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Giriş

İfade hürriyetinin gerçekleştirilmesi, her şeyden önce, bizim in-san
olarak ayırıcı vasıflarımızdan olan düşünmemizin ve kendi-miz
için iyi olan her neyse onu sözle veya başka bir yolla ifade
edebilmemizin zeminini oluşturması bakımından önemlidir. Tabiatı gereği hemcinsleriyle aynı standart özellikler göstermekle
kalmayıp, farklı düşünebilen ve eyleyebilen bir varlık olarak insanın kendisini dışavurma ihtiyacı, onu insan kılan temel özelliklerinden birisidir ve sonuçlarına bakılmaksızın sadece bu sebeple bile savunulmayı hak etmektedir. Deontolojik temelden hareketle onu savunanlar için, ifade hürriyetinin diğer tüm fayda-ları
söz konusu olmasaydı bile, insana insanlığını gerçekleştirme
imkânı veren niteliğinden dolayı yine de vazgeçilmez olurdu.
Diğer bir bakış açısıyla, onu olumlu sonuçlarından (consequentalist temelden) hareketle savunanların dikkat çektiği sonuçlar,
yani ifade hürriyetinin doğrulara ulaşmanın bir aracı olması, fikirlerin çatışması yoluyla bizi hakikate ulaştırması, ekonomik
gelişmeye ve açık topluma giden yolu teşkil etmesi veya bilimsel
ve felsefî bilginin yeşerdiği bir zemin olması gibi faydaları, sadece onun yukarıda belirtilen değeri konusunda başkalarını ikna edici
argümanlar olarak bir değer taşır. İfade hürriyetini prag-matik bir
yaklaşımla savunuyor görünenlerin çoğunun da ben-zer bir
zeminden hareket ettiği, bu bağlamda John S. Mill’in de aslında
böyle bir kaygı taşıdığı ve faydadan söz edişinin, aslında önceden
tercih ettiği bu ahlâkî tutumun haklılaştırılması için başkalarını
ikna etmeyi amaçladığı düşünülebilir. İster onu bizatihi bir değer
olarak görüp deontolojik temelden savunanlar olsun, isterse
consequentalist temelden savunanlar; ister bu iki ana yaklaşım
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biçimini eleştirerek farklı bir perspektif geliştir-meyi deneyenler
olsun, isterse onu demokrasi veya hoşgörü argü-manından
türetmeye çalışan diğerleri, ifade hürriyeti hepsi için önemli ve
savunmayı hakeden bir değeri ifade etmektedir.
İfade hürriyetine veya genel olarak onun da içinde yer aldığı
insan hakları fikrine karşı çıkanlar da, tıpkı onu savunanlar gibi,
farklı zeminlerden hareket ederler. Bazıları, felsefî bakımdan insanın sırf insan olmasından dolayı hak sahibi olduğu fikrini tanımayışlarının bir sonucu olarak ifade hürriyetini de değersiz görür-ken,
diğer bazıları onu pratik olarak çeşitli sebeplerle önyargılı ol-dukları
veya sevmedikleri kişi ve grupların cezalandırılması arzula-rının
önünde engel olduğu için tanımama eğilimindedirler. Deri-sinin
renginden dolayı Çinli göçmenden nefret eden beyaz Ameri-kalı,
onun uğradığı haksızlıkları dile getirmesine yarayacak bir hür-riyeti
kabul etmeye kolay ikna olmayacaktır. İfade hürriyetine karşı bu
ikinci itiraz biçimi, genellikle, bir toplumdaki statü ve iktidar
ilişkileriyle, iktisadî değerlerin paylaşımı konusundaki gerilimler-den
bağımsız değildir. Zira, örneğimizdeki Çinli göçmenin sarı de-risi,
çoğu kez, olumsuz iş şartlarında düşük ücretle çalışmaya hazır ve
böylece 19. yüzyıl Amerikasının beyaz madencisinin işini kaybetmesine “sebep” olan insanın bedenini kaplamaktadır.
