altında vergi statüsü bulunan sıradan bir işle karşılaştırınız. Meşhur örneğin adına
endekslendiği Valerie Ford, tek mülkiyet halinde bir yün mağazası işletmiştir. Ancak bu
kişiye duyabilecek sempatinin çoğu, ve yün mağazasını işletmekten aldığı kişisel tatmin ne
kadar çok olursa olsun, yün mağazası hala ticari bir işyeridir, ve ‘fikirlerin pazar-yeri’ değil
ekonomik pazar-yerinin parçasıdır.22 Ve bu nedenle mesleki kuruluştur. Mesleki kuruluşun
kişisel ifade edici yönleri buna bağlıdır. Sanatçı örneğindeki durum tam tersidir. Sanatsal
ifade doğası itibarıyla ticari-değildir, ve sadece tercihle bu hali alır. Aslında, sanat ne kadar
çok ticarileştirilmiş hale gelirse, insanlar sanatsal statüsü hakkında o kadar çok şüpheli
olmaktadır. Margaret Atwood’a maddesel başarı bağışlıyoruz, çünkü sanatı hiçbir şekilde
güçlük çekmiş görünmüyor. Başarılı avukata maddesel başarısını bağışlamıyoruz; onlara
işimizi veriyoruz.
2.2

Gazete Satış Kutuları

En yakın geçmişteki iki örnekte, Lakewood’daki ABD Yargıtayı ve Victoria’daki BC Temyiz
Mahkemesi belediyeler tarafından belediye mülkündeki gazete satış kutuları üzerine
konulmuş kısıtlamalara dair durumlarda ters sonuçlara ulaşmıştır. Bir gazete şirketinin gazete
satışından kar etmesinin hiçbir şekilde ifade yada basın özgürlüğüne sahip olabileceği
herhangi anayasal hakka müdahale etmediği gerçeği olağandır. Fakat bu gazetelerin satışı
üzerine herhangi kısıtlamanın, yayımlama özgürlüğünün kısmen kişinin yayımlarının
satınalınması ve okunması olduğunu tartışmayarak ifade özgürlüğünün herhangi kısıtlaması
olmasını gerektirir mi? Lakewood’daki çoğunluk Lakewood belediyesi tarafından şehir
mülkünde yeni gazete kutuları için konulan dönemsel izin verme gereksiniminin aslında ‘adli
endişeyi davet etme ifade özgürlüğü için yeterince tehdit edici olduğuna’ karar verdi. White J.
‘şehir mülkü üzerinde gazete büfelerinin konulmasının Birinci Değişiklik kapsamında
korunan bir etkinlik olmadığını’ iddia ederek muhalif biçimde bu iddiayı kararlılıkla reddetti.
Victoria’daki BCCA bu gerekçeye paralellik ortaya koydu. Her ne kadar mahkeme, Irwin
20

Rocket’teki Ontario Mahkemesi Temyizine karşılık; müracaatlarını tutuyor olmalarına rağmen bu durumda
ilkelerin üstünkörü teşvikini kabaca dışlayıcıdır. Sözkonusu reklamlar ‘hiçbir kamu çıkarına hizmet
etmemektedirler’ (659’da Dubin ACJO); ‘kötü tat verici, gösterişli ve kendini-büyütücüdür’ (679’da Cory JA).
21
Cf. Strauss, 52; McChesney, 360-5, 374-8.
22
Bunun gibi, PruneYard’daki (77) ABD Yargıtay örnek raporundan ABD’deki klasik alışveriş-merkezi broşür
örneklerinden birinde, PruneYard alışveriş merkezinin sadece Fred Sahadi’nin mülkiyeti altında bulunduğu
görünmektedir. Bay Sahadi’nin bir banliyö alışveriş merkezine sahip olmaktan elde ettiği kişisel tatmin ne kadar
fazla olursa olsun, PruneYard Alışveriş Merkezi A.Ş.’nin kurumsal statüsü bana yapay görünmüyor ve
vergilendirme statüsünün doğasıyla etkilenen en küçük parça sıradan bir insan değildir. Jim Weinstein,
konferansta ABD Yargıtayı’ndaki örneği ekonomik sürece adli müdahalenin paradigması olarak görülen
Lochner’in bir fırıncı ve küçük-çaplı iş sahibi olduğuna işaret etmiştir. Küçük işlerin korunması o zamanda ABD
Mahkemesinin ilgi alanıydı.

Toy’dan sonra örnekteki deneme hakiminde olduğu gibi ‘Sözleşmenin daha büyük bir
gazetenin ekonomik çıkarlarını korumak üzere tasarlandığının’ artık iddia edilemeyeceğini
kaydettiyse de, mahkeme aynı zamanda ‘bu örneğe uygulanır olduğu gibi ifade özgürlüğünün
kapsamını dikkatlice gözönüne almanın önemli olduğunu zira bunu yapmadaki başarısızlığın
bu temel özgürlüğü küçük düşürme etkisine sahip olabileceği’ uyarısında bulunmuştur (s.7).
Gazete tirajı üzerine genel bir yasaklama açıkça ifade özgürlüğünün ihlalini oluşturacakken,
Victoria ve Lakewood’unkiler gibi kısıtlamalar eğer varsa sadece gazete yayımcısının
ekonomik çıkarlarını etkiliyor görünmektedir. Birçok siyasi konuşmacıya, örneğin yaptıkları
konuşmalar için ödeme yapıldığından, kar güdüsünün varlığı anayasal teminat için bir engel
olamazsa da yine de bu örneklerin ayırıcı özelliği tek güdünün artan tirajdan kar güdüsü
olduğudur.23 Globe & Mail adına farkındalık özerklik hakkının Victoria kısıtlamasıyla ihlal
edilmesi üzerinde konuşmak, yazı işleri kararları için gereken teminat ve hatta koruma ne
kadar güçlü olursa olsun garip antromorfizm görünmektedir.
2.3

Kuruluşlar ve Siyasi Reklamcılık

Kuruluşlar kampanya katkıları ve görüşlerin ifadesi yoluyla siyasi oyunda başlıca oyuncular
olabilirler. Böyle görünebilir çünkü ifade edilen görüş siyasidir, anayasal olarak teminat altına
alınmalıdır; örneğin doğasında fikirlerin siyasi pazar-yerine herhangi katılım kendini
yönetimin ifade özgürlüğü değeri için alandır. Ancak, Bellotti’deki çoğunluk kararına rağmen,
vurgu açıkça gerçek değildir. Tekrar, nokta herhangi ekonomik güdünün ifadeyi teminat altına
almaktan alıkoyması değildir. Daha çok, kurumsal siyasi ifade örneği, White J. Bellotti’ye
muhalefetinde çok iyi farkına vardığı gibi, herhangi özerklik hakkı talebi için toplama
sorunlarını öne çıkarmaktadır. Şöyle yazmıştır:
Mahkeme Birinci Değişikliğin kurumsal yöneticilere sadece kişisel fonlarını değil fakat aynı zamanda
kurumlarınkini sorumluluklarına verilen işle ilgisiz ve siyasi ve sosyal sorunlar hakkında kendi kişisel
ve kolektif görüşlerini temsil eden gerçekleri ve görüşleri yaymak üzere kullanma hakkını garanti
ettiği görüşündedir. Bu an için Birinci Değişikliğin bir Devletin kurumsal fonların bu gibi kullanımını
yasaklamasını gerektirdiğini önermiyorum fakat Birinci Değişikliğin bu tür idari kararlarla devlet
müdahalesini yasakladığını ısrarla kabul etmiyorum. (s.803)

Kurumsal bir biçimde ilişkilendirmenin sadece etkin kendini ifadenin vasıtası olarak
görülebileceği durumlar bulunmaktadır. Fakat bu kar etme amacıyla işletilen kurumlar için
geçerli durum değildir. Bu gibi kuruluşlardaki hissedarlar ortak bir takım siyasi yada
toplumsal görüşleri paylaşmamaktadır, ve tabii ki siyasi yada toplumsal hedeflere ulaşmak
amacıyla yada haber ve fikir yayma işine girme teşebbüsüyle paralarını yatırmamış
olacaklardı. (s.805)
Rehnquist J. ekler: ‘Her ne kadar bir gazete kuruluşunun başyazı sütunlarında bir siyasi adayı
öne çıkarma özgürlüğünün olması gerekse de, herhangi kuruluşun o adayın kampanyasına
para katkısında bulunmasından daha geniş hakkının olmasına gerek yoktur.’ (s.825) Bu
yorumları ikna edici buluyorum. Sadece kuruluşlar siyasi görüşlerin ifadesi için herhangi
özerklik hakkının eksikliğini duymuyor; aynı zamanda ne yönetimdeki ne de hissedarlar
içindeki bireylerin görüşlerinin toplanmasıyla çıkaramazlar.
Pacific Gas’dan daha fazla etkilenmiş değilim. Pacific Gas’ın bir süredir posterleriyle
birlikte broşürlerinde ifade etmekte olduğu karşıt görüşler için bir forum sağlaması
gerekmekteydi. ABD Mahkemesi, ilgili alana mülkiyet haklarına rağmen, ‘mecburi erişim’in
fikirlerin ifadesini cezalandırdığını ve bundan vazgeçirdiğini ve konuşmacıları konuşmalarını
23

Paradoksal olarak, kesin yasaklamasıyla Victoria yasaları isteğe bağlı lisanslarıyla Lakewood yasalarına göre
daha az ifadeyi tehdit edici görünmektedir. Brennan J.’nin Lakewood’daki çoğunluk için iddia ettiği gibi (7813), bir lisans makamı tarafından uygulanan denetleme öz kısıtlamayla sonuçlanabilir.

ayarlamaya muhaliflerinin gündemine ayarlamaya zorladığını, dolayısıyla Pacific Gas’ın ifade
özgürlüğünü ihlal ettiğini bulmuştur. Antromorfizm, tekrar olarak olağanüstüdür. Kuruluşlar,
aslında kendi pastalarına sahiptirler ve bunu yerler. White J.’nin belirttiği gibi (s.819), örf
hukuku genelde yasaklayıcı kurumsal siyasi katılım olarak yorumlanmaktaydı. Sonuç olarak,
SEC’nin kuralları kuruluşların anlamlı biçimde kuruluşun işiyle ilgili olmayan genel
ekonomik, siyasi, etnik, dinsel yada toplumsal amaçlı kuruluşun işiyle ciddi biçimde ilgili
yada denetimi dahilinde olmayan herhangi öneriyi hissedar oyuna sunmasını reddetmesine
izin vermektedir.24 Kuruluşların siyasi-olmayan doğasına başvurunun kendilerine red izni
vermesine imkan vermek, ve daha sonra bunları siyasi ifade özgürlüğünün tam anayasal
teminatıyla siyasi sürece tam özerk olarak katılımcılar kabul etmek mantıksızdır.
Kuruluşlar ve Dil Hakları

2.4

Yargıtay ticari ifadenin teminatına s.2(b) doğru bunu başlatan karma örneğiyle, Ford’un
Quebec Dil Sözleşmesi örneğiyle yanlış yönlendirilmişti. Kanada’da her iki resmi dilimizde
hem teminat altına alınmış hem de korunmuş ifade özgürlüğümüz olması gerektiğine dair açık
örnekler bulunmaktadır. Bu dillerden birinin kamusal alanda kullanımını yasaklayan bir yasa
bu nedenle derhal, ve haklı olarak şüphe altındadır. Mahkeme haklı olarak ‘dilin kişilerin
kültürel kimliklerini ifade ettikleri bir vasıta olduğu’ uyarısında bulunmuştur. Aynı zamanda
kişinin kendi kişisel kimliğini ve bireysellik hissini ifade ettiği vasıtasıdır’ (s.604). Fakat
tekrar burada öncelikle doğal kişileri düşünmekte olduğumuzu kaydediniz. Bir ayakkabı
mağazasının, yün mağazasının, bir terzinin ve kuru temizleyicinin, bir çiçekçinin yada peynir
dağıtıcısının her birinin nasıl kendilerine kendi seçimleri olan dilde reklam vermek üzere
OAR veren bir ‘kişisel kimliğe ve bireysellik hissine’ sahip olabileceğini görmeyi zor
buluyorum. Ford gerçek öyküsünün (söylediğimiz gibi) bu işlere kişisel olmayarak atıfta
bulunması bir tesadüftür.25 Bir resmi dilin reddedilmesini kesme siyasi talepleri Mahkemeyi
anayasal teminatın s.2(b) kapsamında ticari ifadeye haksız genişletilmesine teşvik etmiştir.
Kısaca, bu tür örnekleri tümünde, anayasal teminat ve koruma doğrultusunda giden
eşzamanlı unsurlar bulunmaktadır – birey olarak profesyonel; siyasi ifadeye katkıda bulunan
olarak gazete; bazı kurumsal ifadenin siyasi doğası; resmi bir dilin kullanıcısı olarak kuruluş.
Fakat, sözkonusu davranış kabul edilebilir olsa da, sadece bu örneklerin herhangi birinden
yada toplu olarak bunların bazı gruplarından bir ticari kuruluşun ticari ifade özgürlüğü asıl
özerklik hakkına sahip olmasını gerektirmez.

3

TİCARET VE ELDE TÜRETİLEN ÖZERKLİK HAKLARI

Önceki bölüm asıl özerklik haklarından bahsetmekteydi. Türetilen özerklik hakları, A’nın
B’nin hakkına dayalı bir hakka sahip olması durumu hakkında ne söylenebilir? ‘Herhangi
örgütün DAR’ının olması için, hedef olarak bazı OAR’ın korumasına sahip olması gerekir, ve
DAR bu hedefin izlenmesine yol açacak biçimde öğretilmelidir’ (Dan-Cohen, 74). Bir
DAR’ın ifade özgürlüğünün olması için bazı iyi anlaşılan paradigmalar bulunmaktadır. Bir
gazeteciler derneği üyelerinden birine ifade özgürlüğü hakkı isteyebilir. Örgüt burada saf
işlemsel bir rol oynamaktadır (Dan-Cohen, 62). Bir üniversite, yada üniversite personeli

24

White J., tarafından Bellotti 825’te belirtildiği gibi.
Rapor vurgu ‘Valerie Ford’un Les Lainages du Petit Mouton Enr.’ (s.583) firma adı ve tarzı altında iş
yürütmesine atıf yapmaktadır; ancak, ben zaten tek mülkiyet konusu üzerinde yorumda bulundum: yukarıda cf,
s.102, n.22.
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derneği personelinin akademik özgürlüğüne OAR’ın korunması adına akademik özgürlüğe
DAR sahibi olabilir.26
Bunun gibi kararlı ifade özgürlüğü durumları bulunmaktadır. ABD’de medeni haklar
dönemi davalarında, NAACP iki önemli karar kazanmıştır. Yargıtay 1886’da Santa Clara Co
v. So Pac RR’da kuruluşların Ondördüncü Değişikliğin uygun işlem ve eşit koruma maddeleri
amaçlarıyla ‘kişiler’ olduğu hükmünü vermiş fakat kuruluşların imtiyazlar ve muafiyetler
maddeleri amaçlarıyla ‘vatandaşlar’ olmasını reddetmiştir. İlke özellikle 1935’te Grosjen’de
Ondördüncü Değişiklikte basın özgürlüğüne uygulanmıştır. Mahkeme aynı zamanda açıkça
1938’de Lahey’de basılı malzeme dağıtımını ve kamuya açık toplantı yapılmasını yasaklayan
emir bireysel birlik üyelerinin konuşma ve dernek özgürlükleri haklarını ihlal ederken,
CIO’nun bir kuruluş olarak bu gibi hiçbir hak talep edemeyeceği hükmünü vermiştir. Yine
de, 1958’de Mahkeme NAACP v. Alabama’da NAACP’nin üyelerinin Ondördüncü
Değişiklik kapsamında yasal etkinlikleri gerçekleştirmek için kişisel haklarını vurgulamak
üzere yerinin bulunduğu ve anayasal olarak üyelik listelerinin teslim edilmesinden korunduğu
hükmünü vermiştir. 1963’te NAACP v. Button’da, NAACP ‘her ne kadar dilekçe sahibi bir
kuruluş olsa da hakkını ve üyelerinin ve avukatlarının anayasal olarak garanti edilmiş
haklarının ihlali için yasal düzeltme arayan kişilere yardım etme amacıyla biraraya gelme
hakkını öne sürebileceği’ hükümden yararlanmıştır’.
İfade özgürlüğü bağlamında türetilen özerklik hakların bir diğer makul kaynağı
birlikler ve gözetmenliktir. Kanada mahkemeleri bu gözetlemenin Sözleşmenin s.2(b)
maddesiyle teminat altına alınabilmesine inanmıştır. Hutcheson JA’nın Yunus Teslimatı
BCCA duruşmasındaki muhalefeti barışçıl gözeticiliğin ifade özgürlüğü hakkının bir
uygulanması olduğunu düşünmüştür: ‘bu durumda, gözeticilerin Taşıyıcı için iş yapan Yunus
Teslimatının görüşünü onaylamadıklarını ifade ediyor olacağını’ (s.203), ve ‘herhangi
müttefikin gözetlenmesinin Sözleşme tarafından garanti edilen ifade özgürlüğü hakkının
uygulanması olacağını’ (s.205) söylemiştir. Gözeticiliğe karşı alıkoymaya inanan çoğunluk
adına Esson JA daha ihtiyatlıydı:
Her gözeticilik bir ifade biçimi değildir. Her bir durumun gerçekleri esası itibarıyla bir ifade biçimi
yada başka bir şey olup olmadığını belirlemek üzere incelenmelidir... Önümüzdeki delillerden
gözetlemenin amacı yada hedefi olarak bilgi yada görüş taşımanın yada herhangi kimseyi bir görüş
noktasına yada ‘ifade’ deyimiyle birlikte gelebilecek amaca yada hedefe ikna etmenin bulunmadığı
görünmektedir. (s.212)

Yargıtay ilgili olduğu kadarıyla s.2(b) Hutcheon JA’ya katılmaktaydı:
Herhangi gözetleme biçiminde en azından bazı tür ifade unsuru bulunmaktadır. Gözeticiler en azından
ikna olarak sınıflandırılacak, müşterileri ve muhtemel müşterileri muhatapla iş yapmaktan
vazgeçirmeyi amaçlayan bir mesaj taşıyor olacaklardır... Gözetleyiciliğe karşı mesaj Sözleşme
özgürlüğü üzerine bir sınırlama koymuştur. (pp.186, 189)

Ancak, birliğin temyizi s.1 analizinden sonra reddedilmiştir. Bu tür durumların her ikisi de
esası itibarıyla ticari ifadeden çok farklı konulara çevrilmektedir – siyahların ABD’deki
siyasi, ve işçilerin koruyucu dernekler kurma emelleri. Ticari reklam sadece dernek kurmak
üzere şartlı reklamdır; çoğu durum bu türden değildir.
DARların tartışılır biçimde dahil edildiği üçüncü bir tür bilgi davası özgürlüğüdür. Bir
bireyin kendisi hakkında söyleneni bir tür kişisel bilgi dağarcığı içinde bilme hakkına sahip
olabilir. Vatandaşların siyasi bağlantılı konularla ilgili olarak aynı zamanda daha yaygın
‘bilme hakkı’ olabilir. Bu gibi OAR’ın en azından araştırıcı bir gazeteciye devredilebileceğini
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hakları arasındaki tam iletişimi sürdürme görevini karmaşıklaştırmaktadır’ (RPO, 77). Burada bu karmaşıklıkları
ihmal ediyorum.

varsaymak makuldür, her ne kadar herhangi ana/taşıyıcı-tür ilişki açık olsa da, türetilen hak
daha zayıftır. Bu gibi durumlar sadece kaydedilmenin ötesinde tam tartışmayı hak etmektedir,
fakat ben yine de devam ediyorum. Bu durumların tanıttığı yeni unsur herhangi türde bir ifade
almaktır – kendisi hakkında bilgi, örneğin. Ticari ifade özgürlüğü durumlarının ne kadar bilgi
alma hakkına dayandırılabileceğini değerlendirmede eksik kalacağız.

TİCARET VE FAYDA HAKLARI: GERÇEĞİ ARAYIŞ
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(Kanada Yargıtayı tarafından) kabul edilmiş ifade özgürlüğünü destekleyen üç değerden
ikincisi, gerçeği arama değeri hakkında şu ana kadar hiçbir şey söylemedim. İfade özgürlüğü,
görüşlerin açıkça tartışılmasını korur, dolayısıyla gerçeği arayışı genişletecek rekabetçi bir
fikir-pazarı yeri yaratır. Bu kabul gören değer keskin biçimde yazının kalan kısmında bizi
meşgul edecek konuları öne çıkarır. Gerçeği arayış değeri özerklik paradigmasına uymadığı
için diğer ikisinden farklıdır; bir araç değeridir. Gerçek bir maldır ve etkinlikler bu mala karşı
aletsel oldukları için değerlenir; kendini-belirtici etkinlik kendi içinde kendini ifade malını
belirtikçe kendileri içinde bu malı ifade etmezler. Dolayısıyla, Dan-Cohen’in özerklik
haklarıyla fayda hakları arasındaki ayrımı, gerçek değeri arayışı fayda haklarını ortaya
çıkaracaktır, özerklik haklarını değil.
Bu gerçeğin bir doğrudan avantajı vardır – bu gibi hakların sahipleri olarak kurumlara
kavramsal engeller düşüktür. Örgütler ilke olarak sadece toplumsal refaha katkıda bulunmak
için açıkça DURlara sahip olabilirler. OUR’lar hakkında ne söylenebilir? Sadece kişiler mi
bunlara sahip olabilir? Böyle düşünülebilir, çünkü bireyin mutluluğu bireye OUR verendir, ve
örgütler bu anlamda ‘mutlu’ olamazlar. Ancak, Dan-Cohen bu bireyselciliğin yanlış
yönlendirici olduğunu öne sürmektedir. Klasik maksimize edici faydacılıkta, A’nın artırılmış
mutluluğu böyle değerli değildir, fakat genel toplumsal refaha katkısı nedeniyle değerlidir.
Klasik maksimize edici faydacılık, dolayısıyla eleştirmenlerin belirttiği gibi, bireysel kişilere
saygı gösterici değildir. Bu durumda, kişinin OUR’larının kendilerine türevsel bir niteliği
bulunmaktadır, ve dolayısıyla örgütlerin fayda paradigması içindeki statüleri
‘bireylerinkinden esaslı biçimde farklı değildir’ (s.81). Kısaca, Dan-Cohen için,
Fayda paradigmasında ilke konusu olarak, hakların genişliğini örgütlere sınırlayacak ve hukuku
kendilerine bireylere verilenle eş-zamanlı mevcut hatta aslında onlardan daha da geniş fayda haklarını
tahsis etmesini önleyecek hiçbir şey yoktur. (RPO, 82)

Gerçek değeri için arayışın ilginç biçimde ticari ifade özgürlüğüyle ilgili tek yönü diğer iki
değerle çakışmayan durumlara dair olacaktır. Bir başka deyişle, eğer bazı fiili kanuni kararda
ticari ifade özgürlüğü bir yada diğer ifade özgürlüğü değeriyle garanti edilmişse, karar daha
az adli ilgi dahilindedir. Ancak, ben diğer iki değerin ticari ifadenin anayasal teminatı için
sadece kavramsal belirsiz bir destek sağladığını savunmaya çalışmaktayım. Kurumsal
belirticilerin gerçek değeri arayışına dayanması bu nedenle ticari ifade özgürlüğü durumu için
önemlidir, ve değerin eşit önemle öne çıkardığı adli meselelerin takdir edilmesidir. Aslında,
karar verilen davalar bu değerin geniş biçimde ticari ifadenin anayasal teminatını talep etmek
için temel olarak dayandığını açığa çıkarmaktadır. O zaman durumları daha ayrıntılı
incelemeye dönelim.
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DİNLEYİCİLERİN HAKLARININ KORUNMASI

Gerçek değerini arayışın ticari ifade için hem anayasal teminat hem de anayasal koruma
çıkardığı tezi için standart savunma ticari konuşmacının yada belirticinin dinleyicinin
sözkonusu bilgiyi alma hakkını talep etmesidir. Durumun tipik biçimde olduğu gibi, ticari
ifadenin bir reklam olduğu yerde, dinleyicinin hakkı reklamın bilgi içeriğine sahip olma hakkı
olarak anlaşılır. Bu hak dinleyicinin bilginin katkıda bulunduğu, seçicinin kendi refahı olan
değerli bir amacı olduğu iddiasına dayanan bir fayda hakkıdır. Kanada anayasal hükmündeki
savın klasik beyanı (o zaman olduğu şekliyle) Cory JA tarafından Rocket’te Ontario Temyiz
Mahkemesi için yapılmıştır.
Reklamcılık topluluğun günlük yaşantısına neredeyse tamamıyla nüfuz eder ... Reklamcılık satınalınan
ürünler tercihinde anlamlı bir rol oynamalıdır ... Tüketicinin teklif edilen ürünler hakkında alabileceği
yardımcı bilgiye hakkı vardır ... Ürün yada kullanım yöntemi tercihinin sadece tüketici için değil fakat
çevre ve dolayısıyla topluluğun tüm üyeleri için önemli sonuçları olabilir. Hükümetler ve kamu-ruhlu
örgütler ticari mesajlar yoluyla topluluğu belli ürünlerin kullanımı yada yanlış kullanımı yoluyla
havayı ve suyu kirletmenin tehlikeleri hakkında uyarmayı dileyebilir.
Gıda ve ilaç elde edilmesinden nakliyeye ve sığınmaya kadar yaşantının her yönü tüketicinin
seçimler yapmasını gerektirmektedir. Tüketicinin geliri ne kadar düşükse seçimin önemi ve bilgi ve
rehberlik gereksinimi o kadar büyüktür. Sıklıkla bu kılavuzluk sadece reklam mesajlarından gelebilir.
Tüketicinin bilgi alma hakkı bugünkü toplumda önemlidir.
Toplumumuzda mallar için serbest bir pazar mevcut olduğu sürece, gerçek ve olaylara dayalı
ticari mesajların yerine getireceği önemli bir rolü olacaktır. s.2(b) kapsamında garanti etmek için
yeterince önemlidirler… Toplumun ticari mesajlardan elde edebileceği yararlı bilgi o kadar önemlidir
ve potansiyel yararları o kadar büyüktür ki s.2(b) koruyucu alanına girmelidirler. (pp.664-5, 671)

Aynı tema ticari ifade özgürlüğünün reklamcılık üzerine kısıtlamalara karşı savunulduğu dava
hukuku ve akademik mütalaa boyunca da bulunmaktadır ve bunun ötesinde alıntı yapmak
yararsız olacaktır.
Burada terminolojiyi takip etmek önemlidir. (a) saygıyla muamele edilme ve yalan
söylenmeme genel bir Hohfeldci hakkı, bağlantısı olarak doğru olma genel bir görevi bulunan
bir hak ki bu hak örneğin sahte yada hileli reklamcılık üzerine kısıtlamaları temin edebilir: (b)
bilgi-sahibi adına maddesel gerçekleri açığa çıkarma tam görevinin normal caveat emptor
ilkesinin üstüne çıktığı sözleşmelerde uberrimae fidei olduğu gibi açıklama görevini taşıyan
belli kesin bilgileri bilme özel bir Hohfeldci hakkı; ve (c) özgürlüğün koruyucu çapının
parçası olarak bu gibi katılımı kısıtlamama görevi ve bu gibi kısıtlama olmamasına dair bağlı
(iddia) hakkı gerektirebileceği diğer bazı taraf adına özgürlüğün uygulanması itibarıyla ‘hakyok’ bağlantısıyla bilgi alışverişine katılma Hohfeldci serbestisi yada özgürlüğü arasında üçkatlı bir ayrım bulunmaktadır; komşuların bir sokak köşesinde siyaset üzerinde anlaşmama
özgürlüğü bu gibi özgürlüğün bir örneğidir, siyasi parti yayımları için belli miktarlarda zaman
hakkı bu sonraki koruyucu kategoriye girmektedir.
Cory J.’nin ‘tüketicinin bilgi alma hakkı’ hakkındaki görüşünde dilin karmaşık doğası
(a), (b) ve (c) ayrımına uyulduğu hakkında beni kararlı yapmaz. Yine de ayrımlar fazlasıyla
önemlidir: dinleyicilerin haklarına dayalı ticari ifade özgürlüğü lehine herhangi tezin
sağlamlığı aşağıda göstereceğim gibi bunlara dayanır.
Rocket’te tekzip edilen Ontario Kraliyet Diş Cerrahları Koleji’nin yönetmeliği
kapsamında, dişçilere ne çalışma saatlerini ne de konuşulan dilleri reklam yapmasına izni
verilmemiştir. Sınırlı İngilizcesiyle anadili Gucerati olan bir kişiyi düşünün; böyle bir kişinin
mahallesinde herhangi Gucerat-konuşan dişçi olup olmadığını bilmesinde belli bir çıkarı
(kasıtlı olarak taahhüt içermeyen bir sözcük kullanıyorum) vardır. Bir dişçi halen Kolejin
kendilerine hak tanımadığı Gucerati dilini konuştuklarını (hangi özel Hohfeldci hakkı
olduğunu henüz bilmiyoruz) duyurmak üzere genel anlamda bir haklarının olduğunu talep
etmeye teşebbüs etmektedir, ve Sözleşmenin s.2(b) maddesiyle kapsama alınan açıklanan
Kolej yönetmeliğine sahip olmayı istemektedirler. Vatandaş adına çıkarı nasıl dişçi adına özel

ticari ifade özgürlüğüne, varsayılan Gujerati dili konuşmacısının sahip olduğu aynı asıl haktan
türeyen reklam verme özgürlüğüne nasıl çevirebiliriz?
Hohfeldci bağlamda hikaye şöyle devam etmelidir. Vatandaşın taşıdığı Hohfeldci hak
genel hesapta bilgili ekonomik tercihler yapma özgürlüğüdür. Bu özgürlük reklamcı adına
doğru olma ve yanlış temsil etmeme ilişkili göreviyle birlikte (yapmadıklarında Gujerati
konuştuklarından bahsetmeksizin) kısmen genel bir reklamcılıkta gerçek hakkıyla (yukarıda
(a)daki hak) korunmalıdır. Fakat genel görev ve hak konuşulan diller hakkında bilgiye ulaşma
hakkına dayandırmak için yeterli değildir: genel hak ve görev şarta bağlıdır – eğer dişçi
konuşulan dillerin reklamını yapmayı tercih ederse, reklam doğru olmalıdır; dile hakimiyet bir
kaş basit cümleyle sınırlandırıldığında ‘burada Gujerati konuşulur’ denmemelidir. İfade
özgürlüklerini kapsam altına almak üzere ticari bir reklamcının borç alacağı yeterlilikte güçlü
bir hak ortaya çıkarmak için, dinleyicinin hakkı bilgiye sahip olmak için bir talep-hakkı
olmalıdır. Sadece eğer vatandaş hakkına sahipse bilgiye sahip olanın bunu vatandaşa
vermesini yasaklamak hükümet için yanlış olacaktır.
Fakat halen ciddi zorluklar bulunmaktadır. İlk yerde, ekonomistler arasında serbest
pazarda bilginin rolünün standart kavrayışı o bilginin de bir meta olduğu ve olması
gerektiğidir. Hükümetlerin pazarın kendisini pazarın etkin işlemesi bağlamında bilgi sağlama
baskısını oluşturmasına bırakarak en iyi halde asgari olarak bilgi sağlanmasını düzenlemesini
gerektiren caveat emptor ilkesine dayalı serbest pazar teorisinin bir parçasıdır. Böylesi bir ruh
içerisinde serbest-pazarcılar ABD’de SEC adına aşırı düzenleme olarak gördüklerine yeni
konuların ortaya çıkarılması bağlamında kesin ve ayrıntılı açıklama gereksinimleriyle ısrarla
itiraz etmektedirler. Burada kısaca temel bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Ticari ifade
özgürlüğünün destekleyicileri dinleyicinin bilgi alma hakkı esasında reklamları üzerindeki
kısıtlamalara itiraz etmektedirler. Fakat eğer dinleyiciler böyle bir talep hakkına sahipse,
reklamcılık şirketi bilgi sağlama hakkına sahip değildir fakat diğer durumlarda serbest pazar
destekleyicilerinin tamamıyla reddettiği bilgiyi açığa çıkarma görevini taşır.
Destekleyicilerinin neyi kastetmek istediğini ifade etmek için, varsayılan ticari ifade
özgürlüğü sadece bir dinleyicinin üzerine bilgi sağlama hakkını tanıyarak o özgürlüğü boşa
çıkarmak için yeterince güçlü bilgi sahibi olma hakkından türetilebilir. Bir dinleyicinin bilgi
alma hakkı konuşmacının ne zaman ve nerede isterse bilgi sağlama özgürlüğüyle beraber var
olamaz.
Bu tez çok dar görünebilir. Dinleyiciye özel bir tür bilgi sağlama hakkını atfetmeye
dayanır. Fakat böylesi bir dayanılırlığın soru ortaya çıkarıcı olduğu söylenebilir. İlk olarak,
dinleyicinin şirketin ticari ifade özgürlüğünün dayandığına ilgisi özel bilgi parçalarına dair bir
takım özel haklar olmayabilir, fakat basitçe bilinen ekonomik tercihleri yapmak için gerekli
tüm bilgiye sahip olmaya dair genel ve dağınık bir ilgidir.27 Şüphesiz daha az tüketici bu gibi
dağınık ilgiye sahiptir. Fakat bu üzerine yapının konulması için çok zayıf bir ilgidir; eğer ilgi
gerçek bir talep-hakkı olsaydı, şirketlerin üzerine konulacak ortaya çıkarma yükü inanılmaz
olurdu. Toplumun iyi-işleyen bir pazara dağınık ilgisi, şirket gelişmesine planlarına dair ticari
bilginin çeşitli türlerde tutulmasına, örneğin maden incelemelerinin sonuçlarına dair bilgiye,
araştırma projelerinin durumuna dair bilgiye, personelin ayrılma nedenlerine dair bilgiye ve
diğerlerine imkan verir. Bilginin açığa çıkarılmasına dair tez her zaman özel durumlarda –
eğer araştırma özel bir ürünü, örneğin farmasötik bir ilacın zararlı olduğunu ve imalatçının
bilgiyi kullanıcılardan sakladığını, kullanıcıların bilgiye sahip olma hakkının iyi
temellendirilmiş olduğunu belirtmekteyse özel bilginin açığa çıkarılmasına dair tezdir.
Dunagin’deki çoğunluk burada ilgili bir tez öne sürmektedir:
Ticari konuşma doktrini öncelikle tüketicilerin korunması endişesinden ve aldıkları bilgiden
doğmuştur. Eğer tüketiciler halen devletin çıkarıyla tenakuz içinde likör hakkında ticari bilgiyle aşırı
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dolduruluyor olsaydı, ticari konuşma doktrininin arkasındaki değerler pek tehdit edilmiş olmayacaktı.
(per Reavley CirJ, at 751)

Başka bir deyişle, eğer tezi doğru anlıyorsam, fazla yada yanlış türde, bilgi aydınlanmış
ekonomik tercihleri çok küçük de olsa engelleyebilir. Dolayısıyla, eğer ticari ifadeyle öne
çıkarılan değer aydınlanmış ekonomik tercihler yapma kapasitesiyse, bu bilgide
düzenlenmemiş pazarın uygun düzenleyici rejim olmasını gerektirmez.28
İkinci olarak, ticari ifade özgürlüğü lehine ana tezin ‘hükümeti insanların arkasından
çek’ tezi olduğu tartışılabilir29. Reklam üzerine kısıtlamalar şirket ve tüketici arasında bilginin
serbestçe değiş tokuşuna yapılan garanti edilmemiş müdahalelerdir. Dolayısıyla bilme hakkı
ve açığa çıkarma görevi bağlamında düşünmek yanlış yönlendirmedir. Konu şirket adına
istediği bilgiyi sağlama özgürlüğü, ve tüketici adına isterlerse bilgiyi dinleme yada şirkete
eğer şirket bunu yapmakta isteksizse teşvikler sunma eşit özgürlüğü konusudur. Bu tabii ki
bilgide bir pazarın nasıl çalışabileceğinin bir resmidir, ve reklamın düzenlenmesi bununla
uyumlu değildir. Fakat resim benim mevcut tezime tepkisel değildir; bir petitio principii’dir.
Şirketin tüketiciyle eşit durumda özgürlük haklarının sahibi olduğunu kabul eder. Fakat halen
incelemekte olduğumuzun için bu talebin gerçeği dinleyicilerin sonuç olarak bu talebe
ilgilerinin bir tez ihtimali olduğu varsayılamaz. Eğer bir şirketin bilgiyi verme yada tutma asıl
özgürlük hakkının taşıyıcısı olduğunu bilirsek, reklamın yada zorlu açıklamanın düzenlenmesi
bu özgürlüğe müdahaledir. Fakat hipotez dışında bunu bilmiyoruz. Böylesi bir özgürlük
hakkının dinleyicilerin aynı türde ilgisine dayandırılıp dayandırılamayacağını görüyoruz.
Dinleyici adına, örneğin reklamın gösterilmesine izin verildiğinde bir TV reklamını seyretme
yada seyretmeme özgürlüğü hiçbir şekilde reklamın ilk olarak düzenli uygun biçimde
düzenlenip düzenlenemeyeceğini yüklenmez. Kişi benim bir bira reklamını seyretmeme
özgürlüğümden doğrudan yanlışlığını biranın nasıl reklam edilebileceği üzere yönetmeliklerin
yanlışlılığını çıkaramaz. Eğer sadece benim böylesi bir birayı içmenin benim bekarlar
barındaki başarı oranımı artıracağını bilmeyi talep hakkım varsa, bu bira yapım yerlerinin
kendilerini beni bunları söylemeden alıkoyan ticari ifade özgürlüğüne haklı çıkarılmamış bir
müdahale midir.
Burt Neuborne’nin yakın geçmişteki bir yazıda haklı olarak söylediği gibi, dinleyici
Birinci Değişiklik/ler 2(b) oyununda yeni bir oyuncudur.30 Geleneksel ifade özgürlüğü teorisi
konuşmacı yada belirten üzerinde yoğunlaşmıştır. Neuborne dinleyicinin bilgi alma hakkının
çok daha makul bir sunumunu yapmaktadır. Cory J. tarafından kullanılan yukarıda açıklanan
standart tezde, Neuborne’un kelimeleriyle ‘dinleyiciye-dayalı bir ilgi tüm kişisel hoşgörüyedayalı Birinci Değişiklik [yada s.2(b)] ilgisinden yoksun ticari bir konuşmacı tarafından
ödünç alınmıştır’. Sonuç ‘Birinci Değişiklik [yada s.2(b)] korumasının’ türevsel bir biçimidir
ki ‘bu geleneksel konuşmacı merkezli doktrinden biraz farklıdır... Ticari konuşmacı sadece
dinleyicinin etkili tercihler yapmada yardımcı bilgi almadaki saf aletsel ilgilerine dayanır’
(26). Neuborne’un vurguladığı gibi,

28

Feary (s.56) temel mallara bir tür refah hakkı olarak aydınlanmış ekonomik tercihlere ilgiyi temsil eder –
kendini adamış bir liberteryen için sunulabilecek meraklı bir tez. Böylesi bir tez, farmasötik ilaçların varlığının
sözkonusu olduğu Virginia Board gibi bir durumda çekiciyken, örneğin tütün yada sert likör için pek mümkün
görünmemektedir. Akciğer kanseri, kalp krizi yada üzerine karaciğer sirozu kapma hakkı, ne tür hak olursa olsun
tabii ki bir refah hakkı değildir.
29
Cf. Rotunda, ‘Ticari Konuşma’, passim.
30
‘Sermaye Pazarları’, 24-5. Diğer yeni oyuncular Aynı zamanda diğer yeni oyuncular olarak bekleyenleri
(örneğin, hakları pornografiyle ihlal edilen kadın), aracı (yayıncı, örneğin) ve hükümet düzenleyicisini
belirlemektedir. Sonrakiler burada ele alınmamıştır.

yeni tanınmış katılımcıların konuşma sürecine ilgileri hakim biçimde aletseldir. Mevcut teori altında,
duyanların kendilerini bilgilendirecek ve/veya tercihe dayalı sistemleri daha etkin çalıştırmalarına
yardım edecek bilgi almaya aletsel bir Birinci Değişiklik [s.2(b)] ilgisi vardır.(25)31

Eğer Neuborne’un açıklamaları doğruysa, ve sanıyorum ki öyle, dinleyicinin buradaki
sözkonusu hakkı asıl bir fayda hakkıdır, ve reklam verenin o UR’yi ödünç almaya dayalı
hakkı yukarıda OUR’umuzun temel esası üzerine kısım 4’teki vasıflara tabi türevli bir fayda
hakkıdır. Fakat eğer öyleyse, bazı önemli adli sorularla karşılaşılacaktır. Öncelikli olan şimdi
ele alacağım fayda haklarının anayasal garanti altına alınması gereken haklar olup olmadığı
konusudur.

31

Aslında Neuborne ‘daha etkin ve otonom olarak’ ‘etkin ve otonom tercihler’ yazmaktadır. Aşağıda bu
eklemelerin anlamını ele alıyorum.
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FAYDA HAKLARI VE ANAYASAL HUKUK

Ticari ifadenin anayasal garantisini destekleyen hukuki mülahazalarda ve akademik
literatürde, bir tez tekrar ve tekrar ortaya çıkmaktadır. Henry J.’in Klein’deki heyecanlı karşı
çıkışında çok iyi ortaya konulmuştur:
Üreticilerin, tüketicilerin ve işgücünün çıkarına ekonomik kaynakların en iyi tahsisini sağlamak için
temelde yatan pazar güçlerinin çalışmasını teşvik etmek hala bu toplumda politikadır... Sistemin
girişimcilerin reklamı olmaksızın çalışabileceği anlaşılamazdır. (s.505)

Tez, ekonomik pazar-yerine reklamın önemini artırmaktadır. Reklam iki pazar hedefini
beslemektedir – toplam ekonomik etkinlik ve faydayı maksimize etmek için tüketici fırsatı.
Yakın geçmişteki ABD Yargıtay kararlarını ABD’den eleştirenlerce belirtildiği gibi,
ekonomik politika olarak reklamı teşvik etme tabii ki anlaşılırdır. Fakat, ticari ifadenin
anayasal garantisi tezi olarak, tezin iskeleti parçalanmıştır. Toplam ekonomik etkinlik ve
faydayı maksimize etme tüketici fırsatının önemli olduğu hatta öncelikli olduğu gerçeğinden
politika değerlerinin anayasal korumanın ötesinde anayasal garantiyi hak ettiği çıkarılmaz. Ne
de ekonomik etkinlik ve faydayı maksimize etme kriterlerinin anayasal hukuk için merkezi
önemde olduğu çıkarılamaz.
Kişi yakın geçmişteki mahkeme kararlarında uzmanların ekonomik esasta belirsiz
oldukları izlenimini vermelidir. Burada ekonomistlerin reklam kısıtlamalarının pazar girişini
engelleyerek yetersiz olup olmadığıyla; ekonomik mülahazaların talep etmeyle reklam verme
arasında değecek bir ayrımlamayı destekleyip desteklemedikleriyle; bilginin uygun biçimde
metalaştırılabilecek bir şey olup olmadığıyla, dolayısıyla ekonomik bağlamda bilgi
sağlanması konularını ele almak için bir şey ifade ettiğiyle; hükümet düzenlemesinin
kaçınılmaz olarak ve etkisiz biçimde girişimciliği zora soktuğuyla; acenteliğin ele geçirmesi
sorunları ve bir hükümet düzenlenmesi rejiminde müteakip pazar çöküşüyle; ve teminat
bilgisinin aşırı kontrolünün bilgide, daha zayıf fiili düzenlemedense içeriden bir kişi
tarafından yönlendirmeye daha fazla fırsata imkan veren bir kara pazar meydana getirdiğiyle;
bilgili yatırımcının sermaye oluşumundaki hakimiyetinin sermaye pazarının sıkı
düzenlemesini uygunsuz kıldığıyla; birincil sermaye pazarlarının doğrulanması zorluklarıyla
ve diğer şeylerle ilgili olarak tartıştıkları bazı konuları bulacaksınız.
Bunların tamamı tabii ki öncelikli toplumsal önem taşıyan konulardır. Fakat, anayasal
yargı konuları olmadığını belirtiyorum. Anayasal garanti, örnek olarak, Dworkin’in meşhur
mecazında32 fayda mülahazaları üzerinde koz olan yardımcı-olmayan hakların garantisidir.
Eğer bir anayasal hakkın belirlenmesi pazara bırakılmışsa, ve ekonomik etkinlik ve fayda
maksimizasyonu anayasal yargının sonucunu belirlerse, anayasal teminat hakkının esasını
ihlal etmiş olacağız. Hem tarihsel hem de kavramsal olarak anayasal hüküm kökleri yardımcıolmayan değerlerde ve gerekçelerde yatmaktadır. Tekrar Neuborne’dan alıntı yaparsak:
Totaliter toplumlarla özgür toplumlar arasında ayrıcı bir hat özgür toplumlarda hoşgörüye yönelik
olarak kabul edilen yardımcı-olmayan yaklaşımdır. İnsanlık onuruna saygıyla bağlantılandırılan
davranışın hoşgörülmesinin özgür bir toplumda yolunu ödemesi gerekmez. (s.15, n.46)

Hem ifadenin anayasal teminatı hem de ifade özgürlüğü beşeri özerkliğin ve insan onurunun
işlevleridir, faydacı-olmayan kavramların paradigmalarıdır. Ticari ifade özgürlüğü lehine
32

‘Bireysel haklar bireylerin sahip olduğu siyasi kozlardır’ (TRS, ix); cf. aynı zamanda 85.

standart tezler bu gibi değerler hakkında hiç birşeyden haberdar değildir. Bu nokta Dickson
CJC tarafından Irwin Toy’un ardından hükmü verilen Slaight davasında çok iyi ortaya
konulmuştur:
Kanada gibi özgür ve demokratik toplumda korumayı hakeden, sadece birkaçı Sözleşmede açıkça
sunulan birçok çeşitli değerler bulunmaktadır. Özgür ve demokratik bir toplumun temelindeki değerler
Sözleşmedeki hakları garanti etmektedir hem de uygun şartlarda bu hakların sınırlandırılmasını haklı
çıkarmaktadır. (s.427)

Temelinde fayda hakları olanlara anayasal teminat için başka bir tez Lochnerism, yada belki
de Kanada’da adlandırdığımız gibi Irwinism karşıtı tezdir. Anayasal karar-verme kendi
doğasında çoğunluk karşıtıdır. Eğer bir soru anayasal hüküm için sunulmuşsa, ilke olarak
çoğunlukçu-karşıtı çözüm sunan bir soru olmalıdır. Eğer konu, varsayılan halka açık olarak
bazı hükümet politikalarını eleştirme hakkımın gerçek olup olmadığıysa ve bu gerçekten
benimse, böyle bir hakkımın olup olmadığı çoğunluğun bu hakkı bana atfedip atfetmesiyle
belirlenemez. Ekonomik etkinlik ve fayda maksimizasyonu soruları bu gibi sorular değildir.
Bu gibi sorular üzerinde hüküm yasalarla çoğunlukçu siyasi makam olarak uygun biçimde33
uygulanmaktadır. Anayasal sorular üzerinde karar verme özel kapsamı altında mahkemeler
nelerin aslında siyasi esaslarda mahkemenin kendi görüşlerinin kamu politikasıyla ikame
edilmesi sekizinci ölümcül günahını işlediği üzerinde karar vermektedirler. Klein’in orijinal
şikayetini (cf. Klein 538) duyan Bölge Mahkemesi ve Edwards (44, 51-2) ve Irwin Toy’da
(625-6) Yargıtay’ın kendisi tarafından tam bu biçimde vurgu yapılmaktadır.34 Tabii ki, eğer
kişi ticari ifade özgürlüğü konusunun basitçe bir ekonomik yada faydacı konu olduğuna ikna
olmuşsa, Irwinism böylesi sistematik ölümcül bir günah değildir. Günahkarlık Yargıtay’ın
ekonomi ödevini yapıp yapmadığı ve fayda hesaplamasını doğru elde edip etmediği sorusuna
özelleştirilmektedir. Eğer kişi Irwinism’in anayasal hükümde ilke olarak ölümcül bir günah
olduğu sezgisini taşıyorsa, kişi ekonomik politika ile ilkeli anayasal yargı arasında yapmaya
çalıştığım ayrımı takdir etmiştir.
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FAYDA HAKLARI VE SÖZLEŞME

Önceki bölüm s.2(b)’de ve Birinci Değişiklikte ticari ifade özgürlüğünün durumu hakkında
genel şüpheler üzerine bir inceleme yaptı. Bu bölümde özellikle kısaca Kanada örneğine
bakıyorum. Sözleşmenin ticari ifadeyi garantisi hakkında Yargıtay’ınkinden farklı bir bakış
açısı kazanmak için Kanada yasaları dahilinde birçok kaynak olduğunu; ve dolayısıyla
Yargıtay’ın aldığı çizgiyi takip etme kararının rahatsız edici biçimde siyasi karar olduğunu
önereceğim.35
Diğer yargılar hakkında doğru olan ne olursa olsun, Kanada Haklar ve Özgürlükler
Sözleşmesi etkinlik-yönelimli yardımcı bir belge değildir. İlk olarak, Sözleşmenin s.7’sinin
33

‘Uygun biçimde’ burada ‘ilkeye uygun olarak’ anlamındadır. Tüm hatta bazı davalarda kısıtlama koymada bir
yasanın haklı çıkarıldığını vurgulamıyorum. Böylesi bir vurgulama verilen gerçek durumunun bir ekonomi
konusu olacaktır, ve bu gibi konular hakkında burada hiçbir şey söylemiyorum.
34
Bu aynı zamanda White J.’in Bellotti’deki (804) karşıtlığının ve Rehnquist J.’in Merkezi Hudson’daki (584)
karşıtlığının yüküdür.
35
Bir şekilde aynı analiz çizgisi Lorraine Weinrib’de, ‘Para Konuşur mu?’da görünmektedir. Bahar 1990’da iki
farklı İfade Özgürlüğü konferansına dair bildirilerimiz tezlerin örtüşmesine rağmen oldukça bağımsız olarak
yazılmıştı. Sözleşmenin s.2(b) dışındaki diğer kısımlarının üstün kılabileceği benzer bir çizgideki tezler
pornografi lehine geliştirilmiştir (cf. Mahoney, ‘Bir Kömür Madeninde Kanaryalar’) ve literatürden nefret
etmektedir (cf. Cotler, ‘Irkçı Tahrik’). Aynı zamanda Hutchinson, ‘Para Konuşur’da tezin genel çizgisine
bakınız.