İfade hürriyetine yönelik bu ikinci itiraz biçimiyle siyaset
arasındaki ilişki ayrıca önemlidir. İfade hürriyetinin kısıtlanmasında “yapısal adaletsizlik”ten söz eden David J. Richards, bu
kısıtlamanın, “ayrımcı önyargının arka plân yapısının önemli bir
görünümü” olduğunu ileri sürmektedir. Transparency International’ın çalışmaları da, özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki
yaygın yolsuzluk ağından istifade eden grupların, “Açık top-lum”
ve demokratikleşme konusundaki çabalara mani olduk-larını,
çünkü yolsuzlukların açık bir kamusal tartışmaya konu ol-masını
istemediklerini göstermektedir. Yani insan haklarına, bu çerçevede
ifade hürriyeti hakkına, onu tanımaya imkân verme-yen bir felsefî
temelden hareketle karşı çıkanlar olduğu gibi, yu-karıda belirtilen
gerilimler sebebiyle reddedenler de vardır ve zaman zaman bu
ikincisi, başka ve çok daha kabul edilebilir gö-rünen bazı gerekçelerle (yine yukarıdaki örneğimizde, “Çinli ya-bancıların
2
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Amerikan kültürünü
kazanabilir.

bozdukları”

gerekçesiyle)

görü-nürlük

Türkiye’de de ifade özgürlüğünün önündeki problemler, sadece insan hakları, evrensel hukuk ve demokrasi kavramlarının
entelektüeller, akademisyenler ve bürokratlar tarafından gereği gibi
anlaşılamamasından ve dolayısıyla onlara “bize özgü” bir içerik
kazandırılarak içlerinin boşaltılmasından kaynaklanmıyor. Başka
bir ifadeyle, genel olarak özgürlükler ve bu kapsamda ifa-de
özgürlüğü konusundaki sıkıntılarımızın kaynağı sadece entelektüel ve fikrî zayıflığımız değil. Öyle olsaydı, şimdiye kadar
insanlığın sadece teorik tartışmalarla değil, aynı zamanda tecrübeyle ve yaşanan acılarla ulaştığı sonuca atıfta bulunarak, Türkiyeli eliti ifade özgürlüğünün iyi bir şey olduğuna ikna etmek,
ardından da devleti ona saygılı bir çizgiye yaklaştırmak müm-kün
olabilirdi. Öyle olsaydı, Batı dünyasıyla yüzlerce yıllık ileti-şim
içindeki Türkiyeli “aydın”lar ve “devlet adamları”, siyasetin
biçimlendirilmesinde tabiî hukuk, ihlâl edilemez birey hakları,
sınırlı devlet gibi nosyonları es geçerek, düzen, otorite veya disiplini öncelemezlerdi. Ve yine öyle olsaydı, yirminci yüzyıl boyunca özgürlüğü mahkûm eden devletlerin kendi vatandaşlarına ve
insanlığa nasıl büyük acılar yaşatarak parçalanıp yıkıldığını –
Yugoslayva örneğindeki gibi- görüp ders alabilirlerdi. Ama öyle
değildi; özgürlüklerimizin önündeki engel onun teorik ve pratik
bakımdan değerinin anlaşılmamasından (en azından sadece on-dan)
kaynaklanmıyordu ve kaynaklanmıyor.
Türkiye’de insan haklarının ve bunlar arasında “kavşak özgürlük” olan ifade özgürlüğünün önündeki engeller, maddî ilişkilerden, değerlerin toplumun çeşitli kesimleri arasındaki dağıtımını sağlayan müesses nizamdan ve yine belirli bir zümrenin siyasî ve iktisadî bakımdan ayrıcalıklı konumunu muhafaza etme
kaygısından da kaynaklanıyor. Bu kaygı, hak ve özgürlük nosyonlarının hâkim zümre tarafından anlaşılmak istenmemesinin
maddî gerekçesini ifade ediyor. Şöyle ki, Türkiye’de siyaseti belirleyen ve iktisadî hayatı kontrolünde tutan ve Kâzım Berzeg’in
“Eski Sınıf” olarak adlandırdığı “merkez”deki zümre, imtiyazlı
konumunu sarsabilecek ve kendilerini imtiyazsız çoğunlukla eşit
3
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statüye indirecek bir siyasî dönüşümü -bu kapsamda demokratikleşmeyi- istememektedir. Aslında, baştan beri, insan hakları ve
demokrasi, bu kesimin ayrıcalıklı konumunu meşrulaştıracak
ideolojinin odağında yer alan değerler olmamış, ancak “çağdaşlaşma” ve “muasır medeniyetlere ulaşma” programında, -ulaşılması öngörülen “muasır medeniyetler”in hâkim değerlerinden
birisi olarak- gönülsüz bir itibarı haketmiştir. Sosyal tabanı bakımından üst düzey bürokrasiyle, devletten nemalanan işadam-ları
ve akademiya ve aydınlardan oluşan ve siyasî bakımdan İt-tihat
Terakki geleneğinde temsil bulan bu hâkim zümre, başta çok partili
hayata yeniden geçilmesi olmak üzere, baskıcı yö-netim
geleneğinden uzaklaşmamızı sağlayan köklü reformları, kendi
ayrıcalıklarının aşınması olarak algılayarak karşı çıkmıştır.