ABD Anayasasının Ondördüncü Değişikliğinin aksine açıkça hiçbir mülkiyet hakkı bahsi
içermemesi olağandır. Irwin Toy’da Yargıtay açıkça bir şirketin Sözleşmenin s.7’si ile
sunulan teminat ve potansiyel korumayla kendine fayda sağlayamayacağına hükmetti. Bir
şirket ‘kişinin yaşam, özgürlük ve güvenliği’nden mahrum bırakılamaz. Mahkeme, ancak
‘ekonomik haklar’ı tamamıyla Sözleşme garantisinden çıkarmak için bir isteksizlik ifade
etmeye devam etmektedir ki bu o davadaki edinimleri nazarı itibara alındığında akıllıca bir
geri duruştur. Mahkeme aynı zamanda Amway’de bir şirketin kendini suçlamasını karşı
imtiyaz başvurusu teşebbüsünü s.11(c) altında geri çevirdi.36 Ontario Yüksek Mahkemesi
Aluminium’da aynı zamanda s.15’in tüzel kuruluşlar için geçerli olmadığını belirtti. Herhangi
fiili durumda ticari ifade teminatına s.2(b), s.7 ve s.15 ile ihtilafı yoluyla karşı çıkıldığının
ölçüsü hakkında hiçbir bilgim yok, fakat potansiyel orada duruyor.
İkinci olarak, ki bu da olağandır, Sözleşme kati surette bireyci bir belge değildir.
Azınlık dil eğitimi haklarına dair s.23’te, yerli haklarına dair s.25’te, çok kültürlülüğe dair
s.27’de grup haklarına yönelik oldukça büyük dikkat mevcuttur. Olumlu eyleme dair Kısım
15(2) de hatta daha kapsayıcı maddeler s.1 ve s.33 daha geniş bir topluluğa hak tanıyor olarak
okunabilir. Tekrar, ticari ifade özgürlüğü davalarında doğru tavır almanın pazar
bireyselciliğinin korunması olması gerektiğini düşünmek uygunsuz görünmektedir.37
Nihayet, ABD Anayasasında s.1’le karşılaştırılabilir hiçbir şey olmadığına dair
Sözleşme ile ABD Anayasası arasındaki fark olduğu karmaşık sorusu bulunmaktadır. Bu farkı
ciddiye almamız gerekiyor gibi görünüyor bana. ABD Yargıtayı kaçınılmaz olarak çıkar
dengelemede karmaşık bir uygulama olarak görmeye zorlanmaktadır. Tüm nihai eğimle
birlikte Birinci Değişiklik hükmünü bireysel hak ile kamu politikası arasında bir yarışma
olarak temsil edememektedir, çünkü hakim bireycilik ortamı, ortak iyiliği teşvik etmek için
yasalar adına herhangi teşebbüs yoluyla geniş bir örtü biçen kararları davet etmektedir. ABD
Yargıtayı dengeleme yoluyla hükmetmelidir, ve entelektüel bütünsellikle bunu yapmak için
dengelenecek olanlar çıkarlarmış gibi görünmelidir. Bu kurumsallaşmış normatif bir sistem
içinde bir hak gerekçelerin dengelenmesinde diğer çıkarlara karşı tartılacak bir sistem olmasa
fakat desteklemek için mahkemelere münhasır gerekçe sunan korunan normatif bir durum
olsa dahi doğrudur.38 Anayasal hüküm kati olarak bir kurumun kuralları, ve dolayısıyla
korunan normatif durumlar yada karşısında durdukları haklar ve anayasanın saygın bir yer
verdiği arkaplan toplumsal değerler arasındaki ilişki hakkındadır.
Kanada Yargıtayı’nın, ne var ki hakları ciddiye almaya gücü yetmektedir. Lambert
JA’nin Cromer’de söylediği gibi,
s.1’in sıkı biçimde yorumlanacakken tüm denetlemenin s.1’de yattığının varsayıldığı esasında temel
haklara ve özgürlüklere en geniş anlamın verilmesi gerektiği doğru olamaz çünkü temel hak yada
özgürlüğün ihlali geçersiz kılmaktadır. (s.652)

36

Diğer yandan, yakın geçmişteki Wholesale Travel davasında, Mahkeme davalı şirketin hem bir yönetmeliğin
anayasallığının bireyin haklarını ihlal ettiği esasında yalancı çıkarıcı bir durumu olduğuna ve yönetmeliğin
anayasal olmadığı bulgusundan düzeltici yarara hakkı olduğuna hükmetmiştir. Tollefsen (bakınız ‘Dava Notu:
Wholesale Travel’ ve ‘Çarpışan İdeolojiler’, 726 ff.) bu hükmü Kanada Yargıtayı’nda şirketler için Sözleşme
kapsamında daha büyük korumaya doğru genel bir kaymanın parçası olarak görmektedir ve Sözleşmede
mülkiyet haklarına herhangi atfın olmamasına rağmen Wholesale Travel hükmünün ABD Yüce Mahkemesinin
karşılaştırılabilir hükümlerin ötesine uzandığını kaydetmektedir.
37
Artık ABD’de bu gibi görüşler hakkında deliller bulunmaktadır. Ragin’de, konut reklamlarında ırksal tercihi
yasaklayan Adil Konut Yasası kayıtları Birinci Değişikliği ihlal etmiyor olarak kabul edilmişti. Irksal tercih
belirten bu gibi reklamların yayımlanmasının korunan ticari konuşma olmadığı söylenmiştir. Ancak dava
raporunda hiçbir gerekçe ibrazı görünmemektedir.
38
Gerekçeler dengesinde münhasır gerekçeler ile gerekçeler arasında önemli ayrım ve kurumlaşmış normatif
sistemlerde öncekinin rolü için, bakınız Raz, PRN, passim, fakat özellikle 1 ve 4. bölümlere bakınız.

Sadece cezalandırıcı kısıtlama s.1 analizi testini geçtiğinde bozulacak olan Sözleşmenin diğer
kısımları kapsamında haklar olduğu için s.1’i sıkı bir test yapmak uygundur. Fakat bu s.2’nin
özerklik haklarının korunmasını kapsayarak ve buna doğru uzun bir yol alarak, bir kısım
olarak tutulması gerektiği anlamına gelmektedir. Kısmın çeşitli fayda haklarının teminat altına
alınmış ve potansiyel olarak anayasal korumaya değer şeklinde geniş yorumlanması
Sözleşmenin farklı kayıtlarını belirsiz kitleye indirecektir. Faydacı mülahazalar hem bazı
etkinliklerin s.2(b) ile garanti edilip edilmediği hem de s.1 ile korunup korunmadığına dair
gerekçe sunma üzerinde hakim olacaktır. Daha önce belirtildiği gibi:
S.1 dışında mutlak biçimde ifade edilen hakkı yada özgürlüğü kısıtlamak, bir başka deyişle buna ifade
edildiği mutlak dille uyumlu bir kapsam uyarlamayarak sınırlamayı desteklemek isteyen taraf adına
hiçbir külfet yüklemez. Hakkı yada özgürlüğü vasıfsız ve sınırlamaları sadece s.1 kapsamında haklı
çıkarılabilir olarak görmek, diğer yandan sınırlamayı desteklemek isteyen tarafı başka bir esas
39
olmaksızın kriterlere uygun olarak bunu haklı çıkarmaya zorlar.

Eğer Sözleşmenin tasarımının ötesindeki düşünce s.1’in anayasal hükümde oynayacak diğer
kısımlardan farklı bir rolünün olduğuysa, diğer kısımları çok az şey kapsamlarının dışında
kalacak şekilde geniş yorumlama böylesine bir rolü imkansız kılmakta, ve dolayısıyla
Sözleşmenin kendinden tasarımını çarpıtmaktadır.
Ticari ifade özgürlüğünün sadece Dan-Cohen anlamında bir fayda hakkı olarak
yorumlanabileceğini savundum. Bir bireyce olduğu gibi bir kuruluşça da sahip olunabileceği
doğrudur. Şirketlere atfedilebilir özerklik haklarındaki sorunlar fayda hakları için
doğmamaktadır. Fakat sonuç ticari ifade teminatı konusunun ciddi bir zayıflamasıdır.
Ekonomik etkinlik ve fayda maksimizasyonu ne tarihsel ne de kavramsal paradigma anayasal
değerlerdir. Bunları anayasal yargıya kabul etmek hem resmi hem de temel türde mimari
zorlukları davet eder. Özellikle, bu gibi ekonomik ve bireyci değerlerin içinde şekil
bulduğunu söylemek Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesinin kendine özgü niteliğini
ihlal eder.

8

SÖZLEŞME SİYASETİ

Sözleşme yoluyla ticari ifadenin teminat altına alınması için bir yargısal esas oluşturmak için
son bir teşebbüste bulunalım. Ticari ifade özgürlüğü için varsayılan anayasal teminatın
yardımsallığını yanlış yorumladığım düşünülebilir. Henry J.’in Klein’deki muhalefetinden
Yuppie savunması olarak adlandırabileceğimiz aşağıdaki paragrafı gözönüne alınız:
Pazarın düzgün çalışması, dolayısıyla üreticiler ve dağıtıcılar tarafından en iyi muhtemel bilginin
ürünlerinin fiyat, kalite ve hacmin en iyi bileşimini arayan kullanıcılarına iletilmesini gerektirir. Fakat
konu burada son bulmamaktadır. Ekonominin sağlığı ürünlere erişimleri yaşam-tarzları için merkezi
önemde olan, ve canlılıkları uzun vadede sağlıklı bir ekonomiye dayanan toplumun tüm üyeleri için
kritik önemdedir. (s.506)

Yuppie Savunmasında şekil bulan görüş sadece fayda maksimizasyonunun uygun bir sonuççu
hedef olarak teminat altına alınmayı hak etmesi değildir. Buradaki görüş daha çok serbest bir
pazarda seçici satınalmalar yapma becerisinin geleneksel olarak ifade teminat altına
alınmasının esasına yakın diğer ifade edici eylemler kadar bireysel özerklik için önemli temel
bir seçme özgürlüğü olduğudur. Bu tez homo consumens’in homo cogitans üzerindeki
vazgeçilmezliğini varsaymaktadır. Eğer düşünme yada gerekçe sunma temel beşeri
39

Smith’de Watt J., at 421.

etkinliklerse, akıl ilke olarak reklam üzerine kontrollerin rasyonel olarak hiçbir düzenleme
olmamasına tercih edilebilir olması sonucuna varabilir. Yuppie Tezi temel bir tüketme hakkı
lehine savunarak böylesi bir ihtimali gözden çıkarmaktadır.
Yuppie Tezinin önemi budur. Bir şirket reklamcısının serbest bir pazarda dinleyiciden
reklama bu özerk ekonomik tercih hakkını ödünç aldığı müddetçe, bu bir özerklik hakkının
ödünç alınmasıdır. Böylesi bir ödünç almadan sonra şirket dolayısıyla kendisi için kötülenmiş
bir DUR değil fakat bir DUR taşıyacak, dolayısıyla ticari ifade özgürlüğü talebini daha da
güçlendirecektir. Ayrıca, geleneksel esasta böylesi bir görüş için durum güçlüdür.
Yer kuralları dinleyici-merkezli konuşma özgürlüğü korumasının sunulmasıyla değişirse, hükümet
belli dinleyicilere en azından aşırı bir ihtiyaç sergilenmesinin yokluğunda olmadıkça potansiyel
dinleyicilerin en düşük paydasını korumak için bilgili ve özerk tercihler yapmalarında yararlı bilgiye
erişimi tanımamazlık edemez.40

Zayıfı korumak için serbest pazara müdahale etmek güçlüden kabul edilemez paternalist bir
alıştır: yada böyle tartışılır.41
Yuppie Tezinden bahsetme noktası bunun sağlam bir tez olduğunu düşündüğümden
değildir. Tezin değeri körler için dahi dinleyicilerin pazarda tercihler yapma becerilerini
teşvik edecek bilgi özerklik hakkından çıkan ticari ifade belirtenlerin ticari ifade özgürlüğüne
türevli bir özerklik hakkı olduğu düşüncesinin arkasında neyin yattığını meydana
çıkarmasıdır. Bu düşüncenin arkasında yatan açıkça bir liberteryen siyasi ahlaktır.42 Tekrar,
her ne kadar bu konu üzerinde görüşlerim olsa da, konu bu gibi siyasi ahlakın felsefi olarak
kabul edilebilir olup olmaması değildir. Konu genel olarak anayasal hükmün ve özelde
Sözleşme hükmünün yol gösterici bir ışık olarak böylesi bir siyasi ahlakı benimseyebilip
benimseyemeyebileceği yada gelecekte benimseyip benimsemeyeceğidir.
Burada Rehnquist J. tekrar Virginia Heyetine iyi bilinen bir pasajda karşı çıkmaktadır:
Mahkeme kaynakların tahsisi itibarıyla akıllıca ve yeterli bilgiyle verilmiş kararların ‘genelde hür
girişim ekonomisi’ içerisindeki öneminden bahsetmektedir. İstenen kamu politikası meselesi olarak
Mahkemenin gözlemi hakkında söylenecek çok şey olsa da, ABD Anayasasında Virginia yasalarının
eczacılık mesleğini düzenleyen yasal kararlarında Adam Smith’in öğretilerini yontarak şekil
verilmesini gerektiren hiçbir şey kesinlikle yoktur. (s.784)

Ticari ifade özgürlüğünün tanınmasının siyasi sonuçlarından kaçmak mümkün değildir, ve
Yuppie Tezi bunu açıklığa kavuşturmaktadır. Allan Hutchinson’un yakın geçmişte savunduğu
gibi:
Mevcut yasal sistem şirketlerin insanlar olduğu ve şirketleri özel olduğu romanlar yoluyla kurumsal
ticari konuşmayı korumaktadır. Kişiler konuşurlar, şirketler konuşmazlar; birikmiş gücün yapay
sözcüleridir...... [Ford] ve öncekiler tarafından ekonomik romanların en azından insanlar olarak
korumayı ve ilgiyi hak ederek hak-taşıyan kuruluşlar olduğu fikirlerin onaylanması yoluyla, hukuk
özel bir toplumsal ve normatif gerçeklik oluşturmaktadır... Şirketleri vatandaşlarla benzer statüye
sahip olarak yerleştirerek, inanılmaz bir gücün uygulanmasını ihmal etmektedir ... Devlet düzenlemeyi
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Neuborne, ‘Sermaye Pazarları’, 55.
Cf. burada yine Rotunda, ‘Ticari Konuşma ve Platonik İdeal’; kabul edilemez biçimde paternalist olarak Irwin
Toy’da çocuklara reklam yapmaya dair kararla ilgili olarak dahi reklamcılığın içinde bulunan paternalizm
üzerinde çalışmaktadır.
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Feary, Rotunda ve McGowan tarafından yapılan ticari ifade özgürlüğü tartışmalarında bu oldukça açıktır.
Burada ikincisinin ABD dava hukukunun ve akademik yorumun dikkatli ve kapsamlı analizine borcumu ifade
etmek istiyorum.
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reddetme talebinin nötr bir eylem olduğunu iddia edemez. Şirketler devletin yaratıklarıdır ve şirket
etkinliğine atfedilebilir herhangi yeniden dağıtıcı sonuç devleti içine sokar.43

Fakat liberteryen dünya görüşü sadece bir görüştür. Callaghan J.’nin Klein’de kabul ettiği
gibi, ‘“serbest pazar”ın kendisinin sadece bir fikir, malların toplumda nasıl dağıtılması
gerektiği hakkında özel bir fikir olduğunu... toplumu diğer başka bir tahsis yönteminin daha
iyi olduğuna karar vermekten alıkoyacak hiçbir şey olmadığını’ kabul eder (s.535). Serbest
pazarın destekleyicileri şu çelişkiyle karşılaşmaktadırlar. Ya anayasalar siyasi belgeler
değildir ve doğal kişilerin haklarıyla ilgili olarak temel ve evrensel olan şekillenmeler olarak
siyasi sürecin dışında kalmaktadır: ki bu durumda serbest pazar çıkarlarına anayasal teminat
ve koruma sağlamada aşılamaz sorunlar bulunmaktadır. Yada anayasalar telafi edilemez
siyasi belgelerdir: ki bu durumda anayasaya dair liberteryen görüş halen yorumlayıcı oyunda
tam vasıflı bir oyuncuyken, herhangi doğru yorum olma hakkı talep edemez; herhangi siyasi
yorumlama oraya kadar ilke olarak diğer herhangi siyasi yorumlamayla aynı düzeyde ve o
kadar iyidir. İkilem tabii ki liberteryenizmi çürütmez, ve bunu gerçekleştirme amacını da
taşımaz. Sadece bu tezin ticari ifadenin anayasal korumasını haklı çıkarmak için teorik tezin
gerektiğine yönelik sabit bir temasını güçlendirme amaçlıdır: böylesi koruma siyasi ahlakın
ifade özgürlüğünü bireysel kişilere genişlettiği gerçeğinin kendiliğinden bir sonucu değildir.
Aynı zamanda böylesi bir teze engellerin tipik olarak kabul edildiğinden daha yüksek
olduğunu gösterme amaçlıdır.
Daha önce olduğu gibi, bu genel noktalara ek olarak, Sözleşme ve içinde var olan
siyasi ahlak hakkında yapılacak özel vurgular bulunmaktadır. Çok önceden Dickson CJC’nin
Sözleşmenin maksatlı yorumlanmasının Mahkemenin ticari ifade davalarındaki
uygulamasıyla yanlışlığının gösterildiği hakkındaki uyarılarından bahsettim. Şimdi bunun
neden böyle olduğunu konuşabiliriz. Oakes’te ‘beşeri kişinin içinde taşıdığı onur’ ve
‘toplumsal adalete ve eşitliğe bağlılık’ hakkında konuşmaktadır (s.225). Yakın geçmişteki
Irwin Toy’un üzerine ileri bir tarih atan Slaight davasında, aynısından daha fazla
bulunmaktadır:
Hakimin bu davadaki hükmünün işveren ile çalışan arasında normal olarak mevcut olan gücün eşit
olmayan dengelenmesinin kanunen-cezalandırıldığı bir teşebbüs olduğu aşırı vurgulanamaz.
Dolayısıyla genel bir anlamda bu dava, hükümet hedefinin özellikle tehlikeye açık bir grubun yada
üyelerinin korunması olduğu bir davalar sınıfında yer almaktadır. (s.423)

Dickson, Edwards’da ‘Sözleşmeyi yorumlamada ve uygulamada mahkemelerin amacı daha
az avantajlı kişilerin durumunu iyileştirmek olan yasaları geri çevirmek üzere basitçe daha iyi
yerleştirilmiş bireylerin yardımcısı olmamasını temin etmek için ihtiyatlı olmaları gerektiği’
etkisinde kendisini açıklar’ (s.49). ‘Mahkemeler işyerindeki ve genel olarak toplumsal
oyuncular arasındaki güç eşitsizliklerini anayasallaştırmadan sakınmakla ilgili olmalıdır’, diye
devam etmektedir Slaight’te. ‘Bu dava gerçeklerinde, ifade özgürlüğünü anayasal olarak
koruma zaten eşit olmayan bir ilişkinin suistimalinin devam ettirilmesine göz yumulmasıyla
eşit olacaktır’ (s.424). Ve yeniden PSERA (Alberta) referans davasından 199’da kendini
açıklar: ‘bir kişinin istihdamı kimlik duygusunun, kendine saygısının ve duygusal iyi halinin
temel bir unsurudur.’
Tüm bu uyarılar Ford ve Irwin Toy’daki ticari ifade teminatından Sözleşmede mevcut
değerlerin çok farklı bir kavrayışını temsil etmektedir. Bu değerlerin s.2(b) kapsamının
belirlenmesinde değil s.1 analizinin parçası olarak Slaight’te etkili olduğu tabii ki
vurgulanacaktır. Slaight’te Mahkeme, yöneticinin emrinin radyo istasyonunun ticari ifade
özgürlüğüne müdahale ettiğinde oldukça açıktır. Fakat bu değerlere saygı gösterme görevinin
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‘Para Konuşur’, 16-17. Wayne MacKay tarafından benzer duygular ifade edilmiştir, ‘Konuş’, 741, 745, 763-4.

tümünü s.1’e yükleme görevi garip değil midir? Aynı zamanda, mahkeme güç eşitsizliklerinin
zaten bulunduğu bir zamanda düzenlenmemiş bir pazarı savunmanın aslında bu eşitsizlikleri
sürdürmek olduğunu tanımamalı mıdır? Irwin Toy ve Slaight’teki kararlar, Irwin Toy
Sözleşmede başka bir yerde pek görünmeyen ve özellikle Mahkemenin gerçekten gördüğü
nihayet davaları elden çıkarıcı bulduğu değerler arasında bulunmayan bir değerler takımını
temsil ederek hukuki şizofreniyi temsil etmektedir. Mahkemenin ticari ifade davalarındaki
amaçlı yaklaşımının kusurları Mahkemenin Sözleşmenin amaçlarını mükemmel biçimde dile
getirmesini gerektirmez.

9
9.1

TİCARİ İFADE ‘MİMARİSİ’NE YENİDEN BAKIŞ

‘Bağlamsal’ Yaklaşım

İfade özgürlüğünün ve güçlü bir ticari ifade özgürlüğünün anayasayla teminat altına alınması
ve korunmasının bir mimarisi olması gerektiğini zaten belirttim. İlkeli bir ifade özgürlüğü
teorisi üzerine kurulmalıdır. Ticari ifade özgürlüğü davalarının hükmü için bu vurgunun
önemli sonuçları bulunmaktadır. Edmonton Journal’de Alberta yasaları kapsamında evlenme
davalarındaki raporlama kısıtlamalarıyla ilgili bir basın özgürlüğü davasında, Wilson J.
Sözleşmeyi fiili davalara uygulamaya dair iki genel yaklaşım arasında ayrım yapmaktadır.
Birincisini ‘soyut’ olarak adlandırmaktadır; genel tarihi ve hükmi ilkelerden başlamaktadır ve
mahkeme huzurunda özel bir davayla devam etmektedir. Aynı davada ‘soyut’ yaklaşımın bir
paradigması olarak Cory J.’in görüşüne atıfta bulunmaktadır. Diğer yaklaşıma ‘bağlamsal’
olarak atıfta bulunmaktadır. Böylesi bir yaklaşımın erdeminin ‘özel bir hakkın yada
özgürlüğün bağlama bağlı olarak farklı bir değerinin olabileceğini... bir hakkın farklı
bağlamlarda farklı anlamlarının olabileceğini tanıyor olmasını’ iddia etmektedir (s.583-4). Bu
yaklaşımı Edmonton Journal’deki görüşünde örnekleştirmektedir, ve genel olarak ‘bağlamsal’
yaklaşımın üstünlüğünü savunmaktadır. Bu düşüncenin büyük ölçüde hatalı olduğuna
inanıyorum.
Eğer kişi ticari ifade özgürlüğü hakkında şüpheci olmak için anayasal hükmü ilkelerin
‘mimari’ yapısı olarak görürse, iki özel gerekçesi vardır. İlki aşırı bölümlenme tehlikesiyle
ilgilidir. ABD’de, Schauer’in vurguladığı gibi,44 ticari konuşmanın yanısıra saldırgan
konuşma, çocuk pornografisi, karalama, gizliliğe saldırının tümünün konuşma üzerine yasal
kısıtlamaları desteklemek yada desteklememek için Birinci Değişiklik kapsamında ayrı
standartları bulunmaktadır. Bunun ötesinde, ABD Yargıtayı tarafından ticari konuşmaya
uydurulmuş koruma düzeyi ciddi biçimde diğer konuşma biçimlerinde olduğundan daha
düşüktür.45 Schauer uygun biçimde A.B.D. yaklaşımına şu şekilde itiraz etmektedir:
En geniş anlamda, Birinci Değişiklik aşırı bölümlemeye engel olarak durmaktadır. Parçalanmış kararalmaya karşıdır... Birinci Değişiklik, basmakalıp söz olmaktan öteyse, aksi halde kısıtlanacak makul
yargılar olarak alınacak olanı engelleyecek biçimde çalışmalıdır. Dolayısıyla, aksi halde konuşma
değerinde izin verilebilir belli ayrımları izin verilemez kılmak konuşma özgürlüğünün nasıl ve niçin
işlediğinin anlaşılması için merkezi önemdedir. (pp.1198-9)
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‘Mimari’, 1198.
Bates’te ABD Yargıtayı Birinci Değişikliğin aşırı genişlik doktrininin ticari konuşma için geçerli olmadığı
görüşündeydi. Yakın geçmişteki Philadelphia Mavi Haç davasında, 3üncü Devir mahkemesi mukayeseli reklam
kampanyalarında yapılan iddia edilen şöhret zedeleyici beyanların Birinci Değişikliğin fiili habis standardının
yükseltilmiş korumasının uygulanmadığı ticari konuşmalar olduğuna hükmetmiştir. Yakın geçmişteki ticari
konuşmaya dair bir hükümde, Fox davasında, Yargıtay ticari konuşma üzerine tüm kısıtlamaların artık 'en az
kısıtlayıcı araçlar' testini dahi karşılamasının gerekmediğine hükmetmiştir. Hükümetin amaçlarıyla bu amaçlara
ulaşmak için seçilen araçlar arasında makul bir 'uyum' olması yeterlidir. Bu gerçekte düşük bir engeldir.
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Kanada’da s.2(b) kapsamında Sözleşmedeki teminat konularının ve s.1 kapsamında koruma
konularının kurumsallaşmış ayrımı aşırı bölümlenme tehlikesinin büyük olduğu anlamına
gelmektedir. Ancak, sadece Yargıtay gelen tehlikeyi görmemektedir. Hatta
bağlamsallaştırmayı ve bölümlemeyi yüceltmektedir. Rocket’te, Mahkemenin fiili hükmü
dikkate değer değildir; sürekli olarak Ford ve Irwin Toy örneğini takip etmektedir. McLachlin
J.’in neredeyse kesinlikle Mahkemenin gelecekteki davalarda ne kasıt taşıdığının sinyalini
vererek hüküm yorumu dikkate değerdir. ABD Yargıtayı’nın sınıflandırma yaklaşımına itirazı
kesinlikle Schauer’inki değildir: itirazı ABD Mahkemesinin yeterince mesafe almadığı
yönündedir. Wilson J.’in Edmonton Journal’den onaylayarak farklı bağlamlardaki farklı
değerler ve farklı anlamlar hakkında yukarıdaki sözleri belirterek ‘bağlamsal yaklaşım’ını
tamamıyla kabul etmektedir.
Bağlamsal yaklaşımı aslında anayasal hakların ve özgürlüklerin doğasının ciddi bir
yanlış anlaşılmasını gösterdiğini arz ediyorum. İlke olarak amaç övgüye değer görünmektedir
– davanın gerçeklerinin özel durumlarına dair kararı biçimlendirme. Bu gibi
bağlamsallaştırılmış karar-alma sıklıkla adaletli hüküm vermeyle bağlantılıdır. Fakat bir
anayasa hukuku mahkemesine dair bütün vurgu adil bir mahkeme olmadığıdır. Anayasal
korumalar kişiler olarak eşit onurları dolayısıyla her bir vatandaşa genişletilmiş geniş ve
tarafsız korumaları temsil etmektedir. İdari bir mahkeme için kapsamlı kuralların aksine,
davanın doğasında anayasal bir koruma örneğin davanın durumlarına daha büyük yada daha
küçük derecede uygulanması gereken bir şey değildir. Örneğin s.7 yada s.15 kapsamında
başkalarına göre daha fazla korumayı hak eden bazı kişi grupları olduğunu düşünmüyoruz eğer s.15 kapsamında farklılaşan anayasal koruma dereceleri mükemmel biçimde kabul
edilebilir olsaydı, cinsel eğilime göre ayrımcılığın da s.15 kapsamına alınması gerektiği tezi
de harekete dahi geçmeyecekti. Ancak sonunda sağlam bir tez ister olsun yada olmasın tabii
ki öyledir. İçgüdüsel olarak mesleki bir kuruluşun reklamının büyük bir çokuluslu
holdinginkinden farklı ele alınmasını talep edebileceğimiz gerçeği bize burada hiçbir şekilde
temel bireysel özgürlüklerin anayasal teminatı ve korumasını değil fakat genel kamu çıkarında
bir pazar ekonomisinin problemsiz düzenlenmesini ele aldığımız yönünde ipuçları vermelidir.
Eğer bu son yaptığım vurgularda haklıysam, mahkemenin ekonominin düzenlenmesiyle ilgili
olarak kendi kanaatiyle yasaları ikame etmek üzere anayasal hukukun kullanılması hakkında
yukarıda değindiğim noktalar ağırlıklıdır.
9.2

Arıtma Tehlikesi

İkinci tehlike neredeyse herşeyin 'ifade' olarak sayılmasına imkan vererek s.2(b) teminatının
arıtılmasının gerçek ihtimaliyle ilgilidir. Tehlike Victoria'da Taggart JA tarafından çok iyi
ortaya konulmuştur:
Bu dava için geçerli olduğu gibi ifade özgürlüğünün kapsamını gözönünde bulundurmak bunu
yapmamak bu temel özgürlüğü küçük göstereceği için önemlidir. Önerilen tüm ihlalleri ve
sınırlamaları temel özgürlüklere ve demokratik haklara nüfuz olarak kabul etmek ve daha sonra
Sözleşmenin s.1'inin uygulanması yoluyla bunları haklı çıkarmak çok kolaydır. Eğer bu kolay yol
izlenirse, Sözleşmenin s.2'sine ve belki diğer kısımlarına hakların ve özgürlüklerin gerçek esasını
karanlığa sokacak önemsiz bir daire verecektir.46

Benzer biçimde, Callaghan J. Klein'de şunları savunmuştur:

46

7-8'de. Tehlike aynı zamanda Ohralik'te 456'da A.B.D Yargıtayı tarafından da tanınmıştır.

Eğer ticari konuşma ticari-olmayan konuşmayla bağlantılı olandan tamamıyla farklı bir işlevi yerine
getirmekteyse; eğer siyasi konuşma ile çok-yakın bağlantısı sonrakinin ve Birinci Değişikliğin
değerini düşürme tehdidini taşırsa; ticari-olmayan konuşmaya nazaran daha az etki ve daha düşük
isabetle düzenlenmiş yönetmelik hakkına sahiptir; sonrasında da tabii ki niye korunduğu sorusu ortaya
çıkmaktadır?

Schauer'in belirttiği gibi, 'sorun değişime direnç yeni uygulamalarla azaldığında, ve eski
uygulamalar itibarıyla dahi düzeni zayıflatma etkisini taşıdığında ortaya çıkmaktadır'. 47 Bu
bağlamda, (o zaman olduğu haliyle) Lamer J'in Re s.195.1(1)(c)de 110'da s.2(b) kapsamında
konuşmayı yada ifadeyi bir suçun actus reus'unun parçası yapan Kanada Ceza Yasasının
herhangi kaydına karşı çıkmak için çıkardığı esasında açık davet rahatsız edicidir. 48 Bunun
ötesinde, kişi McKinlay J.'in Yenilebilir Sıvı Yağa dair Ontario H Ct duruşmasında
margarinin rengini seçmenin s.2(b) teminatında bir ifade özgürlüğü denemesi olduğu tezini
kabul ettiği heyecanın tezin arıtılması yada cansızlaştırılmasında bazı güçlerin olduğunu ifade
ettiğini hissetmekten kendini alıkoyamaz. Bu tez, kabul edildiği biçimde, teslim olma değildir.
McGowan'ın belirttiği gibi, 'tez hala [arıtma]ya (burada ticari konuşma) neden olan
konuşmanın gösterilir biçimde korumayı istediğimiz konuşmaya göre daha az 'değerli' olduğu
kavrayışına dayanmalıdır. Bu nedenle tez sözkonusu konuşmanın daha az 'değerli' olduğu
kanıtlanana kadar ilgisizdir (s.443). Yeniden ticari ifadenin anayasal koruması ve ticari
ifadenin ifade olduğu gerçeğinden hızlı düzenlemelerin uygunsuzluğu için uygun bir teorik
gerekçe gereksinimini zorla önümüze getirmiş olduk.
Kısaca, yakın geçmişteki ticari ifade davalarındaki yorum dersleri Kanada
Yargıtayı'nın güneydeki aksi sayısınca düşünülenin çok ötesinde anayasal teminatın
ayrışmasını ve bölümlenmesini mülahaza ettiğidir. ABD Yargıtayı'nı yada Lordlar
Kamarasını başıbozuk biçimde takip etmeme ve özel toplumsal bağlamımda 'Kanada'da
yapılmıştır' yargısını yaratma teşebbüsünün tamamıyla arkasındayım. Fakat anayasal
korumanın ayrışmasında yada bölümlenmesinde ABD'yi aşma, Kanada hukukunun
Kanadalılaştırılması projesini gerçekleştirmek için müflis bir yoldur.

10

SONUÇ

Bir itirazla ve parlayan bir (ve tabii ki daha fazladır) hariç tutmanın kabulüyle son vermek
istiyorum.
Yukarıdaki vurgular iki farklı düzeyde ilerlemiştir. Bir düzeyde Kanada kurumsal
tarihi ve ne anlama geldiği hakkında bir seri vurgu yapmaktayım. Başka bir düzeyde anayasal
yargı hakkında daha genel olarak tartışmaktayım. Sonraki söylemin garip bir biçimde 'temelci'
olduğu yönünde itiraz öne sürülebilir.49 konunun özü vatandaşların anayasalarına aslında neyi
koymak istiyorlarsa onu koyabilmesi iken böylesi bir yargının a priori ilkeler olduğunu
varsaymaktadır. Bu gibi hiçbir a priori ilke mevcut değildir. İtirazı kabul ediyorum, fakat bu
araştırmanın kapsamının dışına çıkan konuları ortaya çıkardığını sanıyorum. Burada
savunulan görüş, basit olarak anayasal tarih hakkında bir görüş olmadığı sürece Ernest
Weinrib'in anlamında 'yasal resmilik'tir.50 İtiraz yasal pozitivizmin bir versiyonudur. Benim
47

'Mimari', 1194.
Tüm benzerliği içinde karşı çıkılan tüm bölümlerin genellikle s.1 analizinden başarıyla çıkmalarının muhtemel
olması özellikle öyledir. Mahkemenin çalışması daha sonrasında tamamıyla felsefi olacaktır. Felsefi analizin
değerini en son inkar edecek ben olurum. Ancak, bunu felsefecilere bırakmanın kamusal maliyeti bunu Yargıtay
davacılarına ve hakimlerine bırakmanınkinden çok daha azdır.
49
Les Green tarafından konferansta yapılmıştır.
50
'Yasal resmilik yargısal ilişkilerin ... "zihinsel ahlaki rasyonelliğe" ... şekil veriyor olarak anlaşılabileceğini
iddia etmektedir. Bu şekilde kavranan yargısal ilişkiler sadece bağımsız olarak istenen siyasi amacın hukuka
48

görüşüm ile itiraz arasındaki konu, pozitivist ve anti-pozitivist hukuk teorileri arasındaki
genel çatışmanın özel bir durumudur. Burada benim itiraz edenden pozitivizmin savunmasını
istemem itiraz edenin 'yasal resmiliğimin' savunmasını istemesi kadar uygundur. Hiçbiri
uygunsuz değildir.51
Hariç tutma siyasi teori düzeyindedir. Sözleşmeyi cephe liberteryenizmi yapacak
temel siyasi ahlaka inanmıyorum. Fakat bunun ne olduğuna inandığımı söylemedim. Bir
noktada Hutchinson'un ikili mantıksal toplulukçuluğuna karşı çıkıyorum. Fakat bana öyle
görünüyor ki toplulukçuluğun daha az sosyalist olan diğer biçimlerine de mükemmeliyetçi
liberalizme olabileceği gibi karşı çıkılabilir. Ticari ifadenin Sözleşme doktrini için siyasi
felsefesindeki derin yargısal altyapının incelenmesi konusu başka bir vesileyle ele alınmalıdır.
Bu araştırmada ilk olarak OAR'lar doğal kişilere ait oldukları ve ticari ifade belirticiler
doğal kişiler olmadıkları için ticari ifade belirticiler adına ticari ifade özgürlüğüne hiçbir OAR
olamayacağını tartıştım. Daha sonra ticari ifade belirticilerin ticari ifade özgürlüğüne OUR'u
olabileceği ihtimalini inceledim, fakat fayda hakları için anayasal teminat fikri hakkında
şüpheler izhar ettim. Aynı zamanda Kanada hukukunun kendisinin anayasal hukuk
anlayışımla sürekli olarak Sözleşmenin birincil işlevinin fayda haklarını değil özerklik
haklarını garanti etmek ve korumak olduğu yönünde birçok delil sunduğunu tartıştım. Bir
tezin eğer sağlamsa ticari ifade belirticiye dinleyicinin bir serbest pazar ekonomisinde bilgili
ekonomik tercihler yaparak özerklik uygulama hakkından DAR veriyor görüneceğini ele
almaya devam ettim. Böylesine bir tezi liberteryen siyasi felsefenin reçetesi olarak sundum.
Liberteryen bir siyasi teoriyi savunmanın Sözleşmenin uygun amacı olup olmadığını
sorguladım, ve aynı zamanda her halükarda Sözleşmenin bu şekilde tasarlanmamış olması
lehinde birçok delil bulunduğunu tartıştım. Nihayet, ayrışma ve arıtma anayasal hakları ve
özgürlükleri bağlamında çifte tehlikeyi öne çıkardım. Yargıtay'ın ifade özgürlüğüne
bağlamsal bir yaklaşıma mevcut bağlılığının Kanada vatandaşlarını bu her iki tehlikeye maruz
bıraktığını, ve dolayısıyla reddedilmesi gerektiğini tartıştım.
Kısaca, bana öyle görünüyor ki Yargıtay'ın ticari ifade özgürlüğüne dair mevcut
durumu sadece siyasi ahlak teorisinde sağlam bir temelden yoksun değildir; aynı zamanda
Kanada Sözleşmesinin yasal gerçeklerini çarpıtmayı da içermektedir. Bu gerekçelerin her biri
Mahkemenin devam edegelen duruşuna dair derin üzüntüyü ifade etmek için yeterlidir.52
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İfade Özgürlüğü ve Dil Seçimi
LESLIE GREEN

1.

SORUN

Lingüistik olarak bölünmüş ülkelerde, hükümetler sıklıkla dilin kullanımını düzenler; bazı
dilleri resmi kılarlar, diğerlerini kısıtlarlar, eğitim yada mesleki vasıflar üzerine lingüistik
gereklilikler koyarlar, ve diğerleri. Benim sorum şu: Serbest ifadenin sağlam ilkeleri bu gibi
kısıtlamayı yönlendirir mi yada kısıtlar mı?
Konu federal hükümetleri belli amaçlarla Fransızca’nın ve İngilizce’nin kullanımını
gerektiren ve eyalet hükümetleri genellikle birini yada bir diğerini kısıtlamış olan Kanadalılar
için bildiktir. Tarihsel olarak, Fransızca ve İngilizce dışındaki diller kasıtlı baskı zorlamasını
taşımaktadırlar, fakat Quebec’deki milliyetçi hükümetler yakın geçmişte tabloları geri
çevirdiler ve belli bağlamlarda İngilizce’nin ve diğer dillerin kullanımını yasakladılar. Quebec
Fransız Dili Sözleşmesi, örneğin Fransızca’yı bu eyaletin tek resmi dili haline getirmiş ve
Fransızca-olmayan ticari duyuruları, firma adlarını ve belli istisnalarla halka yönelik işaretleri
yasaklamıştır.1
Önemli ve çok tartışmalı yargılar dizininde, Kanada Yargıtayı bu kayıtların bazılarını
hem Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi’nde hem de Quebec’in eyalet insan hakları
yasasında bulunan serbest ifade teminatlarıyla uyumsuz olarak geri çevirmiştir. Bu kararlar
genel olarak İngiliz Kanadalılarının hayranlığını çekmiş, şaşkınlıkla karşılanmayacağı gibi
Quebec Fransızları tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Sonuç olarak, Quebec hükümeti
Sözleşme kapsamındaki serbest ifade garantilerini kısma yetkisini kullanmıştır, geri dönüp
bakıldığında üzüntü duyulabilecek bir karar. Bu eylem halkın duygularını hızlı biçimde
kutuplaştırmıştır ve Quebec’in tüm anglofon-çoğunluklu eyaletlerin kendilerine kültürel
konularda daha fazla yetki tanıyan anayasal değişiklikler üzerinde anlaşmasını temin eden
unsurlar arasındaydı. Belki davalar üzerine görüşün lingüistik bölümü beklenebilir. Daha
şaşırtıcı olanı, ne var ki kararlar ne liberal ve ne de solcu akademisyenlerden pek destek
çekmediği için siyasi bölümdü. Mahkemenin ticari ifadeyi korumasını görmek ve tarihsel
olarak güçlü bir grubu (İngiliz Quebec’liler) tarihsel olarak daha zayıf bir gruba (Fransız
Quebec’liler) karşı görmek kendilerini şaşırttı. Normalde ifade serbestisinin dostu olan
gruplar dolayısıyla şaşırtıcı biçimde bu davalarda Yargıtay’ın savunmasına düşmandılar.
Bulmacanın bir kısmı bu davaların ticari işaretler içerdiği ve serbest ifadeye
bağlılıkları o kadar öteye gitmeyen birçok liberal olduğu gerçeğiyle açıklanmıştır. Fakat,
Bu inceleme ilk olarak Law & Policy 13 (1991)’de pp.215-229 yayımlanmıştır. Bu incelemenin versiyonları
Ontario, Hamilton, McMaster Üniversitesi’nde ve Berkeley, Kaliforiya Üniversitesi, Boalt School of Law’da
ifade özgürlüğü üzerine konferanslarda okunmuştur. Katılımcılara ve Law and Policy editörlerine ve atıflarına
yardımcı eleştirileri için müteşekkirim.
1
Asıl Sözleşme, R.S.Q. 1977, c.C-11 ‘Bu sözleşmede yada Office de la langue française yönetmeliğinde
sağlananın haricinde, işaretler ve posterler ve ticari reklam sadece resmi [yani, Fransızca] dilinde olacaktır’.
Benzer biçimde, s.69 Fransızca-olmayan firma adlarını da yasaklamaktadır. Kısım 58 Fransızca dışındaki
dillerde yapılan yayınlardaki, ve dini, siyasi, ideolojik, yada hümaniter yayınlardaki reklamı ticari özellikte
olmamaları kaydıyla muaf tutmaktadır (s.59). Dörtten az çalışanı olan küçük işyerleri, Fransız-olmayan etnik
grupların kültürel etkinlikleri yada yabancı yada etnik mallarda uzmanlaşan işyerleri için de geçerli değildir.

sanıyorum bir kişinin ticari ifade hakkındaki görüşlerinin burada daha geniş konuyu
tıkamasına izin vermek biraz yanlıştır. İlk olarak, Quebec’’in kendi yasalarını savunduğu
esasın bir kısmı (örneğin, hükümetinin ‘demokratik meşruiyet’ taşıması, yani seçilmiş olması)
ticari-olmayan ifadenin de kısıtlanmasına imkan verecektir. İkinci olarak, bazı Quebec
milliyetçileri karşı çıkılan yasaların İngilizce’yi kısıtlamada yeterince ileriye gitmediğini
düşünmüşlerdir – ve hala düşünmektedirler. Son olarak, daha geniş düzenleme yapma isteği
Montreal Katolik Okul Komisyonunun Fransızca dışındaki dilleri okullarının oyun alanlarında
ve koridorlarında yasaklama teklifinde her halükarda açıktı. Bunların hiçbiri birisinin ticari
ifade hakkındaki görüşüyle çözülmemiştir, dolayısıyla sadece bu yönde odaklanarak liberaller
fırsatını kendi görüşlerini daha tam test etme fırsatını kaybetti.
Hala, ifade serbestisine dair sağlam bir görüşün dil seçimini koruması gerektiği açık
değildir. (Ve burada sadece yasal olarak değil ahlaki olarak sağlam olmayı kastediyorum.)
Aslında, bazı Kanadalılar bu öneriyi boyanmış portakal için margarin gerektirerek haksız
biçimde renk esasında ayrım yapan Oleomargarine Sözleşmesinde ele alınan konu gibi bir tür
yasa şakası olarak görmektedirler. Fakat bunun hatalı olduğunu ve ifade serbestisinin uygun
biçimde dil seçimini korumak ölçüsüne kadar genişlediğini önermek istiyorum.
Serbest ifade ilkeleri kişiler üzerine yetersizlikler yada görevler koyarak ifade edici
eylemleri korur, ve bunu bu gibi eylemleri korumak için yapar. İfade serbestisinin dil seçimini
koruyup korumadığı sorusu dolayısıyla daha geniş bir sorudan ayrılmayı gerektirir: dilin
düzenlenmesini yönlendiren yada kısıtlayan herhangi siyasi ahlak sorusu var mıdır?
Sorular önemli biçimde farklıdır. Hükümetler, örneğin irrasyonel biçimde hareket
etmemelidirler. Quebec’in harici ticari işaretler üzerine kısıtlamalarının zarardan çok yarar
sağlayacağı yönünde hiçbir delil olmadığı için, bunlar en azından ahlaki olarak ve belki aynı
zamanda anayasal olarak karşı çıkmak için yeterlidir. Fakat bu ifade serbestisinden
kaynaklanan bir tez değildir. Bunun gibi, dilin işle hiçbir ilişkisinin olmadığında İngilizcekonuşan işçilere Fransızca-konuşan işçilerden daha fazla ödeme yapmak yanlıştır. Fakat
yanlış olan ayrımdır, ifade serbestisinin ihlal edilmesi değil. Tekrar, evde Fransızca
konuştukları için kişileri cezalandırmak yanlış olacaktır. Fakat buradaki kötülük sadece
zararsız bir etkinliği önlemede kişisel özgürlüklerini kısıtlamasıdır.
Akılcılık, ayrımcılık yapmama, ve kişisel özgürlük ilkeleri asıl amaçlarından saparak
bu gibi biçimde sıklıkla dil kullanımını dolaylı olarak koruyacaktır. İfade serbestisi sadece
eğer bu korumaları genişletmekteyse, diğer siyasi ahlak ilkelerinden beklenebileceklerin
ötesinde dili korumaktaysa bağımsız bir rol oynar (Greenawalt 1989: 9-10). Burada
araştırmak istediğim bu tür bir ilke.
‘Taşıyıcısı tarafından bir yada daha fazla kişiye bazı öneri yada tavırları iletme amaçlı
eylem’ halinde ifade edici bir eylem konusunda Scanlon’u izliyorum (Scanlon 1972:206).
İfade edici eylemler dolayısıyla bazı taşıyıcıların iletişim niyetlerini taşıyanlardır. Ancak, bu
tüm ifade edici eylemlerin konuşma eylemleri olduğunu ima ediyor şeklinde kabul
edilmemelidir: yazma, sinyal verme, müzik çalma, boyama, v.s. terörizm eylemleri ve sivil
itaatsizlik dahil hepsi cinayet eylemleri gibi ifade edici olabilir. Siyasi teoride birçok verimsiz
tartışma ‘konuşma yada basın serbestisini’ korumakta olan Amerikan Anayasasının Birinci
Değişikliğinin dar kapsamlı dilinden ilham almıştır. Bu konuşma ile eylem arasında ayrım
yapacak birçok belirsiz teşebbüse yol açmıştır. Aksine, Kanada Sözleşmesinin 2. kısmı, diğer
birçok beşeri belgeler gibi, yakalamak için ağı daha geniş yaymaktadır: ‘basın ve diğer
iletişim medyası özgürlüğü dahil düşünce, inanç, görüş ve ifade özgürlüğü’ (Kanada
Sözleşmesi, 1982). Bunun bölgeyi ayrı tutmak için daha iyi bir yol olduğunu düşünüyorum.
Bu gibi birlik alanda mevcut olduğu şekilde bunların bazı belirsiz ‘konuşma’ biçimleri olduğu
gerçeğinden değil, fakat daha çok ifade edici oldukları gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
Genel olarak, bir eylem sadece eğer diğerlerinin bazı öneri yada tavırları anlamasını
yada paylaşmasını sağlıyorsa, ve eğer bunu iletişimsel biçimde yani bu niyetle yapıldığının

tanınmasına çalışarak yapmaktaysa ifade edici sayılır.2 ‘Öneri yada tavır’ diyorum, çünkü
sadece gerçeklerin iletilmesi amacına hizmet ettiğini düşünmek beşeri iletişime zayıf ve aşırı
derecede akılcı bir bakış olacaktır. İletişim eylemlerinin içeriği biraz farklıdır: başkalarına
sadece inanılacak önerileri yada fikirleri değil fakat paylaşılacak tavırları ve değerleri
iletmeye teşebbüs ediyoruz. Sanatsal ifade durumunda, örneğin, iletişimsel niyet öneri
biçiminde hiç değildir. Tavırlar, değerler ve takdirlerin hepsi önemli biçimlerde ortak
yaşantımıza girmekte ve kısmen ifade edilmeleriyle iletilmektedir. Herhangi durumda,
Sözleşmenin ilgili olduğu kadarıyla, hem bilinçsel hem de duygusal olan ‘düşünce’, ‘inanç’
ve ‘görüş’ terimlerini daha genel bir ‘ifade’ kavramından ayıran dilin kendisiyle uzlaştırılır.
Bu gibi eylemleri korumak için gerekçeler, inanıyorum ki, birkaç tanedir ve
konuşmacıların, onların dinleyicilerinin ve genel olarak kamunun çıkarlarına dayanmaktadır.
Bu çakışan ve bazen rekabet eden mülahazaları parasal bir teoriye azaltma teşebbüsleri farklı
türlerde çıkarların burada riskte olmasından ötürü büyük bir başarıyla3 karşılanmamıştır. Tabii
ki, J. S. Mill’in ifade serbestisinin gerçek bilgisini teşvik ettiği, ağırlığının olduğu iddiası gibi
sonuççu mülahazalar (Mill 1962: bölüm 2). Aynı zamanda, hem kolektif hem de bireysel
özerkliği beslemekte ve ifade etmektedir: demokratik karar vermeye, sanatsal ve kültürel
girişime, bireysel kimliğin ifadesine, ve diğerlerine hizmet etmektedir. İlginç biçimde,
Kanada Yargıtayı serbest ifade (Irwin Toy, 976-7; Ford 712) ve burada kabul edeceğim bir
görüş olması esasında açıkça bu gibi çoğulcu değerlendirmeyi zorlamıştır.
Ancak ifade serbestisinde sözkonusu çıkarların bu durumda sadece bireysel
olmadıklarını tekrar ifade etmek istiyorum. Önemli bir toplumsal boyutları bulunmaktadır,
bunun tanınması bazı teorisyenlerin köklü biçimde liberal gelenekte yerleşik iddialarının
karşısındadır. Mill, örneğin “Bir fikir, sahibi haricinde hiçkimse için değeri olmayan kişisel
bir aidiyet taşısaydı; eğer kullanılmasının engellenmesi sadece kişisel bir taciz olsaydı, bu
taciz birkaç kişi yada daha fazlası üzerinde zarar vermesine bakılmaksızın bir fark yaratırdı”
diye belirtmiştir (Mill 1962:142). Fakat, fikrin kısıtlanması sadece bireye zarar vermez ayı
zamanda kamusal çıkara zarar verir, ve bu sadece ifadesini koruduğumuz tek bir
konuşmacının çıkarı için değildir, diye devam etmekteydi. Başlıca bu özgürlüğün kendisi için
değerinden ötürü değil fakat aynı zamanda ortak mala yaptığı katkı nedeniyle bir kişinin dahi
konuşmasını önlemek yanlıştır.
Meiklejohn konuşmacının çıkarına hiçbir ahlaki önem atfetmeyerek kamu çıkarı haklı
çıkarılmasını daha da ileri götürdü: ‘Merkezi önemde olan herkesin konuşması gerektiği
değil, fakat söylenmeye değer herşeyin söylenmesidir’ (Meiklejohn, 1960:26). Tabii ki, ifade
serbestisi ilkeleri herkesin konuşmasını gerektirmez; en fazlasından herkesin konuşma yada
sessiz kalma fırsatına sahip olmasını gerektirir. Ve söylenmeye değer olanla korunmaya değer
olan arasındaki bağlantı Meiklejohn’un izin verdiğinden daha karmaşıktır. Bir konuşmacının
banal, yaygın bir ideali belirtmekteki çıkarının kamu çıkarına katkısının çok az olduğu
esasında değerlendirilmesi gerektiğini iddia etmek istemiyoruz. Meiklejohn’un ortaya
koyduğu gibi ‘söylenmeye değer herşeyin söyleneceği’ sabit-görüşlü bir ilgi normalde ifade
serbestisinin paradigma hakları olarak düşündüğümüzün ihlaline kolayca yol açabilir. Ne
sadece söylenmeye değer şeylerin söylenmesine izin verilmesi gerektiğine ne de kıt
2

Özellik kazanma gereklidir çünkü bir eylem diğerlerinin başka bir biçimde bir inancı paylaşmasını sağlayabilir.
Eğer A, B’nin odanın soğuk olduğunu düşünmesini isterse, A bunu iletişimsel olarak, yani B’ye soğuk olduğunu
söyleyerek yada iletişimsel-olmayan bir yolla örneğin bir pencereyi açarak ve B’nin üşümesine yol açarak
başarabilir. İkincisi başarısı için B’nin A’nın niyetini tanımasını gerektirmez, dolayısıyla burada tartışılan
anlamda iletişimsel bir eylem değildir.
3
Alexander Meiklejohn, örneğin konuşmanın sadece güvenilir biçimde kendi kendini yönetmeyi teşvik ettiği
düşünüldüğünde, korunması gerektiğini düşünmüştür. Dolayısıyla, ticari radyo yayınlarını hariç tutmaktadır:
‘Radyo, şu an sahip olduğumuz gibi, bu kendini-yönetme teşebbüsünün dayandığı tat, gerekçeli yargı,
bütünsellik, sadakat, karşılıklı anlayış niteliklerini yerleştirmemektedir. Aksine, bunları kırmak için bir güçtür’
(Meiklejohn 1960:87). Komik kitaplar, pop müzik yada televizyon hakkında ne düşünmüş olurdu?