İfade özgürlüğüyle ilgili, ağırlıklı olarak teorik yazıların yer
aldığı bir kitabın sunuşuna bu özgürlüğün teorik içeriğiyle doğrudan ilgili olmayan “duygusuz” bir analizle başlamamın sebebi,
konuyla ilgili tartışmalarda sorunun maddî boyutunun hiçbir
zaman gözardı edilmemesi gereğinin altını çizmekti. Amerika’da
siyahlara yönelik ayrımcılık, sadece insanların eşitliği fikrine
yabancı olmaktan kaynaklanmıyordu (Bağımsızlık Beyannamesini
kabul edenlerle köle sahipleri büsbütün farklı kişiler de değildi;
yani bilmeleri gerekeni pekâlâ biliyorlardı); ama beyaz çiftçinin
eşitlik meselesine ikna olmamasının siyahı istismar gibi gayet açık
bir gerekçesi vardı. Türkiye’nin onlarca yıldır bir türlü çözülmeyen
sorunlarla boğuşmasının, daha doğrusu bu sorunları gereği gibi
tartışabilmeyi dahi başaramamasının, resmî söylemle örtüşmeyen
alternatif yaklaşımın peşinen kötü niyetli ilan edilip
cezalandırılmasının, bu konuların herkesin uzak durması gereken
yasak bölgeler haline getirilmesinin; kısacası çözü-mün ilk şartının
(yani sorunun ifade edilmesinin) engellenme-sinin felsefî olmayan
gerekçeleri de iyi anlaşılmalıdır.
Bütün bunları bilmek, ifade hürriyeti hakkındaki teorik çalışmaların önemini azaltır mı? Bunları bilmek, tersine, ifade hürriyetinin değerine ilişkin teorik çalışmaların ciddiye alınmasını
gerektirir. Zira, Türkiye’de ifade hürriyetine muhalefetin ekonomi
4
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politiğini konu alan teorik çalışmalara da ihtiyaç vardır ve bu
alanda neredeyse hiç çalışma yapılmamıştır.
İfade hürriyeti, -pratik faydasından bağımsız ahlâkî değeri bir
yana- birilerinin grupsal çıkarlarını tüm toplumun veya ulusun
çıkarı gibi gösterme çabasını teşhir etmenin, bize özgüleştirilen
demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin içinin boşaltıldığını
göstermenin asgarî zemini veya başlangıç noktası olması
bakımından da önemlidir. Sözü uzatmak pahasına tekrar vurgulamak istediğim husus, Türkiye’de ifade özgürlüğü de dahil
olmak üzere insan hakları alanında sürdürülen tartışmanın maddî
temellerinin ihmal edilmemesi, konumuz açısından ifade
hürriyetini gerçekleştirmenin, tek başına onun değeri konusundaki
teorik iknaya bağlı olmadığı, ama buna rağmen bu konuda en ciddî
çalışmaların onu savunanlar tarafından yapılmasının ve ifade
hürriyetini fiilen kullanılamaz duruma getirme amaçlı teorik
yaklaşımların sefaletinin çeşitli açılardan ciddî felsefî argümantasyonla teşhir edilmesinin zarurî olduğudur.