kaynakların konuşmacılar arasında görüşlerinin toplumsal açıdan ne kadar değerli olduğuna
göre dağıtılması gerektiğine inanmıyoruz. Ayrıca, bazı durumlarda bunu herkesin, değersiz ve
değerli olana ayrılan zaman aynı olsa dahi konuşma fırsatının olması kadar önemli görüyoruz.
Meiklejohn tezinin demokratik olduğunu, fakat herkesin konuşması gerektiği anlayışının
aslında klasik Yunan isogoria anlayışından başlayarak demokratik teoride derin köklerinin
bulunduğunu düşünmekteydi. Kamusal çıkar ifade serbestisinin tam öneminin anlaşılması için
merkezi önemdeyse de, gözardı edilemeyecek bireysel bir çıkar da bulunmaktadır.
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VASITA VE MESAJ

Ancak, dil seçiminin bu gibi ilkelerle korunması gerektiğini düşünmeye bir itiraz bulunuyor.
İfade edici eylemleri ifade edici özelliği itibarıyla korumaktadırlar; fakat bu gibi eylemlerin
tüm özellikleri ifade edici değildir. Örneğin, ifade serbestisinin ifade zamanını, tarzını yada
yerini korumadığı yaygın biçimde düşünülmektedir. Dolayısıyla radyo frekanslarının
düzenlenmesi, yada savaş zamanında kağıt kalitesi yada tedariki, yada sanatçıların
boyalarında ve malzemelerinde bulunan kimyasal katkı maddelerinin hepsinin ifade edici
eylemlerin özelliği ve niteliği üzerinde etkileri olabilir, ve sınırda hata bazı ifade biçimlerini
kısıtlayabilir ve başkalarını teşvik edebilir. Fakat önerilen ayrıma göre mesajın değil sadece
iletişim medyasının düzenlenmesi olarak sayılacaktır. Bunlar teze göre normal olarak ifadenin
içeriğinden çok biçimine dayanmaktadır. Bunun gibi, ifade vasıtası Fransızca, İngilizce yada
Kanada Cree dili olsun, mesajın değişmez kaldığı söylenebilir, bu nedenle vasıta
kısıtlamalarının serbest ifade ilkelerini ihlal etmesine gerek yoktur.
Bir Kanada mahkemesi konuyu böyle görmüştür. Çocuklara yönelik reklamları
kısıtlayan yasaların anayasallığını test eden bir dava olan Irwin Toy’da, Hugessen ACJ
merkezi önemde olduğunu gösterecek bir ayrım koymuştur. ‘Müteveffa Dr McLuhan’ın mesaj
ve vasıta hukuken ne olurlarsa olsunlar iki farklı şey olduğunu’ söylemiştir (Irwin Toy, 58).
İçinde bir mesajın taşındığı vasıtayı düzenleyen yada kısıtlayan bir yasanın mesajın kendisini
düzenlemediğini yada kısıtlamadığını ve dolayısıyla herhangi ifade edici eylemi düzenlediği
yada kısıtladığı söylenemez.
Bu gerekçeleme aynı zamanda her ne kadar temyizden dönmüşse de burada
değerlendirdiğimiz itirazı ortaya koyan Devine’deki yargılada da geçerlidir. Dugas J. ayrımı
dil örneğinde vasıta ile mesaj arasında da uygulamıştır: ‘Dil, herşeyin öncesinde birbiriyle
iletişim kurmak için bilenler tarafından kullanılan yazılı yada sözlü işaretler şifresinden öte
bir şey değildir’ (Devine, 375). Özel bir şifrenin kullanımını yasaklamanın aynı önerileri yada
tavırları ifade etmede başka bir şifre kullanılabileceği için dolayısıyla iletişim amacına
müdahale etmediğini belirtmiştir. Bu nedenle ‘ifade serbestisi, ifade dilini seçme özgürlüğünü
içermez’ (Devine 379).
Bu yargıların burada değerlendirmemize gerek olmayan birçok ilginç ve önemli yönü
bulunmaktadır. Üzerine odaklanmak istediğim vasıta ile mesaj ve kullanımı arasındaki önemli
ayrımdır. Gerekçelendirme aşağıdaki gibi görünmektedir:
1. Sadece ifade edici eylemler ifade özgürlüğünün korunmasına adaydır;
2. Bir dil içerik-nötr bir şifreden fazla bir şey değildir;
3. Dolayısıyla, dil seçimini kısıtlamak herhangi ifade edici eylemi kısıtlayamaz.
Şimdi, (1)i zaten savundum ve bu gibi eylemleri korumak için sahip olunabilecek gerekçelerin
bazılarını önerdim, dolayısıyla şimdi (2)ye dönelim. Yargıdan çıkardığım ‘şifre’ kelimesi,
tarafsız bir dil yerine kullanılan yapay bir vasıtayı önererek mutsuzdur. İngilizce konuşulan

bir cümleyle ve Mors alfabesiyle gönderilen aynı İngilizce cümleyle aynı anlamın taşınacağı
gerçeği, bu cümlenin ve en iyi Fransızca tercümesinin semantik dengini kurmak için zorlukla
yeterli olacaktır. Şifreler vardır ve sonrasında ‘şifreler’ vardır. Bazı moda lingüistik teorilerin
söyleminin bizi büyülememesi için özen göstermeliyiz. (2)deki anlam şudur: İngilizce
söylenebilecek herhangi birşeyin aynı zamanda Fransızca da söylenebileceği kabaca
doğrudur. Fakat aşağıda göreceğimiz gibi, bunun sadece kabaca doğru olduğu gerçeği Kanada
Yargıtayı’nın Ford’da (2)yi ve bundan çıkarılan müdahaleyi reddetmesine imkan vermiştir.
Bu sonuç bu ayrım için en azından bir hukuk meselesi olarak, ufukta başka birçok bulut
olduğu için çok şaşırtıcı değildi.
İlk olarak, iletişim vasıtası Sözleşmede kısım 2’nin teminatlarında dahil edilmiş olarak
açıkça ifade edilmiştir. Bu bağlamda, bu gibi medyanın önemli davaları basın ve hava
dalgalarıdır, fakat ne anayasa dili ne de hüküm verilen davalar benzerlikle gelişmesini
engellememektedir. Vasıta mesajdan uzak olsa dahi, en azından bazı davalarda Kanada
anayasası her ikisini de korumak için gerekçeler bulmaktadır.
İkinci olarak, daha önceki bir Yargıtay hükmünün aşağıdaki kelimeleri içeriğe nötr bir
şifrenin ötesinde bir dil görüşü önermektedir:
Dil haklarının önemi dilin insanın varlığında, gelişiminde ve onurunda oynadığı temel role
dayanmaktadır. Kavramları oluşturmamız; etrafımızdaki dünyayı yapılandırmamız ve emretmemiz dil
yoluyladır. Dil insanların bir diğeri itibarıyla ellerinde bulundurdukları haklarını ve görevlerini
çizmeleri ve dolayısıyla toplumda yaşamalarına izin vererek yalıtılmak ile topluluk arasında köprü
kurar. (Referans re: Manitoba Dil Hakları, 19)

Son olarak, ve belki de mevcut amaçların en önemlisi olarak, bu dil görüşü deneme hakimin
yorumlamaya teşebbüs ettiği yönetmelikle tutarsız göründü. Önsözü ‘Fransız dilinin ... halkın
[yani Quebeck’lilerin] kimliklerini ifade ettikleri vasıta olduğu’ açıklamasıyla (Fransız Dili
Sözleşmesi, 1977) başladığı için. Boudreault J. Ford’daki deneme yargılamada kurnazlıkla
gözlemlediği gibi, bu yasa koyucuların dili sadece nötr bir şifre olarak kavramış olmalarını ve
dolayısıyla Sözleşmenin kullanımını sadece bu bağlamda düzenlemesini varsaymayı çok
zorlaştırmaktadır (Ford, 724).
Dolayısıyla, yaptığı gibi karar verirken, Yargıtay’ın tabii ki makul bir dayanağı
bulunmaktaydı: Kanada hukukunda hiç birşey ifade serbestisinin kişinin dilini seçme
özgürlüğünü içerdiği ve kendilerini bu yolda götürmek için yeterince bilgi olduğu bulgusunu
yasaklamamaktadır. Fakat bu sonunda akıllıca bir karar mıydı? İlke olarak savunulabilir mi?
Şimdi bu sonuca götüren üç tezi inceleyeceğim.
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SEMANTİK BİR TEZ

Yargıtay’ın kabul ettiği tezlerden biri, ve açık bir çekiciliği olanı, itirazın varsayımını inkar
etmektir. Eğer içeriği-nötr bir şifre olarak doğal bir dil düşünmek yanlışsa, şifreyi
düzenlemenin içeriği düzenlemek olmadığını düşünmek de yanlıştır. Dolayısıyla, Ford’da
Mahkeme aşağıdaki kelimelerle (2)yi oybirliğiyle reddetti:
Dil özünden olarak ifadenin biçimiyle ve içeriğiyle ilişkilidir, öyle ki eğer kişi tercihi olan dili
kullanmaktan alıkonulmuşsa, dil yoluyla gerçek ifade özgürlüğü olamaz. Dil sadece bir vasıta yada
ifade aracı değildir; ifadenin içeriğini ve anlamını renklendirmektedir4 (Ford, 748).

4

Yukarıdaki paragraf dil düzenlemesi içerik düzenlemesi olduğu için dil seçiminin korunduğunu öne sürerken
Mahkemenin aynı zamanda s.2’de ‘düşünce’, ‘inanç’ ve ‘fikir’ özgürlüğüne atıfta bulunmanın Sözleşmenin
korumalarının ‘saf içerik’ yada en azından ‘dar anlamında ifade içeriği’ olarak adlandırdığının ötesine geçtiğini
gösterdiğini söylediği hükmünde karmaşıklık bulunmaktadır.

Mahkeme dolayısıyla vasıtayla mesaj arasındaki kaçınılmaz bulanıklığı kullanmaktadır.
Fransızca söylenebilecek olan aynı zamanda İngilizce de söylenebileceği kabaca doğrudur
çünkü dil seçimi ifadenin içeriğini ve anlamını renklendirmektedir. Dil bu nedenle, içerik-nötr
bir şifre değildir.
Burada Mahkeme haklı mıydı? Dilin ifade edici gücünün değişiklik gösterdiği ve tam
eş anlamlısının bazı durumlarda kaçınılmaz olduğu doğru mudur? Kültürel yankılanmayı ve
dolgunluğu gözönünde bulundurarak, kabaca denk deyimler, ‘filer a l’anglais’ ile ‘Fransız
izni almak’ arasında hiçbir semantik fark olmadığını söylemek zor olacaktır. Dil bu gibi
durumlarda ifadenin anlamını renklendirir.
Fakat dil seçimini ifade serbestisinin kapsamlı koruması altına sokmak yeterince
önemli ve geçirgen midir? Öyle zannetmiyorum. Valerie Ford’un saldırısı, yine de, yün
mağazasının vitrininde ‘laine’ yanısıra ‘yün’ kelimesini sergilemiş olurdu. Tabii ki bu ifade
özgürlüğü hakkını koruyacağımız herhangi muhtemel semantik sürçme sorununa karşı garanti
etme değildir. Bu bunun gibi bir sürçmenin ticari işaretler bağlamında dahi meydana
gelebileceğini inkar etmek değildir. ‘Depanneur’ aynen bir ‘konfor mağazası’ değildir.
Anlamdaki farklar gerçektir; fakat bunlar nadirdir ve çok önemli değildir. Eğer genel bir
politika meselesi olarak kişiler üzerinde görevler ve yetersizlikler koyma durumundaysak,
riskin bunları temin edecek kadar yüksek olduğundan emin olmamız gerekir. Dilin bazı
durumlarda ifadenin anlamını tatlandırdığını göstermek sadece bu gibi heteronmy durumlarını
yakalamak için genel bir dil seçimini koruma politikası uyarlamayı garanti etmeyecektir. İçiçe
geçmenin bulunması yada bazı yabancı kelimelerin yada terimlerin adapte edilmesi tatminkar
bir alternatif olurdu.
Bu nedenle müstehcenlikle bu çekici benzerlik yanlış yönlendirilmektedir. Kişi
başlangıçta doğal dil seçimini ton yada güç seçimiyle eşit düzeyde olarak görme ve Cohen v.
Kaliforniya’da ABD Yargıtayı çizgisiyle gerekçelendirerek, dili sınırlamanın tüm bir iletişim
biçimini sınırlandırmak olduğunu öne sürme eğiliminde olabilir. Fakat müstehcen yada kaba
konuşmayı ifade serbestisi korumalarından hariç tutmak, yararlı yada hatta önceden kolayca
ayırdedilemez durumlarda gerekli olduğunu gösterebilecek ayırdedici bir aracı kaldırmaktır.5
Fransız ve İngiliz yakın denklerinin potansiyel tektipliği kaba konuşmanın gücü kadar ne
yayılmacı ne de yönlenmesizdir, dolayısıyla benzerlik yararlıdır. Kişinin kabaca
konuşmasında olduğu düşünülen biçimde İngilizce konuşmada olan genel lingüistik bir ton
yada pragmatik etki bulunmamaktadır. Bu nedenle semantik sürçmenin meydana gelmesi
açıklayıcı bir mesele olarak tabii ki doğru olsa da, dil seçimini ifade serbestisinin koruyucu
şemsiyesi altına taşıması gerekenin bu olduğu normatif tezini onaylamak güçtür.

4

YARDIMCI BİR TEZ

Dil seçiminin korunmasına doğru daha iyi bir yol muhakkak yardımcıdır. Belli dillerin
kullanımını sınırlamak sadece potansiyel dinleyicileri sınırlamaktadır yada bunlara ulaşmayı
daha da zorlaştırmaktadır, ve tüm muhtemel durumlarda bu ifade serbestisinin altında yatan
temel çıkarlardan birine zarar vermektedir.
Açık bir örnek alacak olursak: bir hükümetin politikalarının tüm yayımlanmış
eleştirilerinin lehindeki yorum herhangi dilde olabilecekken Ojibway’de olmasını gerektirerek
5

Cf. Kopyto per Corry, JA, 226: ‘Hiperbol ve renkli, belki hatta saygısız dil halkın ilgisini ve hayalini reform
gereksinimi doğrultusunda ateşlemek ve reformun başarılabileceği biçimi önermek için gerekli mihenk taşı
olabilir’. Per Goodman, JA, 259 ‘ılımlı, kibar, aşırılığa kaçmayan, yada bilimsel dilde hukuki olarak ifade
edilebilecek bir fikrin ifadesi, ham, kaba, nazik olmayan yada sert kelimelerle ifade edildiği için hukuk-dışı
olmaz’.

siyasi yorumun gazetelerde yer alabileceği dili kısıtladığını varsayın. Buradaki sorun
muhtemel semantik sürçme değil, fakat hem konuşmacıların hem de potansiyel
dinleyicilerinin kısıtlanmasıyla iletişim kanallarının kapanmasıdır.
Şimdi bu tez kabul edilmelidir ki, yasaklama gerekliliklerine daha az dayanmaktadır.
Kanada’nın 1969 Resmi Diller Sözleşmesi, örneğin çeşitli görevlilerin ve hükümet
makamlarının hem Fransızca hem de İngilizce kullanmasını gerektirmektedir, ve Quebec
Fransız Dili Sözleşmesi çalışan dünyada Fransızca kullanımını teşvik etmek için bu gibi
gerekliliklerin geniş kullanımını sağlamaktadır. Ve bunu kısmen sonunda dinleyici çıkarlarına
dayalı yardımcı gerekçelerle yapmaktadırlar. Fransız Dili Sözleşmesi, örneğin Fransızca’yı
normal ticaret ve Quebec Hükümeti dili olarak yerleştirmeyi, dolayısıyla frankofon
çoğunluğun her türlü iletişimi anlayabilmede taşıdığı temel çıkarını doğrudan korumayı
amaçlamaktadır. Ancak, bunun ötesinde dinleyici çıkarının anında görülen yararlarıyla
tüketilmediğini kaydetmek önemlidir. Dil kullanımı modellerinin kişilerin eğitim, mesleki
ilerleme, ve toplumsal ve coğrafi değişkenlik fırsatları dahil yaşam şansları üzerinde aynı
zamanda köklü ikincil etkilerinin olacağı iyi bilinmelidir.
Amaçlanan dinleyiciler halinde, konuşmacılar genel olarak dinleyicilerin anladığı bir
dilde iletişim yapmayı amaçlayacaktır. Ancak, bu temelde hiçbir dil düzenlemesi olmaksızın
herkesin çıkarlarına hizmet edilemeyeceğini varsaymamalıyız. Serbest pazar başka bir yerde
olabileceği gibi dilde de başarısız olabilir. Dinleyiciler lingüistik olarak bölümlendiğinde
ortak bir dil bulmada karmaşık koordinasyon sorunları olabilir. Azınlıklar çift-dilli yada çokdilli olduğunda azınlık dillerinin kullanımının devam ettirilmesinde toplu eylem sorunları için
potansiyel bulunur, ve çoğunlukların lingüistik azınlıkları bastırma riski bulunmaktadır. Yine
de, konuşmacıların niye dinleyicileri için en uygun dili kullanma özgürlüğüne ilgisinin
olduğunu görmek kolaydır. Ancak amaçlanmayan dinleyicilerin de iletişimin
anlaşılabilirliğine ilgisi bulunmaktadır. Sadece başkalarının size ne söylediği değil, fakat
genel olarak neyin söylendiği önemlidir. Konuşmacıların amaçlanmayan dinleyicilerin
ihtiyaçlarına hizmet etmek için daha zayıf, ve bazı durumlarda hiçbir güdüleri bulunmadığı
için, bu gerekli kullanım için başka bir gerekçe sağlayabilir.
Kişi birilerini aksi halde kullanacağının dışında bir dil kullanmaya zorlamanın bu
bağlamda konuşmacının vasıta seçimini sınırladığını ve dolayısıyla en azından ikna edici bir
haklı çıkarma talep ettiğini öne sürebilir mi? Bu iddiayı değerlendirmek için, konuşmacının
ilgisinin yapısı daha yakından değerlendirilmelidir. Kısmen, bu amaçlanan dinleyicinin
anlaşılır iletişime ilgisinden kaynaklanmaktadır: eğer kişi bunu yapamazsa bunlara ulaşma
niyeti başarısızdır. Fakat halen konuşmacının dinleyicisinin yasaklamayla sınırlandığı değil
sadece potansiyel dinleyicilerin genişletildiği durumu gözönüne alıyoruz. Ticari levhaların ve
reklamın başka bir dilin yanısıra Fransızca olması gerekliliği, örneğin konuşmacının
levhaların yöneltildiği dinleyiciyle iletişim kurma yeterliliğini kısıtlamaz. Bir konuşmacı belli
dinleyicilerin özel bir iletişimi almamasını isteyebilir mi? Şüphesiz, her ne kadar makul
örnekler ifade özgürlüğüne değil gizlilik hakkına dayanacaksa da.
Dil seçimini korumak için bu yardımcı tez her ne kadar bazı durumlarda başarısız
olabilirse de dolayısıyla önemlidir. Yaygın bireysel iki dillilik yada hatta uygun tercümenin
bulunması, gücünü azaltır. Etkin iletişim için gerekli olduğu yerde daha ayrımcı bir dil
seçimini koruma politikası aynı endişelere cevap verebilir ve daha az maliyeti olabilir. Ve
zaman içerisinde diller öğrenilebilir, bu nedenle bunu yapma gereksinimi dil öğrenimine
yapılan yatırımı teşvik eder. Quebec’in dil rejimi halen yirmi yıl öncesine göre daha az
ağırlıkla anglofon topluluğuna dayanır. Bunlar yardımcı tez üzerine kısıtlamalardır,
dolayısıyla dil seçimi için genel korumanın sadece yardımcı esaslarda tamamıyla savunulması
muhtemel görünmüyor.
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Ancak, dilin sadece ifade edici olmayan iletişim vasıtasına itirazına Yargıtay tarafından pek
değerlendirilmemişse de farkedilmiş üçüncü ve bağımsız bir cevap bulunuyor. Dil seçimi
korunmalıdır çünkü bir kimlik ve bireysellik ifadesidir:
Fransızca Dili Sözleşmesinin önsözünün belirttiği gibi, halkın kültürel kimliğini ifade edebileceği
vasıtadır. Aynı zamanda bireyin kişisel kimliğini ev birey olma duygusunu ifade edebileceği vasıta
anlamındadır (Devine, 375).

Bu, ifade serbestisinde akılcı geleneğin aksine romantik olanın bir yönüdür. Kapsamı düşünce
forumu yada pazar-yeri değil, fakat bir bireyle topluluğu arasındaki organik ilişkilerdir.
Bunun yardımcı tezin başarısız olduğu yerde dahi ve içerikten bağımsızlık tezi geçerli
olduğunda dahi başarılı olabileceği için bağımsız bir itiraz olduğunu söylüyorum.
Yukarıda kısım 2’de ortaya konulan teze dönersek, daha başka bir yanlışı görebiliriz.
İçerikten bağımsızlık tezi doğal bir dilin ‘bir şifreden başka bir şey olmadığını’ göstermez.
Aşağıdaki çatışmayı karşılaştırınız:
4. Bir bayrak kumaş parçasıdır,
5. Bu nedenle, bir bayrak bir kumaş parçasından başka bir şey değildir.
Çıkarsama bunu takip etmez çünkü bir bayrak hem kumaş parçası hem de kumaş parçasının
ötesinde birşey olabilir. Bunun gibi, bir dil içerikten bağımsız bir şifre ve içerikten-bağımsız
şifreden öte birşey olabilir. Eğer daha fazlası daha pahalı yapmaktaysa, aynı zamanda
bağımsız bir şifre olarak uygun biçimde tanımlanabileceği gerçeği bunu değiştiremez.
Hala daha da kesin olmak gerekirse, uydurmamız gereken korumayı haklı çıkarmak
için dilin bağımsız bir şifreden başka birşey olduğunu göstermeye dahi gereksinimimiz yok.
Doğal bir dilin bağımsız bir şifreden başka birşey olmadığı doğru olsa dahi, ve hatta dil
üzerine kısıtlamalar potansiyel dinleyicileri kısıtlamasa dahi, yukarıda sunulan tez hala
geçersiz olacaktır. Aşağıdakileri inceleyiniz:
6. Dil seçimi sadece ifade edici bir eylemse, ifade serbesitisini korumaya adaydır;
7. Dil bağımsız bir şifreden başka birşey değildir;
8. Dolayısıyla, ifade serbestisi, ifade dilini seçme özgürlüğünü içermez.
(7) doğru olsa dahi, (8) yine de bunu takip etmeyecektir, çünkü (8) dil seçimi hakkındadır,
dilin kendisi hakkında değil. Bu nedenle hata sadece (7)nin tartışılabilir yanlışlığında değil,
fakat soyut bir bütünlük olarak ‘dil’ ile bir eylem olarak ‘dil seçimi’ arasındaki belirsizlikte
yatmaktadır. Daha önceki bir benzerliğe başvurursak, aşağıdakileri karşılaştırabiliriz:
9. Bir bayrağı sallamak eğer sadece ifade edici bir eylemse ifade serbestisinin
korunması için adaydır;
10. Bir bayrak kumaş parçasından başka birşey değildir;
11. Bu nedenle, ifade serbestisi bayrak sallama özgürlüğünü içermez.
Burada, yanılsama varsayılan (10) gerçeği, basit biçimde (11) ile yapacağı birşey olmadığı
için patenttir. Bir bayrak, dil gibi ifade edici olmayı geçiniz herhangi türde bir eylem değildir.
Fakat özel bir dili konuşma, bayrak sallama gibi, aslında bir eylemdir ve çok muhtemelen
ifade edicidir. Dolayısıyla, vasıta ile mesaj arasındaki görünen ayrım ilgisizdir. Eğer yapılırsa
vasıta ve mesajın iki ayrı şey olduğu gerçeği vasıta seçiminin bir mesajı taşıma amaçlı
olamayacağını göstermeye dahi başlayamaz.
Burada savunulan ifade edici tez ile yukarıda reddettiğim semantik tez arasında ayrım
yapmak önemlidir. ‘Yaşasın özgür Quebec!’demeye izin verildiğini fakat ‘Vive le Quebec
libre!’ demenin yasaklandığını farzedin. En anlamlı olan hangisidir: anlam nüansları, tarihsel
ve kültürel yansımalar olduğu mu, ‘Vive’de şiirsel bir ses bulunduğu fakat ‘çok yaşa’ demede
bunun eksik olduğu gerçeği mi? Şüphe ediyorum. Dil seçiminin anlamı burada ne dediğinde

değil fakat ne gösterdiğinde yatmaktadır. Bunu Fransızca söylemek önerisel içeriği söyleyişin
dilin meşruluğunu ve ulus olmayla ilişkisini sergilediği gerçeğiyle desteklendiği için çifte
siyasi bir eylemdir.
Takip ettiğimiz tez normatiftir, fakat belli toplumsal gerçeklere dayanmaktadır.
Gerçekten durum dil kullanımının toplumsal yada bireysel anlamının bulunması olmadıkça
başarısız olur. Bu a priori olarak oluşturulamaz. Fakat en azından Kanada’da birçok
bağlamda yaptığına dair birçok delil bulunmaktadır. Daha önce söylediğim gibi, dilin ifade
edici işlevi yasa koyucular tarafından dahi kaçırılmamıştır. Fransız Dili Sözleşmesi
‘çoğunlukla Fransızca-konuşan halkın ayırdedici dili olan Fransızca, kişilerin kimliklerini
ifade ettikleri vasıtadır’ ile başlar...6 Burada ayırdedici biçimde ulusçu olan sadece
‘çoğunlukla’ frankofon olan bir grup kişinin ‘bir halkı’ oluşturduğu önerisidir. Çoğulcu bir
toplumdaki gerçek dil seçiminin her bir halka kimliğini ifade etmeye izin verdiğidir. Bunun
yapılış yolu geniş biçimde uzlaşmanın, içeriğin ve tarihin hükmünde toplumsal bir yaratıştır.7
Kanada’da, dil seçimi etnik kimliği ve siyasi tasdiki çok önemli olan birçok anlamı
taşımaktadır.
Özel bir dili kullanmayı seçenler dolayısıyla sıklıkla bir etnik yada kültürel grupla
özdeşleşme duyularının işaretini verirler. Bu çok yaygınlıkla dillerinin kullanımının bazı
toplumsal yada ekonomik maliyet koyduğu durumlarda azınlık dili konuşanlar için doğrudur.
Dil hedeflenen dinleyiciyle bir bağlantı, eşzamanlı olarak grubun içindekilerle dışındakiler
arasındaki sınırı zorlayan bir bağlantı kurar. Bu ayrım işareti sıklıkla azınlık dili
konuşanlarına değer kaynağıdır, ve meşru olarak da öyledir. Etnik kimliğin tek dilli azınlıkdili konuşanları tarafından dahi ifade edilebileceğine dikkat ediniz. Oyundaki ‘tercih’
düşüncesi zayıflatılmış olabilir. Dil kullanımının kendisine atfettiğim ifade edici özelliği
taşıması için, bir kişinin tercihlerin bulunduğu durumlarda kasıtlı olarak bir dili kullanmasına
ve başka birinden sakınmasına gerek yoktur. İfade edici eylemin, örneğin İngilizce yerine
İtalyanca konuşma değil, fakat basitçe sessiz kalmak yada başkalarının kendi adına
konuşmasına izin vermek yerine İtalyanca konuşma olmasına gerek vardır.
Dil aynı zamanda siyasi kimliğin bir ifadesi de olabilir. Quebec’in fransızlaştırma
politikaları sadece Quebec toplumunun farklılığını kutlayan siyasi bir duruşu değil fakat aynı
zamanda özerklik isteklerini de ifade eder. Azınlık dili kullanımının sıklıkla bir siyasi işaret
olması bir rastlantı değildir, ve bu gibi dillerin bastırılmasının sıklıkla akıldaki siyasi
amaçlarla üstlenilmesi de şaşırtıcı değildir. Estonya, Hırvat yada Gallerli konuşanların
hükümetlerince tabi tutuldukları çeşitli zorlama biçimleri milliyetçi politikalara şekil veren
toplumsal oluşumları bastırma isteğiyle harekete geçirilmekteydi.’ 8 Bu baskı adil değildi,
fakat yanlış oluşmuş da değildi: bu dillerin kullanımı aslında siyasi bir eylemdi.
Burada tekrar, belli bir dilin kullanımını gerektirmenin sonuçlarının diğerlerinin
kullanımını yasaklamaktan ayrılması muhtemeldir. Özel bir dili kullanmama kararı bazı
6

Eşit biçimde yetkin Fransızca versiyonu şöyledir: ‘Çoğunlukla frankofon olan bir halkın ayırdedici dili olan
Fransızca Quebec halkının kimliğini ifade etmesine imkan verir’.
7
Anlamın içeriğine-bağımlılık siyasi felsefedeki soyut tezin sınırlarının sergilenmesini sağlar. Bu konular sadece
‘ifade’, ‘dil’, v.s. kavramlarımıza atıfla çözülemez. Dil seçiminin her zaman , evrensel olarak yada ister istemez
ifade serbestisi ilkeleriyle korunduğu benim tezim değildir. Sadece böyle olduğu durumları belirlemeye
çalışıyorum. Bu içeriğe bakma gereksinimi dilin anayasal olarak pekiştirilmiş haklarla koruma için yanlış
olduğunu mu önerir? Burada bunlar hakkında hiçbir iddiada bulunmuyorum: soru hakların doğasına, ve belli
konuları sıradan siyasetin arkasına atmak için ahlaki ve kurumsal düzenlemelere çevrilmektedir. Konular iyi
bilinmektedir. Fakat genel bir noktayı kaydedebilirim. Dile olan ilgimizin toplumsal özelliği itibarıyla, sadece
bireyselleştirilmiş çıkarları koruduklarından haklar için uygunsuz bir konu olması gerektiğine itiraz edilebilir.
İtiraz, ilgilerin tamamıyla bireyselleştirildiği bazı ilginç farklı yolları dışarıda bıraktığı için çok acele yapılmıştır.
Örneğin, bireylerin belli kolektif mallara yönelik hakları olabilir. Bakınız, Green (1991) ve cf. Reaume (1988).
8
Siyasi tasdik sıklıkla fakat her zaman değil, etnik kimlikle çakışmaz. Bazı çift dilli Kanadalılar diğer grupla
herhangi etnik özdeşleşme duygusunu ifade etmek niyetiyle siyasi bir açıklama yapmak için postanelerde yada
sınır geçişlerinde ikinci resmi dillerini kullanırlar.

durumlarda ifade edici olabilir: bir direnç eylemi olabilir. Diğer durumlarda, özel bir dili
kullanmanın aslında ne dili özelliği itibarıyla bir etnik grubun dili olanla özdeşleştirme ne de
herhangi siyasi görüşü onaylamak olmadığı anlaşılabilir. Bir dil basitçe, lingua franca olabilir
ve öyle anlaşılabilir. Bunun da ötesinde, gerekli kullanım yükü işgücünün bölümlenmesiyle
kısmen hafifletilebilir. Şirketler ve bürokrasiler gibi örgütlenmelerin işlerini örneğin, İngilizce
kullanmak isteyenlerin bunu yapmalarının gerektiği düzenleme gücü olabilir. Ve
Yönetmeliklerin doğrudan bireylere uygulandığı yerlerde, sıklıkla bunu sınırlı içeriklerde ve
amaçlarla yaparlar. Bu gereken kullanımın zahmetli olduğunu inkar etmek değildir. Dilin
siyasi olarak milliyet yüküyle yüklendiği yerde, dil kullanımı neredeyse kaçınılmaz olarak
ifade edici bir eylemdir. Kullanım üzerindeki hem yasaklamalar, her ne kadar genellikle farklı
derecelerde olsa da hem de gereklilikler bu ifadeyi sınırlar.
Semantik tezin aksine, ifade edici tez yayılabilirdir; bir dilin kullanımının özne konuya
bakılmaksızın ifade edici bir işlevi olabilir. Valeri Ford’un mağazasındaki işaretin semantik
içeriğinden biraz ayrı toplumsal ve siyasi bir anlamı bulunmaktaydı. Aslında, Quebec
milliyetçilerinin sıklıkla tüccarlar tarafından İngilizce kullanımının sadece bir ticari başvuru
olmadığı fakat kısmen kolektif bir uygunsuzluk, bazen de hatta siyasi bir tahrik olduğunu
farketmişlerdir. Bunu bir bakımdan yalanlamak ve daha sonrasında İngilizce üzerine
yasaklamaları sadece bağımsız bir şifreyi düzenledikleri esasında savunmak ya körlüktür yada
ikiyüzlülüktür.
Bu ifade edici özellik herhangi bir noktada parçalanabileceği için, ticari bir levhada
dahi kişinin aynı amaçlara hizmet etmek için daha dar korumaları uyarlayabileceği hiçbir yol
görünmemektedir. Yardımcı tezin aksine, ifade edici tez daha geniş ilkeleri desteklemek için
yeterlidir. Bu teze karşı en güçlü itiraz oldukça farklıdır. Bu sözkonusu çıkarların kendilerini
korumak yada bunları ihlal etmelerini engellemek üzere başkalarını görevle-bağlı tutmak için
yeterince ağırlıklı yada genel olmadığıdır. Bu güvenilir bir durum mudur? Kişisel kimliği
düzenlemede etnisite ve milliyet gücü, yaygın biçimde hissedilen köklülük gereksinimi, ve
kültürün yapılandırıcı gücünün tümü bir etnik grupla özdeşleşmenin köklü bir beşeri iyilik
olabileceğini önermektedir. Bu gibi özdeşleşmeyi ifade etme oluşturduğu, güçlendirdiği ve
adapte ettiği ölçüde iyidir.
Belki kişi bu ilgilerin her ne kadar güçlü olsa da saf biçimde özel olduğuna itiraz
edebilir. Chafee’yi izleyen birisi, örneğin bu doğrultuda cezbedilmiş olabilir. İfade
serbestisinin altında yatan değerlerin aşağıdakiler olduğunu görmüştür:
Bireysel bir ilgi, kişilerin eğer hayat yaşamaya değerse kendileri için hayati olan konularda
düşüncelerini ifade etme gereksinimi, ve ülkenin sadece en akıllıca yolu benimsemesi için değil aynı
zamanda bunu en akıllıca biçimde takip etmesi için gerçeğin elde edilmesinde toplumsal bir ilgi
bulunmaktadır9 (Chafee 1964:33).

Chafee, toplumsal ilgiyi ihmal etmenin kişileri sistematik olarak konuşma serbestisinin
önemini küçümsemeye yönelttiğini düşünmüştür. Fakat toplumsal ilginin aslında içerdiğine
dair bu görüşü makul olmayan biçimde çok dardır. Ne ifade edici gereksinim sadece
bireyseldir ne de toplumsal ilgi bu gerçeğe ulaşmaktır. Sağlam kamu politikasına sadece
doğru olanla değil fakat aynı zamanda iyi olanla kılavuzluk edilmelidir. Etnik kimliklerin
ifade edilmesini ve araştırılmasını mümkün kılan ve destekleyen bir rejime, en azından bunlar
değerli yaşam biçimlerinin yapılanmasına yardımcı olduklarında, ortak bir ilgi bulunmaktadır.
Bu sadece kendi içinde iyi değildir fakat aynı zamanda dolaylı olarak bir etnik hoşgörü
iklimine ve lingüistik güvenlik kamusal iyiliğine, her birinin uyacak adil olmayan baskı
olmaksızın ana dilini konuşabilmesi için katkıda bulunmaktadır. İfade edici ilgi dolayısıyla
9

Paragraf, Amerika Anayasasına Birinci Değişiklikle korunan çıkarlara atıfta bulunmaktadır, fakat Chafee’nin
bu belgeyle korunmayan herhangi önemli ifade edici çıkar olduğunu düşündüğüne dair hiçbir delil
bulunmamaktadır.

genel değerdedir ve Mill’in ‘kişisel mülkiyet’ olarak adlandırdığı değildir; ihlali sadece ‘özel
bir zarar’ değildir (Mill 1962).
Burada kişinin ifade serbestisinin en derin ve en önemli köklerini bulduğunu ve
sorguladığım üç tez arasında ifade edici olanın dil seçimini korumayı tamamlamada çok
önemli olduğunu sanıyorum.
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6.

Nefret Propagandası ve Sözleşme Hakları
L. W. SUMNER

Nefret literatürü liberal toplumlar için köklü biçimde sorunludur çünkü en çok önemsenen
değerlerinden ikisi arasındaki garip bir çatışmayı açığa vurmaktadır. Diğer yandan, ırkçı
propagandanın yayılması, ne kadar tiksindirici olursa olsun, siyasi konuşmanın tanımlamasına
kolayca uyuyor görünmektedir. Irkçıların genellikle siyasi bir gündemi bulunmaktadır ve
görüşlerinin kamusal dolaşımı bu gündemin gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez bir vasıtadır.
Derin biçimde bağlı bulunulan siyasi kanaatleri savunma özgürlüğü liberal bir demokrasinin
köşe taşlarından biridir. Klasik olarak, bu özgürlüğün gayretle korunmasının hem bireysel
hem de toplumsal birçok önemli getiri sağladığı iddia edilmiştir. Bu gibi kanaatleri taşıyanlar
için bu özgürlük temel bir kendini ifade vasıtası sağlamakta ve yaygın biçimiyle kamu için
uygun gelenekselliği üretken karşı çıkış ve eleştiriye açığa çıkarmada önemli bir rol oynarken
demokratik sürece etkin biçimde katılma fırsatı temin etmektedir. İfade özgürlüğünden
çıkarılan bireysel yararlar ifade edilen fikirler dahilinde değişemezse de, toplumsal yararlar
aslında sözkonusu kanaatler popüler, rahatlık verici olmadığında, sinirlendirici yada hatta
saldırgan olduğunda en fazla olabilir. Propaganda etiketi yapıştırılacak herhangi yönetim
biçimi tanımı itibarıyla tartışmalı yada heterodokstur. Liberaller bu nedenle siyasi
propagandaya yüksek bir değer atfedecekler, ve vatandaşların serbestçe dağıtma haklarını
korumak için çok özen göstereceklerdir.
Diğer yandan, azınlıklar için nefretin yada küçük görmenin kamusal ifadesi bu
gruplara görünür bir zarar verebilir. Hiçbir toplum ırkçılıktan arınmış değildir ve görünür
azınlıkları düşük yada kötü gösteren propagandanın engellenmeyen dağıtımının bu zehrin
yayılmasını teşvik etmesi muhtemeldir. Hedef gruplar için ani sonucu azaltılmış kendinesaygı ve toplumsal düzenin değerli üyeleri oldukları kapsamın sorgulanması olacaktır. Bu
sonrasında sessizlik yada pasiflik – dikkat çeken makamlar için çok gayretli biçimde rekabet
etme yada başarı gücenme ve düşmanlık geri tepmesine yol açmasın diye toplumsal adalet
iddiaları öne sürme isteksizliği tepkisini teşvik edebilir. Çok kolayca gözdağı verilemeyenler
yine de ilerlemelerinin küçük düşürücü basmakalıplarla güçlendirilen ayrımla engellendiğini
görebilirler. Ne de onursuzluklar burada son bulmaktadır: düşmanlık yada küçük görmenin
ırksal sataşmalarla yada geçiştirmelerle, toplumsal dışlamalarla, kutsal yerlere saygısızlıkla ve
kişisel şiddetle ifade edilmesi muhtemeldir.
Nefret propagandası dolayısıyla liberalleri bireysel özgürlüğü korumayla toplumsal
eşitliği teşvik etme arasında seçim yapmaya zorlamaktadır. Yapacakları herhangi tercih bazı
önemli temel hakları çevreleyeceği yada daraltacağı için riskler yüksektir. Kanadalılar için bu
çatışma özellikle keskin bir biçim almaktadır. Bazı Avrupa hukuklarıyla ortak olarak, fakat
Birleşik Devletler’inkine keskin bir karşıtlıkla, Kanada’nın nefret propagandası yayılmasını
düzenleyen bir suç yasası bulunmaktadır. Bu yasaya karşı yakın geçmişteki karşı koyuşlar
ifade özgürlüğünün anayasal teminatıyla görünürdeki tutarsızlığının altını çizmiştir. Bu karşı
koyuşları ve mahkemelerin nihai hükmünü incelerken, başlıca amacım temel yasal hakların
doğası ve temellendirilmesiyle ilgili bazı sonuçlar çıkarmaktır. Fakat bunun ötesinde başka bir
amacım daha var. Yıllarca soyut hak esasında değil fakat sadece bu tür malzemenin

dağıtılmasını kontrol etmeye teşebbüs etmenin toplumsal maliyetinin bunu engellenmemiş
bırakmaktan daha yüksek olacağı pragmatik kanaati esasında nefret propagandasının suç
haline getirilmesine karşı sivil özgürlük görüşünü kabul ettim. Şimdi artık pek emin değilim,
ve niye fikrimi değiştirdiğimi açıklamaya (ve aynı zamanda anlamaya) çalışmak istiyorum.

1.

CEZA YASASI VE SÖZLEŞME

Kanada Ceza Yasası s.319(2) kapsamında ‘özel sohbetin dışında beyanlar ileterek herkes
istekle herhangi belirlenebilir gruba karşı nefreti teşvik eden herkes’ azami iki yıllık hapis
cezası gerektiren saldırısından suçludur.1 Bu kısmın amacı doğrultusunda ‘belirlenebilir grup’
‘kamunun renk, ırk, din yada etnik kökenle ayırdedilebilir herhangi kısmı’ olarak tanımlanır’.
Kısım 319(3) daha sonra aşağıdaki savunma programını eklemektedir:
Hiçbir kimse altkısım (2) kapsamında bir saldırıdan mahkum edilmeyecektir
(a) eğer iletilen açıklamaların doğru olduğunu saptarsa;
(b) eğer iyi niyetle, savunarak dinsel bir konu üzerine görüş belirtir yada buna teşebbüs ederse;
(c) eğer, beyanlar kamu çıkarının herhangi konusuyla ilgili olsaydı, kamu yararı için olanı
tartışma, ve eğer makul temeldeyse bunların doğru olduğuna inanmaktaydı; yada
(d) eğer, iyi niyetleyse, çıkarma amacıyla Kanada’da belirlenebilir bir gruba yönelik nefret üreten
yada üretme eğilimindeki konuları vurgulama amacındaydı.

Bu esnada, Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi s.2 belirtmektedir ki ‘herkes şu temel
haklara sahiptir:..... (b) düşünce, inanç, fikir ve basın ve diğer iletişim vasıtaları özgürlüğü
dahil ifade özgürlüğü’,2 Sözleşmenin s.2 kapsamında bu özgürlükler ‘sadece hür ve demokrat
bir toplulukta haklı çıkarılabilecek hukukun getirdiği bu gibi makul sınırlara tabidir’.
Nefret propagandasına Sözleşme karşı koyuşu için malzemeler bu nedenle
devredilmeye hazırdır. Şimdiye kadar bu karşı koyuş iki davada öne sürülmüştür: Keegstra ve
Andrews.3 Donald Andrews beyaz üstünlüğünü savunan Milliyetçi Bildirge adıyla bilinen bir
periyodik dergiyi yayımlamaya ve dağıtmaya dair aynı kısım kapsamında mahkum olurken,
James Keegstra s.319(2) kapsamında lise öğrencilerine Yahudi-karşıtı yorumlar yapmaktan
mahkum olmuştur. Her iki mahkumiyet de temyiz edilmiştir, ve her iki temyiz de kısmen
s.319(2)nin Sözleşmenin s.2(b)sinin haklı çıkarılamaz bir ihlali olduğu iddiasına dayanmıştır.
Bu ikinci aşamada, iki davayla takip edilen yollar ayrılmıştır. Keegstra’da Alberta Temyiz
Mahkemesi (diğerleriyle birlikte) bu tezi kabul etmiştir ve Andrews’da Ontario Temyiz
Mahkemesi savunmayı reddettiği ve Andrew’ın mahkumiyetini onaylamışken Keegstra’nın
tezini iptal etmiştir. S.319(2) 4-3 çoğunlukla desteklenmişken, her iki dava da Yargıtay’a
temyiz edilmiştir. 4 Keegstra sonunda asıl iddialarla ikinci defa yargılamaya bırakılmışsa da
Andrews’in mahkumiyeti teyit edilmişti. Bir defa daha mahkum edilmişti.

1

RSC 1985, c. C-46. Aşağıda tartışılan davalar temyiz aşamasına ulaştıktan sonra, önceki s.281.2 (RSC 1970,
c.C-34) s.319 olarak yeniden numaralandırılmıştır. Referans birliği için, tüm alıntıları yeni numaralandırmaya
çevirdim.
2
Kuruluş Sözleşmesi 1982 Bölüm I, 1982 Kanada Yasası’nın (UK) Cetvel B’si olarak, c.11.
3
R. V. Keegstra (1988) 43 CCC (3d) 150, 19 CCC (3d) 254 (1984) ters çevirme (bundan böyle sırasıyla
Keegstra (1988) ve (1984) olarak atıfta bulunulacaktır); R. V. Andrews (1988) 43 CCC (3d) 193 (bundan böyle
Andrews (1988)). R.v. Zundel (1987) 31 CCC (3d) 97 Ceza Yasasının o zamanki s.177’sine benzer bir karşı
koyuşu ortaya koymuştur. Burada gözönünde bulundurulmayacaktır.
4
R. V. Keegstra (1990) 3 SCR 697; R. V. Andrews (1990) 3 SCR 870 (bundan böyle sırasıyla Keegstra (1990)
ve Andrews (1990)).

İki davada hem duruşmada hem de temyizde Yüzeye çıkmış Sözleşme konularının
hepsini tekrarlamak yorucu olurdu. Neyse ki, tüm mahkemeler arasında iki sorunun önemli
olduğu genel bir anlaşma bulunuyor:
Kısım 2 konusu :
s.319(2) Sözleşmenin s.2(b)si ile korunan ifade özgürlüğü
hakkını ihlal eder mi?
Kısım 1 konusu :
Eğer öyleyse, bu ihlal Sözleşmenin a.1’inin ‘makul sınırları’
içerisine girer mi?
Bu iki soru hepsi de davanın çeşitli yargılama aşamalarında takip edilen üç muhtemel karar
yolunu ortaya çıkarmaktadır. P.157’deki akış şemasının gösterdiği gibi, s.319(2)yi
savunmayla sonuçlanan fakat sadece biri kesmeye giden iki yol bulunmaktadır. Keegstra ve
Andrews’daki çeşitli görüşleri ayırmanın iki farklı yolu vardır. Kişi sadece bunların nihai
amacına bakmaktadır: nefret propagandası yasasını ifade serbestisinin Sözleşme hakkının
haklı çıkarılamaz bir ihlali olarak mı görmektedirler? Bu bölümleme hattı yasanın çeşitli
destekçilerini (iki harici yolda olanları) muhaliflerinden (orta yolda olanlardan) ayırmaktadır.
Diğer yol sıkı biçimde s.2 konusunu ele almalarına bakmaktadır: nefret propagandası
yasasının Sözleşmenin herhangi ihlali olarak mı görmektedirler? Bu soruda yasanın bazı
destekçileri (solda olanlar) muhaliflerine (hala orta yolda olanlara) katılmaktadırlar. Her iki
ayrım hattı temel hakların doğasına ve temeline dair ilginç konuları öne çıkarmaktadır. Bu
konular sonraki iki kısımda incelenecektir.

2.

DENGELEME YASASI

Yargısal tartışmanın tüm tarafları bazı temel konularda anlaşmaktadırlar. Ceza Yasasının
s.319(2)’nin amacı ırksal, etnik ve dinsel azınlıkları kendilerine yönelik küçük görmenin yada
düşmanlığın yayılmasından kaynaklanması muhtemel zararlara karşı korumaktır. Azınlıklar
için eşit saygı liberal bir toplumda önemli bir değerdir. Sözleşmenin s.2(b)’sinin amacı
özellikle ifade edilen fikirler yada görüşlerin popüler olmadığı yada saldırgan olduğu
durumlarda ifade serbestisini korumaktır. İfade özgürlüğü liberal bir toplumda aynı zamanda
önemli bir değerdir. Nefret propagandasının sözkonusu olduğu yerde, bu değerler çatışıyor
görünür. Bu çatışmanın herhangi çözümü ister istemez bir diğerinin pahasına bir değerini
tercih edecektir.
Nefret propagandası yasasının savunucuları kendilerini bu örnekte eşit saygıyı
korumak için ifade özgürlüğünü sınırlamak istiyor olarak beyan etmişlerdir. Aksine, buna
saldıranlar kendilerini bu örnekte öncekini korumak için sonrakini riske sokmak istiyor olarak
beyan etmektedirler. Her ne kadar tartışmanın iki tarafı karşıt çıkarsamalara varmaktaysalar
da, her ikisi de buraya aynı birbirine karşı sözkonusu iki değeri dengeleme uygulamasına
girerek varmaktadırlar. Keegestra ve Andrews’da alt-mahkeme hükümleri Yargıtay için hem
çoğunluk hem azınlık görüşlerinin olduğu gibi bu dengeleme diliyle doludur5. Çoğunluk için
yazarak, Dickson CJ ‘nefret propagandasını yasaklamak ile ifade serbestisini temin etmek
arasındaki doğru dengeyi bulmaktan’ bahsetmektedir.6 Fakat dengeleme eyleminin en çok
incelenmiş ve geliştirilmiş bilgisi aşağıdakileri yazan McLachlin J. tarafından sağlanmıştır:
Sözleşmenin s.1’i kapsamında Mahkemenin işlevi tartma ve dengelemedir. S.1’e ulaşmadan önce,
Mahkeme sözkonusu yasanın Sözleşmeyle garanti edilen bir hakkı yada özgürlüğü ihlal ettiğini zaten
belirlemiş olmalıdır. Tek başına ihlal, ne var ki yasanın düşmesini gerektirmez. Eğer yasanın ihlal
edilen hak üzerine koyduğu sınır ‘makul’ ise ve ‘hür ve demokratik bir toplumda gösterilebilir biçimde
haklı çıkarılabilir’ ise, yasa geçerlidir. Yükünü devletin taşıdığı bu haklı çıkarmanın sergilenmesi bu
5
6

Bakınız, örneğin Keegstra (1984), 274-5, ve Keegstra (1988), 171, 176.
Keegstra (1990), 754; cf.734, 735.

s.2 konusu: ifade
özgürlüğünün ihlali mi?

Hayır

Evet

s.319(2)
geçerlidir

Alberta Mahkemesi Kraliçe Sırası
Ontario Temyiz Mahkemesi (çoğunluk)
s.1 konusu: haklı
çıkarılmış ihlal mi?