*

*

*

Bu kitabın yayımlandığı yıllar itibarıyla Türkiye, geçmişte hiç
yaşamadığı türden yeni bir saflaşma ve mücadele sürecinin içinde
bulunuyor. Başta ifade hürriyeti olmak üzere, insan haklarını ihlâl
eden yapıyı, mevzuatı ve uygulamayı değiştirmek isteyenlerle, onu
muhafaza etmeye çalışanların mücadelesi bu. Eski sağ-sol ayrımını
aşan ve her kesimin kendi içinde ortadan veya kenardan bölündüğü
ve her kesimden insan hakları, demokrasi ve sivil yönetim talep
edenlerle, resmî ideolojiyi sağ veya sol versiyonlarıyla
benimseyenlerin karşı karşıya geldikleri bu süreçte, Avrupa
Birliği’nin katılım için belirlediği şartlar, özgürlüklerden yana
olanların elini güçlendiren ciddî bir faktör oluşturuyor. Çünkü
Avrupa Birliği, söz konusu ayrıcalıklı kesimin bugüne kadar
savunuyor göründüğü ve engel olarak hep “ötekiler”i gösterdiği
“Batılılaşma programı”nın gereklerini yapmalarını istiyor. Dahası,
“ötekiler” de, sürekli olarak kendi aleyhlerine işleyen bu
“oligarşik” yapıyı değiştirme konusunda iç dinamiklerden yana
bugün için daha az umutlu olduklarından dolayı, düne kadar kuşku
5
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duydukları Avrupa ile bütünleşme konusunda ciddî bir istek ve
kararlılık gösteriyorlar. Kamuoyu araştırmaları Türkiye
toplumunun önemli bir çoğunluğunun artık AB’ye sıcak baktığını
gösteriyor. İktisadî bakımdan toplumun en dezavantajlı
kesimleriyle, etnik, dinî ve siyasî bakımdan kendilerini baskı
altında hissedenler, Avrupa’dan ne kadar kuşku duyarlarsa
duysunlar, iç dinamiklerle “makus talihlerini” değiştiremeyeceklerini ve Brüksel’deki bürokratların Ankara’daki bürokratlara tercih edilebilir olduğunu düşünüyorlar. Burada özellikle
muhafazakârlar ve İslâmcıların durumu ilgi çekici görünüyor.
Türkiye’deki insan hakları ihlâlleri konusunda duyarlı olan
Avrupa’nın kendilerini görmezden geldiğine inanan, 28 Şubat
sonrası yaşadıkları baskı ve ihlâllerin Avrupa Komisyonu’nun
1998 ve 1999 İlerleme Raporlarında tek cümleyle dahi yer
almadığından şikâyet eden muhafazakârlar ve İslâmcılar, yine de,
hiçbir şarabın şu an içtiklerinden daha kötü olamayacağı inancıyla,
ağırlıklı olarak öbürünün daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Bu
kitabın baskıya hazırlandığı günlerde, muhafazakâr AK Parti Hükümeti, Kürt dili üzerindeki yasağı kaldırmayı da içeren bir uyum
yasasını ilk kez MGK’da görüşülmeden TBMM’ye sevk etme
cesaretini gösteriyordu. Bu süreçte belirginleştiği gibi, hiç
kuşkusuz “Eski Sınıf” kendi içinde türdeş değil ve bir konuda
statükocu, diğer konuda özgürlükçü olabilen grupları da içinde
barındırıyor. Dolayısıyla, örneğin etnik veya dinî özgürlükler
alanında herhangi bir açılıma yanaşmayanlar olduğu gibi,
bunlardan birine olumlu, diğerine olumsuz bakan veya AB sürecini
destekleyen gruplar da var. Bu süreçte AB kriterlerini uygulamaya
istekli olanlar, bütün eleştirilerine rağmen hükümete destek
veriyorlar. Kısacası, artık, iktisadî ve siyasî bakımdan ayrıcalıklı
bir zümre teşkil edenlerin önemli bir bölümü, bugüne kadar söz
konusu ayrıcalıklı konumlarını “açıklayan” Batı ile bütünleşmeye
ilişkin “millî hedefler” konusunda aslında çok da istekli olmadıklarını belli ederken, kendi içlerinden bu konuda hâlâ istekli olanlarla
“ötekiler”in ittifakını kaygıyla izliyorlar. “Eski Sınıf”ın, değişimin
her türüne direnen gövdesi hiç bu kadar çıplak kalmamıştı.