Evet

Hayır

s.319(2)
geçerlidir

s.319(2)
düşer

Ontario Yargıtayı
(azınlık)
Yargıtay (çoğunluk)

Alberta Yargıtayı
Yargıtay (azınlık)

dava bağlamında ihlal edilen haktan fazla gelen başka hakların yada çıkarların olduğunun
kanıtlanmasını içerir.
Hakimlerin s.1 kapsamında yerine getirmeleri gereken görev temelde bir dengelemedir. Bir
yandan temel bir hakkın yada özgürlüğün ihlali yada sınırlaması bulunmaktadır. Diğer yandan devletin
hakkın yada özgürlüğün tam uygulanmasından daha büyük önem, sınırlamanın konulması için makul
ve ‘sergilenebilir biçimde haklı çıkarılabilir’ yeterli önem verdiği çatışan hedef bulunmaktadır.
Uygulama büyük zorluk taşımakta, hakimin değer yargıları vermesini gerektirmektedir. Bu görevde
mantık ve öncül sınırlı yardım sağlayabilir. Bu amaç için belirleyici olması gereken, mahkemenin
toplumumuzun üstüne kurulduğu değerlerin ve özel durumdaki sözkonusu çıkarların anlaşılmasına
dayalı hükmüdür. Wilson J.’in Edmonton Journal’de belirttiği gibi, bu hüküm soyut olarak yapılamaz.
Platonik ideallermiş gibi değerler hakkında konuşmaktansa, hakim analizi bu bağlamda temsil edilen
farklı değerleri tartarak özel durumun gerçekleri içine kurmalıdır. Dolayısıyla ifade serbestisinin her
zaman bireysel onur ve toplumsal uyum hedefine üstün geleceği yada aksi söylenemez. Özel bir
davada sonuç dengeleyen hedeflerin önemine karşı, sözkonusu yasayla temsil edilen ifade serbestisi
ihlalinin anlamını tartmaya, yasanın bu hedefleri gerçekleştirme ihtimaline ve yasanın kapsamının bu
hedeflere orantısallığına bağlı olacaktır.7

Her ne kadar Dickson CJ ve McLachlin J. sonunda s.319(2) (biri sol kol yoldadır, diğeri
ortada) hakkında aksi sonuçlara varmaktaysa da, dengeleme uygulamasının doğası ve
gerekliliği üzerinde anlaşmaktadırlar. Açıkça yada üstü örtülü olarak, bu anlaşma Keegstra ve
Andrews’da her aşamada çeşitli hükümlerin tamamında uygulanmıştır. Her bir örnekte,
s.319(2)nin statüsüyle ilgili olarak varılan nihai çıkarsama bir yandan azınlıkları korumak ile
diğer yandan ifade özgürlüğü arasında elde ettiği denge hakkında bir fikri yansıtmaktadır.
Aynı zamanda dengeleme uygulamasında öne sürülecek sorularla ilgili olarak genel bir
anlaşma bulunmaktadır:8
1. s.319(s) hedefi önemli midir?
2. Yasa makul olarak bu hedefi gerçekleştirmesi muhtemel tedbirleri almakta mıdır?
3. Bu tedbirler yasanın hedefini gerçekleştirmesi için, ifade serbestisini mümkün
olduğu kadar az zayıflatmakta mıdır?
4. Sonuçtaki ifade serbestisi maliyetleri bu hedeften beklenen edinimlerle orantısal
mıdır?
Tüm taraflar azınlıklar için eşit saygının korumasının önemi üzerinde anlaştıkları için, ana
anlaşmazlık noktaları (2)-(4) sorularıdır. S.319(2)nin adli muhalifleri iki ana savunmayı öne
sürmektedirler. İlki nefret satıcılarının cezai takibinin fikirlerinin savunulması için kamusal
bir platform sağladığı için aslında kendini mağlup edici olabileceğidir.9 Buna cevaben,
yasanın savunucuları öncelikle nefret propagandasının toplumsal kınamasını ifade etmenin
vasıtası olarak dava etmenin sembolik etkisine işaret etmektedirler.10
Muhaliflerin ikinci tezi mevcut biçiminde, s.319(2)nin çok geniş biçimde çizilmiş
olduğu dolayısıyla ifade serbestisine çok fazla dayanmaktadır.11 Savunucuları yasaya konulan
çeşitli kısıtlamalar ve savunmalardan bahsederek bunu yalanlamaktadır:12
1. İletişim kamuya açık olmalıdır; s.319(2) özel sohbetler için geçerli değildir.
2. Korunan ‘belirlenebilir gruplar’ kamunun renk, ırk, din yada etnik kökenle ayrılan
kesimleriyle sınırlıdır.

7

Ibid. 844-5; cf. 846, 848, 863-5.
R. v. Oakes (1986) 1 SCR 103’ü takiben.
9
Keegstra (1988), 174; (1990), 852-3.
10
Keegstra (1990), 769.
11
Keegstra (1988), 175-8; (1990), 844-65.
12
Liste Keegstra’dan (1984) uyarlanmıştır, 274. Aynı zamanda bakınız Keegstra (1990), 772-83. Andrews
(1988), 219-19; ve Kanada Hukuk Reformu Komisyonu, Nefret Propagandası (Çalışma Belgesi 50, 1986), 30-8.
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3. Nefretin teşvik edilmesi ‘iradi’, yani kasıtlı olmalıdır. Suç dolayısıyla özel
içeriklidir, en azından taşıyıcı adına ifadenin muhtemel etkilerinin farkında olmayı
gerektirmektedir. Bu etkiler itibarıyla kayıtsızlık yeterli olmayacaktır.
4. İletilen açıklamaların gerçekliğini saptamak mutlak bir ihlal oluşturmaktadır.
5. Dini konular üzerinde iyi niyetle belirtilen görüşler dava edilmekten hariç
tutulmuştur.
6. ‘Kamusal yarar’ mevcuttur.
7. Mücadele etmek amacıyla nefret propagandasını kamusallaştırmak suç değildir.
8. s.319(2) kapsamında dava etmek için Başsavcının rızası gerekmektedir.
Aynı şey ortaya konuşan tartışmanın şartları için de geçerlidir. En temelinde bunun kamusal
politika hakkında bir savunma olduğu açık olmalıdır. İki önemli toplumsal değerin çatıştığı
yerde aralarında kabul edilebilir bir değiş tokuş yapmaya zorlanırız. Mahkemelerin
‘dengeleme’ konuşmalarında yaptığı tamamıyla budur. Verimli değiş tokuş yada denge,
değerlerden herhangi birindeki başka kazancın bir diğerindeki daha büyük kayıplardan ağır
geleceğidir. Azınlık gruplarının güvenliği yasalarla daha etkin biçimde korunmuş olacakken,
ki bu 2.319(2)den daha kısıtlayıcı bir iştir, nefret propagandasının yayılması üzerinde hiçbir
yasal kısıtlama olmasaydı ifade serbestisi daha iyi korunmuş olacaktır. Bu aşırı uçların
arasında bir yerde, daha zayıf yasalarla güç yeten ifade için daha büyük korumanın ırk
nefretindeki artıştan daha zayıf kalırken, daha güçlü yasalarla güç yeten azınlıklar için daha
büyük korumanın siyasi konuşmaya soğutma etkisinden daha hafif olacağı bir denge noktası
arıyoruz. S.319(2)nin o denge noktasını düzgün biçimde saptayıp saptamadığı tabii ki meşru
şüpheye açıktır. Bu yasanın anayasallığına dair adli tartışmanın ne hakkında olduğunu ortaya
koymaktadır.
Nefret propagandasını düzenleyen yasalar böylesi bir dengeyi sağlamayı
amaçlamasının gerektiği en başından itibaren anlaşılmıştır. 1966 raporu Kanada Yasalarının
yasalaşmasına yol açan Kanada’da Nefret Propagandası Üzerine Heyet (bundan böyle Cohen
Heyeti olarak anılacaktır) konuyu aşağıdaki şartlarda biçimlendirmiştir:
Kanada’daki hakim görüş ifade özgürlüğünün bir yandan hür toplum için gerekli tam ve açık yürekli
tartışmaya toplumsal ilgi ile diğer yandan kamusal düzendeki toplumsal çıkarlar ve bir diğer yandan
birey ve grup şöhreti arasında elde edilen dengeyi temsil eden, kazanılan bir hak olduğudur.13

Bu dengeye ulaşırken, Heyetin görüşü yüksek önceliğin ifade özgürlüğüne verilmesiydi:
Çatışan değerler arasında, tercih her zaman ifade özgürlüğünün suistimallerinin kanuni
yasaklamalarındansa ifade özgürlüğüne verilmelidir. Bu ifade özgürlüğünün bir mutlak olarak
değerlendirildiği demek değildir, fakat sadece daha yüksek değer verilmesinde ve yasal ölçeklerde
daha anlamlı ağırlık verilmesinde ısrar etmek, dolayısıyla [‘meşru’ ve ‘gayrı-meşru’ kamusal tartışma
arasındaki] sınır alanlarının yasal işaretleri her zaman bazı izinler maliyetinde özgürlüğe izin veriliyor
şeklinde olacaktır... yasalar aynı zamanda hür bir toplumun amacıyla ve gereksinimiyle amacıyla
uygun azami ifade özgürlüğüne izin verecek şekilde tasarlanmalıdır.14

Cohen Heyetinin önerdiği, aslında engelsiz ifade özgürlüğü lehine bir başlangıç varsayımıyla
başladığımız, ve daha sonra eşit değerdeki toplumsal değerleri korumak için en az kapsamlı
kısıtlamaları koyduğumuzdur. Her önerilen kısıtlama için sorulacak soru, dolayısıyla rakip
değerdeki marjinal kazancın ifade özgürlüğüne marjinal maliyette satınalmaya değer olup

13

Avam Kamarası, Kanada’da Nefret Propagandası Üzerine Özel Heyetin Raporu (1966), 61 (bundan böyle
Cohen Heyet Raporu olarak anılacaktır). Aynı zamanda bakınız, Hukuk Reformu Heyeti, Nefret Propagandası,
ch.2, s.I, ‘İfade Özgürlüğüne Karşı Nefrete Maruz Kalmama Özgürlüğü: Denge Arayışı’.
14
Cohen Heyeti Raporu, 61.

olmadığıdır. Kısım 319 her bakımdan, özellikle başarılı dava için oluşturduğu nispeten yüksek
eşikte Heyetin önerilerini izledi.
Eğer bu dengeleme denemesini anlamak için doğru yolsa (ve başka ne olabilir?), bu
ahlaki yada siyasi felsefecilerinkine yakın bir tartışma düzenine girmektedir. Her iki yönde de
ayrılmanın maliyeti yararlarını aştığında çatışan değerler arasındaki optimal dengeyi
belirledik. Fakat bu durumda optimal denge, herhangi sapmanın net değer kaybıyla
sonuçlanacağı noktadır, yani sözkonusu değerlerin toplamının azami olacağı noktadır.
Felsefecilerin bütün üzerinde değeri maksimize eden ahlaki/siyasi teori için bir ad
vermektedirler – sonuççuluk. Bu, taraflarının hepsinin bu sonuççu metodoloji üzerinde
anlaşmış göründüğü s.319(2) hakkındaki hukuk tartışmasının ilginç bir özelliğidir.
Bu şaşırtıcı bir sonuç olarak görünebilir. Yine de, yüzeysel olarak Sözleşme sonuççu
bir belge görünümünde değildir. Öyleyse Sözleşmede hakimlerin sonuççularmış gibi
davranmaları nasıl olmaktadır? Bu soruya tam bir cevap bizi konudan çok uzaklaştıracaktır,
fakat böyle ir cevabın nasıl olacağını çok kaba bir taslakta görmek çok kolaydır. Sözleşmenin
siyasi işlevi seçili toplumsal değerler takımı üzerinde bunları anayasal garanti altındaki haklar
olarak sağlamlaştırarak özel derecede bir yasal koruma sunmaktır. Bu şekilde hangi değerlerin
korunacağı en iyi karışım varsayımsal olarak hangisinin liberal demokratik bir toplumun
gelişmesini koruduğu kendiliğinden bir politika konusudur. Tercih edilen değerler ne olursa
olsun, ne var ki hem birbirleriyle hem de aynı derecede anayasal koruma görmeyen diğer
değerlerle çatışmaya yeterli olacaklardır. Bu çatışmalar Sözleşmede yerleşik soyut ve özensiz
formüllerin yorumlanmasını gerektirecektir. Hakimler birtakım önemli toplumsal değerleri
koruyan fakat bir Sözleşme hakkına dayanıyor görünen yasalarla karşılaştıklarında, ve
kendilerine kılavuzluk edecek belirsiz olmayan hiçbir öncülleri olmadığında, çatışan değerler
arasında makul bir denge aramaktan başka nasıl ilerleyebileceklerini görmek zordur. Fakat bu
durumda amaçları genelde en iyi sonucu verme umudunu veren çatışmanın çözümlenmesi
olacaktır.
Burada hakların doğası ve rolü hakkında önemli bir ders bulunmaktadır.15 Meşru
haklar en iyi halde işlevi önemli bireysel ve toplumsal değerleri korumak olan araçlar olarak
görülür. Bunlar bu işlevi iyi – yani, bir optimal, yada en azından sözonusu değerler arasında
kabul edilebilir denge elde ettiklerinde yerine getirdiklerinde ahlaki olarak haklı çıkarılır. Bu
hakların ahlaki/siyasi tezin nihai öncülü olamayacağı; fakat koruyacakları değerler artı bu
değerlerin birbirine karşı nasıl tartılacağının anlaşılmasını belirten öncüllerden çıkarılan
sonuçlar olarak izleyebileceğini çıkarılır. Yüzey üzerinde görünen soyut hak için çekici
gelirse gelsin, kamu politikası konularıyla ilgili sonuççu tezler olarak daha derin bir derecede
anlaşılmalıdır. Bu bağlamda anayasal hüküm malın hak için öncelik ve temel teşkil ettiği
genel ahlaki/siyasi tez düzenine uyar.
Tüm bunlarda rahatsız edici olan ne çatışan değerlerin orantılanmasına gerek olmadığı
yada optimal dengenin azamileştirici tercih olduğu değil, fakat bütün bu uygulamayı
gerçekleştirenin hakimler olduğudur. Politikacıların aksine seçmene cevap verme durumunda
değildirler, ve özel heyetlerin yada komisyonların aksine deneysel veriler toplamak için çok
küçük fırsatları vardır. İfade özgürlüğü ve ırksal hoşgörü arasındaki alışveriş gibi geniş
toplumsal politika sorunlarında bilgili hükümlere ulaşmaları nasıl beklenebilir ve vardıkları
hükümlerden nasıl sorumlu tutulabilirler? Hakimlerin birincil araştırmalara girişmek için çok
az fırsatı varken başkalarının bulgularından yararlanabileceklerini ve yararlandıklarını
yansıtarak bilginin değerinin düşürülebileceğinden endişe etmektedirler. Şüphesiz,
çıkarsamaları geniş ölçüde sezgisel kalmaktadır; bunlar dediğimiz gibi hüküm çağrılarıdır.
Ancak bu, uygulamacı sonuççular bölgeye girdikçe hakimlerin rolü olabilir. Sözleşmenin
soyut hakları yorumlama istemektedir ve bu yorumlamanın çoğu yine de bunları toplumsal
15

Hakların Ahlaki Temellerinde (Clarendon Press, Oxford, 1987) tartıştığım bir ders.

olarak optimal yollarla tanımlama biçimini alacaktır. Eğer bu işi hakimlere vermezsek, bunları
kime yükleyebiliriz?

3.

DAHİLİ v. HARİCİ SINIRLAR

Daha önce, s.319(2) üzerine adli görüşlerin sınıflandırılabileceği iki farklı yolu ayırdım.
Bunların ilkini şimdi dengeleyen, anayasallık konusunu çözen sonuççu maliyet/yararın çıktısı
belirleyebiliriz. Bu bölümleme hattı daha önce söylediğim gibi ilki azınlıkların korunmasında
ifade özgürlüğündeki marjinal kaybın marjinal kazançla dengelendiği görüşünü alarak,
ikincisi karşıt zihinde olarak nefret propagandası dostlarını düşmanlarından ayırmaktadır.
İkinci bölünme hattı tüzüğün dostlarının ortak varış yerlerine ulaştığı farklı rotalarla ilgilidir.
Burada kritik soru s.319(2)nin – tüm dostları böyle olmadığı üzerinde anlaştıkları için, s.2(b)
ifade özgürlüğü hakkının haklı çıkarılamaz bir ihlali olup olmadığı değil fakat bu hakkın
herhangi ihlali olup olmadığıdır. Bu Andrews’ta Ontario Temyiz Mahkemesini bölen
konudur. Grange and Krever JJA’yı içeren çoğunluk, Keegstra’da Kraliçe Masası Alberta
Mahkemesi’nde s.319(2)nin s.2(b)yi ihlal etmediğinde Quigley J.’ye katılmaktadır. Cory JA,
Andrews’da azınlık görüşünü belirtirken Keegstra’da (Alberta Mahkemesinin aksine, ihlalin
s.1 şartları kapsamında haklı çıkarılmış bulmaktadır) yaptığı yönünde Alberta Temyiz
Mahkemesine katılmaktadır.
Grange JA Sözleşmede ‘Herşeyin “ifade özgürlüğü”nün yorumlanmasına dayandığını’
gözlemektedir.16 Görünürde, s.2 ile garanti edile çeşitli haklar niteliksizdir: ‘Herkes şu temel
özgürlüklere sahiptir: ... (b) Düşünce, inanç, fikir ve ifade özgürlüğü’. ‘aşağıdaki durumlar
hariç ifade özgürlüğü değil’ fakat sadece ‘ifade özgürlüğü’, nokta. Bu mutlakçı dile rağmen,
ne var ki Grange JA ve diğer benzerleri s.2(b) ile tanımlanan hakkın mutlak olmadığı
görüşündedirler. Nefret propagandası konusunu bir yana bırakarak, hakkın müstehcen,
kışkırtıcı yada onur kırıcı ifadeyi korumadığını iddia etmektedirler. Grange JA korunmayan
ifade biçimleri arasında grup karalamasını içermektedir: ‘Benim görüşüme göre [s.2(b)]
temyize gidenlerinki gibi hiçbir zaman nefret beslemeye anayasal koruma sunma amaçlı
değildi ve bunu vermemektedir... Basitçe [s.319(2)]nin konuşma özgürlüğünün geleneksel
korumasını yada Sözleşmenin s.2(b)sini ihlal ettiğine inanmıyorum.’17 Quigley J. aynı
görüştedir: ‘Benim görüşümde, “ifade özgürlüğü” kelimeleri Sözleşmenin s.2(b)sinde
kullanıldığı şekliyle kısıtlanmamış bir konuşma yada ifade hakkına izin veren mutlak bir
özgürlük ifade etmez. Özellikle, Ceza Yasasının [s.319(2)] Sözleşmenin s.2(b)si ile tanınan
ifade özgürlüğünü ihlal etmediğini düşünüyorum.’18
Aynı konuyu tartışmasından sonra, Cory JA tamamen zıttı sonuca varmaktadır: ‘Her
ne kadar çirkin görünse de, barodaki davada kullanılan ifadeler Sözleşmenin s2(b)sinin
hüküm alanına girmektedir.’19 Nefret propagandası davalarını ele almalarında, bu nedenle alt
mahkemeler s.2(b)nin iki biraz farklı yorumunu sunmuştur. Geniş yorumlamada basitçe
söylüyor göründüğü anlamındadır: ifade özgürlüğü hakkı niteliksizdir. S.319(2) açıkça bu
hakkı nitelediği için, açıkça s.2(b)yi ihlal etmektedir; geçerliliği konusu sonrasında s.1’e
atfedilmelidir.20 Dar yorumlamada, aksine, müstehcenlik, tahrik ve karalama (grup karalaması
16
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dahil) kapsamından hariç tutulduğu için s.2(b) zaten bazı zımni nitelikleri içermektedir. Bu
yazıda s.319(2) s.2(b) hakkına dayanmaz ve dolayısıyla s.1’e atıfla haklı çıkarılması
gerekmez.
Bu rekabet eden yorumlamaların öne çıkardığı hukuk konuları ilginç ve önemlidir.
Bunlardan biri Sözleşmenin çeşitli özel kısımlarının önceden bulunan yargıda mevcut
birleştirici haklar olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yada Sözleşmenin açık bir
listeyle başlayıp başlamadığıdır. Eğer önceki görüş alınırsa, ifade özgürlüğü Sözleşme-öncesi
bölümde açıkça mutlak olmadığı için, s.2(b) zımni olarak yorumlanacaktır. Eğer sonraki
görüş tercih edilirse bu dahili sınırlar gerekmez, ve hak çok daha geniş bir kapsamı var olarak
yorumlanabilir. İlgili bir konu Sözleşme ile Amerika Haklar Bildirgesi arasındaki yapısal
farklılıkla ilgilidir. Sonraki s.1 ile hiçbir benzerlik içermediği için, soyut haklarının kapsamı
üzerinde hukuki olarak konulan sınırlar sıklıkla dahili ve zımni olarak ele alınmalıdır. Eğer
benzer sınırlar sonrasında Sözleşmeyle sayılan çeşitli haklar olarak yorumlanırsa, s.1’in işlevi
önceden ayrılır. S.2’nin geniş yorumlanmasının s.1’e çatışan değerlerin kaçınılmaz görevini
ayırdığı için bu nedenle Sözleşmenin özel niteliğiyle daha uygun olduğu düşünülebilir.
Öyle ki, herhangi durumda hem çoğunluğun hem de azınlığın dar anlamı üzerinde ve
s.1’in dengeleme rolü üzerinde anlaştığı Yargıtay tarafından sonunda alınan görüştü. Ticari
ifade davalarında ortaya konulan analiz çizgisini takiben,21 Mahkeme herhangi etkinliğin ‘bir
anlamı taşıdığı yada taşımaya teşebbüs ettiği’ sürece ifade niteliğinde olacağı kapsamı
dahilinde, o anlamın içeriğine bakılmaksızın herhangi s.2(b)nin ‘geniş ve liberal
yorumlanması’nı tercih etmiştir.22 Tüm ifadeler fiziksel olarak şiddetli bir biçim almadıkça
sırasıyla s.2(b) koruması altına girmektedir. Nefret propagandası normalde şiddetli bir
biçimde taşınmadığı için, s.2(b) bunu yayma hakkını garanti eder.23 Bu hakkın eşit yada daha
büyük önemde mülahazayla üstün tutulup tutulmadığı sorusu daha sonra s.1’e atfedilir. Bu
soru üzerinde Mahkeme, tabii ki Ontario Temyiz Mahkemesinden Cory JA’ya katılan
çoğunluk ile Alberta Mahkemesiyle taraf olan azınlık arasında bölündü.
Bir filozofun gözünde, Sözleşmenin s.2(b)si ile garanti edilen hakkın kapsamıyla ilgili
bu hukuk tartışmasında neyin riskte olduğunu anlamak biraz zor olabilir. Yine de, iş davalara
kaldığında nefret propagandası yasasının tüm dostları aynı köklü esasta savunurlar, yani ifade
özgürlüğü ile azınlıkların korunması arasında makul bir dengeye ulaşılır. Dolayısıyla, önemli
ahlaki/siyasi sonuç üzerinde birleşmişlerdir, ve sadece hukuki açıklama üzerinde görünürde
bölünmüşlerdir. Bir taraf maliyet/yarar dengelemesini diğeri s.2(b)nin ihlalini s.1’in ‘makul
sınırları’ içerisinde yorumlamak için aynı hesaplamayı kullanırken, s.319(2)nin ilk olarak
s.2(b)yi ihlal etmediğini göstermek üzere değerlendirmektedirler. Her iki taraf da s.319(2)nin
Sözleşmeyle uyumlu olduğunda hemfikir olduğu için, anayasal konuların hangi yorumunu
seçtikleri niye bir sorundur?
Bunun önemli olduğunu düşünmek için meşru bir neden hayal edebilirim: s.(1)e
sağlam bir dengeleyici rol tahsis etmenin Sözleşmenin bütün olarak daha tutarlı
yorumlanmasını sağladığı düşünülebilir. Ancak, aynı zamanda s.2(b)nin daha dar
yorumlanmasının tercih edilmesi için felsefi bir gerekçe görebilirim. Soru ifade özgürlüğü
hakkını dahili olarak sınırlanmış mı yoksa bir hak dahilinde mi olarak görmemiz gerektiğidir.
Önceki görüşte nefret propagandasını yayma hakkının hiçbir Sözleşme koruması
bulunmamaktadır; ikinci görüşte böyle bir koruma bulunmaktadır fakat daha ağırlıklı bir
hakla, azınlıkların ırk nefretine karşı korunması hakkıyla alınmaktadır. Şimdi birçok
bağlamda bu ayrım normatif bir fark doğurabilir. Bir kamusal yol boyunca yürüme hakkım
var fakat eğer aynı yolu kullanacak olursanız benim yolumdan çıkmanızda ısrar etmeye hiçbir
hakkım yok. Çünkü benim adıma hiçbir hakkı ihlal etmemektesiniz, beni kendi etrafınızda
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dönmeye zorladığınız için hiçbir tazminat borcunuz bulunmamaktadır. Aksine, arazim
üzerinde mülkiyet haklarım bulunuyor fakat yerel hükümetin bir kamu projesi için bu araziye
el koyma hakkı bulunmaktadır. El koyma benim mülkiyet haklarımı ihlal ettiği için, kaybım
için bana hiçbir alacağım bulunmamaktadır. Felsefi vurgu hakiki bir hakkın haklı çıkarılabilir
biçimde ihlal edildiği yerde öncesinde hiçbir zaman var olmamış gibi sadece
parlatılmadığıdır. Bundan çok, hak sahibine düzeltici eylem hakkı verecek normatif anlamda
birşeyler meydana gelmiştir. Öncesinde hiçbir hak olmadığında, herhangi türde hiçbir
düzeltme borcu bulunmamaktadır.
Yargıtay şimdi geri dönülmez biçimde ‘ifade serbestisinin korunan alanına geniş,
kapsamlı bir yaklaşıma’ adanmış görünmektedir,24 özel bir durumda korumanın gücünü s.1’e
atfen belirlenmeye bırakarak.25 Dolayısıyla ırkçıların anayasal olarak korunan nefret
propagandasını yayma haklarının bulunduğunu, fakat bu hakkın kastedilen kurbanlarını
korumak için haklı biçimde ihlal edilebileceğini belirlemiştir. Mahkeme, sonrasında normatif
kayıpları için Keegstra ve Andrews’a tazminat borcunun olduğunu kabul etmeye hazır mıdır?
Mahkeme bunların suçtan mahkum olduklarını görmeye istekli olduğu için, görünürde hayır.
Fakat o zaman davalarının sonuçlanması nefret propagandasının, kısıtlanmasının başta hiçbir
hak ihlali olmayacağı biçimde hiç kimsenin katılmaya hakkının bulunmadığı bir ifade biçimi
olduğunu bulmaktan nasıl köklü biçimde ayrılmaktadır?
Katı biçimde yargısal mülahazaların bizi ayırıcı anayasal belge olarak Sözleşmenin en
iyi yorumlanmasında içerikler halinde s.2(b)nin geniş yorumlanmasına ve s.1 için buna
karşılık gelen etkin role yönlendirebileceğini gördük. Ancak yorumlayıcı konu hakkında
düşünmenin başka bir yolu bulunmaktadır. Tüm mahkemelerin sorduğu aynı soruyu
s.319(2)nin onaylanacağını mı yoksa kaldırılacağını mı, yani hangi alternatifin daha iyi
kamusal politika sağlayacağını sorduğumuzu düşünün. Bir an için s.319(2) gibi yasalar için
iyi bir sonuççu neden olduğunu farzedin. Bu durumda, hangi yorumlayıcı yaklaşımın yasanın
nefret propagandasının yayılmasından vazgeçirme hedefini ilerletmesi daha muhtemeldir?
Nefret yayıcılarına Devletin ihlal etmede yada en başta bunu tanımamada haklı olduğu
görüşlerini yayma yasal hakkını tanımak daha mı etkin olacaktır? Şu şekilde diyelim,
s.2(b)nin ifade özgürlüğü üzerine dahili sınırlarıyla dar yorumlanması ahlaki ve siyasi olarak
s.1’in harici denetlenmesinde dar yorumlanmaya tercih edilebilir bulunabilir.
Yorumlayıcı soru hakkında başka hiçbir şey söylememek Yargıtayın fiilen uydurmaya
hazır olduğu anayasal korumanın derecesinin yanlış yönlendirici bir izlenimini nefret
propagandasına bırakacaktır. Bir yandan, bütün Mahkeme (şiddet-içermeyen) ifadenin
içeriğine bakılmaksızın s.2(b)nin koruması kapsamına girdiği resmi görüşünü paylaşmaktadır.
Diğer yandan, çoğunluk aynı zamanda nefret propagandasının içeriği nedeniyle sadece zayıf
korumayı hak ettiği görüşündedir.26 Çoğunluk için yazarak, Dickson CJ s.319(2) ile
yasaklanan ifadenin sadece belirsiz biçimde s.2(b) kapsamındaki değerlere bağlı olduğunu’ –
yani gerçeği topluca arayış, bireysel kendini-geliştirme ve tüm vatandaşların siyasi sürece
etkin katılımı savunmaktadır. Şimdi bu çıkarsama tabii ki tartışmaya açıktır (azınlıkça
tartışılmaktadır).27 Fakat oldukça açık etkisi s.2(b)nin nefret propagandası korumasını
zayıflatmaktır; Dickson CJ’nin belirttiği gibi bu malzemeye ‘s.1 analizinde en büyük ağırlık
verilmemelidir.28 Nefret propagandası anayasal olarak korunan ifade kapsamına
girmekteyken, bu alanın merkezinden çok çevresinde bulunmaktadır. Eşik bu nedenle s.2(b)
hakkını sınırlama lehine başarılı bir s.1 savunması için düşürülmüştür: bu davadaki haktan
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üstün kılınmak için yeterince ağırlıklı sayılan yarışan değerler daha yüksek başlangıç koruma
derecesi uydurulan bir ifade biçimini sınırlamak için çok zayıf olabilir.
Mahkeme çoğunluğu bu nedenle siyasi ifade üzerinde içerik sınırlamaları konusunda
kendisiyle anlaşmazlık içindedir. Nefret propagandasının özel içeriğinin anayasal korumasını
azaltmakla niye yetinmesinin, fakat tamamen kaldırmamasının gerektiği açıklanmamış
kalmaya devam etmektedir. Ancak, çoğunluğun aldığı çizginin nefret propagandası yasasının
s.1 analizinin sonucunu önceden belirlediği bariz görünmektedir; eğer eşik zaten
düşürülmüşse çoğunluğun bunun üstüne çıkacak bir savunma bulabilmesi pek şaşırtıcı
değildir. McLachlin J.’in azınlık adına vurguladığı gibi, bütün savunma dairesel
görünmektedir: ‘Eğer kişi s.319(2) ile garanti edilen konuşmanın tehlikeli ve değersiz olduğu
öncülünden başlarsa, ifade serbestisini korumak için ortaklaşa-teklif edilen haklı çıkarmalara
böylece hizmet edildiği sonucuna varmak kolaydır.’29 Tabii ki, çoğunluğun yaklaşımı
s.2(b)nin daha dar yorumlanmasına bağlılıkla uzlaşmaktadır. Sözleşme hakkının alanı ne
kadar geniş olursa, gücünün yeteceği koruma en azından uçlar etrafında o kadar ince
olacaktır.30

4.

NEFRET PROPAGANDASI VE SİVİL ÖZGÜRLÜKLER

İfade özgürlüğü sınırlamaları s.2(b)de zaten saklı yada s.1 ile konulmuş olsun, bu gibi sınırlar
olduğu açıktır. Aynı zamanda Keegstra ve Andrews’ın bu sınırların uygun yerleşiminin
nihayetinde bir kamusal politika olduğu yargısından serbest görünmektedir. Nefret
propagandası yasası sadece eğer çatışma içerisindeki iki önemli toplumsal değer arasında
makul bir denge sağlamışsa Sözleşmeyle uyumludur. Bu nedenle temel konuyla karşı
karşıyayız: yasa ifade özgürlüğüne çok yüksek maliyette azınlıkları karalamadan korumakta
mıdır?
Yargıtay azınlığı ve Alberta Temyiz Mahkemesi gibi, sivil özgürlükçüler bu soruyu
olumlu olarak cevaplamaktadırlar. Durumları lehine bazı güçlü mülahazaları biraraya
getirmeleri mümkündür.31 Yaşamının yirmi yılı boyunca s.319(2)nin Kanada’daki ırksal
hoşgörü düzeyi yada hatta nefret propagandasının yayılması üzerinde hiçbir ayırdedilebilir
etkisinin olmadığını iddia etmektedirler. Aslında, tiksindirici görüşleri için değeri
ölçülemeyecek reklam sağlayarak, nefret taşıyıcılarına karşı mahkeme tutanakları da yasaların
koruyor göründüğü grupların durumunu kötüleştirebilir. Ancak bu, hukukun siyasi konuşma
üzerinde soğutucu etkisinin bulunduğu olabilir, çünkü Cohen Heyetinin aklında bulunan ırkçı
mutaassıplara değil fakat masum yada ilerlemeci taraflara uygulanma eğiliminde olmuştur.
Eğer diğer siyasi ifade biçimlerini tehlikeye sokmaksızın nefret propagandasının silinmesinin
bir yolu olsaydı, sivil özgürlükçülerin söylediğine göre ceza yasalarına hiçbir itirazları
olmazdı. Fakat bir yasanın dikkatlice tasarlanmış olsa dahi suistimal edilmeyeceğini ve yanlış
uygulanmayacağını düşünmek Ütopyacıdır. Bu durumda, ayrımcılığa karşı azınlıkları
korumada başarılı olsa dahi, bu başarı kabul edilemez yüksek bir maliyette gelecektir.
Bunlar geçmişte kabul ettiğim çok güçlü tezlerdir. Şimdi kendimi artık bunu
yapabilecek durumda görmüyorum, en azından eski kendimden emin olma düzeyinde. Beni
bu konuda sivil özgürlük müttefiklerinden ayıran ne olmuştur? Bir şey için, Keegstra ve
Andrews’ın takibiyle nefret propagandası yasası halen haklı hedeflerine, yani yorulmaz ırk
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düşmanlığı tüccarlarına karşı kullanılmaktadır. Yasa anayasal karşı koymaya karşı direndiği
için, Cohen Heyetinin aklında olan nefret propagandasının kendisi üzerinde bir tür soğutucu
etkisi olmaya başlayabilir.
Daha önemlisi, birçok mükemmel biçimde sıradan Kanadalı tarafından hissedilen ve
ifade edilen ırksal ve etnik azınlıklara karşı hoşgörüsüzlüğün derinliğinden ve kesinliğinden
daha fazla etkilenmeye başladım. Bu kişilerin çoğunun taassuplarında Keegstra yada Andrews
gibi takıntılı olduklarına inanmazken, aslında nefret yayanlar tarafından ekilen düşmanlık
tohumları için çok verimli bir temel sağlamış olmalarından korkuyorum. Bu potansiyel
dinleyicilere bir şeyler ekmek amacında olan fırsatçıların eksikliği yok. Vancouver’da bir
telefon hattı ilgili arayanlara Holocaust’un bir Yahudi aldatmacası olduğunu, bir Yahudi
komplosunun medyayı kontrol ettiğini ve beyaz-olmayan ‘yabancılar’ın Kanada’ya göç
ettikçe suç ve toplumsal sorunlar ithal ettiğini iddia eden çeşitli kayıtlı mesajlar
sağlamaktadır. Toronto’da benzer bir servis yerli kişilere ırkçı lekeler sürmektedir. Bunun
ötesinde ırkçı hoşgörüsüzlüğün Kanada’da artmakta olduğuna dair bazı deliller
bulunmaktadır. Son sekiz yılda B’nai Brith Kanada İnsan Hakları Birliği azınlık gruplarına
karşı tavırları incelemiştir. Dehşet içinde, araştırmacılar ‘tüm azınlıklar hakkında önyargılı
fikirler beyan etmek üzere nüfus adına artan bir isteklilik’ keşfetmişlerdir.32
Aynı zamanda Kanada ırksal nefreti için hedef kayması olarak gördüğümden
etkilendim. Keegstra ve Andrews gibi eski muhafızlar Yahudilere saldırmaktalarken, çoğu
mutaassıp şimdi en azından aynen frankofonlarla yada yerlilerle yada siyahlarla yada
Asyalılarla ilgili görünmektedir. Kanadalı Yahudilerin şimdi Yahudi-karşıtı propagandaya
karşı özel korumaya gerek kalmayacak kadar yeterince güvende oldukları savunulabilir, hatta
savunulmaktadır.33 Bu böyle olsa da, aynısı Siyahlar yada Metis yada Sihler için iddia
edilemez. Bu toplumsal olarak marjinalleşmiş ve nispeten güçsüz gruplar, bana öyle
görünüyor ki çalışanların, arazi sahiplerinin, polisin, bürokratların ve çetelerin ırkçı tavırlarına
karşı ciddi risktedirler. 1992 başlarında polis bir grup neo-Nazi dazlağı, siyah ve beyaz neoNazi çeteleri arasında çatışmaların olduğu Montreal’de siyah bir ailenin oturduğu bir daireye
bomba atacaklarken birkaç dakika önce yakaladı. 1988’den bu yana Toronto’daki beyaz polis
görevlileri sekiz siyah sivili öldürdü, bazıları sakat kaldı. Quebec’te şüpheli ölüm olaylarını
araştıran bir görevlinin raporu Montreal polis gücünde ‘tamamen kabul edilemez’ düzeyde
ırkçılık bulurken Manitoba’da adalet sisteminin bir sorgulaması yerli halka karşı önyargılı
olunduğunu buldu. Bu ve diğer yollarla sergilenen ırk tavırlarının nefret propagandasında
görünür azınlıkların olumsuz gösterilmesiyle kuvvetlendirilmeye ve meşrulaştırılmaya yeterli
olduğunu düşünmek imkansız görünmemektedir.
Kanada ırkçılığı yalıtılmış bir sorun değildir. Derinleşen bir ekonomik gerilemenin
tetiklemesiyle, ırksal hoşgörü ifadeleri belki hoşgörünün düzeyi de, çoğu sanayileşmiş
toplumda artmaktadır. Birleşik Devletler’de nefret suçu olayı 1991’de rekor düzeylere
çıkmıştır, öte yandan bazı etkin nefret grupları benzer bir artış göstermiştir.34 Bir Avrupa
Parlamentosu raporuna göre, özellikle ‘yüksek düzeyde ırksal taciz ve şiddet’e maruz kalan
İngiltere’de yılda 70,000 kadar çok ırksal saldırı meydana gelmektedir. 35 Batı Avrupa’da
ırksal ve etnik azınlıklara karşı benzeri şiddet Almanya’da, ve Belçika ve İsveç gibi benzeri
ılımlılık ve toplumsal adalet modellerinde artıştadır, diğer yandan Doğuda komünizmin
çöküşü genellikle hoşgörüsüzlük ve yabancı korkusu özelliklerini taşıyan eski milliyetçi
rekabetlerin yeniden yükselişine imkan verdi. Bunun ötesinde, ırkçı platformlar kendi
yollarını daha da fazla Fransa ve Almanya’daki açıkça göçmen nüfusu hedef almış sağ-kanat
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partilerinin seçim başarılarının önderliğindeki siyasi ana akımlar içinde bulmaktadırlar. Her
yerde, toplumsal ve ekonomik hastalıklarımız için görünür azınlıkları kınamak siyaseten saygı
duyulur hale gelmektedir.
Fiili yada potansiyel kurbanları üzerinde ırkçılığın aşındırıcı etkilerinin canlı bir
duygusunu önümüzde tuttuğumuzda, nefret propagandasına yönelik bir tür ceza yasasına karşı
hiçbir ikna edici durum bana görünmektedir. İfade özgürlüğü üzerine bu gibi yasaların etkisini
asgariye indirmek için, başarılı takip için çok yüksek bir eşik oluşturmak gerekecektir. Ancak,
s.319(2) içine kurulan güvenlikleri aklımızda tuttuğumuzda, bana aynı zamanda mevcut
biçiminde yasaya karşı hiçbir ikna edici durum olmadığı görünmektedir. Kişinin görüşlerini
ifade etmesi hakkının mutlak olmadığı gerçeği zaten iyi yerleşmiştir. Kanada’da bireylere
karşı şöhret zedeleyici onur kırıcılık bir suç saldırısıdır.36 Kısım 319(2) aynı korumayı bazı
belirtilmiş gruplara genişletmeyi amaçlamaktadır. Irksal, dinsel ve etnik grupların böylesi
koruma gereksiniminde oldukları 1966’da Cohen Komitesi tarafından kabul edilmiştir. 19635’te dağıtılmış bazı malzemelerin bir incelenmesine göre, Heyet aşağıdaki sonuca varmıştır:
Kanada’da yöntemde aşırıya kaçan ve Kanada’da nefretin ve belli belirlenebilir azınlık gruplarına
karşı küçük görmenin vazedilmesi ve yayılmasına kendini adamış az sayıda kişinin ve nispeten daha
çok sayıda örgütün olduğu yukarıda bahsedilenlerden açıktır.37

Ve tekrar:
Halen yayılmakta olan nefret propagandası miktarı ve ölçülebilir etkileri muhtemelen sorunun bunalım
yada bunalım yakını oranlar olarak tanımlanmasını haklı çıkarmak için yeterlidir. Yine de sorun
ciddidir. duygusal gerilimlerin yada ciddi iş gerilemesi ortamının derinleşmesi gibi belli toplumsalekonomik şartlarda, kamusal şüpheciliğin ciddi biçimde artabileceğine inanıyoruz. Ayrıca, nefret
propagandasının hem uyuşturulmuş çoğunluğa ve duyarlı azınlık gruplarına potansiyel psikolojik ve
toplumsal zararı hesaplanamazdır.38

Üzüntüyle, Heyetin korkuları çeyrek asır sonrasındaki bu gerileme zamanlarında
doğrulanmıştır. Aradaki yıllarda Kanada ırkçılığının ne olayı ne de yoğunluğu azalmış
görünmemektedir. Hala, mesajlarını yayabilecekleri bir platform verilmesi halinde, maalesef
bir yada daha fazla azınlık grubuna olan hoşnutsuzlukları demagoglarla ve nefret
taşıyıcılarıyla açık düşmanlığa yönlendirilmede yeterince derin ve sürekli olan çok sayıda
Kanadalının bulunduğunu görüyoruz. Irkçıların dava edilmesinin kendilerine böyle bir
platform sağlamada kastedilmeyen etkisinin olabileceği doğrudur. Ancak, kanaatleri aynı
zamanda ırkçı yayınlar yoluyla nefretin kışkırtılmasına liberal bir toplumda hoşgörü
gösterilmeyeceği açık sinyalini gönderecektir. İfade özgürlüğünün lehine bunu hoşgörmek
kaçınılmaz olarak kendisine belli derecede meşruluk atfetmek olacaktır. Bu, eğer eşit
vatandaşlar olarak azınlıkların statüsünü korumak isterse hiçbir toplumun yapmaya gücünün
yetmeyeceği birşeydir.39
Şüphesiz, s.319(2) göründüğü gibi mükemmel değildir.40 Kısım kapsamındaki çok az
sayıda dava, ifade özgürlüğü korumalarının oldukça etkili olduğunu gösterme eğilimindedir.
Eğer herhangi birşeyse nefret propagandası yasası halen olduğuna göre daha geniş olarak
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kalan kısmını bu grupların üyelerine karşı şiddete maruz bırakmasının muhtemel olduğu ve bunları kendi
adamları arasında saygı kaybına maruz bırakma resmi kamusal hükmünü oluşturmaktadır’ (Rapor, 64-5).
40
Ancak, Hukuk Reform Heyetinin sadece ufak değişiklikler önerdiği kayda değerdir; bakınız Nefret
Propagandası, 39-41.
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çekilebilir. Değerlendirmeye değer bir değişiklik korunan gruplar yelpazesini, en azından
Sözleşmenin s.15’inin kabul ettiklerinin tümünü içerecek kadar genişletmektir, ki bu daha
başka ayırıcı cinsiyet, yaş ve yetersizlik özellikleri, fakat belki daha da ötesinde cinsel
eğilimle belirlenen grupları çevreleyecek biçimde ekleyecektir. Eğer yasanın kapsamı bu
şekilde daraltılmış olsaydı, kadınlara karşı nefret propagandasının yayılması bir suç konusu
haline gelirdi. Bu durumda, s.319(2)nin genişletilmiş versiyonu, müstehcenlik yasasıyla
yapılacak tek meşru işi daha iyi başarabilir. Kadınlara yönelik nefreti teşvik eden tüm
malzemelerin cinsel içeriği bulunmaktadır, ve tüm cinsel açıklıktaki malzemeler kadınları
küçük düşürücü biçimde göstermediğinden nefret propagandası yasaları pornografinin itiraz
edilebilir biçimlerine karşı daha fazla odaklanmış araç sağlayabilir.41
Bu önerileri çekingenlikle öne sürüyorum; aslında s.319(2)nin mevcut versiyonunu
aynı çekingenlikle savunuyorum. Nefret propagandası yasası lehine örnekten hiç emin
değilim, buna karşı durmada olduğum kadar da emin değilim. Fakat benim tartışmanın
doğasına dair daha önceki teşhisim şimdiki ruhsal durumumu açıklamaya ve haklı çıkarmaya
yönelmektedir. Eğer en temelinde bu bir kamusal politika konusuysa, ve en iyi politika çatışan
toplumsal değerler arasındaki en iyi dengeyi sağlayansa, konun herhangi yönü üzerine bir
görüş çok spekülatif sonuççu hesaplama yansıtmaktadır. Tartışmanın taraflarından hiçbirinin
ilgili deneysel veriler üzerinde güvenli bir hakimiyeti bulunmadığı için, alçakgönüllülük ve
ihtiyatla hepimizin görüşlerimizi korumamızı gerektirecektir. Yukarıda yaptığım çeşitli
gerçeğe dayanan iddialarını, Kanada’daki azınlık gruplarının ırkçı propaganda tehdidi altında
bulunduğunu, ceza yasasının gereksinim duydukları bazı korumayı sağladığını, geçerli
yasaların ifade özgürlüğü üzerine çok dayanmasına gerek olmadığını, ve diğerlerini
destekleyecek çok az delil sağladığımın keskin biçimde bilincindeyim. Fakat o zaman
sorunun diğer yüzündeki sivil özgürlükçüler, mevcut yasaların etkisiz yada karşıtını üretici
olduğu, bu gibi herhangi yasanın tabi olacağı suistimalin ortaya çıkarabileceği herhangi yararı
boşa çıkarmanın da ötesine geçeceği iddiaları için eşit biçimde yetersiz destek sağlamıştır.
Aramızdaki fark konu hakkındaki görüşlerinin doğruluğundan şüphe edilemez olduğudur. Bu
anlaşılmasını en zor bulduğum kesin kanaatin tonudur. Bu konuyu ele alan diğer herkes gibi
tezleri deneysel ve pragmatiktir. O zaman haklı olduklarından nasıl o kadar emin olabilirler?
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Ne var ki, Butler’da Yargıtay müstehcenlik yasasını onayladığı içim bunun şimdi gerçekleşmesi daha az
muhtemeldir.

7.

Bir Amerikalının Kanada’daki Nefret
Konuşması Kararlarına Dair Görüşü
JAMES WEINSTEIN

GİRİŞ
Karşılaştırmalı anayasa hukuku başa çıkılamaz bir zorlukla doludur: kültürel farklılıklar. Eğer
hukuk kültüre dayanırsa, temel hukuk esasında kültüre dayanır. Anayasalar sıklıkla bir ulusun
belirleyici anlarını yansıtacaktır – ülkeyi var eden devrimler, mahveden iç savaşlar, bunların
yanısıra daha incelikli gelenekler ve o ülkenin kültüründe sürekli katılımcıların bildikleri.
Dolayısıyla, yeni anayasaların yazılmasında geniş yelpazede uluslara öneride bulunmaya
davet edilen Amerikan anayasa öğretim görevlilerinin ilk olarak sözkonusu ülkelerin
kültürünün kapsamlı anlaşılması yoluyla elde etmeksizin gerçekten sunacak çok değerleri
olduğundan kuşku duymaktayım. Bu araştırmada, benden Kanada Yargıtayı’nın yakın
geçmişteki nefret propagandasının yasaklanmasını destekleyen kararları üzerinde yorum
yapmam istendi. Açık benzerliklere rağmen ABD ve Kanada kültürleri arasında temel
farklılıklar olduğu için, bunu biraz çekingenlikle yapıyorum.
Başka bir toplumun anayasa hukukunu tartışmasına özgü zorlukları asgariye indirmek
için, eleştirimi doğaları itibarıyla herhangi kültürel farklılığın anlamını azaltan iki başlıkla
sınırlayacağım. İlk olarak, Kanada Yargıtayı’nın ABD hukukunu tartışmasını eleştireceğim.
Kabul ediyorum ki, Kanada Mahkemesinin ABD örneğine dair görüşü aynı biçimde sadece
bir İngiliz halk şarkısının Amerikan yorumunun esasında Amerikan olan birşey içerdiği
Kanada katkısını içerebilir. Dolayısıyla ABD hukukunun ‘yanlış anlaşılması’ olarak
nitelendirebileceğim bunun yerine ABD hukukunun kültürel-etkili çeşitlemesi olarak
görülebilir. Bu ihtimali kabul etsem de, yine farklılık için muhtemel kültürel açıklamaları
keşfetmeye teşebbüs etmeden ABD hukukunun isabetsiz beyanları olarak görüneni
vurgulayacağım. Sonrasında, bir yandan Kanada Yargıtayı tarafından nefret propagandasının
yasaklanmasının ve diğer yandan bu kararlarda sergilenen ifade özgürlüğü esas vizyonunun
desteklenmesi için sunulan çeşitli gerekçeler arasında uzlaşmaz bir çatışma olduğunu öne
süreceğim. Tekrar, anlamlı konuşma serbestisi ilkesiyle tutarlı ifadeyi sınırlamak üzere
sözkonusu gerekçenin tutarlılığının değerlendirilmesi kültürel bağlamdan tamamıyla
ayrılamayacağı için, kültürler arası eleştiri sorunu yok edilmekten çok asgariye indirilecektir.
13 Aralık 1990’da, Kanada Yargıtayı üç nefret propagandası davası üzerinde karar
verdi. Her davada Mahkeme sözkonusu nefret propagandası yasasının anayasal olduğu
kararını 4-3 ile aldı. Her davada (o zamanki) Yargıtay Başkanı Dickson çoğunluk lehine
yazdı.1 Her davada Mahkeme sözkonusu yasanın Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi2
Profesör David Kaye, Gerald Gunther ve W. J. Waluchow’a yardımcı yorumları ve önerileri için, ve Lisa Duran
ve Glenn Hamer’a değerli araştırma yardımları için teşekkür borçluyum.

kısım 2(b)deki ifade serbestisi teminatını ihlal ettiğini fakat Sözleşme3 kısım 1 kapsamında
haklı çıkarılabilir ve dolayısıyla anayasal olduğunu buldu. R. v. Keegstra4 iki yıla kadar hapis
cezasıyla ‘kasıtlı şekilde herhangi belirlenebilir gruba karşı nefreti geliştiren özel sohbetin
beyanlar iletmeyi’ yasaklayan bir yasayla kanaatine vardı. 5 ‘Belirlenebilir grup’, ‘renk, din
yada etnik köken itibarıyla ayrılan herhangi halk kesimi’ olarak tanımlanmaktadır.6
Alberta’da bir lise öğretmeni olan Keegstra, bu yasa kapsamında sınıfına yaptığı, ‘hain’,
‘yıkıcı’, ‘sadist’, ‘para aşığı’, ‘güce aç’ ve ‘çocuk katilleri’ dahil çeşitli Yahudi-karşıtı
beyanlardan mahkum edilmişti.7 Ek olarak, Keegstra Yahudilerin ‘sempati kazanmak için
Holocaust’u uydurduklarını’ öğretti.8 R. v. Andrews’da9, Mahkeme beyaz üstünlüğünü
savunan bir örgüt olan Milliyetçi Partinin iki liderinin kanaatlerini destekledi. Savunucular
evlerinde bulunan ‘Nigger yuvana dön’, ‘Holocaust’ta Aldatmaca’, ‘İsrail Pis Kokuyor’, ve
‘Hitler Haklıydı. Komünizm Yahudi İşidir’ gibi mesajlar içeren çıkartma kartları dahil
malzemeler esasında aynı nefret propagandası yasası kapsamında mahkum edildiler.10 Bu
üçlüde dördüncü dava, Kanada (İnsan Hakları Komisyonu) v. Taylor,11 İnsan Hakları
Mahkemesince sona erdirmeleri ve vazgeçmeleri emredildikten sonra kaydedilmiş Yahudi
karşıtı telefon mesajını çalmaya devam ettikleri için Taylor’ın uğradığı küçük görme bahsini
destekledi. Mahkeme Kanada’nın ‘sapıklık, tembellik, uyuşturucu kullanımı ve ırkkarışımı’nın yanısıra ‘işsizlik ve enflasyon’dan sorumlu bir Yahudi komplosunca kontrol
edildiğini iddia eden bu mesajların12, Kanada İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal eden ‘ayrımcı
bir uygulama’ oluşturduğunu bulmuştur. Andrews ve Taylor’un gerekçesi aşağı yukarı
Mahkemenin Keegstra’daki gerekçesinin tekrarı olduğu için, eleştirimin çoğu Mahkemenin
Keegstra analizi üzerinde odaklanacaktır.

1.

MAHKEMENİN ABD HUKUKUNU KULLANIMI VE YANLIŞ KULLANIMI

Görüşünün ‘Amerikan Anayasal Hukukunun Kullanımı’ başlıklı bir kısmında, Yargıtay
Başkanı Dickson şunları yazmıştır:
Her ne kadar bu temyize dair kendi sonuçlarıma varmada Amerikan tecrübesini son derece yardımcı
bulduysam da, ve hiçbir şekilde Birinci Değişiklik doktrininin tamamını reddetmiyorsam da, bir çok
bakımdan ben ... nefret propagandası yasasına karşı koyuş bağlamında bu doktrinin
uygulanabilirliğinden kuşkuluyum. İlk olarak, Beauharnais’in [grup onur kırıcılığı için suç hükmünü
destekleyen Birleşik Devletler Yargıtayı’nın 1951 kararı] mevcut Birinci Değişiklik doktriniyle
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Her davada Dickson’un görüşüne Hakimler Wilson, L’Heureux-Dubé ve Gonthier’inkiler de eklenmişti, ve her
davada Hakimler La Forest, Sopinka ve McLachlin muhalefet etmişlerdir.
2
Sözleşmede s.2 şu şartı koşmaktadır: ‘Herkes şu temel özgürlüklere sahiptir: ... (b) düşünce, inanç, fikir ve
basın ve diğer medya iletişim özgürlüğü dahil ifade özgürlüğü.’
3
Sözleşmenin s.1 kaydı şunu şart koşmaktadır: ‘Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi içinde belirtilen
hakları ve özgürlükleri sadece hukukun gerektirdiği hür ve demokratik bir toplumda açık biçimde haklı
çıkarılabilecek bu gibi makul sınırlara bağlı olarak garanti etmektedir.’
4
[1990] 3 SCR 697.
5
Ceza Yasası S.319(2).
6
S.318(4)te ortaya konulan tanımlamayı atfen kapsayan S.319(7).
7
3 SCR, 714’de.
8
a.g.e.
9
[1990] 3 SCR 870.
10
a.g.e., 874’te.
11
[1990] 3SCR 892.
12
a.g.e., 902-3’te.

çatışmasının gerektiği tamamıyla açık değildir. Yargıtay davalarının meşruluğunu aşındırmadığı
yönünde itibar edilebilir tezler öne sürülmüştür.
İkinci olarak, Birinci Değişiklik doktrininin en azından yasayı yerden yere vuracak olanlarca o
doktrinin tanımlandığı biçimiyle [nefret propagandası yasası] ile en uyumsuz yönü, rızaya-dayalı ifade
düzenlemesine karşı güçlü hoşnutsuzluğudur. Ancak Birleşik Devletler’de konuşma serbestisi
görüşünün tamamıyla kesin olduğu konusunda bir ölçüde şüpheciyim. Mutlak bir konuşma serbestisi
sağlayacak aşırı bir duruşu reddetmede ... [Birleşik Devletler] Yargıtayı müstehcenliği [yasaklayan
yasalar dahil sıklıkla içerik düzenlemesini desteklemiştir] ... (bakınız, örn. Roth v. Birleşik Devletler,
354 A.B.D. 476(1957)) ... çocuk pornografisini yasaklayan yasaları (bakınız New York v. Ferber, 458
A.B.D. 747 (1982)), ticari ifadeyi [düzenleyen] ... (bakınız, örn. Posadas de Puerto Rico Dernekleri v.
Puerto Rico Tourism Co., 478 A.B.D. 328 (1986)) ... ve ... siyasi etkinliğe girme hakkını
kullanmalarında kamu çalışanlarını kısıtlayan (Cornelius v. NAACP Yasal Savunma Fonu, 473
A.B.D. 788 (1985)) yasalar.13

1.1

Beauharnais Hala ‘İyi Hukuk’ mu?

Ocak 1950’de, Beyaz Daire Birliği Başkanı Joseph Beauharnais, Chicago belediyesine ve
belediye meclisine ırksal ayrımcılık talep edici dilekçe içeren bir broşür dağıtmıştır.14 Broşür
eğer ‘ikna ve beyaz ırkı zenciyle melezleşmekten alıkoyma gereksinimi bizi
birleştirmeyecekse, zencilerin saldırganlıkları ... tecavüzleri, hırsızlıkları, bıçakları,
tabancaları ve mariuanasının tabii ki birleştireceğini’ belirtmiştir.15 Beauharnais, ‘ahlak
bozukluğu, suçluluk, iffetsizlik, yada ... vatandaşları küçük görülmeye, alaya yada gözden
düşmeye maruz bırakan herhangi ırk, renk, inanç yada dinde bir vatandaş sınıfı meziyeti
eksikliğini sergileyen’ herhangi konunun yayımlanmasını yasaklayan bir Illinois yasası
kapsamında mahkum edilmiştir.16 Birleşik Devletler Yargıtayı, 5-4’lük bir kararda, onur kırıcı
sözlerin ister bireylere ister ‘tayin edilmiş topluluklara’17 yöneltilmiş olsun ‘anayasal olarak
korunan konuşma alanında’ olmadığı kanaatini teyit etmiştir.18 Ek olarak, Mahkeme, bir onur
kırıcılık suçuyla itham edilen müdafinin anayasal olmadığını düşünerek sadece gerçeğin grup
onur kırıcılığı suçlamasına mutlak savunma olmasının anayasal olarak sadece beyanın
doğruluğunu değil fakat aynı zamanda ‘iyi güdülerle ve haklı çıkarılabilir amaçlarla
yapıldığının’ sergilemesi gerektiği tezini reddetmiştir’.19
Hakim Dickson ‘Bauhernais’in Yargıtay’ın sonraki açıklamalarıyla zayıflatılmış
göründüğünü’ kabul etmektedir.20 Bu olduğundan hafif göstermedir. Böyle olmasındansa,
mahkemelerin büyük çoğunluğu ve nefret konuşmasının yasaklanmasının21 savunucuları olan
yorumcular dahil konuyu tartışan yorumcular, bu ‘sonraki açıklamaların’ Bauharnais
kapsamından Yargıtay’a bunu yapması için uygun bir dava sunulması halinde bu öncülü
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Keegstra, 741-2’de.
Beauharnais v. Illinois, 343 US 250, 252 (1952).
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a.g.e.
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a.g.e., 250’de.
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a.g.e., 257-58’de.
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a.g.e., 266’da.
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a.g.e., 265’te.
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Keegstra, 739’da.
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Bakınız, örn. Collin v. Smith, 578 F. 2d 1197, 1205 (7nci Dağıtım), onayı reddedildi, 439 US 988 (1978); L.
Tribe, Amerikan Anayasa Hukuku (1988), 926-7; Strossen, Kampüste Irkçı Konuşmanın Düzenlenmesi: Ilımlı Bir
Yaklaşım?, Duke L.J. (1990) 484, 518; Karst, Sınırlar ve Gerekçe: İfade Özgürlüğü ve Grupların Emir Altına
Alınması, III L Rev. (1990) 95, 134-35 n.160; Post, Kültürel Heterojenlik ve Hukuk: Pornografi, Kutsallığa
Hakaret ve Birinci Değişiklik, Cal. L. Rev. 76, (1988), 297, 330. Fakat bakınız Smith v. Collin, 436 US 953
(1978) (Blackmum, J., ziyareti inkarı kabul etmeyen Rehnquist J. katılmıştır) (‘Beauharnais hiçbir zaman
herhangi biçimde geçersiz kılınmamış yada herhangi biçimde resmen sınırlanmamıştır.’).
14

geçersiz kılacağının kesin olduğu ölçüde aştığı sonucuna varmışlardır22. Beauharnais’in artık
neden iyi hukuk olmadığının hem küresel hem de özel gerekçeleri bulunmaktadır. Küreselle
başlamak gerekirse, birinci değişiklik metodolojisindeki son otuz yılda meydana gelen deniz
değişikliği Beauharnais’in bugün aynı şekilde kararlaştırılmayacağını göstermektedir.
Beauharnais 1942’de Chaplinsly v. New Hampshire ile hukuka sokulan konuşma serbestisine
kategorik hariç tutma yaklaşımının bir ürünüdür.23 Bir şehir görevlisini Yahova Şahitlerinin
bir belediye görevlisini ‘Allah’ın belası haraççı’ ve ‘kahrolası faşist’ olarak adlandırmalarına
dair hükmünü destekleyen anahtar tasarıda,24 Birleşik Devletler Yargıtayı şunu belirtmiştir:
Önlenmelerinin ve cezalandırılmalarının herhangi Anayasal sorun ortaya çıkaracağı hiçbir zaman
düşünülmemiş olan belli iyi-tanımlanmış ve dar sınırlı konuşma sınıfları bulunmaktadır. Bunlar kaba
ve müstehcen, saygısız, onur kırıcı ve iğrenç yada ‘savaşçı’ kelimeleri – söylenişleriyle zarara yol açan
yada barışın derhal ihlalini tahrik etme eğiliminde olanları içermektedir. bu gibi sözlerin herhangi fikir
izharının temel bir parçası olmadığı, ve çıkarılabilecek herhangi yararın düzen ve ahlakta açıkça
toplumsal çıkardan düşük kalacağı doğrusuna bir adım olarak hafif toplumsal değerde olduğu iyi
gözlenmiştir.25

Aynı yılda, Yargıtay ticari konuşmayı birinci değişiklik korumasından tamamen hariç tutulan
bir ifade kategorisi olarak eklemiştir.26
Chaplinsky’ye karar verildikten on yıl sonra, Yargıtay Beauharnais’te görüşünü
yayınladı. Beauharnais belediye yetkililerine dilekçesindeki beyanların ‘açık ve mevcut’
şiddet tehlikesi yada hukuk ihlali sunduklarına dair kanıt olmaksızın cezalandırılamayacağını
öne sürmüştür.27 Beyanları onur kırıcı bularak, Mahkeme Chaplinsky kategorik hariç tutma
metodolojisine başvurdu ve ‘açık ve mevcut tehlike’ bulma gereksinimini reddetti:
Anayasal olarak korunan konuşma alanında olmayan onur kırıcı sözler, konuları ‘açık ve mevcut
tehlike’ ibaresinin ötesinde ele almaya gerek yoktur. Tabii ki müstehcen konuşmanın, örneğin sadece
bu gibi durumların sergilenmesi üzerine cezalandırılabileceğine rıza göstermeyecektir. Onur kırıcılık,
gördüğümüz gibi aynı sınıftadır.28

1960’lar itibarıyla, Chaplinsky metodolojisinin Birleşik Devletler’de konuşma serbestisine
ciddi tehlike arzettiği bariz hale geldi. Örneğin, onur kırıcılığın birinci değişiklikten kategorik
olarak hariç tutulması, ırk ayrımına karşı protestoları bastırmaya çalıştıklarında Güneyli
yetkililerin elinde güçlü bir silahtı. Dolayısıyla bir Alabama jürisi New York Times’a bu
gazetede yayımlanan Dr. Martin Luther king, Jr.’ın etkinliklerini destekleyen bir reklamı onur
kırıcı bularak verilen hasarlara ve bazı sivil hak etkinlikçilerine karşı bir polis komiserine
$500,000 verdi.29 Bulgu reklamda bulunan King’in aslında sadece dört defa tutuklanmışken,
yedi defa tutuklandığı gibi bazı yanlış beyanlara dayanmaktaydı.30 Benzer biçimde, ‘savaş
kelimeleri’nin birinci değişiklik korumasından hariç tutulması kamu yetkilileri tarafından
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Bakınız Kretzmer, Konuşma Özgürlüğü ve Irkçılık, Cardozo L. Rev.8 (1987), 445, 449-50 & n.27; Eğer
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a.g.e., 259’da.

Vietnam savaşına karşı protestoları bastırmak için kullanılmıştır.31 Neyse ki, Yargıtay
Chaplinsky yaklaşımının baskıcı potansiyeline ve New York Times v. Sullivan ve Gooding v.
Wilson’de sırasıyla onur kırıcılığa ve ‘savaş kelimeleri’ne, köklü birinci değişiklik
korumasına karşı tetikteydi.32 Çok yakın geçmişte, ticari konuşma sadece müstehcenliği (ve
yakın akrabası çocuk pornografisini33) koruyucu kapsamının tamamının dışında bırakarak
birinci değişikliğin34 alanına taşınmıştır. Dolayısıyla, Amerikan konuşma serbestisi
metodolojisinin son otuz yıldaki belirli eğilimi verilen yada sözkonusu özel konuşmayla
verilmesi muhtemel zarar üzerine odaklaşan bir metodoloji lehine Chaplinsky’nin kategorik
hariç tutma yaklaşımından sakınmak olmuştur.35 Ve yakın geçmişteki davalar bu zararın hem
ciddi hem de hissedilir olmasında ısrar etmiştir.36
Bu gelişmeler çerçevesinde, grup onur kırıcılığının yasaklanması birinci değişiklik
incelemesinden artık tılsımlı biçimde muaftır. Hala, dava hukuku bazı onur kırıcı beyanların
belli şartlar altında eyleme geçirilebilir olabileceğini açıklığa kavuşturduğu için, böylesi
yasaklamanın çağdaş birinci değişiklik analizinden sonra da devam edeceği savunulabilir.
Örneğin, bir kamu yetkilisi, yanlışlığı bilinerek yada beyanların yanlış olup olmadığına
dikkatsizce aldırmayarak yapılan karalayıcı uyarıları telafi edebilir. 37 Ve bir özel müdafi fiilen
karalayıcı sözlerle neden olunan zararı, müdafi üzerine sıkı yükümlülük konulmadığı sürece
(örneğin, bir ihmal standardı uygulanır) telafi edebilir.38 Buna göre, kişi bilerek ırk yada etnik
gruplar hakkındaki yanlış beyanların cezalandırılabilir olmaya devam etmesini, ve dolayısıyla
Beauharnais metodolojideki radikal değişikliğe rağmen kalmasını savunabilir.
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Tekrar, çoğunun güçlü biçimde bu gibi herhangi savunmayı çürüttüğü çağdaş birinci
değişiklik doktrininin küresel bir görüşüdür. New York Times v. Sullivan’da onur kırıcılığı
birinci değişiklik korumasının alanı içine taşımada, Mahkeme birinci değişikliğin ‘kamusal
konular üzerinde tartışmanın engellenmemiş, sağlam ve geniş-açık olması gerektiğini’
gerektirdiğini vurgulamıştır.39 Ve müteakip davalarda Mahkeme kamusal ilgi içeren
konularda onur kırıcılık yasalarının fikirlerin serbestçe değiş tokuşuna tecavüzde
bulunmamasını temin etmek üzere bu yasalara önemli sınırlamalar koymaya devam etti.40
Aslında, eğer Sullivan’dan bu yana konuşma serbestisi davalarında bir etken olsa bu kamusal
konuşmanın güçlülüğüne müdahale etmesi muhtemel herhangi türde kısıtlamanın anayasa dışı
olduğudur. Bu, dolayısıyla Mahkemenin yakın geçmişte konuşma serbestisinin ihlali
sonucuna vardığı kamusal söylevine güvenli bir sığınak, bir suçluyu suçları hakkındaki bir
defterden hasılaları almaktan alıkoyan bir yasa;41 Amerikan bayrağına saygısızlığı yasaklayan
yasalar;42 ve ülke çapında bilinen bir bakanın Jerry Falwell’in ilk cinsel tecrübesini sarhoş
halde bir barakada kendi annesiyle yaşadığını belirten kötü bir parodiyi yayınladığı için bir
pornograficiye karşı sivil hükmü43 temin etmek içindi.
Kişinin sadece kızgın bir siyah milliyetçinin kafkasyalıların ‘beyaz şeytanlar’
olduğuna hükmünü yada yakın geçmişteki Los Angeles isyanlarının sonrasında televizyonda
gösterilmiş Afrikalı-Amerikalılar ve Koreli-Amerikalılar arasındaki diyaloglarda ifade edilen
şablonları hayal etmesi gerekir, Beauharnais’te sözkonusu olan gibi bir ırksal onur kırıcılık
yasasını takdir etme kamusal söylevi yakın geçmişteki Mahkemenin hükümsüz kıldığı
herhangi konuşma kısıtlamasının çok ötesinde soğutacaktır. Dolayısıyla Mahkemenin
Beauharnais’in geçerliliğini yeniden teyit etmesi anlaşılmazdır.
Dickson’un Beauharnais’in hala iyi hukuk olabileceği tavrının yanlış olduğunu
gösteren küresel nedenlerin yanısıra özel nedenlerin de bulunduğundan yukarıda bahsettim.
Birisi için Mahkemenin ırksal karalamadan – ister grubun bireysel üyelerine psişik zarar44
ister bu bireylere karşı artan karalama riski45 olsun - aktığı söylenen zararın ne grup onur
kırıcılığı yasalarının yürürlüğe konulması kamusal söyleminin engellenmesini haklı çıkarmak
için ne yeterince ciddi ne de yeterince kesin olduğu kararına varması muhtemeldir. Bununla
ilgili olarak, Mahkeme ırksal karalamanın, özellikle ‘Holocaust’u Yahudiler sempati
kazanmak için uydurdular’46 gibi beyanları birinci değişiklikle bağdaşık eyleme geçirilebilir
karalama oluşturmaları için herhangi bireyle yeterince ilgili değil bulabilir.47 Fakat daha
anlamlısı, Mahkeme nefret propagandası düzenlemesi savunucularının grup karalaması
anayasal olarak cezalandırılamayacağı için neredeyse kesinlikle cezalandırmak istediği
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kanaatindedir. Bunun nedeni birinci değişikliğin karalama için ‘kamuya dair konularda bir
beyanın yükümlülük oluşmadan önce yanlış olarak kanıtlanabilir olmasını’ gerektirmesidir. 48
Bauhernais’in ‘zencilerin saldırganlıkları ... tecavüzleri, hırsızlıkları, bıçakları,
tabancaları ve mariunası’ hakkındaki beyanını gözönüne alınız. Eğer bu tüm AfrikalıAmerikanların saldırgan, tecavüzcü, hırsız, bıçak ve tabanca taşıyıp uyuşturucu içenler
oldukları anlamındaysa, beyan göründüğü biçimiyle yanlıştır, fakat çok görünebilir biçimde
makul kişiyi bir yana başka kimsenin inanamayacağı şekilde yanlıştır ve dolayısıyla onur
kırıcı değildir. Eğer bu bazı siyahların tecavüzcü, hırsız, v.s. oldukları anlamındaysa, bu
beyan ABD’deki bazı ırksal yada etnik gruplar hakkında olduğu gibi görülür biçimde
doğrudur, ve tekrar onur kırıcı değildir. Beauharnais’in beyanının bir başka muhtemel
değerlendirmesi Chicago’da kişi başına daha fazla siyahın Chicago’daki beyazlara göre bu
etkinliklere katıldığıdır. Böylesi bir değerlendirme kapsamında, bu beyan tartışılır biçimde
deneysel verilere atfen yanlışlanabilir türdedir. Maalesef, büyük Amerikan şehirlerinde
orantısal olmayan biçimde suç ve uyuşturucu kullanımına girdikleri ölçüsünde gettolaştırılmış
herhangi bağlı grup hakkında beyanlar doğru olabilir, yada en azından sonunda yanlış olduğu
kanıtlanmış olsa dahi beyanı imtiyazlandırmak için yeterli verilere dayandırılabilir. Fakat tabii
ki, Beauharnais şehir-içi siyahların durumu hakkında sadece kuru, tanımlayıcı bir beyan
vermek istemedi ve tabii ki bu mahkum edildiği suçun mezar taşı değildi. Eğer bir AfrikalıAmerikalı bakan Chicago Belediye Başkanına siyah topluluğa daha fazla yardım için dilekçe
vermiş ve itirazına destek olarak siyahlar arasında yüksek ve artan tecavüz, hırsızlık ve
mariuana kullanımı olaylarından bahsetmiş olsaydı, eldeki mevcut en doğru verilere göre
yanlış olsalar dahi ve bakan bu verilere başvurmamakta dikkatsiz olsa dahi bu beyanlardan
dolayı cezalandırılmış olacağı anlaşılmazdır.
Beauharnais’in büyük ihtimalle söylemek istediği, ve davacının yalın biçimde neyi
kastettiğini varsaydığı siyahların şiddetli suç etkinliği ve uyuşturucu kullanımı eğiliminde
olduklarıdır. Dolayısıyla Beauharnais ve kendi türü insanı ile anlaşmazlığımız çoklukla özel
verilerin varlığı yada var olmaması ile ilgili değil, fakat daha çok verilere atfedilecek anlam
hakkındadır. Beuharnais ve kendi tipinde kişiler siyahların kendi doğalarında olduğu için suç
işlediğine inanmaktadır; biz kurtulma umudu olmaksızın fakirliği öğütmenin, uzun ve sürekli
bir ayrımcılık ve adaletsizlik tarihiyle birlikte herhangi toplulukta suça neden olacağına
inanıyoruz. Kendisi çözümün Devlet-emriyle ayrım olduğuna inanıyor; biz ise çözümün
dışlamaktan çok kabul etme olduğuna inanıyoruz. Bizim sonuç çıkarsamalarımızın daha
mantıklı ve Beuhanais’in nefret-yönelimli sonuçlarına göre verilerle daha iyi desteklenmiş
olduğundan eminim. Fakat Beauharnais’in inançlarının gerçek kötülüğü, her ne kadar öyle
olduklarına inansam da herhangi deneysel anlamda yanlış olması değil, fakat nefret dolu, ırkçı
bir ideolojinin ürünü olduklarıdır.49 Bunun gibi, ne var ki siyahların doğası hakkındaki beyanı
Yargıtay’ın ‘yanlış olarak kanıtlanabilir’ fiili bir beyan olarak niteleyeceği birşey değildir.
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Biri için, Beauharnais’un deneysel iddiaları siyasi inançlarının ifadesinden yalıtılabilse
dahi, mahkeme salonu özel grupların özelliklerinin çevrenin ürünü olmaktan çok biyolojik
olduğunu vurgulayan teorilerin deneysel doğruluğunu değerlendirmek için uygun bir forum
değildir. Bu gibi teorilerin halen bazı forumlarda sonuççu deneysel test etmenin etkisi altında
olduğu belirsiz varsayımı altında dahi, adli sistem açıkça bu kadar karmaşık ve kestirilemeyen
soruları ele almak için tasarlanmamıştır. Fakat daha anlamlısı, biyolojik ırk teorileri sıklıkla
içinden çıkılmaz biçimde değer yargılarıyla, genellikle çirkin ve zararlı değer yargılarıyla
fakat yine de değer yargılarıyla bağlıdır.50 Dolayısıyla mevcut Mahkemenin bu gibi beyanları
gerçek beyanları olarak değil fakat ‘fikirler’ olarak görecektir. Ve birinci değişiklik hükmü
kapsamında ‘yanlış bir fikir gibi hiçbir şey yoktur’.51
Nefret propagandası yasalarının savunucularının çoğunun grup karalaması olarak
cezalandırmak istediği benzer biçimde yalanlanabilir gerçek vurgulamalarından çok ‘fikirler’
olarak kabul edilecektir. Açıkça durum bu olacaktır, örneğin Kanada nefret konuşması
davalarında sözkonusu olan nefretli yorumların çoğu, örneğin Yahudilerin ‘hain’ 52 oldukları
ve ‘para-aşığı’;53 ‘İsrail’in kokuştuğu’;54 ‘Komünizmin Yahudi işi olduğu’;55 ve ‘işsizlik ve
enflasyon’dan bir Yahudi komplosunun sorumlu olduğu56 itibarıyla.
1.2
Grup Karalamasından
Yasaklanması

Başka

Bir

Teori

Kapsamında

Nefret

Konuşmasının

Sadece ırkçı bir beyan ABD’de anayasaya göre karalama bu anlama gelmeyeceğinden eyleme
geçirilebilir olduğu için, diğer bazı gerekçeler kapsamında anayasal olarak cezalandırılamaz.
Örneğin, kategorik olarak birinci değişiklik korumasına değmeyen 57 müstehcenlik, çocuk
pornografisi gibi ırkçı konuşma, bilerek yada dikkatsizlikle yanlış vakıa beyanları, ve ‘savaş
kelimeleri’ ‘herhangi fikir sergilemesinin, ve ... doğruya doğru bir adım olarak bu gibi hafif
toplumsal değerin temel bir kısmı değildir’58 Ek olarak, ırkçı konuşmanın neden olduğu
zararın bastırılmasını garanti ettiği savunulabilir. Bu teorilerin hiçbiri ne var ki be ayrı olarak
ne de birleşik olarak geçerli doktrin kapsamında ırkçı konuşmanın genel yasaklamasını
desteklememektedir.
1.2.1 Irkçı Konuşmanın Birinci Değişiklik Korumasından ve R.A.V. Dersinden Hariç
Tutulması
Yukarıda belgelendiği gibi,59 son otuz yılda ABD konuşma serbestisi hukukunda güçlü bir
eğilim, daha özelleştirilmiş, zarara dayalı metodolojiye doğru konuşmanın geniş
50
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kategorilerinin kendi başına hariç tutulmasından uzak olmuştur. Bu eğilim Yargıtay’ın ırkçı
konuşmayı müstehcenlik için ayrılmış korunmayan ifadenin küçük alanına ve diğer ifadenin
artan biçimde dar birkaç dar kategorisine taşıyacağını kanıtlamak için tek başına yeterli
olmalıdır. Daha başka kanıtlar birkaç yıl önce Mahkemenin bir protestocunun Amerikan
bayrağını yakma hakkını60 desteklediği dönüm noktası davası Texas v. Johnson’da61 talimatla
sağlanmıştır. Ve R.A.V. v. St. Paul Belediyesi’nde,62 Mahkeme nihayet nefret dolu ırkçı
ifadenin bastırılmasına izin veren hiçbir genel birinci değişiklik istisnası olmadığını teyit
etmiştir.
R.A.V.’de bir siyah ailenin çimenliğinde haç yakan bir genç aşağıdakileri şart koşan bir
yasa kapsamında mahkemeye çıkarılmıştır:
Her kim kamusal yada özel mülk üzerinde sınırlı olmamak kaydıyla ırk, renk, inanç, din yada cins
esasında başkalarında öfke, alarm yada içerleme doğurduğu bilinen yada bilinmesi için makul esas
olan yanan bir haç yada Nazi gamalı haçı dahil bir sembol, nesne, adlandırma, niteleme yada grafitti
yerleştirirse, düzensiz davranış sergiler ve yanlış davranıştan suçlu olacaktır.63

Tasarlandığı gibi yasanın anayasal olmayan biçimde genel olduğunu tanıyarak, Minnesota
Yargıtayı bunu aynı zamanda savaş kelimelerini oluşturan sadece sembolik nefret ifadelerine
ulaşma olarak yorumladı.64 Bu sınırlayıcı oluşuma rağmen, Birleşik Devletler Yargıtayı
ittifakla yasayı hala birinci değişikliği ihlal etmiş buldu. Mahkemenin Hakim Scalia
tarafından yazılan görüşü, görüş noktası ayrımcılığında belediyenin içinde bulunduğu
yasaklama için sadece belli savaş kelimelerini65 ayırarak St.Paul’ün bütün savaş kelimeleri
sınıfını yasaklamasının mümkün olabileceğini desteklemekteydi.66 Mahkeme bu sonuca vardı
çünkü Minnesota Yargıtayı tekrarlılıkla yasanın ‘“ırksal üstünlüğün öldürücü nosyonlarına
dayalı” mesajlara’ yönelik olduğunu kabul etti, ve hem Minnesota mahkemesi hem de St Paul
yönetmeliğin ‘grup nefretinin ifadelerine yöneltilmiş’ olduğunu beyan etti.67 Yasayı ‘korunan
ideolojik içeriğine yönelik nefrete dayalı ifadeyi düzenlemiş’ bularak, 68 Mahkeme
düzenlemeyi kamusal forumda siyasi konuşmanın içeriğe-dayalı yasaklamaları için ayrılmış
katı gözetime tabi tuttu.69
Mahkeme ‘bu grupların diledikleri yerde barış içerisinde yaşama hakkı dahil tarihsel
olarak ayrımcılığa tabi tutulan grupların üyelerinin temel insan haklarını garanti etmenin’
zorlayıcı bir Devlet çıkarı olduğunu kabul etti.70 Mahkeme ne var ki bu amaca ulaşmak için
‘yeterli içerik-nötr alternatiflerin varlığı’nın konuşma üzerine bu kısıtlamayı kati surette
gerekli değil, dolayısıyla anayasal değil hale getirdiğini buldu.71
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Mahkeme devam ediyor:
Aslında içerik sınırlamasıyla ayrıcalıklı olarak verilen tek hizmet belediye konseyinin ayrı tutulan
sapmalara yönelik özel düşmanlığını sergilemektir. Birinci Değişikliğin yasakladığı budur. St. Paul
politikacıları bu düşmanlığı ifade etme hakkına sahiptirler – fakat (hafifçe de olsa) anlaşmazlık
içindeki konuşmacılar üzerinde özel sınırlamalar koyarak değil.72

Dolayısıyla, tehlikeli ırkçı fikirlerin dahi ifadesinin birinci değişiklik korumasını
doldurduğundan artık hiçbir şüphe olamaz.
1.2.2 Zarar Verme Eğilimi Nedeniyle Irkçı Konuşmanın Bastırılması
Sadece bir konuşma kategorisinin birinci değişiklik korumasının dışında tutulduğu için birinci
değişikliğin koruması genel olarak korunan kategori içerisinde bireysel konuşma olaylarının
durumlara bakılmaksızın hiçbir zaman bastırılamayacağı anlamında değildir. Daha kötü yada
daha iyi olsun (ve göreceğimiz gibi, başlıca daha kötü olarak) fikirleri ifade etme hakkının
dahi mutlak olmadığı, fakat eğer bir fikrin ifadesi ciddi ve görünür zararda kabul edilemez bir
risk oluşturmaktaysa daraltılabileceği her zaman ABD konuşma serbestisi hukukunun bir
ilkesi olmuştur.
Keegstra’nın hükmünü onaylarken, Danıştay Başkanı Dickson ‘önyargılı mesajların
ayrımcılığın sonucuyla ve belki hatta Kanada’daki azınlık gruplarına karşı şiddetle biraz itibar
kazanacağı ihtimalini’ belirtti.73 Yada, Profesör Mari Matsuda’nın açıkladığı gibi:
Bir düzeyde, hem kurbanların hem de iyi-niyetli hakim grup üyelerinin ne kadar direndiklerine
bakılmaksızın, ırksal aşağılık gerçeklik taşıyabilecek bir fikir olarak zihinlerimizde yerleşiktir... Fikri
reddediyoruz, fakat ‘o kişiler’den birinin yanına bir sonraki oturuşunuzda [aşağılık mesajı]
başlatılmıştır. Bunu engelliyoruz, yanlış olarak reddediyoruz fakat kavrayışımıza ve yanımızdaki
kişiyle karşılıklı etkileşimimize müdahale ederek hala oradadır.74

Dickson ve Matsuda azınlık gruplarının olumsuz basmakalıplarının insanların o grupların
üyelerine dair izlenimlerini şekillendirebileceği, ve en azından bazı örneklerde bu izlenimlerin
ayrımcılığa ve hatta şiddete dahi yol açabileceği tabii ki doğrudur. Fakat bu zarar, birinci
değişiklik
doktrini
kapsamında,
ırksal
karalamanın
yasaklanması
doktrinini
desteklemeyecektir. Bu gibi zarar sözkonusu grubu ‘kavrayışlarını’ ve dolayısıyla grubun tek
tek üyelerine yönelik davranışlarını etkileyecekmiş gibi başkalarının ‘zihninde ... yerleşik’ bir
‘fikir’den kaynaklanmaktadır. Fakat bu tam olarak zarar, diğerlerini toplumsal fenomenlerin
mevcut birinci değişiklik metodolojisi kapsamında zararlı sonuçları olabilecek biçimde
kavranmasına ikna eden fikirlerin ifadesinden kaynaklandığı içindir.
Herhangi anlamdaki ilk ABD konuşma serbestisi davası tehlikeli fikirlerin sadece
fikirlerin ‘[hükümetin] önlemeye hakkının bulunduğu ciddi kötülükler meydana getirecek açık
ve mevcut tehlike yaratacak bu gibi durumlarda’ ifade edildiği özel adli bulgusu üzerine
cezalandırılabileceği hükmüne varmıştır.75 Irkçı beyanların her ikisi de hükümetin önlemeye
hakkının bulunduğu kötülük olan ‘açık ve mevcut’ bir ırksal ayrım tehlikesi yada hatta belki
ırksal şiddet yarattıkları savunulabilir. Eğer ‘açık ve mevcut tehlike testi’ hala Birinci Dünya
Savaşı davalarında, 1920’lerin ve 1950’lerin suç sendikacılığında yada hatta belki 1950’lerin
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McCarthy dönemi davalarında belirtilenle aynı olsaydı, ırkçı konuşmanın yasaklanmasının
anayasal olabilmesi için bir şans olurdu.76 Bu testin Brandenburg V. Ohio’77da Yargıtay
tarafından şekillendirilen geçerli versiyonu kapsamında, ırkçı fikirlerin ifadesi dava
edilmekten muaf olacaktır. Brandenburg’da bir Ku Klux Klan lideri eğer hükümet ‘beyaz,
Kafkasyalı ırkı bastırmaya devam ederse’ ‘bazı intikamların’ alınabileceğini belirtmekten
mahkum edilmişti.78 Yargıtay ‘konuşma serbestisi ve basın özgürlüğü anayasal garantisinin
bir Devletin güç kullanımı yada hukuk ihlali savunucuğunu yasaklamasına yada dava
etmesine bu gibi savunuculuğun belirgin hukuksuz eylemi kışkırtmaya yada ortaya çıkarmaya
yöneltilmiş ve bu gibi eylemi kışkırtmasının yada ortaya çıkarmasının muhtemel olması
haricinde imkan vermediğini’ savunan hükmü iptal etti.79
Yahudilerin ‘hain’, ‘kalleş’, v.s. olduğunu belirten bir broşür yayımlayan Keegstra’nın
Amerikan versiyonunun hayal ediniz (bunu yapmak çok zor değildir). Eğer bu fikirleri ifade
ettiği için dava edilmişse, bir hüküm ‘açık ve mevcut tehlike’ gerekçesi kapsamında anayasal
olarak desteklenebilir mi? İki nedenle, olamaz. Birincisi, hayal edilmesi zor bazı olağanüstü
haller (örneğin, Yahudi-karşıtı konuşma tekliflerin yerinde yapıldığı bir iş fuarının açılış
konuşması olarak yapılmıştır) dışında beyanlardan kaynaklanabilecek ayrımcı zarar görünür
olmaktan çok uzaktır. Brandenburg’un görünürlük standardı Holmes’un klasik Abrams
muhalifliğinden80 ve Brandeis’in etkili Whitney uyuşmasından81 kaynaklanmaktadır ve Hess
v. Indiana’da82 Mahkeme tarafından ısrarla uygulanmıştır. Vietnam savaşı karşıtı protesto
esnasında 100’den fazla gösterici birkaç tutuklamaya kadar caddeyi kapattılar, polis
protestocuları kaldırıma taşıyarak caddeyi açmayı başardı.83 Hess ‘kahrolası caddeyi sonra
[yada tekrar] alacağız’ diye bağırdığı için tutuklanmıştı.84 Brandenburg’u uygulama
görüntüsüyle eyalet mahkemesi beyanın ‘kalabalık adına daha başka hukuksuz eylemi
kışkırtma amaçlı olduğunu ... ve bu gibi eylemi doğurmasının muhtemel’ olduğu görüşüne
vardı.85 Birleşik Devletler Yargıtayı Hess’in belirli hukuksuz eyleme neden olma amacını
taşımadığını görerek iptal etti:
En iyi halde, beyan şimdiki yatıştırma için bir tavsiye olarak alınabilir; en kötü halde, belirsiz bir
gelecek zamanda gayrı meşru eylemin savunuculuğundan başka birşeye varmamaktaydı.
Başka hiçbir delil yada kelimelerinin beklenebilir düzensizlik ortaya çıkarma amacında bulunduğu ve
çıkarmasının muhtemel bulunduğu dil ithalinden çıkarsama olmadığından, bu kelimeler Devlet
tarafından ‘şiddete yol açma eğiliminde oldukları’ esasında cezalandırılamaz. 86

Eğer bir güruha caddeyi tekrar yada daha sonra alma çağrısı Brandenburg kapsamında
konuşmaya baskıyı haklı çıkaracak yeterince görünür hukuksuz yönetim tehlikesi
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sunmaktaysa, Keegstra’nınki gibi Yahudi-karşıtı beyanlardan kaynaklanan ayrımcılık ihtimali
tabii ki baskıyı mazur göstermek için yeterince belirgin değildir. ‘tam tartışma fırsatı olmadan
önce başa gelebilecek çok belirgin’87 bir kötülüğü ortaya koymanın çok uzağında, bu gibi
basmakalıpların gerçek dışılığı ve haksızlığı ‘tam tartışma’ ile açığa çıkarılabilir ve
çıkarılmıştır.88 Aslında, eğer konuşmacı sadece Yahudilerin hain ve kalleş oldukları ithamında
bulunmuş fakat bu nedenle işverenlerin Yahudilere iş vermemeleri gerektiğini savunmuşsa
belirgin ayrımcılık yada şiddet tehdidi genellikle eksik kalacaktır.
Keegstra ve vatandaşları, ne var ki doğrudan şiddet yada diğer hukuk ihlalini
savunmamışlardır. Bu bizi niye ABD’de ırkçı beyanları için anayasal olarak
cezalandırılamayacakları ikinci gerekçesine getirmektedir. Belki Brandenburg’un en önemli
yeniliği daha önceki ‘açık ve mevcut tehlike’ ‘kötü eğilim’ yaklaşımını reddetmesi ve çok
zaman önce Hakim Bilgili El89 tarafından önerilen konuşmacının tehlikeli bir fikrin
ifadesinden ötürü cezalandırılabilmesinden önce açık biçimde başkalarını gayrı hukuki
etkinlikte bulunmaya çağırma gerekliliğini kabul etmesidir.90 Dolayısıyla, birinci değişiklik
diğerlerini bu fikirleri eyleme sokmaya çağırmadığı sürece Yahudilere karşı ayrımcılığın yada
hatta onları öldürmenin ahlaki gerekliliğini tartışmada konuşmacıyı korumaktadır. Gayrı
meşru ayrımcılığın yada şiddetin istenebilirliğini soyut olarak tartışmaya kadar gitmeyen fakat
sadece belli grupların özelikleri hakkında nefret dolu konuşmalar yapan bir konuşmacı,
fortiori konuşmacı fikirlerinin dinleyicilerini görünür hukuksuz eyleme yönelteceğini hem
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ümit edip hem de beklese dahi, ve hatta bu gibi gayrı meşru tavrın bulunması muhtemel olsa
dahi birinci değişiklikle korunur.
Aslında Brandenburg’dan birkaç yıl önce kararlaştırılan bir dava tavrın doğrudan
savunulmasının eksik olduğu sürece, gayrı meşru tavra yöneltebilmesine rağmen herhangi
hakkı savunmak için mutlak bir hak olduğunu önermektedir. Kingsley International Picture
Corp. v. Regents’da,91 New York eyaleti zinayı belli şartlarda haklı ve istenir olabilecek bir
uygulama olarak sunduğundan ötürü Leydi Chatterley’in Aşkı filmini göstermek için bir
tiyatro lisansını iptal etmiştir.92 Kanada Yargıtayı’nın ırksal yada etnik grupların adil
olmayan, basmakalıp biçimde gösterilmesinin ayrımcılık eylemlerine yol açabileceğini makul
olarak varsaydığı gibi, New York zinanın ahlaki olarak haklı çıkarılabilir şekilde
sergilenmesinin New York yasalarınca gayrı hukuki sayılan zina eylemlerine yol
açabileceğini uygun biçimde varsaymış olabilir.93 Yine de, Yargıtay aşağıdakini belirterek
lisansın reddinin anayasal olmadığı hükmüne varmıştır:
[New York lisansı reddetmiştir] çünkü resim – zinanın belli şartlar altında uygun davranış olabileceği
fikrini savunmaktadır. Ne var ki Birinci Değişikliğin temel teminatı fikirleri savunma özgürlüğüdür.
Devlet oldukça basit olarak, anayasal olarak korunan özgürlüğün tam kalbini vurmuştur.
Yasayla hükmedilen tavrın savunuculuğu ... ‘savunuculuğun tahrik eksikliği taşıdığı yerde konuşma
serbestisinin reddedilmesi için bir haklı çıkarma değildir.’94

Federal bir temyiz mahkemesinin Amerikan Kitap Satıcıları Derneği v. Hudnut’ta95 yakın
geçmişteki bir kararı aynı vurguyu yapmaktadır. Bu dava, ‘grafik cinsel açıklıkta kadınların
aşağılanması’ olarak tanımlanan ‘pornografi’nin dağıtılması için sivil yaptırımlara izin veren
bir belediye yönetmeliğini konu almaktaydı.96 Belediye ‘pornografinin düşünceleri etkilediği
ve kadınları aşağı olarak sergilenmiş gören erkeklerin onlara bu şekilde davranmalarının
muhtemel olduğu’ esasında yönetmeliği destekledi.97 Mahkeme ‘kişilerin sıklıkla etraflarında
buldukları görüntü ve modellere uygun olarak hareket ettikleri’ ve dolayısıyla ‘aşağılama
gösterimlerinin iş hayatında daha düşük ücret ödenmesi, evde hakaret ve haksızlık ve sokakta
dayak ve tecavüz dahil kadınların aşağı gösterilmesini sürekli kılma eğiliminde olduğu’
hükmüne vardı.98 Yine de, mahkeme mevcut birinci değişiklik doktrini kapsamında
yönetmeliğin anayasal olmadığı hükmüne vardı:
Tüm bu mutsuz etkiler zihinsel müdahaleciliğe dayanmaktadır ... Yabancılar ve İsyan Sözleşmeleri
hükümete saygısızlığın toplumsal çöküntüye ve devrime yol açtığı samimi inancına – ki bu birçok
ulusun tarihinde bu inanç desteklenmektedir – dayanmaktaydı. Dünyanın çoğu hükümeti eleştirel
konuşmayı bastıran bu deneysel düzenlilik üzerinde hareket etmektedir. Kışkırtıcı onur kırıcılık tehlike
sadece ciddi değil fakat aynı zamanda görünür olmadıkça korunan konuşmadır. [Benzer biçimde]
televizyonda ırksal taassup, yahudi-karşıtlığı, şiddet, habercilerin sapmaları – bunlar ve daha birçoğu
kültürü etkilemekte ve toplumsallaşmamızı şekillendirmektedir ... Bunların tamamı gizli de olsa
korunan konuşmadır. Diğer herhangi cevap hükümeti, düşünceleri bizim için iyi olanın sansürleyicisi
ve yönetmeni tüm kültür kurumlarının kontrolünde bırakmaktadır.99
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360 US 684 (1959).
a.g.e., 687-8’de.
93
a.g.e., 688’de.
94
a.g.e., 688-9’da, Whitney’den alıntı, 274 US 376’da (Brandeis J., uyuşan).
95
771 F.2d 323, 328 (7nci Cir. 1985), 475 US 1001 (1986) ile teyit edilmiştir.
96
a.g.e., 324’te.
97
a.g.e., 328’de.
98
a.g.e., 328-9’da.
99
a.g.e., 329-30’da. Birleşik Devletler Yargıtayı özet olarak bu kararı teyit etmiştir. 475 US 1001 (1986).
92

Son olarak, nefret konuşmasının başkalarını azınlıklara karşı ayrımcılık yapmaya ikna ettiği
teorisinde bastırılması açık ve mevcut tehlike testiyle konulan tüm zor engellerin üstesinden
gelebilirse de, böyle bir yasaklamanın yasal olmayan ayrımcılık yada şiddete neden olabilecek
sadece bir tür konuşmayı ayrı tuttuğu için R.A.V. kapsamında hala geçersiz olabileceği
kaydedilmelidir.100
1.3
Bir Kişilik Daha Yer Var mı?: Nefret Propagandasının Yasaklanmasının Anayasallığı
Lehine Bir Tez Olarak Konuşmanın İçerik Düzenlemesinin Belli Türlerini Destekleyen Örnek
Yakın geçmişteki bir kararda Birleşik Devletler Yargıtayı rızaya dayalı konuşmayı
düzenleyen yasalar hakkında şunu söyledi:
Davalarımız belirtmektedir ki ... kamuya açık alanda siyasi konuşma üzerinde rızaya-dayalı kısıtlama
titizlik gerektiren gözetime en fazla tabi tutulmalıdır. Dolayısıyla, Devletin ‘zorlayıcı devlet çıkarına
hizmet etmek için düzenlemenin gerekli olduğunu ve bu amaca ulaşmak için bunun dar anlamda
çıkarıldığını’ göstermesine gerek duyuyoruz.101

Brandenburg’un şiddet standardı kışkırtması ve hatta New York Times v. Sullivan’ın karalama
telafisi standardı kamusal alanda kamuya açık konuşmanın rıza düzenlemesi için daha genel
bir ‘sıkı inceleme’ standardının nin özel uyarlamaları olarak görülebilir.
Ancak Danıştay Başkanı Mahkemenin rıza düzenlemesine yönelik iddia edilen
düşmanlığının eylemden çok laf olabileceğini önermektedir. Mahkemenin müstehcenlik,
çocuk pornografisi, ticari konuşma alanlarında rıza-yönelimli konuşma kısıtlamalarını ve
kamu çalışanlarının ifade edici hakları üzerindeki sınırlamaları desteklemede sıkı gözetimden
daha az katı birşeyler uyguladığı birkaç alana işaret etmektedir.102 Gerekli tüm saygıyla,
Danıştay Başkanı iki önemli ayrımı gözden kaçırdı: (1) kamuya yönelik konuşma ile özel
konuşma arasındaki ayrım; ve (2) kamusal alanda yapılan konuşma ile kamusal olmayan
alanda yapılan konuşma arasındaki ayrım. Yukarıdaki alıntıda, Mahkeme sıkı gözetim
standardının sadece kamusal alandaki (‘kamusal konuşma’yla yada kamunun ilgisine dair
konular hakkındaki konuşma’ ile eş anlamlı olarak aldığım103) siyasi konuşma üzerindeki rızaeğilimli kısıtlamalar için geçerli olduğunu vurgulamaktadır.
100

R.A.V.’deki Mahkeme konuşmanın korunmayan kategorilerinin eksik kapsamlı düzenlenmesi için geçersizlik
varsayımının hem kapsamı hem de ciddiyeti hakkında karmaşık sinyaller gönderdi. Korunmayan konuşmanın
sadece belli türlerini hariç tutmayı kınayan birtakım güçlü konuşmalara rağmen, Mahkeme işyerinde cinsel tacizi
ayrı tutan yasaların anayasa dışı olmadığını çünkü bu gibi kısıtlamaların ayrımcı uygulamaların düzenlenmesine
göre ‘ikincil önemde’ olduğunu açıkladı. 112 S. Ct. 2546.
101
Boos v. Barry, 485 US 312, 321 (1988) (aslında vurgu). Bu durumda Mahkeme herhangi yabancı
büyükelçiliğin 500 feet mesafesi içerisinde ‘yabancı hükümetleri “kamusal nefret”in yada “kamusal
saygısızlığın” içine çekme [eğiliminde] herhangi işaret sergilenmesini’ yasaklayan Columbia Bölgesi yasasını
iptal etti. A.g.e. 316. Mahkeme yabancı diplomatik personelin onurunu korumaya ilgi, her ne kadar uluslararası
hukukun tanıdığı bir ilgi olsa da, ve hatta daha az sınırlayıcı alternatifler olsa dahi ‘itici’ değildi. A.g.e. 329.
Aynı zamanda bakınız Texas v. Johnson, 491 US 397, 412 (1989) (konuşma üzerinde rızaya dayalı kısıtlamalar
‘en ilginç gözetim’e tabi tutulmalıdır). Rıza düzenlemesine yönelik daha da güçlü adli düşmanlık açıklaması
için, bakınız Simon & Schuster v. New York Cinayet Kurbanları Kurulu, 112 S. Ct. 501, 508 (1991) (‘Devletin
mesajın içeriği esasında ayrım yapmasına izin veren mevzuat Birinci Değişiklik kapsamında hoş görülemez.’),
alıntı Regan v. Time, Inc. 468 US 641, 648-9 (1984).
102
Yukarıda n.13’ün devamındaki metne bakınız.
103
Dolayısıyla, Mahkemenin rıza yönlendirmeli kısıtlamalar için sıkı gözetimi kullanımı açıkça siyasi olan fakat
kamusal ilgi konularına uzanan konuşmayla sınırlıdır. Bakınız örn. Simon & Schuster v. New York Cinayet
Kurbanları Kurulu, 112 S. Ct. 501, 508 (1991) (sıkı gözetime tabi tutma ve New York’un sanık yada mahkum
bir suçlunun işten olan gelirinin tutulmasını gerektiren suçunun bir yazılı anlaşmada suç kurbanının lehine
belirtilmesini tanımlayarak ‘Sam’in Oğlu’ yasasını sıkı gözetime tabi tutan ve anayasa dışı tutan). Aynı zamanda
bakınız Burson v. Freeman, 112S. Ct. 1846, 1850 (J. Blackmum’un CJ Rehnquist’inkiyle ve JJ

Şüphesiz nefret konuşması yasasının daha iyi bilmeleri gereken ABD’li lehdarları
tarafından yönlendirildiği için kamusal ilgi konuları üzerindeki konuşma ile özel konuşma
arasındaki ayrımı atladığı için Danıştay Başkanı Dickson’da çok fazla kusur bulunamaz.104 Ve
bir ölçüde aynı zamanda ne sıklıkla ne de yeterince ilk değişiklik hukukunun öncülüğünü
yapmış bulunan bu önemli ayrımı açıklamayan Yargıtay’ın kendisi tarafından da yanlış
yönlendirilmişti. Ayrımın iyi bir örneği konuşma serbestisi ve iftira alanlarında dönüm
noktası niteliğindeki iki önemli kararı karşılaştırdığımızda ortaya çıkmıştır. Gertz v. Robert
Welch, Inc.’da105 Mahkeme her ne kadar New York Times v. Sullivan’ın özel davacıların
açtığı iftira davaları için ‘kötü niyet’ standardı başvurusunu reddetmekteyse de yine de bu gibi
davaların önünde köklü birinci değişiklik engelleri koymuştur.106 Birkaç yıl sonra, ne var ki
Dun & Bradstreet v. Greenmoss Builders’da107 Hakim Powell bu artırılmış birinci değişiklik
korumasının sözkonusu davada olduğu gibi ‘saf kamusal ilgi konuları hakkındaki’
konuşmalar değil Gertz’de olduğu gibi sadece ‘kamusal ilgi konuları hakkındaki’ konuşmalar
için geçerli olduğunu söylemiştir.108 Birinci değişikliğin en berbat küfürlerle109 dolu bir
konuşma yaptığı halde niye parkın konuşmacılar köşesindeki bir savunucuyu koruduğunu
fakat aynı parkın çevresinde bir park alanı hakkında bir tartışma esnasında diğerlerine hitap
etmede kişiye aynı kelimeleri kullanma imtiyazını veremeyeceğini açıklayan kesinlikle bu
ayrımdır.110 Niye kişinin editöre kadının yerinin tercihen kocası için cinsellik nesnesi
olarak111 evi olduğunu söyleyen bir mektup göndermek için birinci değişiklik hakkının
bulunduğunu fakat anayasal olarak tekrar tekrar bu durumu işyerindeki bayan çalışanlarına
duyurmaktan alıkonulabileceğini;112 ve niye ticari konuşmaya (ticari bir işlemi önermenin
ötesinde içerik taşımayan konuşma) Mahkemenin bazen adlandırdığı şekliyle ‘siyasi