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Burada hâkim zümreyi yalnızlaştıran genel uzlaşmanın hedefi,
yani Avrupa Birliği’ne girmenin iyi mi kötü mü olacağı
tartışılabilir; ama oraya girmek için yap(tır)ılanlar ve bu kapsamda
ifade hürriyetinin alanının genişletilmesi iyidir. 1997 sonrası bir
yandan özgürlüklerin alanını daraltmaya çalışırken, aynı anda
reformları gönülsüzce gerçekleştirmeye çalışan yetkililer “bunları
Avrupalılar istiyor diye değil, kendi vatandaşlarımız için
yapıyoruz” deseler de, herkes biliyor ki, -tıpkı 1945 sonrası çok
partili hayata geçmemizde dış dinamiklerin belirleyi-ci olduğu
gibi,- değişen dünyada büsbütün izole olmaktan kor-kup Avrupa’ya
yaklaşmaktan başka bir çare bulamayan “devlet büyüklerimiz” bu
değişiklikleri Avrupalılar istiyor diye yapı-yorlar. Hatta o yüzden,
örneğin Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. maddesini kaldırmak
zorunda kalmaktan doğan “boşluğun” na-sıl “telâfi edilebileceği”nden
kaygılanıyorlar. Ama, kimin için iste-nirse istensin ve kimler
tarafından yapılırsa yapılsın, ifade hürriye-tinin alanının genişletilmesi
önemlidir ve desteklenmelidir.
*

*

*

Elinizdeki kitap, ifade hürriyetinin niteliği, evrensel hukuktaki
yeri ve AİHS ve AİHM içtihatlarındaki kavranış ve uygulanışı ile
ülkemizdeki durum ve bu konudaki gelişmelerle ilgili tebliğ ve
makalelerden oluşuyor. Liberal Düşünce Toplulu-ğu’nun, Avrupa
Komisyonu’nun katkılarıyla yürüttüğü “Yasal ve Sosyal Çerçevede
Türkiye’de İfade Özgürlüğü” konulu proje kapsamında 2001, 2002
ve 2003 yıllarında üç önemli sempozyum gerçekleştirildi. Buradaki
tebliğler, ağırlıklı olarak, 8-9 Haziran 2001 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen “Düşünce ve İfade Özgürlüğü Uluslararası
Sempozyumu”nda sunuldu. Kitapta, yine aynı proje kapsamında ve
yine İstanbul’da 9-10 Mart 2002 tarihinde düzenlenen “İfade
Özgürlüğü Mağduriyetleri Sem-pozyumu”nda sunulan bir tebliğle,
7-8 Haziran 2003 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
‘Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Bir Gelecek Perspektifi’ konulu
sempozyumda sunulan bir teb-liğ ve Liberal Düşünce Dergisinin
27. Sayısında yer alan üç ma-kale de yer alıyor. Yazıların
gruplandırılmasında teorik olandan pratik olana doğru bir sıra
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izlendi ve genel olarak ifade hür-riyetiyle onun çeşitli alanlardaki
ifade biçimlerinin ele alındığı makalelerin ardından Avrupa Birliği
ve AİHS ile ilgili olanlarına yer verildi. Son bölüm ise bu teorik
çerçevelerden bakıldığında görünen Türkiye’yi anlatıyor.
Kitapta yer alan makaleler hakkında ayrıca bilgi vermenin
adetten olduğunu ve bir okuyucu olarak pek hazzetmesem de
bazen bunun beklendiğini biliyorum. Bu yüzden bu bahsi Gi-riş’in
sonuna alarak, benim gibi okuyucuların birkaç sayfa atlayabilmesine fırsat vermek istiyorum.
Kitaptaki ilk makale değerli fikir adamı Norman Barry’den. Barry,
ifade hürriyetinin liberal siyasî gelenekteki yerini yayın ve
cinsellik gibi alanlardaki örnekler çerçevesinde tartışıyor ve ifade
hürriyeti üzerindeki katı sınırlamaların, kendi gelenek ve değerlerinden emin olmayan, onları fikirlerin piyasasında rekabete
sokamayan rejimler tarafından konulmuş olduğunu ifade ediyor.