Kennedy’ninkiyle birleştirilmiş görüşü) (‘siyasi konuşma’ terimi birbiriyle değiştirilebilir biçimde ‘kamusal
işlere dair konuşma’ terimiyle kullanılmıştır). Her halükarda, Kanada Yargıtayı tarafından tanındığı gibi,
huzurlarındaki davalarda sözkonusu ırkçı konuşma nefret konuşması yasalarının Amerikan lehdarlarının
yasaklamak isteyeceği ‘siyasi konuşma’ (Keegstra, 764) niteliği kazanmıştır. Benzer biçimde, ırkçı konuşmayı
içeren önde gelen benzer davaların tümü – Beauharnais v. Illinois, 343 US250 (1952); Brandenburg v. Ohio,
395 US 444(1969) (per curiam); ve Collin v. Smith, 578 F.2d 1197, 1205 (7nci Cir.), onaylı yalanlanmış, 439 US
916 (1978) açıkça siyasi konuşma içermiştir.
104
Bakınız yukarıda n.74 Matsuda, 2354-5; Delgado, Kampüs Irkçılık Karşıtı Kurallar: Çarpışan Anayasal
Öyküler, Nw, U.L. Rev. 85 (1991), 343, 377-8. nefret konuşması yasalarının anayasallığı tezlerini destekler
biçimde her iki yazar konuşma kısıtlamalarına dair bir hitap yapmakta, fakat listelerindeki bu tür konuşmaların
çoğunun bastırılmasını istedikleri konuşmanın aksine kamusal konuşma olmadığını ifade etmekte yetersiz
kalmaktadır.
105
418 US 323 (1974).
106
a.g.e. 343, 347-50 (ne eyaletler sıkı yükümlülük esasında yükümlülük koyabilirler ne de zararlar varsayılabilir
yada kötü niyet sergilenmesinin olmadığında cezalandırıcı zararlar karşılanabilir).
107
472 US 749 (1985)
108
a.g.e., 758-9 (çoğunluk görüşü). Aynı zamanda bakınız Connick v. Myers, 461 US 138, 146 (1983). (‘Çalışan
ifadesi adil biçimde herhangi siyasi, toplumsal yada topluluk için diğer endişelerle ilgili olarak kabul
edilemediğinde, hükümet yetkilileri adliye tarafından Birinci Değişiklik adına müdahale edici gözetim
olmaksızın işlerini yürütmede geniş çapta serbestlik sahibi olmalıdırlar.’)
109
Bakınız Cohen v. California, 403 US 15 (1971) (birinci değişiklik üzerinde ‘Kahrolsun Zorunlu Askerlik’
yazan bir ceket giymeyi korur); Papish v. Müze Müdürleri Kurulu, 410 US 667 (1973) (birinci değişiklik ‘ananı
...’ ifadesi bulunan bir kampüs gazetesi yayınlama hakkı).
110
Bakınız, yukarıda n.25. Aynı zamanda bakınız yukarıda Post, n.50, 315n 216 (‘Chaplinsky kişisel kavgaları
siyasi tartışmadan ayırmaya teşebbüs eder’). Fakat yukarıda, cf. N. 32.
111
Bakınız American Kitapçılar Derneği v. Hudnut, 771 F.2d 323, 328-30 (7th Cir. 1985), 475 US 1001 (1986).
112
Bakınız Robinson v. Jacksonville Tersaneleri, 760 F. Supp. 1486 (MD Fla. 1991) (birinci değişiklikle
korunmayan işyerinde ‘düşmanca ortam’a neden olan en seksi beyanlar ve pornografi gösterimleri); B.
Lindemann ve D. Kadue, İş Hukukunda Cinsel Taciz (1992), 592-600. Genel olarak bakınız, Meritor Savings
Bank v. Vinson, 477 US 57 (1986) (işyerinde sözlü tacizin federal yasaları ihlal ederek istihdam ayrımına neden
oluşturabileceğini savunmak).

konuşma’ya ve diğerlerinin ‘kamusal ilgi konuları hakkında konuşma’ yada ‘kamusal
hitap’113 olarak atıfta bulunduğuna olduğundan çok daha az koruma sağlandığını açıklar.
Önceki makalede daya ayrıntılı olarak açıkladığım gibi, 114 Kanada nefret konuşmaları
davalarında sözkonusu olan ifade ve ticari konuşma115 gibi diğer ifade türleri gibi ayrıca
korunmalı kamuya dönük konuşma için iyi nedenler bulunmaktadır. Bir kişi için gerçek dışı
yada yanlış yönlendirici reklam gibi ifadeyle verilen zarar nefret konuşmasıyla neden olunan
ruhsal yaralamadan yada hatta bu gibi ifadeyle değişen azınlık anlayışından kaynaklanan
ayrımdan çok daha nesnel biçimde sergilenebilir ve ölçülebilirdir. Fakat çok daha anlamlısı,
ticari konuşma gibi ifadelerin düzenlenmesi kamusal konuşmanın düzenlenmesiyle aynı
hükümet suistimali tehlikelerini sunmaz. Devlet yetkilileri konuşma tehlikeli fikirler içerdiği
için toplumsal ve siyasi şartları eleştiren konuşmayı bastırmak istediklerinde bastırma için
güdülenmenin yetkililerin mesajdan ötürü kırgın olmalarından yada daha kötüsü kendi
güçlerini korumak için statükoyu sürdürmeye çalıştıklarından şüphe etmeliyiz. Aksine, devlet
gerçek dışı yada yanlış yönlendirici reklam için bir şirketi cezalandırdığında devlet
yetkililerinin konuşmaya kırgın olmalarından yada diğerlerini kendilerini güçten etmeye ikna
etmelerinden korkuyor olmalarından çok daha az muhtemeldir.116
ABD Yargıtayı kamusal hitap ile açıkça çağdaş değişiklik doktrinini canlandıran diğer
ifade türleri ayrımı genellikle açıklamamış olabilir. Aksine, sıklıkla kamusal alanda
konuşmayla ifade serbestisinden başka amaçlara tahsis edilmiş devlet mülkiyeti hakkında
konuşma arasında ayrımı yapmıştır.117 Yukarıdaki alıntıda Mahkeme tarafından açıklandığı
gibi, kamusal alanda ‘siyasi konuşma’nın içeriğinin hükümetçe düzenlenmesi ‘en ilginç
gözetim’e tabidir. Aksine, hükümet çok daha az titizlik isteyen standartta hükümetin sadece
bu gibi kısıtlamaların ‘alanla hizmet edilen maksadın ışığında makul ve bakış açısından nötr’
olduğunu göstermesine gerek olduğu kamusal-olmayan alanda rızaya-dayalı kısıtlamalara
dayanmaktadır.118 Örneğin, devlet üniversitelerinin sınıftaki konuşmanın içeriği üzerinde
113

Örneğin Posadas De Puerto Rico Assocs. v. Company of Puerto Rico, 478 US 328 (1986)’da ticari
konuşmanın yasaklanmasının gevşek gözetimini n.101’de tartışılan ve yukarıdaki metnin ekinde bulunan Boos v.
Barry’de, 485 US 312 (1988) sözkonusu siyasi konuşmanın düzenlenmesi şartı altında sıkı gözetimle
karşılaştırınız.
114
Bakınız Weinstein, yukarıda n.32, 184-5.
115
Tabii ki, kamuya dönük konuşma ile özel konuşma arasındaki çizgi her zaman çizilmesi kolay olmayacaktır.
Bakınız Post, ‘Kamuya Dönük Konuşma Anayasal Kavramı: Korkunç Görüş, Demokratik Düşünme ve Hustler
Dergisi v. Falwell’, Harv. L. Rev. 103 (1990), 601, 667. Aslında, belli az rastlanır durumlarda ticari konuşmanın
belki çizginin kamusal ifade tarafı içine girdiği kabul edilmelidir. Bakınız Bigelow v. Virginia, 421 US 809
(1975) (doğum kontrol hizmetleri reklamlarının yasaklanmasının iptali).
116
Kamuya dönük konuşma üzerindeki kısıtlamaların geçerliliğinin değerlendirilmesi testinin ticari konuşmanın
(bakınız yukarıda n.113) kısıtlanmasına uygulanabilir testten çok daha ciddi olduğu Amerikan konuşma
serbestisi doktrininin aksine, Kanada yasaları ticari konuşma ile diğer ifade türleri arasında keskin bir çizgi
çizmemektedir. Bakınız örn. R. v. Butler, 70 CCC (3d) 129, 163 (1992) (cinsel şiddete neden olacak şekilde belli
pornografi türlerinin kişilerin tavırlarını değiştirdiği yasal bulgusuna ertelemede Mahkeme ticari konuşma
davasında geliştirilmiş standarda başvurmaktadır). Eğer hayati bir konuşma serbestisi ilkesinin kamusal ilgiye
dair konuşmayı ticari konuşmayı olduğundan daha fazla koruması gerektiğinde doğruysam, Kanada yaklaşımı
ticari konuşmayı fazlasıyla korurken kamuya dönük hitabı eksik olarak koruma eğiliminde olacaktır. Fakat sorun
daha genel olabilir. Temel özgürlüklerin kısıtlanmasının geçerliliğini ölçmede Kanada Mahkemesi siyasi
konuşma üzerine kısıtlamalardan uyuşturucu davalarında kanıt yükünün nerede bulunması gerektiğine kadar
herşey için geçerli ayrıntılı bir test kabul etmiştir. Bakınız Keegstra, 734-5. Fakat bazı konuşma türlerinin
diğerlerine göre siyasi süreçle daha fazla tehlike altında olduğu gibi, bazı haklar da dolayısıyla diğerlerine göre
daha fazla adli koruma gerektirmektedir.
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Mahkemenin konu üzerinde en yakın geçmişteki görüşleri Int’l Soc. for Krishna Consc. v. Lee, 112S. Ct,
2701 (1992) (havalimanının kamusal-olmayan bir alan bulmak ve parasal katkılar istenmesi yasağını
desteklemek) ve Lee v. Int’l Soc. For Krishna Consc., 112S. Ct. 2709 (1992)(havalimanında broşür dağıtma
yasağının kaldırılması).
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Cornelius v. NAACP Legal Defense and Educ. Fund, Inc., 473 US788, 806 (1985). Aynı zamanda bakınız
Perry Ed. Assn v. Perry Local Educators’ Assn, 460 US 37 (1983); Birleşik Devletler v. Kokinda, 110 S. Ct.

makul düzenlemeler yapmak için şüphesiz gücü bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir dekanın
matematik profesörünün sınıfına ders verirken Shakespeare’in sonelerinden çok sayı teorisi
üzerinde konuşmakta ısrar etmesi mükemmel biçimde anayasal olacaktır. Böyle bir kısıtlama
anayasaldır çünkü bir devlet üniversitesindeki sınıf kamusal alan değil, fakat özel bir amaca,
bu durumda matematik öğrenilmesine tahsis edilmiş alandır.119 Fakat eğer dersten sonra aynı
profesör kampüsün ortasındaki geleneksel kişilerin sanatsal gösterileri seyretmek yada
konuşmacıların güncel konular hakkındaki konuşmalarını dinlemek için toplandığı çarşıya
yürümüş olsaydı, soneleri ezberden okumaktan yada hatta ırkçı yada Yahudi-karşıtı zehir
fışkırtmaktan alıkonulamazdı.
Aklımızdaki kamusal olan ve kamusal-olmayan alanlar arasındaki ayrımla, Danıştay
Başkanı Dickson’un ‘siyasi etkinlikte bulunma hakkını kullanmada resmi kurum çalışanlarını
kısıtlamanın izin verilebilir olduğu’ önermesi lehinde olduğunu söylediği Cornelius v.
NAACP Yasal Savunma ve Eğitim Fonu’nu120 tanımlaması121 hikayenin önemli kısmını değil
diğer yarısını anlatmaktadır. Cornelius yasal savunma ve siyasi savunma örgütlerini federal
çalışanlara yönelik bir hayırseverlik girişimi olan Birleşik Federal Kampanyaya katılmaktan
alıkoyan federal mevzuatı gerektirmişti.122 Mahkeme Kampanyanın kamusal-olmayan bir alan
olduğunu bulmuş ve dolayısıyla kamusal alanda ifade üzerinde içerik-yönelimli kısıtlamalar
için geçerli sıkı gözetimi uygulamaktansa makul biçimde alanın amacını gerçekleştirip
gerçekleştirmediğine göre içerik kısıtlamasına hükmetmiştir.123 Mahkemenin iş-yeri
Kampanyasının kamusal bir alan olmadığı kararının olumlu yönleri Mahkemenin kamusal
olan ve kamusal olmayan alanlar arasında çizgi çekmeye yönelik yakın geçmişteki birçok
teşebbüsü gibi tabii ki eleştiriye açıktır.124 Fakat temel ayrıştırma yine de yararlıdır. Her
halükarda ayrıştırma ne Cornelius’un ne de Yargıtay’ın hükümete kamusal-olmayan alanda
konuşmanın içeriğini düzenlemek için hareket alanı bırakan diğer kararlarının Mahkemenin
kamusal alanda siyasi konuşmanın düzenlenmesine yönelik belirtilen düşmanlığının doğru
olmadığını ortaya çıkarmaktadır.125
3115 (1990). Kamusal alan doktrini ve büyük gücün iki mükemmel tartışması için hükümet kamusal alan
olmayan kamusal mülk üzerine konuşmanın içeriğini düzenlemelidir, bakınız Stone, Fora American: Kamusal
Yerlerde Konuşma, Sup. Ct. Rev. (1974), 233; Post, Yönetişim ve İşletme Arasında: Kamusal Alan Tarihi ve
Teorisi, UCLA L. Rev. 34 (1987), 1713.
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Dolayısıyla, Amerikan anayasal doktrini kapsamında, okul yöneticileri devlet okulu öğretmenini Keegstra
tarafından yapılan kendi sınıfına Yahudi-karşıtı sözler söylemekten eğer bu sözler sınıfın temel konusuyla ilgili
olmasaydı menetmiş olabilirdi. (Birinci değişiklik sadece özel kısıtlamalara değil konuşmanın resmi
kısıtlamasına uygulandığı için (bakınız aşağıda n.204), sınıf konuşmasının içeriğini düzenlemek için birinci
değişiklik sözkonusu olduğu müddetçe özel bir okulun yönetiminin beyaz bir kağıdı olurdu. Aksine, özel
okuldaki öğretmeni öğrencilerini Yahudi-karşıtı propagandayla eğlendirmekten alıkoyan bir eyalet yasası bir
devlet okulundaki öğretmeye tahsis edildiği temel konuyla ilgili Yahudi-karşıtı görüşleri ifade etmekten alıkoyan
kısıtlamalarınki gibi zor anayasal sorular ortaya çıkaracaktır). Eyaletin resmi üniversitelerdeki sınıflarda ırkçı
konuşmayı sınırlama yeteneğinin ayrıntılı bir birinci değişiklik analizi için, bakınız Weinstein, yukarıda n.32,
192-226.
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473 US 788 (1985).
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Keegstra, 742.
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A.g.e., Cornelius 473 US 792-9.
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A.g.e. 806, 808-11.
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Örn. Birleşik Devletler v. Kokinda, 110 S. Ct. 3115 (1990) (postane önündeki kaldırım kamusal alan değildir).
125
Belki Dickson Cornelius’un yerine aslında federal hükümetin ‘devlet çalışanlarının siyasi etkinliklere katılma
haklarını kısıtlama’ yetkisini destekleyen Birleşik Devletler CSC v. National Ass’n of Letter Carriers’ı 413 US
548 (1973) kastetmişti. Bu durumda Mahkeme hükümetin ‘etkin ve adil biçimde’ çalışmasını ve çalışanların
‘uygun olmayan etkilerden serbest kalmasını’ temin etmek için çalışanların partizan siyasi etkinliklerini
sınırlamada güçlü devlet ilgisine vurgu yapmıştır: 413 US 564. Fakat Postacıların nefret konuşmasının
yasaklanmasının anayasallığını destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirmek maksadıyla daha anlamlısı,
Mahkeme kısıtlamaların nefret konuşmaları yasaları için söylenemeyecek biçimde ‘özel taraflara, gruplara yada
bakış açılarına dönük olmadığını... ve de siyasi görüşleri yada inançları kontrol etme arayışında olmadıklarını’
(a.g.e.) vurgulamıştır. Postacılar ne var ki kamusal alanda kamusal konuşma üzerindeki bütün rıza-yönelimli

Danıştay Başkanı Dickson Mahkemenin müstehcenlik görüşleri itibarıyla daha geçerli
bir vurgu yapmaktadır. Konuşmanın diğer Chaplinsky tarafından birinci değişikliğin alanının
dışında bırakılan tüm kategorileri son otuz yılda açıkça yada zımni olarak bu değişikliğin
kapsamı dahiline taşınmışsa da, müstehcenlik bu gibi korumadan kategorik olarak hariç
tutulmaya devam etmektedir.126 İçeriği nedeniyle düzenlenmesini önerdiği neredeyse diğer
tüm ifade türleri itibarıyla, hükümet ifadenin düzenlenmemiş bırakılması halinde ve bu
mahvedici zararı sonucunda getirecek olan kamusal alanda kamuya dönük konuşma itibarıyla
açıkça zararlı olacağını göstermelidir. Diğer yandan müstehcenlik içeriği nedeniyle
sergilenebilir bir zarar sergilenmeksizin düzenlenebilir.127
Müstehcenlik mevzuatının adli gözetimi eksikliği için yüzey düzeyi açıklaması,
Chaplinsky’nin savunduğu gibi, müstehcenliğin birinci değişiklik anlamında konuşma
olmadığı ve dolayısıyla anayasa tarafından korunmayan başka herhangi uygulama gibi ele
alınabileceğidir. Ancak soru yerinde durduğu için bu açıklama sorgulamayı ileriye götürmez,
aşırı düzeyde seks resmi çizimleri niye birinci değişikliğin amaçları doğrultusunda ifade
sayılmaz? Mahkeme birinci değişikliğin çerçevesini çizen ve onaylayanları müstehcenliği
‘konuşma için kastedilen korumanın dışında’ kabul etmiş bularak müstehcenliği anayasal
korumadan serbest bırakmada münhasıran ‘tarih’e güvenmiştir.128 Fakat müstehcenlik için
tarihsel istisnayı destekler mahiyette ne söylenebilirse söylensin, kurucu ataların 129 en
ilericilerinin yaygın ırkçı tavırları ışığında ırkçı konuşma ve Anayasanın kendisinin esası
dahilinde önde gelen ırkçı kurumun – köleliğin – korunması itibarıyla benzer bir tez gülünç
olacaktır.130
Yakın bir geçmişte, Profesör Frederick Schauer müstehcenliğin birinci değişiklik
korumasından hariç tutulmasını destekleyen başka bir teori ileri sürmüştür. Schauer bunu
sürdürmektedir çünkü bu gibi malzeme ‘amaçlanan tüm fikri cazibenin’131 eksikliğini
taşımaktadır, fakat sadece bakanı cinsel olarak uyarmak üzere tasarlanmıştır, müstehcenlik
‘daha doğrusu zihinsel bir tecrübe olmaktan çok fiziksel’ olarak ele alınmaktadır.132 Tarihsel
haklı çıkarma gibi, Schauer’in açıklaması sorunludur.133 Fakat daha anlamlısı buradaki
sorgulamanın amaçları doğrultusunda, kısır nefret propagandası fazlasıyla ateşleyici siyasi
retoriğin diğer türlerinden daha fazla fiziksel bir tecrübeden başka bir şey olmadığı için
tarihsel tez gibi nefret konuşmasının hariç tutulması yönünde hiçbir destek sunmamaktadır.
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kısıtlamaların en sıkı gözetime tabi tutulduğunu ve dolayısıyla çoğu araştırıcı adli gözetimin bakış açısı
kısıtlamaları için ayrıldığını söylemenin daha doğru olacağını göstermektedir. Anlaşma, Burson v. Freeman, 112
S. Ct. 1846 (1992) (oy verme yerlerinin etrafındaki 100 feet’lik bir alanda oy istenmesini ve kampanya
malzemeleri sergilenmesini yada dağıtılmasını yasaklayan tüzüğü desteklemek).
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130
Bakınız US Madde I, §9 (1808’e kadar Kongre’yi köle ithalini yasa dışı ilan etmekten men etmektedir);
Madde IV, §2 (eyaletlerin kaçak köleleri iade etmelerini gerektirmektedir); Madde V. (değişiklik sürecinden
muaf tutmaktadır MADDE I. §9 Kongre’nin esir ticaretini kaldırma yetkisini kısıtlama).
131
F. Schauer, Konuşma Serbestisi: Felsefi Bir Sorgulama (1982), 183.
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A.g.e., 182.
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Müzik müstehcenliğin cinsel istek uyandırmasıyla aynı biçimde doğrudan zihne çekici gelmeden derin
duygular uyandırabilir. Hükümetin anayasal olarak Mahler’in 9uncu senfoniyi çalmasını yasaklayamayacağını
düşünüyorum.

Mayıs 1977’de Skokie köyünde, Holocaust’tan hayatını kurtarmış birçok kişinin bulunduğu
bir Illinois topluluğu diğer kısıtlamalar arasında ‘[Skokie] dahilinde [ırkları, ulusal kökenleri
yada dinleri nedeniyle [kasten] kişilere dönük nefreti teşvik ve tahrik eden tüm malzemelerin
yayılmasını’ yasaklayan bir yasayı geçirerek Amerikan Nazi Partisi’ne yürüyüş yapmasının
engellemeye çalıştı.134 Hem Birleşik Devletler Eyalet Mahkemesi135 hem de İstinaf
Mahkemesi136 bu kaydı anayasa dışı bulmuştur, ve Birleşik Devletler Yargıtayı Skokie’nin
Yargıtay kararının devam etmesi önergesini reddetmiş, dolayısıyla yürüyüşün
gerçekleşmesine imkan vermiştir.137
Son birkaç yılda Birleşik Devletler’deki bazı üniversiteler kampüste nefret
konuşmasını yasaklayan ‘kampüs yasaları’nı geçirmiştir.138 Her ne kadar bu yasalar Kanada
yasalarında bulunan nefret propagandası genel yasaklanmasının olduğundan çok daha dar
biçimde konuşma sınıfını yasaklamaktaysa da, kampüs yasalarının test edildiği iki dava
düzenlemelerin birinci değişikliği ihlal ettiğini bulmuştur.139 Ve hemen yakın geçmişte, bie
federal temyiz mahkemesi bir üniversite profesörünün ırkçı beyanlar yayımlama birinci
değişiklik hakkını desteklemiştir.140
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Gördüğümüz gibi, New York Times v. Sullivan ve Brandenburg v. Ohio Birleşik Devletler’de
kamuya dönük konuşmanın içerik düzenlemesine karşı güçlü koruma sağlayan ikiz
muhafızlar olarak durmaktadır. Bu kararlar soyut konuşma serbestisi teorilerinin ürünü
olmaktan birçok yanlış dönüş ve hatalı başlangıç yoluyla öğrenilen zor dersleri
yansıtmaktadır. Keegstra’da Danıştay Başkanı Dickson ‘ifade özgürlüğü ve nefret
propagandası itibarıyla Birinci Değişiklik yargısından öğrenilecek çok şey olduğunu’ kabul
etmektedir.141 Fakat sadece çağdaş doktrinin yoğun düşmanlığını takdir etmekte başarısız
kalmaz, daha anlamlısı Dickson ABD’de kamuya dönük konuşmanın korunması ihtiyatına yol
veren talihsiz tecrübelerin farkında değil görünmektedir.
Soyut bir konu olarak, Sullivan’ın yapabildiği korumanın karalayıcı beyanları
kapsadığı ve Brandenburg’un aşırı konuşmayı kapsadığı haklı çıkarılmamış görünebilir. Niye,
buna rağmen yanlış iddialara dayanan beyanlar yada yasa dışı ihlalin savunuculuğu
korunmalıdır? Lord Celladın küçük listesindeki kişiler gibi hiçbir zaman kaçırılmaması
gereken çok saldırgan ve muhtemelen tehlikeli konuşmanın belli türleri yok mudur? Bir soyut
teori meselesi olarak yanlış beyanların yada demokratik olmayan görüşlerin kamuya dönük
konuşmadan çıkarılmasının ne gerçeği arayışa142 ne de konuşma serbestisi143 işlevini koruyan
demokrasiye zarar vermeyeceğini öne sürerek güçlü bir savunma yapılabilir. Aslında, bu gibi
134

Bakınız Collin v. Smith, 578 F.2d 1197, 1199 (7nci Cir. 1978).
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beyazlardan daha az zeki olduğu’ görüşünü belirten profesöre karşı yaptırımlar tehdidini bulma).
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ifadeyi uzak kamusal konuşma alanından uzak tutmanın gerçeğe yol açacağı ve demokrasiyi
koruyacağı mantıksal görünecektir.144 Fakat Holmes’ın söylediği gibi, ‘yasanın ömrü mantık
değil; tecrübe olmuştur’.145 Ve Amerikan tecrübesi mikro cerrahiyle ‘değersiz’ konuşmanın
küçük parçalarını kamuya dönük konuşmadan çıkarmadaki herhangi teşebbüsün demokrasi
için önemli ifade serbestisinin canlılığını ciddi biçimde zedeleyebileceğini göstermiştir.
Yanlış beyanların birinci değişiklik korumasından kategorik olarak hariç tutulmasının
hükümet yetkilileri tarafından 1960’ların vatandaşlık hakları hareketini bastırmak için nasıl
kullanıldığından ve ‘savaş kelimeleri’ istisnasının Vietnam savaşı protestocularını susturmak
için nasıl benzer biçimde kullanıldığından zaten bahsettim.146 Maalesef, bunlar ABD
tarihindeki zararlı konuşmanın cezalandırılmasına izin veren görünürde dar istisnaların barışçı
toplumsal değişimi tahrik eden vatandaşların cezalandırılmasına yol açtığını gösteren tek
örnek olmaktan çok uzaktır. Birinci Dünya Savaşı esnasında askerleri hizmet vermemeye
zorlayarak savaş çabalarını bozmaya çalışan Alman sempatizanları vardı. Bu tehlikeyi yok
etmek için Kongre özenle hazırlanmış özellikle bu sınırlı ifade kategorisini amaçlayan bir
yasa147 hazırladı ve Yargıtay meşhur ‘açık ve mevcut’ tehlike testini 148 kullanarak yasayı
destekledi. Şüphesiz Alman sempatizanlarının savaş çabalarını aksatacağı hesaplanan
konuşmalarının çoğu bu yasayla giderilmişti. Fakat aynı yasa aynı zamanda Bolşevik
devrimini149 bastırma çabasıyla Rusya’ya gönderilen ABD askerlerine karşı çıkmış
komünistleri cezalandırmak ve hatta kapitalist çıkarlarla hareket edilen savaşı eleştirdiği için
Sosyalist başkan adayı Eugene Debs’i hapse atmak üzere kullanılmıştır.150
Eğer bir soyut teori meselesi olarak özellikle demokrasi hizmetinde konuşma serbestisi
ilkesiyle korunmaması gereken bir ifade kategorisi olsa bu demokratik kurumların şiddetle
devrilmesini savunan ifadedir. Fakat tecrübe bu gibi hastalıklı antidemokratik ifadenin dahi
ironik olarak demokrasiyi tehlikeye sokarak sınırları ileri götürebileceğini göstermiştir.
Başkan McKinley bir anarşist tarafından suikaste uğradıktan sonra ve daha sonra Rus
Devrimini izleyen ‘kızıl korku’nun parçası olarak birkaç eyalet güçle yada şiddetle hükümet
devrilmesinin savunulmasını yasa dışı hale getiren sendikacılık suçları yasalarını
yasalaştırdı.151 ‘açık ve mevcut tehlike tesi’nin sulandırılmış bir versiyonunu uygulayarak
Mahkeme 1920’lerde bu gibi yasaların komünist parti üyelerine karşı uygulanmasını teyit
etti.152 Ne var ki 1930’larda, Georgia ayrımcılığa karşı tahrikten ötürü siyahi bir kişiyi
mahkum etmek için böyle bir yasayı kullandı.153
Anayasa Mahkemesi tarafından teyit edilen yasalardan ipucunu alarak, Kongre
1940’ta Birleşik Devletler hükümetini şiddetle devirmeyi federal bir suç haline getiren Smith
Yasası’nı154 geçirdi. 1951’de Yargıtay tarafından Amerikan Komünist partisinin155 yüksek144
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kategorisine yöneltildiğini’ belirtmektedir. [1990] 3 SCR 766.
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dereceli üyeleri için geçerli olarak onaylanan bu yasa McCarthy döneminde bağlıların isyanını
bastıranların elinde dehşete düşürücü bir silah haline geldi.156 1950’lerin sonlarında ve
1960’ların başlarında157 Mahkemeyi kademeli olarak ‘açık ve mevcut tehlike’ testini
sıkılaştırmaya ve sonrasında Brandenburg’da duyurulan bu testin oldukça konuşma koruyucu
versiyonuna yönelten bu arkaplandı.
Brandenburg ve Sullivan’a giden dersler soyut olarak makul ve dar kapsamlı
sınırlama görünen uygulamada meşru toplumsal protestoyu bastırmak için kullanılabilir.158
Kanada Yargıtayı Keegstra’da ve beraberindeki davalarda nefret propagandası istisnasını
Kanada’da kamuya dönük konuşmaya zarar vermeksizin rafa kaldırabilir olsun yada olmasın
görünür olmaya devam etmektedir. Belki bu gibi çıkarmaları Kanada’daki konuşma serbestisi
için tehlikeli yapan siyasi ve kültürel farklılıklar bulunmaktadır. Fakat kesinlikle
söylenebilecek olan Kanada Mahkemesi’nin ortaya konulan ABD tecrübesinden öğrenme
iradesine rağmen, Yargıtay Başkanı Dickson’un görüşlerinde kamuya dönük konuşmanın
içeriği üzerinde mikrocerrahi uygulamada ABD teşebbüslerinin tahrip edici sonuçlarından
farkındalık sergileyen değerli çok az şey vardı.

2

KANADA NEFRET KONUŞMASI GÖRÜŞLERİ: SINIRLI GEREKÇE
ARAYIŞINDA KARARLAR

Önceki bölümde ABD’de kamuya dönük konuşma üzerinde görünürde dar içerik-esaslı
kısıtlamaların pratik bir konu olarak sınırlanmasının zor olduğunu gösterdim. Sıklıkla bu
kısıtlamalar bir demokraside açıkça yasaklanmaması gereken konuşmayı cezalandırmak üzere
kullanılmıştır. Kamuya dönük konuşma üzerindeki rızaya-dayalı kısıtlamaları sınırlamadaki
pratik zorlukları tartıştıktan sonra, şimdi konunun diğer yanını inceleyeceğim. Bunu yaparken
Kanada Yargıtayı nefret konuşması kararlarında teklif edilen gerekçelerin bu görüşlerde
öngörülen sağlıklı kamuya dönük konuşmanın daha geniş vizyonuyla uyumsuz olduğunu
önereceğim.
Dickson’un Keegstra’daki ve eşi davalardaki görüşleri genel bir konu olarak kamuya
dönük konuşmanın canlı ve engellenmemiş olduğu açık bir topluma bağlı olduğunda hiçbir
şüphe bırakmamaktadır. Yargıtay Başkanına göre Sözleşme onaylanmadan önce dahi ifade
özgürlüğünün bir demokrasinin işlemesi için o kadar çok önemli görülmekteydi ki
mahkemelere bunu yapmaları için yetki veren pozitif hukuk olmamasına rağmen Kanada’daki
hükümet ihlalinden adli olarak korunmaktaydı;159 halen ifade özgürlüğü temel bir özgürlük
olarak açık biçimde sağlamlaştırıldığı için adalet daha gayretle korumalıdır;160 ifade
özgürlüğü ‘sadece önerilen çok sayıda tercihler arasından en iyi politikalara imkan verdiği
için değil fakat aynı zamanda ek olarak siyasi sürece katılımın herkese açık olmasını temin
etmeye yardımcı olduğu için demokratik bağlılığın önemli bir yönüdür’;161 çoğunlukçuluk
demokrasiyle eşanlamlı değildir ve dolayısıyla ‘Sözleşme demokratik olarak seçilmiş
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yasaların hür ve demokratik bir topluluk için önemli hakları ve özgürlükleri kısıtlamasına
imkan vermeyecektir;162 ve dolayısıyla ‘popüler olmayan yada itibarı azaltılmış durumlar bir
rutin meselesi olarak anayasal korumaya uydurulmaz düşürülmez’ olacak şekilde rızaya karşı
nötr olma konuşma serbestisi doktrininin163 önemli bir parçası olmalıdır.164
Mahkemenin yine de nefret propagandası yasasını Sözleşmenin ifade özgürlüğü
garantisiyle uyumlu bulma gerekçeleri: (1) nefret propagandası hem grubun konuşmayla 165
saldırıya maruz kalan bireysel üyelerine hem de daha ‘geniş haliyle topluma’ zararlı olabilir166
ve (2) nefret konuşması diğer siyasi konuşmalara göre anayasal korumayı daha az hak
etmektedir çünkü Sözleşmenin diğer kayıtlarına dostane değildir. 167 Ancak analizler bu
gerekçelerin ayrı ayrı yada birlikte değerlendirildiğinde önceki paragrafta belirtildiği gibi
Mahkemenin daha global ifade özgürlüğü görüşüyle uyumsuz olduğunu göstermektedir.

2.1

Nefret Konuşmasının Zararlı Eğilimi

2.1.1 Saldırıya Uğrayan Grubun Üyelerine Ruhsal Zarar
Kısır nefret konuşmasının, Yargıtay Başkanının kaydettiği gibi hedeflerini ‘ezilmiş ve küçük
düşürülmüş’168 hissettirdiğinden ve aksi halde de ruhsal zarar verdiğinden hiç şüphe yoktur.
Fakat zaman zaman verilen ruhsal zarar açık bir toplumda gayretli kamuya dönük
konuşmanın sakınılamaz bir yan etkisidir, büyük önemde ve yoğun duygusallıktaki konular
tartışma altında olduğu için kişiler bazen diğerleri üzerinde tahrip edici duygusal etkisi
olabilecek şeyler söyleyebilirler. Örneğin, Vietnam savaşından öfkeye kapılmış, ABD’deki
bazı savaş karşıtı göstericileri Vietcong bayrakları sallayarak yollarda yürürken. Böylesi bir
gösterimin oğulları yakın bir geçmişte Vietcong tarafından öldürülmüş ebeveynde neden
olduğu duygusal baskı hayal edilebilir. Daha yakın bir geçmişte, bazı Harvard hukuk
öğrencileri Harvard Law Review’de yazarı vahşice öldürüldükten çok kısa bir süre sonra
yayımlanmış feminist bir makale parodisi yazdılar. ‘Sert-Zıvana hukuk Profesörü’ olarak
adlandırmak gibi yazara birkaç tane oldukça saygısız referans içeren parodi yıllık Harvard
Law Review yemeğinde dağıtılmıştır.169 Bu parodinin yazarın Harvard hukuk fakültesinin bir
üyesi olan eşinde ne kadar çok duygusal baskıya neden olduğunu düşünmekten üzüntü
duyuyorum. Ve yukarıda belirtildiği gibi,170 Birleşik Devletler’de ulusal düzeyde önde gelen
bir bakan olan Jerry Falwell Hustler dergisinde yayımlanan bir barakada annesiyle cinsel
ilişkide bulunduğunu ortaya atan parodinin sonucu olarak ciddi duygusal baskıya maruz kaldı.
Eğer savaş karşıtı göstericileri, Harvard öğrencileri ve Hustler dergisi yayıncıları
vurgularını daha medeni ve daha az zarar verici biçimde yapsalardı dünya tabii ki daha hoş bir
yer olurdu. Fakat hükümetin aynı zamanda sözkonusu konuşmanın canlılığını
engellemeksizin duygusal zarara neden olması muhtemel ifadenin kamuya dönük ifadesini
temizlemesinin hiçbir uygulanabilir yolu yoktur. Kamuya dönük konuşmayla neden olunan
duygusal baskı kamuya dönük konuşma yoluyla bireyden bireye çeşitlilik gösterecektir ve
doğası itibarıyla belgelenmesi ve nitelenmesi zordur. Bunun gibi kamusal ilgi konularında
ifadeyi sınırlamaya temel olmak için kesin olmaktan çok uzak bir standarttır. Örneğin,
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‘Kahrolsun Askerlik’ mesajının istemeyen alıcılara171 bulaşması duygusal baskıya neden
olmak için yeterli midir yada bu sadece bir saldırı – Kanada Mahkemesinin kabul eder
göründüğünün konuşmayı cezalandırmak için yetersiz olduğu bir temel midir? 172 Peki bir
İsrail bayrağının Batı Şeridi’ndeki İsrail politikasını protesto eden bir Filistinli tarafından
Swastika ile süslenmesine ne demeli?173 Konuşmanın duygusal yaralanmaya neden olmasının
muhtemelliği gibi böylesine öznel bir standartta kamuya dönük konuşmanın yasaklanmasına
izin verme iki gerekçeyle azimli konuşma serbestisi ilkesiyle uyuşmazdır. Birinci olarak,
hükümete cezalandıracağı ifadeyi seçme muazzam bir miktarda takdir yetkisi – saldırganlıkla
statükoyu eleştiren fikirleri boğmak için kullanılabilecek takdirini tanır.174 Ek olarak, böylesi
belirsiz bir standarttan kaynaklanacak ‘soğutma etkisi’ vardır. Saldırganlıkla duygusal
yaralanma arasındaki çizginin nerede bulunduğundan emin olmayarak, birçok kişi ‘sadece
yasa dışı bölgenin çok uzağına giden beyanlar’175 yapacak, dolayısıyla aslında duygusal
yaralanmaya neden olmayan ateşli siyasi beyanlar yapma anayasal haklarının önünde
gidecektir. Duygusal baskı gerekçesi sağlam kamuya dönük konuşmaya adanmış bir toplumda
kamu için endişe kaynağı olan konular hakkında ifadeyi yasaklamada yeterli bir standart
olarak hizmet vermek için bu nedenle çok çevreleyicidir.176
Aşağıdaki az önce söylediğime karşı itiraz yöneltilebilir: Kanada duygusal baskıya
neden olan tüm kamuya dönük konuşmaları suç haline getiren genel bir yasa hatta çeşitli ifade
türlerine yönelik birkaç tane daha özel yasayı çıkarmıştır. Oysa dar ve dikkatlice tanımlanmış
siyasi konuşmayla neden olunması muhtemel bir duygusal baskıyı önlemek için sadece tek bir
yasaklama getirmiştir. Dolayısıyla Kanada Hükümetinin şimdi sözkonusu gerekçeye dayalı
olarak birçok tür konuşmayı yasa dışı ilan edeceği herhangi tez çok güçlü bir yasa
iddianamesi olmayan ‘kaygan eğim’ tezidir.177 Fakat az önce duygusal zedelenme gerekçesine
karşı öne sürdüğüm tez ve az sonra yarışan anayasal değerler gerekçesine karşı öne süreceğim
tez ‘kaygan zemin’ tezleri değildir. ‘Kaygan zemin’ tezi hükümet bir kere çok hafifçe de olsa
bir hakkı ihlal ettiğinde haktan hiçbir şey kalmayıncaya kadar ihlal etmeye devam edeceği
korkusunu uyandırır.178 Ulusal Tüfek Derneği kendi durumlarında otomatik saldırı silahları
yada delici kurşun sahipliğini yasaklamak av tüfekleri dahil tüm tabancaların yasaklanmasına
yol açacağı için bu gibi tezler öne sürmeye ilgi duyar. 179 İfade özgürlüğü alanında ‘kaygan
zemin’ tezinin bir örneği şudur: yanlış yönlendirici reklam gibi herhangi ifadenin hükümet
tarafından yasaklanması hükümetin hükümet politikalarına sadakat anlaşmazlığı gibi temel
siyasi konuşmayı cezalandırmasına yol açacaktır. Aksine, duygusal yaralanma gerekçesiyle
nefret propagandası yasalarını desteklemenin Kanada parlamentosunu duygusal yaralanmaya
yol açan tüm parodileri yasaklamaya yada bir düşman bayrağını sallamayı yasaklamaya
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yönelteceğini savunmuyorum. Bu tür yasaların geçirilmesi halinde Keegstra ve beraberindeki
davaların gerekçesinin Mahkemenin bu yasaları desteklemesini gerektireceğini
söylüyorum.180
Belki ne var ki, duygusal zarar gerekçesini nefret konuşmasını çevreleyecek biçimde
daraltmanın fakat ateşleyici kamuya dönük konuşma türlerini hariç tutmanın bir yolu vardır.
Mahkeme tarafından Keegstra’da yada beraberindeki davalarda ifade edilen bu gibi herhangi
sınırlayıcı kısıtlamanın farkında değilim, fakat nefret konuşması yasalarının savunucularının
şöyle tartıştığını duydum: Irkçı konuşma özellikle zararlıdır çünkü kişiye değişmez bir
özelliğinden ötürü saldırır. Bu tez kontrolünde olmayan bir özellikten ötürü bir kişiyi küçük
düşürmekle ilgili özellikle haklı olmayan bir şey bulunduğu için hafifçe reddedilemez. Yine
de, ruhsal zedeleme gerekçesini ifadenin haklı olmadığı için değil fakat neden olduğu
zedelemeden ötürü yasaklanabileceği olarak kabul ediyorum. Belki nefret konuşmasını
haksızlığı daha da yaralayıcı hale getirir, yada bir kişinin ırkı yada etnisitesi hakkında nefret
dolu yorumların kamuya dönük konuşmanın gelişigüzelliği içinde meydana gelen başka
ruhsal zedelemeden daha zedeleyici olduğunun başka gerekçeleri vardır. Fakat şüphelerim
var. En kötü Yahudi-karşıtı hakaretlerle dolu genel itibarıyla halka dönük181 bir makale
okumaktansa sevdiğim birisinin vahşi cinayetine ışık tutan bir parodi okumaktan çok daha da
zedelenmiş olurdum ve diğer Yahudilerin çoğunun aynı şekilde tepki göstereceği izlenimini
taşıyorum.182 Ancak, ifadenin diğer biçimleriyle karşılaştırıldığında nefret konuşmasının
neden olduğu psişik zedelenmenin derecesi ne hakkında henüz sonuca ulaşmayı sağlayacak
veri olmadığına dair bir sorudur. Bu nedenle nefret konuşması yasalarının savunucularının bir
gün bu gibi verileri sağlaması, yada psişik zarar gerekçesini kuvvetli konuşma ilkesiyle
uyumlu hale getirecek başka tür sınırlayıcı ilke geliştirmesi mümkündür. Fakat bunu henüz
yapmadılar.183
2.1.2 Genel İtibarıyla Topluma Zarar
Danıştay Başkanı Dickson doğru teknik kullanılarak ve uygun şartlarda bilgilerin yada
fikirlerin taşınması halinde ‘bireylerin “neredeyse herşeye” inanmaya ikna edilebileceği’
yönünde maalesef birçok kanıtın bulunduğu öncülüyle başlar.184 Bu öncülün ardından ‘nefret
propagandasının etkin biçimde yayılmasının bireyleri kendi amacına çekebilmesinin
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anlaşılamaz olmadığı’ gelir.185 Ayrıca, ‘görüş değişikliği’ ‘göze çarpmayan biçimde meydana’
gelebilir186, bu nedenle nefret propagandasının dışarıya yönelik mesajı reddedilse dahi ‘ırksal
yada dinsel gerilik mesajı alıcının aklında biraz gerçeklik taşıyan bir fikir olarak devam
edebilir’.187 Bu ‘görüş değişikliği’nden topluma zarar iki türlüdür: (1) ‘çeşitli kültürel gruplar
arasında ciddi uyumsuzluk’ yaratabilir;188 ve (2) ‘Kanada toplumundaki azınlık gruplarına
karşı ayrıma ve belki hatta şiddete’ yol açabilir.189
Dickson fikirlerin ifadesinin kültürel grupların üyeleri dahil dünyayı görme biçimimizi
değiştirebileceğinde tabii ki haklıdır. Aynı zamanda nefret konuşmasının net etkisinin kültürel
gruplar arasında uyumsuzluğa, azınlıklara karşı ayrımcılığa ve belki hatta etnik şiddete neden
olmak olduğunda haklıdır.190 Fakat sadece nefret konuşmasını anayasal korumadan
dışlamanın neden anlamlı bir konuşma serbestisi ilkesiyle uyumsuz olduğu gerekçesini takdir
edecek biçimde nasıl meydana geldiğinin açıklaması dikkatlice gözönünde
bulundurulmamalıdır. Dickson’a göre zarara ‘görüş değişikliği’ ve ‘bir alıcının aklında’
kalabilecek ‘fikirler’ neden olmaktadır. Bir ABD hakiminin bir pornografi karşıtı mevzuata
destek olarak destekleyecek benzer bir argüman hakkında yakın bir geçmişte söylediği gibi,
böylesi bir teori kapsamında konuşmayı sınırlama ‘düşünce kontrolü’dür.191 Bunun gibi, bu
demokratik bir toplumda yasaklanmaması gereken ifade içeren genişleyici bir gerekçe
değildir.
Bu konuşmanın korunmasında özellikle doğrudur çünkü ‘çeşitli kültürel gruplar
arasında ciddi uyumsuzluğa’ neden olabilir. Örneğin, ABD’de bazı önde gelen Yahudi
örgütlerinin tercih edici yaklaşımına sesli itiraz siyahlar ile Yahudiler arasında ‘ciddi
anlaşmazlığa’ neden oldu, ve eminim Kanada’da kültürel gruplar arasında benzer
anlaşmazlığa neden olabilecek kamu ilgisine giren konular bulunmaktadır. Fakat tabii ki hiç
kimse, bu durum ne kadar ‘anlaşmazlığa’ neden olmuş olursa olsun B’nai B’rith’in tercih
edici eyleme karşı çıkmaktan yasaklamanın hayati konuşma serbestisi ilkesiyle uyumlu
olacağını ciddi biçimde savunamaz. Eğer kamuya dönük tartışmada psişik zedeleme
kaçınılmazsa, kültürel gruplar arasında anlaşmazlık çok daha kaçınılmazdır, ve psişik
zedelemenin aksine bazen gerekli toplumsal değişikliği oluşturmada yararlı dahi olabilir.
Ancak azınlıklara karşı ayrımcılık, psişik zedelemeden hem daha ciddi hem de daha
hissedilirdir, ve azınlıklara karşı şiddet daha da ciddidir ve ayrımcılıktan daha
doğrulanabilirdir. Fakat katı bir konuşma serbestisi ilkesine uygun olarak yasaklanamayan
somut ve ciddi zarara neden olabilecek birçok fikir bulunmaktadır. Halen ABD’de192 ve
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Keegstra, 747.
A.g.e.
187
a.g.e., 747-8.
188
A.g.e., 747.
189
A.g.e., 748.
190
Ancak, nefret konuşmasının net etkisinin negatif olduğuna dair makul biçimde daha fazla şüphe
bulunmaktadır. Bir makamın en güçlü suçlaması bazen bunu savunan kişinin çok kötü kişiliğidir. Bazıları ikna
edilebilir. Bazıları bu dengesiz bağnazların söylenmeleriyle ikna edilebilir, fakat aksi halde bağnazlığa eğilim
gösterebilecek kaş kişi bunlar korkunç kişilerce savunulduğu zaman ırkçı görüşleri reddedebilir? Benzer
biçimde, sınır unsurları tarafından nefret konuşması bazılarını ikna edebilir, fakat bu gibi konuşmalar
bağnazların etkilerini karşılamanın da ötesine gidebilecek çok daha saygın kişilerce yalanlamalara yol açar.
Nihayet, nefret konuşması şüphesiz ‘çeşitli kültürel gruplar arasında uyumsuzluğa’ neden olabilir, fakat aynı
zamanda Yahudi grupları siyahlara karşı ve tersi ırkçı beyanları kınadığında olduğu gibi azınlık grupları arasında
birleştirici bir güç de olabilir. Bu sert ırkçı beyanların net etkisinin zararlı olmadığına inanıyorum demek
değildir. Sadece bilmiyorum, fakat ne Danıştay Başkanı ne de başka herhangi birisi biliyor. Çok daha belli olan
Kanada Hükümetinin düzenlemediği (örn. azınlıkların televizyonda ve sinemalarda hassasiyetle
şablonlaştırılması) yada düzenlemeyi ümit edemediği (önyargı ebeveynden çocuğa geçmiştir) ırkçı konuşmanın
çok daha hassas biçimlerinin neden olduğu zarardır.
191
Bakınız American Kitapçılar Derneği v. Hudnut, 771. F.2d 323, 328 (7nci Yayın 1985), tasdik 475 US 1001
(1986), yukarıda n.95-9’a ekli metinde tartışılmıştır.
192
Bakınız Roe v. Wade, 410 US 113 (1973).
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Kanada’da193 kürtaj anayasal olarak korunan bir fiildir, fakat bir gün bir kadının hamileliliğini
sona erdirme tercihinin her iki ülkede de cezalandırılacağı anlaşılamaz değildir 194. Eğer bu
olursa hükümetin bu gibi ifadenin kadınları gayrımeşru kürtaja yöneltme eğilimi göstermesi
halinde kürtaj haklarına taraftar kitaplar ve filmler yasaklanabilir.195 Benzer biçimde, eğer
homoseksüel etkinlik bugün ABD’nin birçok kısmında196 olduğu gibi Kanada’da197 tekrar suç
haline getirilirse, homoseksüel çiftleri aşk içinde, sağlıklı ilişkiler içinde gösteren kitaplar ve
filmler bu gibi resimlemelerin neden olduğu ‘görüşlerin değiştirilmesi’nin gayrımeşru cinsel
ilişkiye yol açabileceği teorisiyle yasaklanabilir. Bu örneklerin gösterdiği sadece toplumdışı
yada hatta gayrımeşru uygulamaya yöneltebileceği fakat konuşmacının doğrudan başkalarını
böylesi bir uygulamaya katılmaya çağırdığını göstermeksizin başkalarını barışçıl ve meşru
biçimde yasayı değiştirmeye iknaya teşebbüs eden konuşmayı kolaylıkla çevreleyebileceği
için hükümete ifadeyi yasa dışı ilan etme izni veren gerekçedir. Bunun gibi, bu gerekçe
demokraside konuşma serbestisinin özüyle çatışma içindedir.198
2.2

Sözleşmedeki Diğer Değerlere Atıfta Bulunarak Konuşmayı Kısıtlama

Neden olabileceği psişik zedelemeden ötürü yada fikirlerin başkalarını toplumdışı eylemlere
katılmaya itme eğilimi nedeniyle kamuya dönük konuşmayı bastırmayı haklı çıkarmanın
yeterince çevrelenebilir gerekçeler olmadığını belki tanıyarak, Danıştay Başkanı Dickson
nefret konuşması için daha da özel başka bir haklı çıkarmayı öne sürmektedir. Birleşik
Devletler Anayasasına birinci değişikliğin metinsel olarak mutlak hakimiyetinin aksine,
Kanada Sözleşmesi kısıtlamanın ‘hür ve demokratik bir toplumda sergilenebilir biçimde haklı
çıkarılması halinde’ temel özgürlüklerin sınırlanmasına izin verir. Bu dile güvenerek, Dickson
193