İlk bölümün ikinci yazısı, Türkiye’de ifade hürriyetinin hem
savunucusu hem mağduru olan değerli anayasa hukukçusu Mustafa
Erdoğan’ın tebliği. Erdoğan, Barry’nin Batı düşünce dünyasındaki
yerini tespit ettiği ifade hürriyetini tanımlıyor ve onun hangi
temellerden hareketle savunulduğunu açıklayarak, kimi zaman
ifade hürriyetinin hümanizm örneğindeki gibi iyi niyetli görünen
yaklaşımlardan hareketle de kısıtlanabilmesi tehlikesine dikkat
çekiyor. İlk bölümdeki diğer bir tebliğin sahibi Zühtü Arslan ise,
liberal demokrasilerin ifade hürriyetine ilişkin tutumlarını felsefi
ve tarihî arka plânıyla birlikte ele aldığı tebliğinde, özgürlük ve
güvenlik arasında denge arayışı konusunda neden ihtiyatlı olmamız
gerektiğini açıklıyor. İfade hürriyetinin “zor zamanlar”da
kısıtlanabileceğine ilişkin yaklaşımların tutarlılığını sorgulayan
Arslan, söz konusu “zamanlar”ın, aslında bu özgürlüğe en fazla
ihtiyaç duyulan zamanlar olduğunu savunuyor. İzleyen tebliğ, yine
Zühtü Arslan’a ait. Önceki tebliğde değindiği sınırlama kriterini
daha geniş biçimde ele alan Arslan, “tek doğru” anlayışına dayalı
paradigmaların ve ona dayalı ideolojik devletin ifade hürriyeti
bakımından oluşturduğu sakıncalara dikkat çektiği tebliğinde,
yirminci yüzyılın başlarında Amerikalı yargıç Holmes tarafından
8
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geliştirilen ve AİHM kararlardında da kendisine atıfta bulunulan
“açık ve mevcut tehlike” kriterinin, özellikle ifade hürriyetine en
çok ihtiyaç duyulan olağanüstü dönemlerde muhalif seslerin
bastırılmasına izin veren bulanık doğasıyla, ifade hürriyetinin
sınırlandırılmasında neden sağlıklı bir kriter olmayacağını
tartışıyor. Arslan’ın tebliği sadece sağlam bir argümantasyona
dayalı zengin içeriğiyle değil, ağırlıklı olarak hukukî tartışmayı
ifade eden bir konunun, nüansı farketmeyi sağlayan şiirsel bir
ifadeyle okumaya sunulması bakımından da ayrıca değerli.
İlk bölümde yer verdiğimiz yazılardan birisi de bu toprakların
tarihinden, yaklaşık ikiyüz yıllık bir mesafeden ifade hürriyetini savunan Ziya Paşa’ya ait. İhtilâfın rahmet olduğu hadisinden yola çıkarak ifade hürriyetini temellendirdiği kısa yazısında Ziya Paşa, hem
İslâmın bir gereği olarak hem de pratik faydası bakımından ifade
hürriyetinin neden önemli olduğunu anlatıyor.
İfade hürriyeti hakkındaki bir çalışmanın teorik bölümünde
John S. Mill’den söz etmemek büyük bir eksiklik olurdu. Hürriyeti,
insandan bağımsız işleyen bir telosa tâbi olmak şeklinde anlayan
Hegelci anlayışla, onu insanlar arası ilişkilerde somutlaşan negatif
bir değer olarak kabul eden iki anlayış çerçevesinde ele alarak, bu
ayrımda John S. Mill’in hürriyet anlayışını tartışan Hasan Y.
Başdemir’in makalesi, her şeyden önce bu yönüyle önemli.
Başdemir, düşünürün negatif anlamıyla ifade hürriyetini
temellendirme biçimini mercek altına alarak, onun liberal
gelenekteki yerine başarılı bir biçimde ışık tutuyor.
Mevlüt Uyanık ise, ifade hürriyetinin bu topraklarda yeşertilebilmesi çabasında mutlaka incelenmesi gereken bir boyutu, İslâm
dini ve geleneğini konu alıyor. Ziya Paşa’nın kısa yazısında
somutlaşan perspektifin açılımını da içeren makale, İslâm tarihindeki
farklı düşünürlerin, felsefî ekollerin ve siyasî hareketlerin
tartışmaları çerçevesinde ifade hürriyetinin yerini tespit etmeyi
amaçlıyor. Mevlüt Uyanlık’ın makalesi, uzun bir tarih içinde somutlaşan tartışmaları, bu kitabın konusuyla ilişkili yönleriyle yansıtabilmesi bakımından ayrıca önemli.
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İkinci Bölüm, ifade hürriyetinin çeşitli alanlardaki ifade biçimlerine ilişkin örnekleri konu alan tebliğlere ayrıldı. Bu bölümün
ilk makalesinde Anthony Brandey, Raz’ın çokkültürlülük
konusundaki yaklaşımını izleyerek, devletin dinlerle ilgili olarak
hoşgörü, ayrımcılık yapmama ve tasdik gibi üç politikayı izleyebileceğini belirtiyor. Locke’tan günümüze uzanan çizgideki
liberal bir demokraside devletin dinleri tasdik etmesinin anlamını
tartışıyor.