R.. v. Morgenthaler, [1988] 1 SCR 30.
Planlanan Ebeveynlik v. Casey, 112 S. Ct. 2791 (1992) Roe’nun ana dayanağı en dar marjla da olsa teyit
edilmiştir.
195
Aslında, bu yüzyılın başlarında feministler doğum kontrolünü savundukları için Birleşik Devletler’de hapse
gönderilmekteydi. Bakınız ‘Gerçek ACLU’, Yale J. of Law and Feminism, 2 (1989), 161, 163, n.16.
196
Birleşik Devletler Yargıtay’ının kendi evinin gizliliğinde başka bir erkekle oral sekste bulunduğu için
yakalanan bir kişi tarafından getirilen bir eyalet sapkınlık yasasına anayasal karşı çıkışı reddettiği Bowers’ta,
Mahkeme yirmi-beş eyaletin ve District of Columbia’nın sapkınlığı yasaklayan yasalarının bulunduğunu
kaydetmektedir. A.g.e. 193-94. Bakınız a.g.e., n.1 (Powell J., eş zamanlı) (tüzükler listesi).
197
1953-4 Kanada Mevzuatı, Ceza Yasası kapsamında, oğlancılık ondört yıllık hapisle cezalandırılabilecek bir
suçtu. Halen, anal ilişki ister heteroseksüel olsun ister homeseksüel olsun, sayısı ikiyi geçmeyen her ikisi de 18
yaşın üzerinde ve eyleme muvafakat eden kişiler arasında gizlilik içinde vuku bulması halinde Kanada’da bir
cezai suç değildir. Bakınız Ceza Yasası s.159. Cf. Bowers v. Hardwick, 478 US 186, 188, n.2 (1986)
(homoseksüel sapkınlığa uygulandığı biçimiyle sapkınlık yasasına anayasal karşı çıkışa itiraz ederken, Mahkeme
yasanın heteroseksüel sapkınlığa uygulandığı biçimiyle anayasal olup olmayacağı sorusunu saklı tutar).
198
Yakın bir geçmişte, Kanada Yargıtay’ı Kanada’nın müstehcenlik yasasını şiddet içeren yada küçük düşürücü
yada insan onurunu kırıcı cinsel teşhir malzemesi için geçerli olduğu ölçüde desteklemek için Keegstra’nın
‘görüşlerin değiştirilmesi’ gerekçesini kullandı, R. v. Butler, [1992] 70 CCC (3d) 129, 151, 159. ‘Müstehcenlik
ile topluma zarar arasında doğrudan bir bağlantı kurmanın imkansız olmasa da zor olabileceğini’ kabul ederek,
Mahkeme Hakim Sopinka vasıtasıyla yine de ‘resimlere maruz bırakılmanın tavırlardaki ve inançlardaki
değişikliklerle tesadüfi bir ilişki taşıdığını varsaymanın makul olduğu’ ve tavırlardaki bu değişikliklerin sırasıyla
‘cinsel şiddetli toplum-dışı eylemlere’ yol açabileceği sonucuna varmıştır. A.g.e., 163, Meese Komisyon
Raporu’ndan alıntı. Ancak, ‘şiddet içermeyen ve ne küçük düşürücü ne de onur kırıcı olmayan’ açık cinselliğin
sergilenmesi itibarıyla, Mahkeme çocuklar üretimde istihdam edilmedikçe bu gibi zararın olmadığını görmüştür,
ve dolayısıyla müstehcenlik yasasını bu gibi ifadeyi yasaklıyor olarak yorumlamıştır. A.g.e., 151. Bu ‘görüş
değişikliği’ gerekçesinin hassaslığı ve belirsizliği Hakim L’Heureux-Dubé ile birlikte Hakim Gonthier’in
görüşüyle sergilenmektedir. Gonthier çoğunluğun şiddet içermeyen ne küçük düşürücü ne de onur kırıcı grafik
seks resimlemelerinin zararlı olmadığı görüşüne katılmamıştır. Dolayısıyla Gonthier belli durumlarda iki bireyin
aşk yaptığı “düz” cinsel ilişkinin ‘herhangi bağlamdan çıkararak ve kamuya yansıtarak insan cinselliğini
çarpıttığı için’ açıkça sergilenmesinin ‘zarar ihtimali’ yaratabileceğini savunmuştur. A.g.e. 174 (Gonthier J.,
mutabık). ‘sakınılmak istenen zarar [şiddet içeren yada küçük düşürücü yada onur kırıcı pornografide olduğu
gibi] yani davranışsal değişikliklerle aynıdır’. A.g.e. 176.
194

Mahkemenin ‘Sözleşmenin diğer kısımlarında konulan hakları ve özgürlükleri savunma’
ışığında nefret propagandasını yasaklamanın anayasallığı itibarıyla sorgulamayı yürütmesi
yönünde gerekçe sunmaktadır.199 Mahkeme daha sonra öncesindeki soruyla ilgili diğer
Sözleşme kayıtlarının ‘eşitlik ve çok kültürlülük değerlerine güçlü bir bağlılığı temsil eden, ve
dolayısıyla Parlamento’nun nefret propagandasını yasaklamadaki büyük amacının altını
çizen’ 15200 ve 27201 olduğunu bulmaktadır.202 Mahkeme devam eder:
[Nefret propagandası yasasının] kapsadığı ifade edici eylemin mesajı belirlenebilir grupların üyelerine
toplumda eşit durum tanınmayacağı, ve eşit biçimde ilgi, saygı ve alaka hak eden insanlar
olmadıklarıdır. Bu mesajın neden olduğu zararlar doğrudan hür ve demokrat bir toplum için merkezi
önemdeki değerlere karşı yönelmektedir ve nefret Parlamentosu’nun desteklenmesini kısıtlamada
dolayısıyla tüm insanların eşitliğine saygı gösteren bir ülkede gerekli karşılıklı saygı kavramını
destekleme arayışı içerisindedir.203

Yüzeyde, Mahkeme en azından teorik olarak bir demokraside yasaklanmaması gereken
ifadeyi kuşatacak kadar geniş olmayan bir gerekçe oluşturmuş gibi görünebilir. Hoşgörüyle
bakıldığında, Mahkeme ne psişik zedelemenin ne de fikirlerin zararlı eğilimlerinin kendi
içinde bu zararın ifadenin yasaklanmasını garanti edecek yeterli zarar olmadığını, fakat bu
zarar Sözleşmeyle korunan başka bir hak yada özgürlüğe müdahale ettiğinde böyle
olabileceğini söylüyor olabilir. Ancak analiz hızla Kanada Yargıtayı’nın nefret propagandası
kararlarının herhangi sınırlı ilkeye referans yoluyla açıklanabilir olmadığını ortaya
çıkarmaktadır.
Bunu Keegstra’daki diğer anayasal kayıtlara güvenerek, Yargıtay Başkanı Dickson’ın
parkın konuşmacılar köşesinde ırkçı zehirler saçan özel bir şahsın eşitliği, çok kültürlülüğü
yada Sözleşmenin başka herhangi kaydını ihlal ettiğini ima etmeyi kastetmediğini kabul
ediyorum.204 Bunun yerine, Sözleşme Kısım 15’e güvenle saygıyla açıkladığı gibi, nefret
konuşması yasasının Kısım 2(b)’de bulunan konuşma serbestisi hakkıyla uyumluluğunu
değerlendirme maksadıyla bu kaydın anlamı Kanadalıların ‘toplumun eşitliği geliştirmeye
bağlılığının delilidir’.205 Dolayısıyla bu davalarda sözkonusu olan iki anayasal hak arasında
bir çatışma değil, fakat konuşma serbestisi anayasal hakkıdır (burada hükümet özgürlüğün
uygulanmasını yasaklamaya çalıştığı için) ve Sözleşmede ifadesini bulan çok temel bir
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Keegstra, 755, Singh v. Çalışma ve Göçmenlik Bakanı [1985] 1 SCR 177, 218 alıntısı. Belki Sözleşmenin
yasal tarihinde bu durumu destekleyen birşeyler vardır, fakat eğer yoksa bana öyle görünüyor ki Mahkeme
burada el çabukluğu yapmaktadır. Kısım 1 temel özgürlüğün özel bir uygulaması haklı çıkarılmasa dahi temel
özgürlüğün kısıtlanmasının hür ve demokratik bir toplumda sergilenebilir biçimde haklı çıkarılması gerektiğini
söylemektedir.
200
S.15(1) şunu ortaya koymaktadır: ‘Her birey kanun huzurunda ve kapsamında eşittir ve özellikle ırk, ulus
yada etnik köken, renk, din, cinsiyet, yaş yada zihinsel yada fiziksel engele dayalı ayrımcılık olmaksızın
yasalardan eşit olarak koruma alma ve yarar sağlama hakkına sahiptir.’
201
S.27 şu şekilde ortaya koymaktadır: ‘Bu Sözleşme Kanadalıların çok kültürlü mirasını koruma ve
geliştirmeyle uyumlu bir biçimde yorumlanacaktır.’
202
Keegstra, 755.
203
A.g.e., 756.
204
RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd.’de, [1986] 2 SCR 573 Kanada Yargıtayı (Yargıtay Başkanı Dickson dahil)
oybirliğiyle Sözleşmeyle garanti edilen özgürlüklerin saf özel uygulamayı kısıtlamadığına karar verdi. Anlaşma,
Keegstra, 833 (McLachlin J., muhalif) ‘Bu iki hakkın çatışması davası değildir... S.15’in hiçbir ihlali yoktur...
zira eşitlik garantisini sözkonusu eden hiçbir yasa yada resmi eylem yoktur’.) Benzer biçimde, Birleşik Devletler
Anayasasındaki çoğu kısıtlama hükümete yöneliktir, özel şahıslara değil. Örneğin, ondördüncü değişikliğin
eşitlik kaydının sadece ‘resmi eylem’ ile ihlal edilebileceği ve ‘sadece özel uygulamaya karşı ayrımcı yada
haksız hiçbir kalkan koymadığı’ uzun süre önce belirlenmiştir. Shelley v. Kraemer, 334 US 1, 13 (1948).
205
Keegstra, 755.

değerdir.206 Birçok değer ya açık yada kapalı olarak bir ülkenin temel sözleşmesinde
bulunacağı için,207 Dickson’un nefret konuşmasını bastırmak için gerekçesi aslında çok
geniştir.208
Fakat bu gerekçenin büyüklüğü kuvvetli konuşma serbestisi ilkesiyle uyumsuz
olmasının tek yolu değildir. Bir ülkenin temel sözleşmesine dahil olmak için bir değer geniş
biçimde paylaşılmalı ve derinlikle desteklenmelidir. Fakat bu toplumun siyasi süreçle en fazla
riske edilen ve dolayısıyla en fazla anayasal korumaya gereksinim duyan temel değerlerine
saldırgan biçimde karşı çıkan konuşmadır.209 Devlet temel toplumsal normları inkar eden
konuşmayı bastırdığında ifadeyi kontrol etmeye çalışması riski sadece ifadenin kişileri
yasaları ihlal etmeye ikna edeceği yada temel normları ihlal edeceği herhangi gerçek tehlike
nedeniyle değil fakat devlet ifadenin kişileri bu yasaları yada normları yasal olarak
değiştirmeye ikna edeceğinden korktuğundan ötürü büyüktür.
Aslında, her ne kadar genellikle zararı daha somut yollarla tanımlasa da, Yargıtay
Başkanı Dickson ‘Nefret propagandası ... birlikte eşitlik değerinin kabul edildiği ve toplum
tarafından hareket edildiği heyecanı ciddi biçimde tehdit eder’ dediğinde oyunu bırakır.210
Toplumun temel bir normu hakkında kişileri daha az heyecanlı yapması nedeniyle
konuşmanın bastırılmasının haklı çıkarılması anlamlı bir konuşma serbestisi ilkesinin
206

Eşitlik hakkı ile konuşma serbestisi hakkı arasında fiili bir çatışma örneğin bir resmi işçi görevleri esnasında
halkın bir kısmını ırkçı söylemlere tabi tutarsa meydana gelecektir. Dolayısıyla, eğer Keegstra bir resmi okul
öğrencisi olsaydı ve sözlü saldırılara devam etseydi sınıfındaki herhangi Yahudi öğrencinin s.15 hakları da
sözkonusu ve Keegstra’nın s.2(b) kapsamındaki (ve öğrencilerin eşit haklarının hakim olacağının ümit edileceği
kamusal forum eksikliği altında) konuşma serbestisi haklarıyla çatışma içinde olabilirdi.
Bu makalenin bir taslağını gözden geçirirken, Profesör Waluchow çatışmanın bir yandan konuşma serbestisi
hakkıyla eşitlik hakkı arasında olmasıyla diğer yandan konuşma serbestisi hakkıyla eşitlik değeri arasında
olmasıyla kavramsal olarak ne fark yarattığını sorguladı. En azından teorik düzeyde, gördüğüm başlıca farklılık
şudur: anlamlı bir temel anayasal hakkın varlığı devlet sergilenebilir biçimde kesintisini haklı çıkarmadıkça
özellikle bu hakkın uygulanması lehine bir yargı gerektirir. Örneğin bakınız Sözleşme s.1. Fakat eğer Jones
anayasal hakkını kullanarak Smith’in anayasal hakkını ihlal ederse, (temel hakların bir hiyerarşisi
oluşturulmadıkça) hiçbir kimsenin hakkı lehine bir yargı olamaz. Diğer yandan karşı bir anayasal değer,
yeterince baskı olduğunda temel bir hakkın sınırlanmasını haklı çıkarabilecek, fakat özel bir şahsa ait fiili bir
hakkın aksine lehte hiçbir yargı taşımayan Devlet çıkarının başka bir türüdür. Ek olarak, eğer anayasal haklar
ABD’de mevcut olduğu gibi nispeten kısıtlayıcı Devlet eylemi doktriniyle sınırlanırsa, bu gibi hakların
korunması için konuşmanın kısıtlanmasını haklı çıkarma dar ve çevrelenebilir bir gerekçedir. Aynı şekilde,
böylesi bir Devlet eylemi doktrini pratik bir konu olarak, genellikle herhangi karşı anayasal haklar analizini boşa
çıkaracaktır. Bir Devlet aktörünün bir anayasal hakkı ihlal etme durumunda olacağı herhangi davada, böylesi bir
ifade neredeyse kaçınılmaz biçimde kamusal olmayan forum içinde olacaktır. Dolayısıyla, en azından ABD
doktrini altında, böylesi ifade aslında başka birinin anayasal hakkını ihlal etmiş olsun yada olmasın forumun
doğasıyla uyumsuz olarak önerilebilir olacaktır. Böylesi örneğin görevleri esnasında ırkçı beyanlarda bulunan bir
resmi çalışanın davasında da olacaktır.
207
ABD’de, örneğin sadece eşitlik, demokrasi ve ifade özgürlüğü değil fakat aynı zamanda kapitalizm (Lochner
v. New York, 198 US 45 (1905)), federalizm (Younger v. Harris, 401 US 37 (1971)), savaş başlatma gücü
(Woods v. Miller, 333 US 138 (1948)) de temel anayasal değerler olarak bulunmuştur; aynı zamanda bakınız
Schenck v. Birleşik Devletler, 249 US 47, 52 (1919)(‘Bir ülke savaştayken barış zamanında söylenebilecek
birçok şey ... insanlar savaştıkça süregitmeyecektir’)); seçici eylemin ırkçı olarak kınanması (Richmond Şehri v.
Crosson, Co. 488 US 469, 493 (1989) (J. O’Connor’un görüşü) (kısmen bu gibi programlar ırkçılığı teşvik
edebileceği için seçici eylem planını anayasa dışı bulmak;) aynı zamanda bakınız Johnson v. Ulaştırma Kurumu,
480 US 616, 677 (1987) (J.Scalia, muhalif) (Irk- ve cinsiyet esaslı seçici eylem programları ‘ırkçılığın ve
cinsiyetçiliğin güçlü bir motorudur’)).
208
Dolayısıyla yukarıda n.198’te tartışılan R. v. Butler’da, Keegstra’nın ‘görüşlerin değiştirilmesi gerekçesi’ne
güvenerek belli açık cinsel malzeme türlerini bastırmak için bir haklı çıkarma olarak Sözleşmede bulunan ‘temel
ahlak anlayışını’ uyandırdı, 70 CCC (3d) 156.
209
Hakim Holmes’un incelikle ortaya koyduğu gibi: ‘Eğer Anayasanın diğerlerinden daha emir verici biçimde
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US 644, 654-5 (muhalif görüş).
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karşısındadır. Bu izin verilebilir konuşmanın sınırları anayasada ifade edilen değerlerle
belirleneceği için aynı zamanda muhafazakar bit toplumun da formülüdür. Fakat bir ülkenin
anayasası önemli bir anlamda statüko belgesidir. Dolayısıyla eğer toplum sabit kalmayacaksa
karşı görüşlere açık olması gereken anayasada ifade bulmalarıyla temel olan özellikle
normlardır.
Uzun yıllar boyunca kölelik Birleşik Devletler Anayasasında ifade ve hatta koruma
bulmuş bir normdu,211 ve nispeten çok yakın bir geçmişe kadar ırk ayrımcılığı ABD’nin
birçok bölgesinde çok değer verilen bir norm olarak kaldı. Çok daha yakın bir geçmişte
ABD’de ana rahminde yaşamı korumak için anayasayı değiştirmek üzere ciddi teşebbüsler
oldu.212 Bir gün Kanada Sözleşmesinin ana rahminde yaşamı korumak üzere
değiştirilebileceği yada Sözleşmenin mevcut bir kaydının bu şekilde yorumlanabileceği
anlaşılamaz değildir.213 Böylesi bir oluşum Kanada’daki yaratım lehdarı haklar için ümitsiz
bir gün olurdu, fakat eğer doğum kontrolü haklarını savunan ifade makul bir varsayımla
yasaklanabilir yasaklanabilir olsa yada hatta Sözleşmede belirtilen bir değerin aksine ‘sınırlı
önemde’214 kabul edilse daha da ümitsiz olurdu.
Ancak, konuşmayı bastırma, mesajı diğer anayasal ilkelerin aksine olduğundan canlı
bir konuşma serbestisi ilkesiyle uyuşur olmadığı için Sözleşmeye bir değişiklik yada mevcut
kaydın yeni bir yorumunu yerleştirmemize gerek yoktur. Keegstra’da, Yargıtay Hakimi
Dickson demokrasinin temel anayasal değerini nefret konuşmasını bastırmanın esası olarak
öne çıkarır:
İfade, demokratik değerlere yakın olmayan fikirleri savunmak üzere uygulanan demokrasiye bağlılığımızı
azaltacak şekilde çalışabilir. Nefret propagandası, demokratik sürece zarar verilen toplumda yaptığı gibi aynı
şekilde çalışır...215

Fakat eğer nefret konuşması ‘demokratik değerlerle uyumlu değilse’ ve dolayısıyla mantıksal
bir varsayımla yasaklanabilirse, ‘demokratik sürecin çarpıtıldığı toplumu savunan’ komünist
propagandası için de aynı şey geçerlidir. Çok da benzer olmayan 1950’lerde Birleşik
Devletler Yargıtayı’nın komünizmi savunanların hapsedilmesine izin verdiği gerekçesine
dayalıydı.216 Fakat eğer yasal tarih jürisi bir açık hüküm verdiyse bu da bu kanaatlerin
Amerika’da demokrasiye komünist propagandanın müdahale edilmemiş ifadesinin
yapabileceğinden çok daha fazla zarar verdiğidir.217

Sonuç
Konuşma serbestisi sorunları hakkında düşünürken bir bireyin yada toplumun içgüdüsü fiili
anlamda değil ama ahlaki anlamda yanlış oldukları için belli fikirlerin ifade edilmesine izin
verilmemesi gerektiğidir. Tüm makul, doğru düşünen insanların yaptığı gibi siz ve ben
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biliyoruz ki ırkçılık yanlıştır. Eşitlik vizyonumuza ihtirasla bağlıyız ve bunu gerçekleştirmeyi
şiddetle istiyoruz. Aynı şekilde bağnaz kişinin azınlıkların bastırıldığı ve dışlandığı toplum
vizyonunun
kötü
olduğunu
da
biliyoruz
ve
dolayısıyla
bu
vizyonun
gerçekleştirilmeyeceğinden emin olmak için gücümüzde olan herşeyi yapmak istiyoruz. Bu
nedenle bu kötü vizyonun ifadesini eşit biçimde popüler olmayan fakat tartışılır biçimde
meşru dünya vizyonları için geçerli olmayan konuşma alanından dışlayacak dar bir ilke
olmalıdır. İnanıyorum ki Sözleşme kapsamındaki ilk başlıca siyasi konuşma davalarında
Yargıtay Başkanı Dickson ve Kanada Yargıtayı’nın çoğunluğu bu zihin çerçevesi içerisinde
karar vermiştir, önündeki sorunla yüzleşti.
İçgüdüsel olarak, bu gibi kötü fikirlerin ifadesinin zararlı olması gerektiği gibi
görünecektir, dolayısıyla Mahkeme ırkçı fikirlerin nasıl zararlı olduğunu açıklamak için
faydacı bir analizi öne çıkarmaktadır, fakat bu zararı birçok ateşleyici fikirlerden doğan
zarardan ayıramamaktadır. Bu çok kapsamlı gerekçeyi daraltmak için, Mahkeme deontolojik
bir tez ortaya koymaktadır: ırkçının dünya görüşü yanlıştır ve bu nedenle kamuya dönük
konuşma alanından hariç tutulmalıdır. Sorun ırkçının, bir demokrasideki her vatandaş gibi
başkalarını toplumun içinde bulunması gerektiği yola dair görüşüne ikna etmeye çalışmak için
güçlü bir mantıksal varsayım hakkının olduğudur. Dolayısıyla Mahkeme Keegstra’ya ve
vatandaşlarına dünya görüşlerinin niye sınırlar dışında olduğunun açıklamasını borçludur.
Fakat siyasi süreci aşan hiçbir değerler kümesi bulunmadığından belirsiz bir engel
bulunmaktadır, ve bu nedenle Mahkemenin böylesi bir geçiş değerine karşı olduğu için bir
fikri kamuya dönük konuşmanın alanından dışlamak için danışabileceği kamuya dönük
konuşmanın diyalektiğinden bağışıktır. Sözleşmenin tüm kayıtları – eşitlik ve çok kültürlülük
kayıtları dahil – anayasal değişikliğe yol açan kamuya dönük konuşma yoluyla değişikliğe
tabi olduğu için bu anayasanın kendisinin içindeki temel normlar için doğrudur.218
Belli kayıtların değişiklik sürecinden ve dolayısıyla tartışılır biçimde kamuya dönük
konuşmanın test esaslarından muaf tutulmasını açık biçimde beyan eden anayasal bir program
hayal etmek tabii ki mümkündür. Konuşma serbestisi kaydı bulunan fakat aynı zamanda
tadilatla değiştirilemeyecek yada tadilatla çıkarılamayacak eşitlik kaydı olan anayasa
kapsamında nefret konuşması yasasının statüsünü gözönünde bulundurmak ilginç olurdu.
Fakat o zaman dahi bu hipotetik anayasada yerleşik eşitlik vizyonunu reddeden konuşmanın
yine de konuşma serbestisi kaydıyla korunması gerektiği yönünde güçlü tezler olacaktır. Eğer
sözkonusu anayasa kişilerin tamamen yeni bir anayasa kurma hakkını sınırlıyor görünmese de
eşitlik kaydı aslında mevcut anayasa çerçevesinde dahi değiştirilemez değildir, fakat
değişikliğe açık kalmaya devam etmektedir. Fakat daha da anlamlısı, bir anayasa bir kaydı
süresiz olarak değiştirilemez yapma kastında olsa dahi (hem pratik hem de teorik bakış
açısından sorgulanabilir bir öneri) konuşma serbestisi ilkesinin bu kaydı reddetmesini
korumasını gerektirmez. Her ne kadar böylesi bir anayasa çerçevesinden eleştiri eşitlik
kaydını yasal olarak değiştirmek için güçsüzse de, bir konuşma serbestisi ilkesinin özerklik
koruma işlevi, ve belki de gerçek bulma işlevi geçerli kalacaktır ve dolayısıyla bu siyasi
olarak değiştirilemez normun aksine konuşmanın korunmasını haklı çıkaracaktır.
Fakat toplumun eşitliğe bağlılığını demokraside bulunan potansiyel değişiklikten muaf
tutmaya açıkça teşebbüs eden ve dolayısıyla tartışılır biçimde bu değerin eleştirisini kamuya
dönük konuşmanın katılığından çıkarmış bir anayasal program hakkında ne söylenebilirse
söylensin, bu ne Kanada ne de ABD programıdır. Buna göre, nefret konuşması davalarındaki
çoğunluğun Sözleşmede ifade edilen eşitliğe bağlılığı diğer tüm değerlerin tabi olduğu
kamuya dönük konuşmanın diyalektiğinden muaf tutmanın hiçbir ilkeli yolu yoktu. Fakat
belki aynen ilkeli olmasa da, en azından meşru böyle bir hareketi yapan Kanada yasal
gelenekleri bulunmaktadır. Kanada yargısına olan sınırlı tabiliğimden öyle görünüyor ki
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Kanada yasa kültürü oldukça pozitivist, post-Realist ABD yasal sisteminden daha fazla doğalhukuk yönlendirmelidir. Değiştirilemez geçiş değerlerine böylesi bir inanç ifade serbestliği
anayasal hakkını açıkça koruyan Sözleşmeden dahi önce Kanada mahkemelerinin pozitif
hukuku öne çıkaran konuşma serbestisi ilkesini nasıl keşfettiğini açıklıyor görünecektir.219
İstihzayla geçiş değerlerine olan aynı inanç Mahkemenin şimdi eşitliği ve çok kültürlülüğü
konuşma serbestisi dahil Sözleşmedeki tüm diğer değerlerden üstün tutmasını açıklayabilir.
Nihayet, Kanada Mahkemesinin nefret konuşmasının cezalandırılması için
çevrelenebilir bir gerekçe ortaya koymadaki başarısızlığını eleştirirken Mahkemenin
görüşlerini fazlasıyla olduğu gibi almış olmam ihtimalini öne sürmek istiyorum. Belki Kanada
nefret konuşması görüşlerinin daha derin bir mesajı her kültürde olduğu gibi kişilerin
yemediği belli şeyler bulunduğu, söylenmemesi gereken belli şeyler bulunduğudur. Ve
Kanadalıların niye köpek yemediğinin hiçbir ilkeli açıklaması olmadığı gibi, nefret
konuşmasının niye Kanada’da kamuya dönük konuşmanın sınırlarının ötesinde olduğunun da
hiçbir ilkeli açıklaması yoktur. Belki her toplumun yasal ilkeden çok sosyolojiyle daha iyi
açıklanan kendi tabuları bulunmaktadır. Örneğin cinsel temasın açık betimlemesine karşı uzun
süreli Amerikan yasaklamasını gözönüne alınız. Her ne kadar yakın geçmişte kadınlara
verdiği zarara dayalı bu yasaklamaları haklı çıkarmak için teşebbüsler olmuşsa da,
Yargıtay’ın müstehcenliğin birinci değişiklik korumasından hariç tutulmasında hiçbir zaman
zarar-dayalı gerekçeyi kabul etmemiş olması anlamlıdır.220 Ayrıca eğer yarın deneysel veriler
itirazsız müstehcenliğin şiddete yada kadınlara karşı ayrımcılığa yol açmadığını gösterse,
müstehcenlik karşıtı yasalarının çok az savunucusunun görüşlerini değiştireceğinden eminim.
Benzer biçimde, Kanada Mahkemesinin nefret konuşmasından gelebileceğini belirttiği gerçek
zarar bana bu gibi ifadeye derin ancak açıklanmamış itiraza pencere giydirme gibi görünüyor.
Bireylerin kendi imajları için çok tehdit edici olduğunu göstermiş bilinçsiz düşünceleri
bastırdığı gibi, belki Kanada nefret konuşması ve Amerikan müstehcenlik tabuları toplumun
kolektif kimliğinden doğan rahatsızlık verici düşünceleri bastırma teşebbüsüdür. Ve belki bu
görüntüler herhangi kişinin ırksal yada cinsel eşitlik hakkındaki görüşünü değiştirmeyi tehdit
ettikleri için değil fakat hepimiz hakkında bazı karanlık gerçekleri, yada en azından gerçek
olabileceğinden korktuğumuzu – cinsel isteğimizin rahatsızlık verici ölçüde
hayvanlarınkinden ayırt edilemez olduğunu, ve bir yerde hepimizin ırkçı olduğumuzu ortaya
çıkardıkları için rahatsızlık vericidir. Farklı bireylerin farklı türlerde bilinçsiz düşünceleri
bastırdığı gibi, çok farklı toplumların farklı konuşma tabuları olacaktır. Ve bazen bir birey
için bilinçsiz düşünceleri bastırmak istenir hatta gerekli olduğu gibi, toplumsal konuşma
tabuları tartışılır biçimde meşru bir amaca hizmet edebilir. Fakat sıklıkla bu hem bireyler hem
toplumlar için karanlık düşüncelerini dinlemek ve bunlarla mücadele etmek daha sağlıklıdır.
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8.

Kanada’da Nefret Propagandası
JOSEPH MAGNET
1

Yahudi-karşıtlığının tarihinde fikirlerle eylemler arasındaki ilişki çarpıcıdır. ‘Yahudi-nefreti’
uzun tarihi olan temel bir fikirdir. Erken aydınlanmanın yeni ulus-devletlerinde Yahudi nefreti
fikri “Yahudi Sorunu” oldu. “Yahudi Sorunu” yükselen ulusçuluğunun ortasında Yahudi
kişilerin kendilerine özel ısrarına atıfta bulunmaktaydı. ‘Yahudi Sorunu’nu ortaya atmak yeni
ulusları ‘çözümler’ bulmaya itti.
Ondokuzuncu yüzyıl boyunca Avrupa ülkeleri daha fazla fikir – ‘çözüm’ ortaya
çıkardı. Ondokuzuncu yüzyıl Avrupası şunlar gibi ‘çözümler’le flört etti: Yahudilerin din
değiştirmeleri, Yahudileri tecrit etmek, Yahudileri sınır dışı etmek. III. İskender’in Baş
Danışmanı Pobyedonostsev 1881’de Çarına en mütevazı teklifi sundu: Yahudilerin üçte biri
göç edecektir, üçte biri din değiştirecektir ve üçte biri açlıktan ölecektir. Avrupa ulusları
çeşitli yasal tedbirlerle bu ondokuzuncu yüzyıl fikirlerini eyleme çevirdi. Yirminci yüzyılda
Almanya tamamen yeni, tarihte tek olan bir fikir, bir ‘çözüm’ ortaya çıkardı; sonuç alıcı bir
fikir – Nihai Çözüm. Yahudi insanların sistematik kitlesel kıyımıyla Almanya’nın hasta edici
ideolojisini bürokratik eyleme dönüştüren Çağdaş Alman devletiyle bu fikir eyleme geçirildi.1
Fikirlerle eylemler arasındaki ilişki silinemez biçimde çağdaş zihne yerleşmiştir. Bazı
fikirler öyle korkunç, öyle cehennemidir ki haklarında hiç düşünülmemelidir. Bunlar ifade
edilmemelidir. İfadeleri yasaklanmalı ve cezalandırılmalıdır.
Bu savaş sonrası dönemde uluslar topluluğunun düşüncesidir. 1945’ten bu yana
uluslararası topluluktaki devletler ülkelerinin nefreti güçlendiren fikirleri ortadan
kaldırmalarını teşvik eden dört anlaşma onayladı. Anlaşmalara taraf olan devletler nefret
propagandasını kontrol etmek için anlaşma yükümlülüklerine göre yeni yasaları yürürlüğe
koydu. Anlaşmalar, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Sözleşmesi,2 Sivil ve Siyasi
Haklar Uluslararası Sözleşmesi,3 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında
Sözleşme,4 ve İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesidir5.
Anlaşmaların dili ilginçtir. Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Sözleşmesi’nin 4. Maddesi
anlaşmaya taraf devletlerin ırksal yada etnik üstünlüğe dayalı bütün propagandanın
kınanmasını ve ayrımcılığın giderilmesi için olumlu tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 20. Maddesi ‘...... nefretin ayrımcılığa teşvik
oluşturan herhangi savunuculuğunun ..... yasayla yasaklanmasını’ gerektirmektedir.
1

Lucy Dawidowich, Yahudilere Karşı Savaş, Bantam, New York, (1975), P.1.
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Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi onsekiz üyeli
seçilmiş iki komite tarafından gözetlenmektedir. Ülkeler Sözleşme yükümlülüklerini
onaylamanın ardından bir yıl içerisinde uygulamak için aldıkları tedbirler hakkında
komitelere rapor etmelidir. Sonrasındaki her iki yılda bir, her ülke Sözleşme garantilerinin
mevcut durumu hakkında rapor vermelidir. Tercihli protokoller çerçevesinde, bireyler bir
devlet tarafına karşı bir anlaşma hakkının ihlaline dair komitelere şikayette bulunabilirler.
Komiteler aracılık yapacaklardır, ve eğer gerekirse şikayet edilen ülkeye komitenin bir ihlalin
meydana gelip gelmediğine dair görüşlerini önererek şikayeti dava edecektir. Devletlerin
yasalarını ve uygulamalarını komitelerin görüşleriyle aynı çizgiye getirme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Soykırım Suçu Sözleşmesi, Uluslararası Adalet Divanı tarafından
gözetlenmektedir. Bu mekanizma sadece anlaşmaya taraf olan anlaşmazlığa girmiş devletler
tarafından başlatılabilir. Bireyler tarafından etkinleştirilemez.

2
Anlaşmalara taraf devletlerin ayrımcı fikirleri giderme yükümlülüklerini uygulamak için
aldığı çeşitli tedbirleri incelemek şaşırtıcıdır. Anlaşmalara taraf devletlerin bir araştırması dört
tür ulusal tepkiyi ortaya çıkarmaktadır.
Birinci grup ülkeler ceza hukuku yoluyla nefret propagandasına karşı yasalar
koymaktadır. Her bir ülkenin cezai yaptırımları çeşitlilik göstermektedir, fakat hepsi açıkça
nefret propagandasını yasa dışı ilan etmekte ve cezalandırmaktadır. Yasaklamalar
yasaklanmış beyanların ve iletişim biçimlerinin özel türlerini belirlemekte, ve korunacak
grupları saymaktadır.6
6

Kıbrıs: Kıbrıs Hükümeti Sözleşme yükümlülüklerine ‘(a) başka herhangi kişiyle yada kişilerle her ikisi yada
hepsi için ortak kışkırtıcı maksatlı herhangi eylemi yapmak için işbirliği yapan; yada (b) kışkırtıcı maksatlı
herhangi sözcük yada belge yada posta herhangi görünür ifade yayımlayan herhangi kişinin cürümden suçlu
olduğunu ve beş yıllık hapisle yükümlü olduğunu’ belirten Ceza Yasası s.47 ile cevap vermiştir. Bakınız Her
Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi: Kıbrıs Yedinci Dönemsel Raporu (1982), BM
Belge No. CERD/C/91/Ek.16; Çekoslovakya: Çekoslovakya hükümeti, her ne kadar nefret propagandasının
seyrek olduğunu kaydetse de, ‘(1) faşizmi yada çalışan kişilerin haklarını ve özgürlüklerini bastırmayı
amaçlayan yada ulusal, ırksal yada dinsel nefreti savunan benzeri bir hareketi desteklemeyi yada propagandasını
yapmayı’ suç haline, bir ile beş yıl arası hapisle cezalandırılabilir hale getiren Ceza Yasası s.260’ı
yasalaştırmıştır. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi: Çekoslovakya
Dokuzuncu Dönemsel Raporu (1986), BM Belge No. CERD/C/149/Ek.2: Almanya Federal Cumhuriyeti: Ceza
Yasası s.131 ırksal nefreti tahrik eden herhangi yazıyı yasa dışı hale getirmekte ve bu gibi yazıların üretimini,
ithalini, ihracını ve reklamını suç haline getirmektedir. 1986’da, 31 kişi bu kısım kapsamında takibata uğradı.
Bakınız Her Türlü Irk Ayrımının Giderilmesi Üzerine Uluslararası Sözleşme: Almanya Federal Cumhuriyeti
Sekizinci Dönemsel Rapor (1984), BM Belge No. CERD/C/118/Ek.19; Alman Demokratik Cumhuriyeti: Alman
Demokratik Cumhuriyeti’nin takibat üzerine yaygın yaptırımları bulunmaktadır ve “Faşist propagandada yada bu
gibi insanlara yada ırklara karşı nefret gösterimlerinde bulunmuş kişi başkalarını insanlığa karşı suç hazırlığına
yada gerçekleştirilmesine teşvik etmeye müsait olduğu gibi iki ile on yıl arasında hapis cezasıyla yükümlü
olacağını” belirten Ceza Yasası s.92’ye dahil etmiştir. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımının Giderilmesi Üzerine
Uluslararası Sözleşme: Almanya Demokratik Cumhuriyeti Dördüncü Dönemsel Rapor (1980), BM Belge No.
CERD/C/64/Ek.1; Yunanistan: Yunanistan hükümeti 28 Haziran 1979 tarihli Yasa No.927’yi yürürlüğe
koymuştur. Yasa ‘sadece ırksal kökenleri nedeniyle kişi yada kişi gruplarına karşı ayrımcılığı, nefreti yada
şiddeti tehlikeye düşürebilecek eylemlerin uluslararası teşvikinin cezalandırılmasını’ sağlamaktadır. Sözkonusu
eylemler kamuya açık olarak, sözlü yada yazılı biçimde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Yasa aynı zamanda kamuya
açık olarak, sözlü yada yazılı metinler halinde ırk yada ulus kökeni nedeniyle diğer kişilere yada kişi gruplarına
saldırı mahiyetinde fikirler ifade eden tüm kişileri cezalandırır. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi
Uluslararası Sözleşmesi; Yunanistan Altıncı Dönemsel Raporu (1981), BM Belge No.CERD/C/76/Ek 1; İtalya:
İtalya şu kayıtla Madde 4’ü uygulayan bir Yasayla CERD’i onayladı: ‘herhangi biçimde ırksal üstünlüğe yada
ırksal nefrete dayalı fikir yayan herkes; bir ulusal etnik yada ırk grubuna bağlı olduğu için kişilere karşı şiddet

İkinci bir grup ülke daha zayıf cezai tedbirleri kullanmaktadır. Bu devletler nefret
propagandasını yasa dışı ilan etmekte, fakat korunacak iletişim yada katalog gruplarının
gayrımeşru biçimlerini belirlememektedir. Yasalar tüm ihtimalleri içine almaya teşebbüs eden
kapsayıcı bir dilde yapılmıştır.7

yada tahrik eylemleri yürütülmesini kışkırtan yada teşvik eden kişi bir ile dört yıllık hapis cezasıyla
cezalandırılacaktır.’ Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; İtalya Üçüncü
Dönemsel Raporu (1983), BM Belge No.CERD/C/104/Ek 2; Hollanda: Hollanda Ceza Yasasıyla nefret
propagandasına karşı mücadele etmektedir. S.137(c) şunu belirtmektedir: ‘sözlü yada yazılı biçimde yada
resimsel olarak ırkları, dinleri yada kanaatleri itibarıyla diğer kişiler yada gruplar için tahrik edici görüşleri
kamuya dönük olarak açıkça ifade eden herkes bir yıla kadar hapisle yada 10,000 guldene kadar cezayla
yükümlü olacaklardır.’ 1 Ocak ile 31 Aralık 1988 arasında bu kısmı içeren toplam 101 dava kaydedilmiştir. Elli
dördü takibatla sonuçlanmıştır, 30’u reddedilmiştir ve 17 davada takibat yapılıp yapılmamasına dair karar hala
askıdadır. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Hollanda Dokuzuncu
Dönemsel Raporu (1990), BM Belge No.CERD/C/184/Ek 4; Norveç: Norveç Ceza Yasası s.135(a) kapsamında
nefret propagandası yayılmasını ele alır: ‘herhangi kişiyi yada kişi grubunu tehdit eden, bunlara sözlü saldırıda
bulunan yada kamusal beyan yoluyla yada diğer iletişim araçlarıyla yada genel halk arasında yayılan başka bir
biçimde bunları dinleri, ırkları, renkleri yada ulusal yada etnik kökenleri itibarıyla nefret gösterisine yada
küçümsemeye maruz bırakan herkes cezalandırılacaktır.’ Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi
Uluslararası Sözleşmesi; Norveç Dokuzuncu Dönemsel Raporu (1986), BM Belge No.CERD/C/132/Ek 5;
Polonya: Polonya’nın Ceza Yasası s.274(1) ‘bir gruba yada bireye ulusal, etnik yada ırk kökeni nedeniyle
hakaret eden, azarlayan yada küçük düşüren herkesi hapisle yükümlü kılar. Eğer bu basım yoluyla yada başka bir
kamusal bilgilendirme yoluyla yapılmışsa mahkumiyet on yıla kadar çıkabilir. Cezalandırılacak olanlar aynı
zamanda yayma maksadıyla süreli yayınlar, baskılı malzeme yada kavga, hakaret, kamusal suistimal yada küçük
düşürme oluşturan başka nesne oluşturan, tutan, taşıyan, gönderen kişiler yada kişiler grubudur’. Bakınız Her
Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Polonya Yedinci Dönemsel Raporu (1982), BM
Belge No.CERD/C/91/Ek 19; Portekiz: Portekiz’in Ceza Yasası s. 189(2) şunu belirtir: ‘bir halk toplantısında
dağıtılma amacıyla yada başka toplumsal iletişim vasıtası yoluyla yazılı olarak (a) herhangi kişiye yada kişiler
grubuna ırk, renk yada etnik köken esasında sözlü saldırıda bulunan yada hakaret eden yada bunları halk önünde
yeren, (b) belli bir ırk, renk yada etnik kökendeki bir kişiye yada kişi grubuna karşı şiddet eylemlerini tahrik
eden herhangi kimse cürümden suçludur.’ Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası
Sözleşmesi; Portekiz Başlangıç Raporu (1984), BM Belge No.CERD/C/101/Ek 8; Romanya: Ceza Yasası
Madde 166(1) şunu belirtir: ‘herhangi kamusal araçla yayılan faşist propaganda beş ile onbeş yıl arasında hapisle
ve belli hakların kullanılmasından men edilmeyle cezalandırılır olacaktır.’ Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Romanya Altıncı Dönemsel Raporu (1982), BM Belge No.CERD/C/76/Ek
3; İsveç: İsveç yakın bir geçmişte Ceza Yasası kısım 16, s. 8’i şu şekilde gözden geçirdi: ‘Eğer bir kişi dağıtılan
bir beyanda yada başka bir yazışmada, bir etnik grubu yada başka bir kişi grubunu ırk, renk, ulusal yada etnik
köken yada dini inanç göndermesiyle küçük görmeyle tehdit ederse yada bunu ifade ederse, bir etnik gruba karşı
tahrikle iki yılı geçmeyen hapisle yada eğer suç küçükse cezayla mahkum edilecektir.’ Bakınız Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; İsveç Dokuzuncu Dönemsel Raporu (1989), BM Belge
No.CERD/C/184/Ek 1; Birleşik Krallık: Irk İlişkileri Yasası S.70 ‘sözlerin Büyük Britanya’daki herhangi ırk
grubuna karşı tehdit edici, suistimal edici yada nefrete yol açması muhtemel olduğu yazılı yayın yayınlayan yada
dağıtan yada halka açık yerde yada herhangi halka açık toplantıda kelimeler kullanan herhangi kişi’ için suç
haline getirir.’ Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Birleşik Krallık
Sekizinci Dönemsel Raporu (1984), BM Belge No.CERD/C/118/Ek 7.
7
Bulgaristan: Bulgaristan’ın ırk ayrımcılığını askıya alan hukuki sistemi haksızlığa maruz kalmış taraflara
maddesel yada maddesel-olmayan zararı tazmin etme hakkını verir. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Bulgaristan Sekizinci Dönemsel Raporu (1984), BM Belge
No.CERD/C/118/Ek 17; Fiji; Tahrik suçu Ceza Yasasında ‘topluluğun sınıfları yada ırkları arasında düşmanlık
duygularını teşvik etme amacını taşıyor ..... görünen bir yayının basımını yada dağıtılmasını’ içerecek şekilde
tanımlanmıştır. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Fiji Beşinci
Dönemsel Raporu (1982), BM Belge No.CERD/C/89/Ek 3; Macaristan: s. 148(1)(d) ‘ırk ayrımcılığını savunan
yada tahrik eden tüm örgütlenmeleri yada propaganda etkinliklerini’ yasa dışı haline getirmektedir. Bakınız Her
Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Macaristan Yedinci Dönemsel Raporu (1982),
BM Belge No.CERD/C/91/Ek 5; Lüksemburg: Lüksemburg’da ırkçılığa dayalı ayrımcı uygulamaları yada
gösterileri teşvik eden propaganda etkinliklerine katılmak bir suçtur. Daha küçük bir ceza ‘sözlü olarak
kelimelerle, halka hitap eden yada halk içinde yada yazılı olarak, yayınlanan, postalanan, dağıtılan, satılan, satışa
konulan yada halk içinde sergilenen baskıyla, resimle yada sembollerle herhangi kimseyi yukarıdaki suç

Üçüncü bir yaklaşım okul sisteminde kapsamlı eğitim yoluyla nefret propagandasıyla
mücadele eder. İzlanda’nın okulda birinciden dokuzuncu sınıfa kadar devam eden nefret ve
ayrımcılıkla mücadele eden zorunlu toplumsal çalışmalar müfredatı bulunmaktadır. Müfredat
çok ayrıntılıdır. İzlanda müfredatının 10 yaşında başkalarının çeşitli gelenekleriyle ve
alışkanlıklarıyla tanışan ve bu geleneklerle aşina olmamanın nasıl önyargıya ve çatışmaya yol
açtığını anlayan bir kişi ürettiğini iddia etmektedir. Beşinci sınıfta, müfredat İkinci Dünya
Savaşına ve Avrupa ulusları için sonuçlarına odaklanmaktadır. Altıncı sınıfta odak ırk
sorunlarıdır. İzlanda cezai yasaklamalar yoluyla olan olumsuzun aksine kültürel tedbirler
yoluyla nefret propagandasını olumlu biçimde gidermeye teşebbüs eder.8
Dördüncü bir devlet grubu ya nefret propagandasına karşı yasa koymaktan sakınır
yada şartlı olarak yasa koyar. Bu gruptaki bazı ülkeler bu alanda hiçbir sorunları olmadığını
iddia etmektedirler.9 Başkaları Madde 4’e bağlılığın temel konuşma, dernek kurma ve din
özgürlüklerini tehlikeye attığına inanmaktadır. Bu grup Irk Ayrımcılığı Sözleşmesini ve Sivil
ve Siyasi Haklar Sözleşmesini onaylamış fakat açık biçimde Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi
Madde 4’e ve Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Madde 20’ye uymama hakkını saklı
tutmuştur.10
ABD bu dördüncü kategoriye en yakın uyandır. Her ne kadar ABD Soykırım Suçu
Sözleşmesini imzaladıysa ve onayladıysa da, ABD tarafından yorumlandığı biçimiyle
Amerika’nın onayı ABD’nin herhangi yasayı yürürlüğe koymasına yada Birleşik Devletler
Anayasasının yasakladığı başka bir eyleme geçmesine gerek olmadığı yada buna yetkili
olmadığı rezervasyonuna tabiydi. Ek olarak, her ne kadar ABD hem Sivil ve Siyasi Haklar
Sözleşmesini hem de Irk Ayrımcılığı Sözleşmesini imzaladıysa da, hiçbiri onaylanmamıştır.
Bu ABD’nin anlaşmaların şartlarıyla bağlı olmadığı anlamına gelmektedir.11
eylemlerine tahrik eden herhangi kimse’yle ilgilidir. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi
Uluslararası Sözleşmesi; Lüksemburg İkinci Dönemsel Raporu (1981), BM Belge No.CERD/C/72/Ek 2.
8
İzlanda: İzlanda’nın eğitimsel yaklaşımı Irk Ayrımcılığı Komitesine ikinci Raporda açıklanmıştır: Bakınız Her
Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; İzlanda İkinci Dönemsel Raporu (1980), BM
Belge No.CERD/C/66/Ek 7. Ek olarak, İzlanda’nın Ceza Yasası ‘kökeni, rengi, ırkı yada dini esasında alay
etmek, sözlü saldırıda bulunmak, hakarete bulunmak yada diğer tedbirlerle bir grup kişiye saldırmayı’ yasaklar.
9
Malta: Malta Hükümeti nefret propagandasıyla bir sorunlarının bulunmadığını, fakat eğer mevcutsa ülkelerin
anayasalarının kayıtlarının yeterli olacağını belirtmektedir. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi
Uluslararası Sözleşmesi; Malta Altıncı Dönemsel Raporu (1983), BM Belge No.CERD/C/90/Ek 8; Tonga:
Krallık Madde 4 çerçevesindeki yükümlülüklerini Birleşmiş Milletler raporuna göre Tonga’nın hiçbir nefret
sorunu olmadığı iddiası dahil birçok nedenden ötürü gerçekleştirmedi. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Tonga Dördüncü Dönemsel Raporu (1981), BM Belge
No.CERD/C/75/Ek3.
10
Avustralya: Hükümet Irk Ayrımcılığı Yasasını ve Ceza Yasasını geçirdi 1914, fakat her ikisi de konuşma ve
dernek kurma özgürlüğüne tabidir. Avustralya fikirlerin yayılmasının yasaklanmasının ve örgütlenmelerin yasa
dışı ilan edilmesinin gerektiği yerde Madde 4’e uyar. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi
Uluslararası Sözleşmesi; Avustralya Üçüncü Dönemsel Raporu (1981), BM Belge No.CERD/C/63/Ek 3;
Avusturya: Avusturya Ceza Yasası’nın ‘her kim kamusal düzeni tehlikeye sokması muhtemel bir biçimde parti,
ırk, aşiret yada Devlet üyeliği itibarıyla gruplara karşı düşmanca bir eylemi hayata geçirmeye zorlar yada tahrik
ederse... bir yıla kadar cezalandırılacaktır’ diye belirten Madde 4 S.283(1)’ine rezervasyon ile CERD’i onayladı.
Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Avusturya Altıncı Dönemsel Raporu
(1984), BM Belge No.CERD/C/106/Ek 12; Belçika: Belçika Hükümeti düşünce, din, toplanma yada dernek
kurma özgürlüğünün feda edileceği yasa haline getirmeyi reddetmektedir. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Belçika İkinci Dönemsel Raporu (1979), BM Belge No.CERD/C/16/Ek 2;
Yeni Zelanda: Yeni Zelanda bir Irk İlişkileri Yasasını yürürlüğe sokmuştur. Ancak, bu ilk ve en çok temel
özgürlükleri koruma rezervasyonlarına tabidir. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının Giderilmesi Uluslararası
Sözleşmesi; Yeni Zelanda Beşinci Dönemsel Raporu (1984), BM Belge No.CERD/C/106/Ek 10; Papua Yeni
Gine: Hükümet CERD’i temel özgürlükler ışığında Madde 4’e rezervasyonla onayladı. Bu nedenle nefret
propagandası alanında yasa yapmanın gereksiz olduğunu belirtmektedirler. Bakınız Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Giderilmesi Uluslararası Sözleşmesi; Yeni Gine Başlangıç Raporu (1983), BM Belge No.CERD/C/101/Ek 1.
11
M. J. Matsuda, ‘Irkçı Konuşmaya Kamusal Tepki: Kurbanlar Hikayesini Değerlendirme’, Mich. L. Rev. 87
(1989), 2320, 2345 onaylama olmaksızın imza ABD’nin anlaşmanın amacından uzaklaşmaktan kaçınması
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Kanada uluslararası toplulukta nefret propagandası normlarının en istekli tüketicisidir.
Kanada herşeyi – üç anlaşmayı ve her bir tercihli protokolü de onaylamıştır. Kanada
sözleşmem yükümlülüklerinden hiçbir şeye kayıt koymamıştır.
Kanada sözleşme yükümlülüklerini uygulamada aynı şekilde isteklidir. Genel
eğilimde, Kanada güçlü cezai yasaklamaları uygulamaya geçirerek sözleşme
yükümlülüklerine cevap veren ‘birinci grup’ ülkesidir. Ceza Yasası12 katliam savunuculuğunu
beş yıllık hapisle hukuk dışı sayar ve kamusal alanlarda belirlenebilir gruplara karşı nefreti
teşvik eden tahrik edici beyanları iki yıllık hapisle yasaklar.13 Ayrı bir Yasa bölümü ‘kamusal
bir çıkarı’ zedelemesi muhtemel yalan haberi kasıtlı olarak yayınlayanları iki yıl hapisle
cezalandırır.14
Nefret propagandasının yayımlanması diğer Kanada yasalarınca dolaylı olarak ele
alınmıştır. Kötüleme ve kışkırtma suç olarak sınıflandırılmıştır.15 Nefret propagandası yaymak
için posta sistemini kullanan kişiler posta gönderme yada kendilerine posta gönderilmesi
haklarını kaybedebilirler.16 Nefret propagandasının Kanada’ya taşınması yasaklanmıştır;
taşıyıcılar ceza ödemekle ve malzemelerine el konulması ve tahribiyle yükümlüdür.17 Özel bir
Kanada buluşu nefret propagandasını yasaklamak ve dolaşımı için çözümler sağlamak üzere
İnsan Hakları Yasalarında uzlaşmanın, ve eğer gerekirse zorlayıcı makinelerin kullanımıdır.18
Kanada’nın nefret propagandası hakkındaki kapsamlı yasalarına rağmen, yasal kayıtlar
nadiren uygulanmaktadır. Ceza Hukukunda nefret denetimi yasaları ilk olarak ortaya
çıktığından sonraki yirmi yıl içerisinde sadece altı takip olmuş ve neredeyse hiçbir
mahkumiyet olmamıştır.19 Aynı zamanda eyalet ve belediye polis güçlerine ulaşan birkaç
şikayet bulunmaktadır. Toronto’da örneğin nefret propagandası şikayetleri Ontario Eyalet
Polisinin ve Toronto Büyükşehir Emniyet Müdürlüğünün birleşik bir birimi olan Ortak
Kuvvetler Pornografi / Nefret Literatürü Kısmına devredilmiştir. İki memur büyük ölçüde
alınan şikayetler esasında yada eyalet Savcılığının belirli bir olay itibarıyla özel talebi üzerine
potansiyel Ceza Yasası ihlallerini araştırmaktadır. Soruşturmadan sonra, Şube mütalaasını
gerektiğini önermektedir. Fakat bakınız J. J. Paust, ‘Irk Ayrımcılığına yada Düşmanlığa Tahriki Düzenleyen
Anlaşmalar Işığında Birinci Değişikliğin Yeniden Okunması’, Rutgers L. Rev. 43 (1991), 565 farklı bir görüş
için.
12
R.S.C. 1985, c. C-46.
13
Ceza Yasası, ss. 318, 319.
14
Ceza Yasası, s.181 (R. V. Zundel (1992), 140 N.R. 1 (S.C.C.)’de anayasa dışı olarak hükmedilmiştir.
15
Kötüleyici Hakaret: Ceza Yasası, s.298. Genel olarak, bakınız, Kanada, Kanada Hukuk Reformu Komisyonu,
Kötüleyici Hakaret, çalışma belgesi, n.35 (1984). Tahrikli Hakaret: Ceza Yasası, kısımlar 59-61. Genel olarak
bakınız Boucher v. The King, [1951] SCR 265 (Nefret oluşturma niyeti kendisinden mahkum edilmek için
yetersizdir. Kurulu düzeni rahatsız etmek yada otoriteye direnmek için ek bir içerik olmalıdır.
16
Canada Post Şirketler Yasası, R.S.C. 1985, bölüm C-10, kısım 43, Ernst Zundel ve John Ross Taylor bu kısım
kapsamında posta gönderme haklarını kaybettiler.
17
Gümrük Tarifesi Yasası, R.S.C. 1985, kısım 41 (3üncü ek), kısım 14.
18
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nefret literatüründe uzmanlaşan Kraliyet Savcılığına sunar. 1989’da Şube elli muhtemel nefret
literatürü ihlalini araştırdı. Hiçbiri takibatla sonuçlanmadı. Kısım 1990’da elli ile altmış arası
başka soruşturmayı tamamlamayı beklemekteydi.
Sınırda, Kanada Gelirler Yasaklanan İthalatlar Birimi yılda dört ile beş yüz şüpheli
nefret propagandasını gözden geçirmektedir. Kabaca bu malzemelerin tamamı sınır
istasyonlarındaki bölge Gümrük memurları tarafından birime gönderilmiş bulunan beyaz
üstünlüğünü savunan literatürdür. Bu memurlar 1985’te Kanada Gelirler tarafından çıkarılan
Nefret Propagandası kurallarını izlemektedirler.20 ‘Elde tutulan’ malzemelerin ortalama
gözden geçirme süreci yedi ile sekiz gün sürmektedir. Dört ile beş yüz arası madde sayısı
yanlış yönlendirecek biçimde büyüktür çünkü el konulan malzemelerin büyük bölümü sadece
birkaç beyaz üstünlüğünü savunan dergi sayısını içermektedir.
4
Kanada’nın cezai yaptırım yoluyla nefreti kışkırtıcılığına saldırmaya karar vermesi nasıl
olmuştur? Hangi düşünce bu yaklaşıma yol açmıştır? Bu düşünce hala güçlü müdür?
1960’ların başlarında Kanada geniş ölçüde ABD kökenli neo-Nazi ve beyaz üstünlüğü
savunucusu örgütlerin artan etkinliğini yaşadı. Adalet Bakanlığı sorun üzerinde inceleme
yapmak ve rapor sunmak üzere Özel Komite (‘Kohen Komitesi’) kurdu. Kohen Komitesi
Kanada’da dolaşan nefret malzemelerinin çoğunun Yahudi-karşıtı olduğunu rapor etti21.
Çoğunluğu ABD’deki Amerikan Nazi partisi tarafından hazırlanmıştı. İki kişi, Adrien Arcand
ve John Ross Taylor, önde gelen Kanadalı dağıtıcılardı.
Kohen nefret propagandasına dahil olan kişilerin sayısının çoğu Toplumsal İtibar
hareketinden çıkarılmış ondört örgütü; birkaç Nazi-türü partiyi; ve birkaç kendine özgü faşist
kuruluşu içerecek şekilde sınırlı olduğu sonucuna vardı. Kohen örgütlerden hiçbirinin
gerçekten etkin siyasi yada propaganda gücü temsil etmediğine inanmaktaydı.22
Her ne kadar Kohen nefret propagandasını yayanların sayıca az ve yöntem itibarıyla
etkisiz olduğu sonucuna vardıysa da, malzemelerin birçok Kanadalı için ‘derinden saldırgan’
doğası Komitesini ‘bu gruplar tarafından geliştirilen önyargı potansiyelini ve süregiden
‘nefret’ etkinliklerini gözardı etmenin hata olacağını’ çıkarmaya itti.23 Kohen bu gibi
grupların etkinliklerinin kontrolsüz bırakılmaları halinde 1930’ların Avrupası’nda olduğu
gibi ‘medeniyetimizin temel değerleri olan Judeo-Hıristiyan toplumun temel değerlerini tahrip
edici bir hastalık ortamını’ geliştireceğinden korkmaktaydı. Komite Kanada’daki ‘nefret’
durumunun her ne kadar alarm verici olmasa da, nefreti etkin olarak teşvik eden grupların ve
bireylerin sayısı ne kadar az olursa olsun açıkça eylemi gerektirmek için yeterinde ciddi
olduğu’ sonucuna vardı.24
Her ne kadar Kohen’in başlıca deneysel gözlemi Kanada’daki nefret fenomeninin
küçük ve etkisiz olduğuysa da, nefret propagandası sorununun ‘yine de ..... ciddi olduğu’
sonucuna vardı.25 Bu çıkarsama tamamen spekülasyona – her ne kadar Komitenin
20
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araştırmasında test edilmemiş olsa da, tek başına bırakılması halinde nefret propagandasının
etkin olabileceği ve sosyal çözülmeye yol açabileceği hipotezine dayanmaktaydı. Kohen
çıkarsamasını aşağıdaki gibi cümlelere döktü:
Duygusal gerilimlerin derinleşmesi yada iş durumunda ciddi gerileme gibi belli sosyoekonomik şartlarda, kamusal şüphe edilirlik ciddi biçimde artabilir. Bunun da ötesinde, nefret
propagandasının hem duyarsızlaştırılmış çoğunluğa hem de duyarlı azınlık hedef gruplarına
potansiyel psikolojik ve sosyal zararı sayısızdır.26
Bu spekülasyon Kohen’in nefret propagandasının bastırılması gerektiği cezai yasaklamayla
bastırılması gerektiği temel önerisine yol açtı. Parlamento bu öneriye katıldı, ve 1970’de
nefret propagandasını yasa dışı ilan eden Ceza Yasası değişikliklerini uygulamaya geçirdi.
Kohen’in öne sürdüğü sınırlı deliller vardığı sonucun tersini, yani küçük, yetersiz
fenomenin kitlesel bir cezai tepkiyi gerektirmek için yeterince ciddi olduğunu önerme
eğilimindedir. Bunun daha da ilerisinde gidilebilir ve Komite tarafından ortaya çıkarılan
delillerin üç temel hipotezini hangi ölçüde haklı çıkardığı sorulabilir. Bunlar nefret
propagandasının ciddi biçimde tahrip edici birşeyleri destekleyebileceği, ve kurbanlar
üzerindeki etkisinin ciddi olduğu, ve cezai yasaklamanın sorunu çözmek için etkin önleyici
bir araç olacağıydı. Bu hipotezler için delil olarak, Komite mevcut resmi dosyalara, çeşitli
federal ve eyalet politikacılarıyla ve emniyet görevlileriyle mülakatlara ve Komitenin
talebiyle gerçekleştirilen iki çalışmaya güvendi.27 Komite hiçbir halka açık duruşma yapmadı
çünkü:
Bakanın tamamlanması çok sürmeyecek, fakat yine de mümkün olduğu kadar çok kapsamlı
olacak bir çalışmaya girişme davetini hatırlayarak, Komite etkin bir çalışma adına hiçbir
kamuya açık duruşmanın yapılmamasına, yada zaten dosyalarda bulunan çeşitli konularda
sunumların yapılmamasına karar verdi.28
Bunun da ötesinde, inceleme çalışması, her ne kadar nefrete karşı yasal eylemi tercih etse de
hukuku ‘nihai bir çözüm olmaktansa eğitimin bir yönü olarak yada toplumsal iklimi
geliştirmenin bir aracı olarak’ görmekteydi.29 cezai takibin ve hapsin sert bir eğitim aracı
olduğu gözlemlenmelidir. Başlıca amaç olarak eğitim en azından suç yaptırımının karmaşık
bir kullanımıdır.
Kohen Komitesi’nin başlıca kaygısının hukuk reformu gözönünde bulundurularak
mevcut yasal durumun analizini tamamlamak olduğu görünecektir, ve Komite görevini
Kanada’da nefret propagandası fenomeni hakkında delil toplamak olarak sadece teğetten
görmekteydi. Ne de Kohen Komitesi nefret propagandasının kurbanları yada genel kamu
üzerindeki etkisi hakkında herhangi ciddi çalışmaya girişmedi. Nefret propagandasının
sosyal-psikolojik etkilerini gözönünde bulundururken, Komite bunun ‘tüm çıkarsamaların
hassas olduğu ve çok az şeyin bilimsel olarak ölçülebileceği’ bir alan olduğunu hissetti.30
Dolayısıyla, Komite temel çıkarsamalarından birinin destekleneceği tüm kanıtsal temellerden:
nefret propagandasının toplumun yanısıra kurbanları üzerindeki etkisinin genel olarak suç
takibini haklı çıkarmak için yeterince ciddi olmasından yoksundu. Komite sadece ‘bu gibi
propaganda hakkında artan kamusal ilgi gözönünde bulundurularak, ‘nefret malzemelerinin’
26
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bilinen saldırgan karakterine hücum etmenin gereksiz göründüğünü’ varsaydı.31 Yine, kabul
edilen bir sorunla, hiçbir delile dayanmayan bir varsayımla mücadele etmede suç tedbirlerinin
kullanımının tehlikeli bir öncül olduğu gözlemlenmelidir.
Nefret propagandası üzerine mevcut suç yasaklamaları için tüm haklı çıkarmalar
Kohen Raporundan kaynaklanmaktadır. Kohen’inkinden önce suç yaptırımının sürekli
kullanımını kabul eden üç rapor bulunmaktadır.32 Müteakip raporlardan hiçbiri, araştırma ne
kadar taslak olsa da Kohen’in deneysel araştırmasını ne test etmekte ne de buna bir şey
eklemektedir. Bu raporlar Kohen Raporunun varsayımlarına ve test edilmemiş hipotezlerine
dayanmaya devam etmektedir.
Kanada Yargıtayı nefret propagandası kayıtlarının anayasal geçerliliğini yakın
geçmişteki üç kararda, Keegstra, Andrews ve Taylor’da gözönünde bulundurdu.33 Bu
örneklerde Mahkemenin mütalaaları kayıtları ifade serbestliğinin ihlalleri fakat hür ve
demokratik bir toplumda makul sınırlar olarak Sözleşmenin birinci kısmı kapsamında haklı
çıkarılabilir ihlaller olarak görmektedir. Sınırlar için gerekçeler bu raporların dayandığı
esasları sorgulamadan Kohen Raporunun çıkarsamalarına ve bunların ardıllarına
dayanmaktadır. Keegstra’da, Dickson CJC Kohen Raporuna atıfta bulunmakta, yukarıda
bahsedilen müteakip raporlardan bahsetmekte ve ifade serbestliği üzerinde bir sınırı haklı
çıkarmak için hukuki amacın yeterince güçlü olduğu çıkarsamasını desteklemek üzere bu
kaynakları kullanmaktadır.34 Kohen Raporunun sağlam olmayan kanıtsal temeli dolayısıyla
yolunu Sözleşme kısım 1’in kanıtsal boyutlarının gerektirdiği gibi bağımsız olarak test
edilmeden Yargıtay’ın mütalaasında bulmaktadır.35 Kanada’nın ifade serbestliğine anayasal
garantisi Yargıtay’ın Kohen Raporunun kendisiyle-çelişen çıkarsamalarını kabulüyle
sınırlanmaktadır. Mahkemenin mütalaasında yada kaynaklarında Kanada nefret propagandası
hakkında Kohen Raporuna bağımsız kanıtlar ekleyen hiçbir şey yoktur.
Kanada’nın anayasal hukuk sistemi Sözleşme haklarının suç yaptırımı kullanımıyla
ihlalinin kanıtlar üzerinde sıkı bir standardı gerektirdiğini ortaya koymaktadır.36 Nefret
propagandasıyla mücadele etmek için cezai yaptırımı Devlet suçlanan cezalıya ‘tek düşman’
olarak göründüğünde ortak duyularla güçlendirildiği gibi yasaların gerektirdiği kullanımı sıkı
delil yüküyle çelişkilidir. Kohen Komitesinin açıkladığı nefret fenomeni küçük, etkisiz ve
zayıftı. Bu nefret propagandası kaynaklarının prestijine rağmen Kanada nefret propagandası
doktrini için zorluk ortaya koymaktadır, çünkü nefret propagandası raporlarındaki deliller
Kohen Komitesinin tavsiyeleriyle ve Parlamentonun hukuki cevabıyla çelişmektedir.
Varsayımın ötesinde, cezai yaptırımın kullanımını haklı çıkaran, herkesin yedek olarak
kullanılması gerektiği üzerinde anlaştığı hiçbir delil bulunmamaktaydı. Kohen Raporunun
temel varsayımı sezgisellik-karşıtıdır çünkü Kanada nefret propagandasının olmadığı birşeye
dönüşebileceği varsayımını gerektirir.

31

a.g.e. 4.
J.D. McAlpine, British Columbia’da Ku Klux Klan’ın Etkinliklerinden Ortaya Çıkan Rapor, (1981); Nefret
Propagandası, Hukuk Reformu Komisyonu, Çalışma Kağıdı 50 (Komisyon, Ottowa, 1986); Eşitlik Şimdi,
Kanada, Avam Kamarası, Kanada Toplumunda Görünür Azınlıkların Katılımı Komitesi (Tedarik ve Hizmetler,
Ottowa, 1984); Irksal ve Dinsel Nefret Hakkında Özel Komitenin Raporu, Kanada Barolar Birliği (1984).
33
Yukarıda no. 19.
34
Dickson CJC’nin çıkarsaması ‘Parlamentonun hedefinin özelliğinin sadece sayısız çalışma grubunun
çalışmasıyla değil fakat aynı zamanda nefretin teşvik edilmesinin potansiyel olarak felaket getirebilecek
etkilerine dair müşterek tarihsel bilgimizle desteklendiğidir’. Bakınız, yukarıda n.19, 236’da.
35
Aşağıda, n. 36.
36
‘Ceza hukuku bağlamında ihlalin olacağı yerde sıklıkla olacağı gibi, devletin hakları ihlal edilen kişinin ‘tek
düşmanı’ olup olmadığına bağlı olarak devletin çıkarının farklılık göstereceğini kaydetmek şimdiki gibi bir
örnekle öne sürülen konuları ele alırken önemlidir.’ Farklılık ceza bağlamında, ‘belli ölçüde kesinlikle devlet
çıkarının elde edilmesi için mahkemelerin itham edilen hukukun yada başka resmi işlemin ‘en az dehşetli araç’
olup olmadığını belirleyebileceğidir’. Vancouver General Hospital v. Stoffman, [1990] 3 S.C.R. 483, 521.
32

5
Büyük ölçüde bir yer altı literatürü olduğundan Kohen komitesi için Kanada nefret
propagandasının izini sürmenin zor olduğu gibi, bugünkü araştırmacılar için bazı zorluklar
bulunmaktadır. Yine de, polis, yargıçlar, insan hakları komisyonları, gümrük yetkilileri ve
özel uygulamacılar nefret malzemesinin dağıtılmasını gözetlemektedir; gazeteler bunun
üzerine rapor yapmaktadırlar; organize gruplar bunu dağıtmaktadır. Bu kaynaklar üzerinde
1989-90 döneminde anket yapılmıştır. Sonuçlar Kanada’nın çağdaş dönem nefret profilini en
azından yirmi-beş yıl önce Kohen komitesince sağlanan tasvir kadar isabetli olarak ortaya
koymaktadır.
Nefret etkinliği Ontario ve British Columbia’da Ku Klux Klan’ın canlanmasıyla,
Edmund Burke Topluluğunun, daha sonra Batı Muhafız Partisi ve Kanada Milliyetçi
Partisi’nin yeni etkinliğiyle 1970’lerin ortalarında arttı. Temelde, Kanada nefret propagandası
Kohen komitesinin açıkladığından çok az değişti. Bugün nefret konuşmasının Yahudikarşıtlığının ötesine geçmesinin ve renkli derili kişilere saldırmasının haricinde aynı ırkçı,
beyaz üstünlüğü savunucusu öfkedir. Nefret propagandası bugünkü Kanada’da aynı zamanda
Doğu Hindistanlılara, Doğululara, Katoliklere, Aborijinlere ve Frankofonlara da yöneltilmiş
nefret mesajlarını içermektedir.
Kanada’daki nefret taşıyıcıları için kirli konuşma nedir? Temelinde, nefretle dolu
aşağılayıcı hakarettir. Başkalarını hakarete zorlayarak, kendi özünün etrafında madde üretir.
Nefret kışkırtıcısı hedeflerine gülerek, bunları insanlığın düşmanları olarak suçlayarak –
kahkahalar atarak, küçümseyerek, inciterek içerikli habis bir nefret mesajı taşır. Nefret
taşıyıcısının kirli konuşması şöyledir:
‘Hitler haklıydı’, ‘Zenci yuvana dön’;37 ‘ikinci dünya savaşı esnasında altı milyon Yahudinin
öldüğü iddiası tamamıyla temelsizdir ... büyük bir Avrupa milletine leke düşüren, bunun
yanısıra onlardan haksızca parasal tazminat çarpmaya çalışan ... yüzsüz bir fantezidir’; 38
‘Küçük bir yabancı topluluğun mali yaşamına ve kaynaklarına hükmetmesine izin veren bir
milletin sağlıkla hayatta kalması beklenemez’;39 ‘Amerika demokrasiye inanmayan ve beyaz
insanlar için nefret taşıyan renklilerle dolmaktadır!’;40 ‘Uyanın Kanadalılar Geleceğiniz
tehlikede!... Fransızca liselerin kurulmasını destekleyen Fransız azınlığı aslında isyankar bir
gruptur ve çoğu Fransız Kanadalılar böyle okulların kurulmasına karşıdır’.41
Düşünce yayma yöntemleri evrim geçirmiştir. Nefret taşıyıcılar şimdi mesajlarını telefonla,
videoyla ve sesli kasetle, ve broşürlere ek olarak bilgisayar bağlantısıyla taşımaktadırlar. Aynı
zamanda Holocaust’un tipik inkarı olan ‘revizyonist’ hikayeleri bulunan taklit bir akademik
literatür bulunmaktadır.
ABD’den malzemeler hala Kanada’da dolaşan nefret propagandasının ciddi bir
miktarını oluşturmaktadır. Amerikan Ku Klux Klan gibi ırkçı örgütler Kanadalı denkleriyle
örtüşmekte ve sınırlar ötesinde malzeme alışverişinde bulunmaktadır. Kanada Gelirler’de
37
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Yasaklanan İthalatlar Birimi tarafından Gözden Geçirilen Malzemeler Listesi42 dindarımsı,
beyaz üstünlüğü savunucusu literatürün ABD’den Kanada’ya gelmiş en hakim nefret
propagandası olduğunu öne sürmektedir.
Nefret literatürünün genellikle hitap ettiği kesim Kanada’nın ultra sağcı kesiminde
destek bulmaktadır. Ultra sağ ‘diğer ülkelerde köklü, fakat orantısız olmayan... ciddi bir dinsel
tabanı var... fakat muhtemelen başka yerlerde olandan daha fazla değilin’ ardından potansiyel
oluşturmaktadır’.43 Kaç tane Kanadalının radikal sağ örgütlere üye olduğunu yada bunları
desteklediğini bilmek zordur. Profesör Barrett’in istatistikleri çoğu grubun birkaç faal üyesi
olduğunu ortaya koymaktadır.44 Ancak, faal üyeler sesleri çıkanlardır, ve daha geniş
görülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Ek olarak, Kanadalıların çok küçük bir yüzdesi uygun
bir mesafeden hem mali hem de manevi olarak destek vermektedirler.45 Aşırı sağda hitap
edilecek potansiyel kesim ne olursa olsun, nefret yayınlarına ödenen abonelik ücretleri nefret
finansmanına en büyük kaynağı sağlamaktadır. Ödeme yapan aboneler az görünmektedir.
Nefret yayınlarının Kanada çok kültürlülük ve ‘mozaik’ paradigmasına yağ çeken,
fakat daha yaygın olarak ABD ile özdeşleştirilen ırkçı ‘eritme potası’ duygularını gerçekten
savunan çok daha fazla sayıda Kanadalı için ne çekiciliğinin olduğunu bilmek çok daha
zordur. Kanada ırk hoşgörülü ülke olarak kendisini dışarıda tutarken, Kanada gelenekleri
farklı bir gündemi ortaya çıkarmaktadır. Yakın tarihte İkinci Dünya Savaşı esnasında Avrupa
Yahudiliğinin Kanada’dan tamamen dışlanması46 ve Japon Kanadalılarının gözaltında
tutulması krizle yüzeye çıkan ırk hoşgörüsüzlüğünün acı veren hatıralarıdır. Profesör Frances
Henry son on yıllarda açık ırkçılığın yerini nasıl sistemli, yarı-bilinçli ayrımcılığın aldığını
ikna edici biçimde açıklamıştır.47 Yakın geçmişteki bir Angus Reid-Southam Haberleri
incelemesi Kanadalıların yüzde 60’ının etnik azınlıkların ‘daha çok Kanadalılar gibi’ olmak
için geleneklerini ve dillerini terketmek istediğini ortaya çıkardı. Reid ‘Kanadalıların üçte
birine kadarının mutaassıp olabileceklerini’ öne sürmektedir.48 Bu doğrulanması zor bir beyan
gibi gözükse de, Kanada’da sürekli devam eden bir hoşgörüsüzlük geleneğini
vurgulamaktadır. En azından bazı durumlarda bu tavırların nefret propagandasına dönüşebilir
olması beklenir.
Bugünkü Kanada’da nefret propagandası dolaştıran grupların ve bireylerin sayısı ve
nefret literatürü miktarı nispeten sınırlı kalmaktadır. İncelemenin ortaya çıkardığı çarpıcı bir
nokta da Kanada’daki nefret literatürü durumunun Kohen’in yirmi-beş yıl önce anlattığından
çok değişmediğini ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar hukuki alanda neden ve etki oluşturulması
her zaman zorsa da, nefret kontrolü yasaları Kohen’in 1960’ların ortaları Kanadası’nda
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resmini çizdiği nefret literatürü şartlarını değiştirmiş görünmüyor. Nefret yasaları gümrükte
birkaç yazarla ve dergiyle ilgili bazı küçük ölçekli gümrük alıkoymalarını ve her üç yılda
birden az takibata yol açmaktadır.
Nefret yasaları sadece çok az sayıda şikayetin öne çıkmasına neden olmaktadır. Bu
anlamlıdır çünkü genel kamunun nefret yasalarını ırkçılığa ve önyargıya karşı etkin bir çare
olarak görmediğini belirtmektedir. Ne de nefret yasaları görünürde polise nefret literatürünü
kökünden söküp atmak için teşvikleri ve araçları sağlamıştır. Çok az sayıda polis kaynağı
nefret literatürü uygulamasına ayrılmıştır. Nefret yasaları çok az sayıda soruşturmaya vesile
olmakta, neredeyse hiçbir takibata ve sıfır hükme yol açmaktadır.
Kanada’dakinden farklı biçimde nefret propagandasına yaklaşan demokrasinin
karşılaştırmalı bir çalışması için ABD’de nefret fenomenini araştırmaya değer. ABD yargı
kararları genellikle nefret konuşmasının güçlü biçimde yasaklanmasından kaçınmaktadır.
Aksine, ABD anayasa hukuku nefret konuşmasını yasal müdahaleden korumaktadır.49
Karşılaştırmalı örnek Kanada’nın nefret yasaklamalarının göreceli etkinliği hakkında
spekülasyonda bulunmada bize yardımcı olabilir.
Ku Klux Klan’ın üye sayısının milyonlarla ölçüldüğü ve Güneydeki din adamlarından,
iş adamlarından ve politikacılardan güçlü bir destek aldığı yirminci yüzyılın ilk yarısındaki
cafcaflı günlerinden itibaren50 üye sayısı bu yüzyılda en düşük düzeyine geriledi. 1925’te
KKK üye sayısı dört işe beş milyon arası tahmin edilmekteydi. Bugün üye sayısı on ile oniki
bin arasında seyretmekte.51 Bu düşüş KKK’nın ötesine uzanmakta; geleneksel ırkçı grupların
tamamı küçülen sayılarla karşı karşıya.52 1990’da B’nai B’rith Karalama-Karşıtı Birliği bütün
Amerikan nefret gruplarının yirmi binden daha az ve KKK’nın ise 5,500’ü geçmeyen üyesi
bulunduğunu tahmin etmekteydi. Üyelik, etki ve şiddet potansiyeli kriterlerine dayalı olarak,
Birlik çoğu nefret grubunun üye sayısının azaldığını rapor etmişti.53
Nefret gruplarının üye sayısının düşmesine rağmen, ırkçı suçlar ve olayların arttığı
bildirilmekteydi. 1988’de B’nai B’rith beş yıldan fazla bir sürede en yüksek sayıda Yahudikarşıtı olayı rapor etti.54 Ek olarak, şiddet olaylarındaki artışla birlikte kullanılan şiddetin
derecesindeki artış da gelmektedir.55 Nefret-motivasyonlu suçların rapor edilmesindeki artışa
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cevap olarak, ABD Baş Savcısı ‘nefret-grubu şiddetinin şok edici yeniden-doğuşuyla’ başa
çıkmak için nefret gruplarının üyelerini takibata almaya ve nefret suçları takibini en yüksek
öncelik yapmaya yemin etti.56 Ek olarak, FBI’ın özellikle nefret şiddetiyle mücadele etmek
için tasarlanmış iki suç sorgulama programı bulunmaktadır.57
23 Nisan 1990’da, Kongre beş yıllık tartışma ve oturumlardan sonra Nefret Suçu
İstatistikleri Yasasını yürürlüğe koydu. Yasa Baş Savcının 1995’e kadar nefretle motive
edilmiş suçlar hakkında veri toplamasını gerektirmekteydi.58 Yasayla bu suçları kimin
gerçekleştirdiğine, kurbanların kim olduğuna, hangi coğrafi yerleşimlerin nefret şiddeti
yoğunluğu gösterdiğine ve benzerlerine dair ayrıntı sağlayarak nefret suçları resmini daha
keskin bir odağa taşımak amaçlanmaktadır. Belki bu açık istatistiksel portre politika
yapıcılarının ABD’nin nefret ile olan tecrübesine daha iyi hedeflenmiş tepki oluşturmalarına
yardım edecektir.
Çoğu nefret grubunun azalan sayıda üyesi olduğundan, bildirilen nefret motivasyonlu
şiddet olayları neden artmaktadır? Her ne kadar her iki grup da bu açıklamaların zayıf olduğu
ve deneysel kanıtlarla desteklenmediğini kabul etse de, savcılar ve avukatlık grupları
tarafından çeşitli açıklamalar yapılmıştır. İlk olarak, dazlaklar gibi gençlik ‘beyaz güç’
gruplarının yayılması artıştan sorumlu tutulmuştur. İkinci olarak, ayrımcı eylem programları
siyahlara ve diğer azınlıklara haklı olmayan bir avantaj sağlıyor, ve dolayısıyla ters tepkiyi
tahrik ediyor olarak görülebilir. Üçüncü olarak, ‘gay’lerin daha çok görünmesi homoseksüel
korkulu saldırıları tahrik edebilir. Nihayet, Adalet Bakanlığı’nın başlattığı ve Abt Associates
Inc. tarafından Massachusetts’te yürütülen bir çalışma nefret cinayetlerinin artıyor
olabileceğini kısmen ‘devletin eğitimde, konutta ve kalkınmada ayrımcılığı önleme
çabalarında olduğu düşünülen azalma nedeniyle’ öne sürmekteydi.59
Her ne kadar bu açıklamalar kısmen nefret şiddetindeki bildirilen artışı açıklasa da,
hiçbiri Birleşik Devletler’deki nefret cinayetleri artışını karşılamak için yeterince geniş
görünmemektedir. Nefret cinayetlerinin rapor edilmesindeki artışın sadece böyle olması
muhtemeldir: rapor edilen olaylardaki bir artış, fiili olaylarda bir artış değil. Bu yükselen
kamusal duyarlılığı açıklamaz.60
Her ne kadar Kanada ve ABD’deki nefret fenomeni açıkça farklı olsa da, belli büyük
benzerlikler bulunmaktadır. Organize nefret Kanada’da belirgin biçimde büyümemektedir ve
aslında ABD’de azalmaktadır. Organize nefret her iki ülkede de küçüktür. Nefret
propagandasına yönelik artan bir farkındalık ve duyarlılık vardır. Güçlü nefret denetimi
yasaları olan ve olmayan her iki ülkedeki uzun-vadeli büyük benzerlikler altında, Kanada’nın
Tanya Kateri Hernandez, ‘Sapma Cinayetleri: Irk Motivasyonlu Şiddetin Takibatında Bilinçsiz Irkçılık’ Yale
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nefret yasalarının Kanada’nın nefret profilinde bir fark yarattığını görmek zordur.
Karşılaştırmalı örnek Cohen’in güçlü nefret denetimi yasaları olmadan Kanada’daki nefret
propagandasının ciddi bir soruna dönüşebileceği iddiası hakkında şüphe uyandırıyor
görünmektedir.
Hiçkimse Kanada’nın nefret yasalarının Kanada’da ırkçılığı iyileştirdiğini, ve bunun
kanıtlar üzerinde cömert bir iddia olarak görüneceğini öne sürmemiştir. Profesör Barrett’in
çalışması Kanada nefret fenomeninin cinayete dair nefret propagandasının yasaklanmasından
etkilenmediğini öne sürmektedir. Barrett’in çalışmasında yakın geçmişte Kanada’da ve
ABD’de nefret etkinliği artışında çok az fark olduğu görülebilir. Kanada’nın güçlü nefret
yasaları bulunmaktadır; ABD’nin değil.61 Kanada’nın nefret yasalarının Kanada’nın nefret
suçu işleyenleri üzerinde örgütlenmelerini yada etkinliklerini kısıtlama anlamında hiçbir
gözlemlenebilir etkisi olmamıştır. Kanada’nın nefret yasalarını hayata geçirdiği yirmi yılda,
nefret grupları biraz artmıştır. Polisin ve halkın ırkçılıkla mücadele için nefret yasalarına ciddi
biçimde inanmadığı gözönüne alındığında, nefret yasaları olmadan nefretin daha geniş yada
hızlı yayılmış olacağını önermek çok makul olmayacaktır. ABD’deki nefret grubu
üyeliklerindeki dikkat çekici düşüşün bu süre esnasında ABD’de nefret propagandası
yasaklamaları olması halinde daha da çarpıcı olacağını varsaymak daha mı az makuldür?
Profesör Winn ve Weimann, Ernst Zundel’in nefret dolu Holocaust-inkarı yalanları
yaydığı için yargılanmasının medyaya yansımasının etkisi üzerinde çalıştı.62 Zundel’in
davasının medyadaki sansasyonel yansımalarının kendi bölgesinde Zundel’e olan desteği
zayıflatmadığı sonucuna vardılar. Zundel’e olan destek bu grupta güçlendi çünkü yargılama
kendisine bir şehit havası verdi. Ne de rahatlıkla Zundel yargılamasının hafif önyargılı daha
geniş Kanadalı grubu içerisinde ırkçı duygulara desteği zayıflattığı söylenebilir. Alberta
Temyiz Mahkemesi’nin63 Keegstra hakkında nefret propagandasına dair hükmü teknik
anayasal esasta reddetmesinin ardından, Edmonton Journal manşetinde şu duyuruyu yaptı:
‘Keegstra Mahkum Oldu.’ Büyük bir gazetedeki bu gibi medya haberlerinin Keegstra yada
temsil ettiği Yahudi-karşıtlığına olan desteği azaltması muhtemel midir?
Mevcut araştırmanın ışığında, yürürlükte olduğu yirmi yıl boyunca Kanada’nın nefret
propagandası denetiminin Kanada’nın nefret literatürü çareleri yada ırkçılığın ve bunu
harekete geçiren hoşgörüsüzlük temel nedenleri üzerinde çok az gerçek etkisinin olduğu yada
hiç olmadığı çıkarsamasına karşı koymak zordur.
1965’ten bu yana Büyük Britanya’nın Kanada’nınkine benzer, fakat uygulanmasında
daha katı nefret yasaları olmuştur. Britanya’nın Kanada’dan daha fazla kovuşturması vardır,
ve birkaç Britanyalı nefret propagandacısı fiilen hapse girmektedir.64 Britanya tecrübesi
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üzerinde çalışılmıştır. Araştırmacılar ırkçı konuşmaları sansür etmenin Britanya ırkçılığını
engellediğine yada Britanya nefret yasalarının Britanya’da faaliyet gösteren neo-Nazi ve diğer
nefret grupları üzerinde herhangi etkisinin olduğuna dair hiçbir deneysel kanıt bulmamıştır.65
‘Aksine, psikolojik araştırmalar sansürlenmiş konuşmanın sadece sansür yoluyla birçok
dinleyici için daha cazip ve ikna edici hale geldiğini göstermektedir.’66
Kanada, ABD ve Britanya tecrübesi Nazi Almanyası örneğinden halen bildiklerimizi
teyit ediyor görünecektir. Hitler’in iktidara geliş süreci esnasında hukuk kitapları üzerinde
güçlü nefret propagandası yasaklamaları bulunmaktaydı.67 Bu yasalar Weimar Cumhuriyeti
boyunca Yahudi-karşıtı konuşmanın hararetli kovuşturmasıyla fiilen yürürlüğe konulmuştu.
Aslında,
çok sıklıkla, davalılara fikirlerini yaymaları için mahkeme odalarını forum olarak kullanmaları izni verilmişti ...
[gösteri mahkemeler] becerili, Nazi avukatlar tarafından ... Yahudi ritüellerinin, Yahudi dinsel metinlerinin,
Yahudi önderlerinin yargılamalarına dönüştürüldü ... Naziler gösteri mahkemelerini sadece memnuniyetle
karşılamadılar fakat aynı zamanda bunları tahrik etmeye çalıştılar’. 68

Açıkça, nefret propagandası yasalarının canlı bir şekilde kullanımı tarihin bu kavşak
noktasında Yahudi-karşıtlığının yayılmasının kökleşmesinde etkisiz kaldı.
Nefret yasalarının gerçekte nasıl çalıştığının ışığında, nefret konuşmasına karşı suç
yaptırımının gerekmesi için Cohen’in ikinci gerekçesinin sağlam olduğuna inanmak zordur.
Nefret yasaları hiçbir şekilde Yahudi-karşıtlığıyla ve ırkçılıkla etkin biçimde mücadele ediyor
görünmemektedir. Diğer güçlü sosyo-ekonomik güçlerin bu yolda özel bir kültürü zorunlu
kılması durumunda toplumun Nazizme kaymasını durduracak yada yavaşlatacak
görünmemektedir. Kanıtlar nefret propagandasının suç kabul edilmesinin toplumsal
fenomenler olarak ırkçılığı yada Yahudi-karşıtlığını değiştirmeyeceğini öne sürüyor
görünmektedir.

6
Kanada’nın nefret propagandasına ceza hukuku yaklaşımının hiçbir ayırdedilebilir faydası
bulunmadığından maliyetlerinin ne olduğunu sormak uygundur.
Tüm ciddi yorumcular69 Kanada’nın nefret propagandası yasalarının konuşma
serbestliği ilkesiyle zor bir ilişkisinin olduğunu kabul etmektedirler. Her ne kadar Kanada
Yargıtayı Profesör Weinstein’in70 ve diğerlerinin nefret denetleme yasalarını geçersiz kılma
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tavsiyesini reddetmişse de, Mahkeme anayasal geçerliliğin bu gibi yönetmelikleri dar tutmaya
dayandığında açıktır.71 Kanada Ceza Yasası 318. ve 319. Kısımları savunmalarla
daraltılmıştır. Bunların en önemlilerinden biri gerçeğin savunulmasıdır. Kısım 319(3)(a)
itibarıyla ‘iletilen beyanların gerçek olduğunu ortaya koyarsa’ hiçkimse nefret
propagandasından mahkum edilemez.
Bir ırkçının renkli kişilerin daha çok suç işlediğini ve beyazlara göre daha fazla sosyal
yardımla yaşayan, evli olmayan anneler çıkardıklarını belirtmekle suçlanması ve ifade
vermesi; yada bir cinsiyetçi davalının kadınların matematikte erkeklere göre daha zayıf
olduklarını belirtmekle itham edilmesi yada başka suçlanan kişilerin benzer önyargılı fikirleri
iletmekle suçlanması davalarını gözönünde bulundurunuz. Bu suçlanan kişiler beyanların
doğru olduğunu kanıtlamakla savunma yapabilirler. Sorun bu beyanların birçok bağlamda
işliyor olmasıdır. Savunma danışmanı bazı bağlamlarda bu beyanların doğruluğunu
desteklemek üzere uzman şahitleri davet edecektir. Kovuşturma makul şüphenin ötesinde her
bağlamda bu beyanların yanlışlığını kanıtlamalıdır. Eski bir savcı olarak, bu esasta bir çok
edinim olacağından eminim. Bu yargılamaları bazı mahkemelerin bunların doğru olduğu yada
vakıalar itibarıyla makul şüphelerin bulunduğu hükmüne vararak yerine getireceği kesin
sonucuyla bu temellerde yapmak istiyor muyuz? Mahkemelerimizin renkli kişilerin daha az
zeki oldukları yada kadınların daha yavaş öğrendikleri yönünde makul şüphelerin
bulunduğuna hüküm verme işinde olmasını istiyor muyuz?72
Bu ışık altında o zamanki unvanıyla Başsavcı Dickson’un ‘belirlenebilir bir gruba
karşı nefreti tahrik etme amaçlı beyanların gerçek olma şansının çok az olduğu’ görüşünü
okumak şaşırtıcıdır...73 ‘Yahudiler üniversitelerde aşırı temsil edilmektedir’ beyanını
gözönünde bulundurunuz. Bu beyan doğrudur. Belli konuşmacılar Yahudilere nefreti
desteklemek için bu beyanı ifade etmektedirler.74 Çoğu Mahkeme bu beyanı yapmakla
suçlanan kişiyi beyanın doğru olduğu bulgusuyla Ceza Yasası kısım 319 kapsamında beraat
ettirecektir.
Bu beyanın nasıl doğru olabileceğini, ve yine de nefreti teşvik etmek için
kullanılabileceğini açıklamak karmaşıktır, gerçeğin savunulmasını değerlendiren bir
mahkemeyle muhtemelen ilgili olmayacak bir şey. 1930’ların sonlarında Kanada Yahudikarşıtlığının çok yaygın olduğu bir ülkeydi. Ekonominin bütün alanları Yahudilere
kapatılmıştı.
Bankalar, sigorta şirketleri, alışveriş merkezleri ve büyük sanayi ve ticari kuruluşları Yahudileri işe
almamaktaydı. Yahudi doktorlar hastanelerde randevu alamamaktaydı. Bütün ülkede tek bir Yahudi yargıç
bulunmamaktaydı. Hukuk firmaları çok nadiren Yahudileri işe almaktaydı.... Hiçbir Kanada Üniversitesinde bir
tane dahi Yahudi profesör bulunmamaktaydı. Hiçbir Yahudi okul müdürü yoktu, çok az öğretmen vardı, ve
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neredeyse hiçbir Yahudi mühendis, mimar yada hemşire bulunmamaktaydı. [Montreal’de bir hastanede ilk
Yahudi stajyer işe alındığında] personeldeki her bir stajyer basına açıkladıkları gibi bir Yahudiyle çalışmayı
reddettiklerinden dışarı çıkmaktaydı... İki Mastırlı parlak bir hukukçu akademisyen olan [Bora Laskin]
Toronto’da hiçbir firmada iş bulamadı [ancak Dekan Üniversite Başkanına Laskin’in her ne kadar Yahudi olsa
da Üniversitenin şöhretine zarar vermeyeceğini temin etmesinden sonra işe alındı].75

Yahudilerin üniversitelerde fazla temsil edilmesinin nedenleri Yahudilerin finans, bankacılık
ve devlet memurluğu mesleklerinden uzat tutulmalarıdır. Üniversiteler profesyonel zihniyetli
Yahudilerin çalışabileceği birkaç yerden biriydi.
Kanada’nın nefret propagandası yönetmeliklerini gerçeğin savunulmasıyla daraltmaya
alternatif var mıdır? Tek alternatifin resmi görüşlerin yaratılması olduğu görünmektedir.
Kanada toplumunda, resmi görüş olarak Yahudilerin üniversitelerde fazla temsil edilmediği
yargısına varabiliriz. Resmi görüş olarak, kadınların ve erkeklerin eşit olduğunu ilan
edebiliriz. Bu önermeler doğru olsun yada olmasın hapis talebiyle herhangi bağlamda
sorgulanamaz. Bu alternatifle ilgili sorun resmi görüşün hür toplumun antitezi olduğudur. Her
halükarda, niye bu doğrultuda gitmek istediğimizi görmek zordur. Burası Doğu Bloku
ülkelerinin olduğu yer, ve halen Doğu Blokunun mutsuz karışıklıklarının ışığında
reddettiğidir.76
Dünyadaki nefreti suç sayan ülkelerin tecrübesi nefret denetim yasalarının garip
yollarla kullanılıyor olmasıdır. Yasaların korumayı amaçladığı azınlık gruplarının üyeleri bu
yasalar kapsamında cezalandırmanın genel hedefleridir. İngiliz mevzuatı kapsamında ilk
kovuşturmalar siyahi güç önderlerine karşıydı. 1965’ten bu yana İngiliz yasaları düzenli
olarak siyah önderlerin, sendikacıların, ve nükleer-karşıtı etkinlik gösterenlerin konuşmalarını
kısıtlamak üzere kullanılmaktadır.77 Ondokuzuncu yüzyıl Fransası’nda, Albay Alfred
Dreyfus’a karşı görüş yayan Yahudi-karşıtlarının hiçbiri grup karalamadan kovuşturmaya
uğramamıştı. Ancak Zola Suçluyorum kitabında Fransız din adamlarını ve askerlerini
karalamaktan ötürü kovuşturmaya uğradıktan sonra cezadan kurtulmak için İngiltere’ye
kaçmak zorunda kalmıştı. Aynı zamanda ABD’ye de. Skokie Nazilerine yönelik konuşmasınırlayıcı talimatlar hiçbir zaman Nazilere uygulanmamıştır. Fakat Yahudi savaş gazilerine
karşı uygulanmıştır. Kanada tecrübesi aynıdır. Nefret yasaları Fransız Kanadalı milliyetçilere
karşı, Katolik okulların tam finansmanına karşı, sendikacılara karşı, Salman Rüştü’nün ses
getiren romanı Şeytan Ayetleri’ne karşı garip kovuşturmalar yaptırmaktadır. Dolayısıyla
Yargıtay’ın kadınları koruma tedbirleri olarak yürürlükte tuttuğu pornografi yasaları için de
bu geçerlidir. Polisin bu yasalar yürürlükte tutulduktan sonraki ilk hedefleri lezbiyen ve gay
gruplardı.78
Uluslararası tecrübe nefret propagandası yasalarını tam hassasiyetle hedeflemenin
imkansız olmasa da zor olduğunu ortaya koymaktadır. Gerekli saptamalar oldukça yoğun
biçimde somut olaylar içermektedir. Bu somut bulguları yapma takdiri polis güçlerinde,
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savcılarda, gümrükte ve diğer idari yetkililerde ve adliyede geniş biçimde merkezden
uzaklaştırılmıştır. Birçok yetkilinin dolayısıyla hangi konuşmacıların ve hangi kelimelerin
kovuşturmaya tabi tutulacağını ve cezalandırılacağını belirlemede geniş serbestliği
bulunmaktadır. Bütün ülkelerin tecrübesi, birçok kısır ırkçı övgüler cezasız bırakılmaya
devam ederken nefret propagandası yasalarının korunmaları tasarlanmış çok güçsüzleştirilmiş
kişilere karşı kullanılmasıdır. Hiçbir ülke bu yapısal sorunu çözmede başarılı olmamıştır.
Nefret propagandası yasaları konuşma serbestisini sulandırmaktadır. Bu önemlidir,
çünkü demokratik toplumlarımız kısmen siyasi sistemlerimizin kendini-yönetme öncülünü
desteklemek için daha fazla konuşmaya gereksinim duymaktadır. Zayıflatıcı etki de ırkçılıkla
mücadele çabalarımız için aynı zamanda önemlidir. Nefret propagandası yasaları grup içi
tartışma fırsatını azaltmaktadır çünkü konuşma serbestisini ve yanlış almaları ortaya koymayı
engellemektedir.79 Bu karşılıklı değişimlerin hukuki mücadelelere göre olumlu grup içi
ilişkileri geliştirmesi daha muhtemeldir. Topluluk içi alışverişlerin konuşma üzerindeki cezai
yaptırımlar filtresinden geçmeye zorlanması istenmemektedir.
Nefret propagandasına karşı cezai yaptırımın kullanılmasına olan en ağırlıklı itiraz
cezai yaklaşımın ırkçılık sorununu artırmasıdır. Bizim için ırkçıların kim olduğunu ve ne
söylediklerini bilmek önemlidir. Irkçı konuşmanın varlığı, temelde yatan ırkçılık toplumsal
sorunu hakkında kamu ahlakına ve kamusal suç ortaklığına karşı geliştir. Nefret konuşması
temel insanı eğilimlerimize karşı sürekli uyanık kalma gereksiniminin çarpıcı bir
hatırlatmasıdır. Eğer ırkçı konuşma bastırılırsa, gerçek ırkçılık sorunuyla mücadele için
toplumsal seferberliğe daha az fırsat olacaktır.
Irkçı konuşmanın yasaklanması renkli kişilerin ve diğer azınlıkların kendilerini
savunmada yetersiz oldukları paternalist görüşünü sürekli kılmaktadır. Bir Yahudi olarak,
paternalizmden üzüntü duyuyorum. Yahudi-karşıtlarının kimler olduğunu bilmek istiyorum.
Ne yapacağıma karar vermek için konuşmalarını duymak istiyorum. Bunların yeraltına
sürülmesi benim için iyi değildir. Düşmanlarımın görünür olmasın tercih ederim.
Nihayet, sansür yaklaşımı toplulukların temelde yatan ırkçılık sorunuyla ve etkileriyle
daha zor, pahalı fakat daha anlamlı yöntemlerle yüzleşmesini kolaylaştırmaktadır. Zorluklara
maruz bırakılan toplulukların güç dengesinde daha fazla ağırlığa ihtiyacı vardır. İşlere,
eğitime, öğrenime ve bazı durumlarda olumlu tercih edilmeye ihtiyaç duymaktalar.
Yönetimimiz sorgulanabilir nefret yönetmeliklerini yürürlüğe koyarak aldatılmış azınlıkların
gereksinimlerini karşıladığını hissedebilir. Göstermeye çalıştığım gibi, yönetmelikler
kovuşturulan için çok az şey yapmakta yada hiçbir şey yapmamaktadır. Bunlar doğru şeyi
yaptık diye kendimizi pohpohlamanın kolaycı, tatmin edici bir yoludur. Açık bir örnek
vermek gerekirse: nefret propagandası üzerine uluslararası anlaşmalar Avrupa Yahudilerinin
kitlesel katliamının yaralarını sarmak için hiçbir şey yapmamaktadır. Ne de bu zavallı yasalar
başka bir Holocaust’u önlemektedir. Hitler yönetimi esnasında bunlar Alman hukuk
kitaplarında yer almaktaydı. Başka bir kitlesel katliamı önlemenin gerçek yolu İsrail Devletini
ve İsrail ordusunu oluşturmaktır. Bu gerçek güçsüzlük sorununu çözen, kovuşturma yapılan
topluluğa gerçek bir güç devridir. Nefret propagandasının yasaklanmasını kabul eden savaşsonrası anlaşmalar Kanada gibi ülkelerde, Hitler’den kaçan Yahudilere kapattıkları üzerine
ilginç bir akademik tartışma başlattı. Sonraki Hitler ile karşılaştığımda, Kanada’nın Ceza
Yasası’ndansa İsrail’i ve İsrail ordusunu tercih ederim.
Her halükarda, Kanada’nı cezai yasaklamaları nefret propagandasıyla mücadele etmek
için tedbir gerektiren uluslararası ahlaka açık tepki değildir. Uluslararası topluluk hakkındaki
incelememle yukarıda belirtildiği gibi, ırkçılıkla ve Yahudi-karşıtlığıyla mücadele için olumlu
hareket eden çeşitli yasal tedbirler bulunmaktadır. Bunlar arasında eğitimde ve kültürde,
eşitliği ve ayrımcılığın kınanmasını, özel konuşmacılar tarafından ifade edilen ırkçı görüşleri
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tüm itibarıyla kınayan resmi konuşmanın kullanımını, ırkçılık-karşıtı, eşitlik talep eden
grupların devlet finansmanını, ve tabii ki devlet cömertliğiyle tarihsel olarak dışlanmış
grupların tercih edilmesini destekleyen Devlet-sponsorluğunda girişimler yer almaktadır. Bu
tedbirlerden bazıları aslında nefrete ve nedenlerine karşı savaşta işliyor görünmektedir.80 Bu
Kanada’nın nefret propagandası yasaları hakkında söylenebilecekten daha fazlasıdır.
Ancak, Kanada’nın nefret propagandası yasalarının ilginç bir oluşumu bulunmaktadır.
Güçsüzleştirilmiş gruplar devletin birşeyler yapmasını istemektedirler, ve basit bir hukuk-vedüzen siyasi tepkisinin cazibesine kapılanlar, nefret denetimi tedbirlerini uygulamaya
koymasıyla yada sertleştirmesiyle devlet birşeyler yapıyor diye tatmin edilebilirler. Böyle bir
tepki ceza yasasına başvurmayı devlet için çekici kılmaktadır çünkü politika-oluşturucular bu
gibi yasaklamaları uygulamanın çok ucuz olduğunu bilmektedirler. Politika oluşturucuların
cezai yaklaşımı daha belirsiz, pahalı, uzun vadeli tedbirlerle karşılaştırıldıklarında yüksek
siyasi görünürlüğü olan, zaman içinde bazen anlaşılmaz biçimde ufak siyasi görünürlülükle
gerçekten çalışan cezai yaklaşımı niye yüksek siyasi görünürlüğü olan ucuz cezai yaptırıma
tercih ettiğini görmek kolaydır.
Eğer Kanada’nın nefret propagandası yasalarının savunucuları bu yasaların gerçekten
ırkçılıkla, Yahudi-karşıtlığıyla ve diğer nefret biçimleriyle mücadele ettiğini
sergileyebilselerdi, ben dahil birçok sivil özgürlük savunucusu sivil özgürlük kaygılarını ciddi
biçimde bir tarafa bırakır ve bu yasaklamaları desteklerdik. Konuşma serbestliğinin çoğu
savunucusu eşitlik taraftarıdır. Ancak, hislerimiz ve tecrübelerimiz bu yasaların verimlilik
engelleyici olduğu yönündedir. Ölüm cezası ve uyuşturucuyla mücadelesi gibi, nefret yasaları
insanların daha iyi hissetmelerini sağlayan hızlı bir tamirdir çünkü hatalı olarak görünür, sinir
bozucu bir sorun hakkında birşeylerin yapıldığını düşünmektedirler. Ancak, eğer sergilemeye
çalıştığım gibi bu düşünüşün kaba bir aldanma olduğu ortaya çıkarsa nefret propagandası
yasaları sadece hoşgörüsüzlüğe karşı ciddi bir eyleme geçme siyasi yeterliliğimizi sekteye
uğratacaktır.
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