Bekir Berat Özipek’in tebliği ise ifade hürriyetini akademyadaki tezahür tarzıyla ele alıyor ve geçmişten günümüze onun
anlamını, özerklikle ilişkisini, ayrı bir özgürlük kategorisi olarak
değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve Türkiye’deki yerini
tartışıyor. Özipek, akademik camiadaki sorunların sadece özgürlüksüzlükten ibaret olmadığını, bir zihniyet ve ahlâkî soru-nun
da mevcut olduğunu savunuyor.
İfade hürriyeti konusundaki tartışmaların önemli bir boyutunu da
cinselliğe ilişkin tartışmalar oluşturuyor. Melih Yürü-şen’in tebliği,
ifade hürriyeti ile müstehcenlik ilişkisini liberal perspektiften ele
alıyor ve erotik-pornografik ayrımıyla, muhafazakâr, feminist ve
diğer çevrelerden gelen yasak yanlısı argümanların tutarlılığını
özgürlük kriteri bakımından sorguluyor. Yürü-şen, diğer alanlarda
olduğu gibi cinsellik alanında da temel alın-ması gerekenin risk
değil özgürlük olduğuna vurgu yaparak, risk-lerin de ancak ifade özgürlüğünün garanti altına alınmış olduğu toplumlarda minimize
edilebileceğini güçlü bir argümantasyonla entelektüel gündeme
taşıyor.
Üçüncü Bölümde yer alan tebliğ ve makaleler, ağırlıklı olarak,
ifade hürriyetinin AİHM kararlarında ve AB politikasındaki yeriyle
ilgili. Bu bölüm, Rick Lawson’un İstanbul’daki ilk sempozyumda
sunduğu önemli tebliğle başlıyor. Lawson, AİHM’nin Sözleşme’yi
1950’li yıllardaki anlaşılış biçimiyle ve hakların o dönemdeki
düzeyiyle değil, dinamik biçimde yorumladığını, bu konuda iç
hukuka tanınan yorumlama yetkisinin sınırlarının da bu çerçevede
belirlendiğini ve Mahkeme’nin özellikle son on yıldaki işleviyle
bir temyiz mahkemesi gibi davranma eğiliminde olduğunu ifade et10

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti
mektedir. Lawson’un tebliği, özgürlükler ko-nusunda daraltıcı
yorumlarıyla başarısız bir sınav vermekle eleştirilen Türk Anayasa
Mahkemesinin dikkatine sunulur. Bu tebliğle çizilen genel çerçeve,
son kırk sekiz yılda AİHM tara-fından ifade hürriyeti ile ilgili
olarak alınan sekseni aşkın karar ışığında Vahit Bıçak’ın tebliğinde
örnek davalarla somutlaştırı-lıyor. Bıçak, özellikle sınırlamanın
sınırlarını anlamamıza yar-dımcı olacak çok sayıda davada
Mahkeme’nin verdiği kararları mercek altına alıyor ve Türkiye’de
ifade hürriyetini kısıtlayan normların hâlâ yürürlükte olduğunu
vurgulayarak, bu konuda Meclis’in yapması gerekenin af veya
erteleme gibi anlık tedbirler almak olmayıp, asıl olarak “suç
olmaktan çıkarma” yönündeki düzenlemeler olması gerektiğine
işaret ediyor.
Bu bölümün son yazısı, ifade hürriyeti konusundaki Avrupa
politikasını, Türkiye’ye dönük yüzüyle ele alıyor. İstanbul’daki
sempozyumda bu çerçevede sunduğu tebliğde Christopher Bre-win,
Avrupa Birliği konusundaki “Türk korkuları”nın anlaşılması
gerektiğini ifade ederek, bazı Avrupa ülkelerinden farklı olarak
Türkiye’nin iktisadî ve siyasî iyileştirmeleri tamamen gerçekleştirdikten sonra Birliğe alınmasını istemenin haklılığını sorguluyor.
Brewin, her şeye rağmen AB politikalarının milliyetçiliğe dönüşten çok daha fazla tercih edilebilir olduğunun altını çiziyor.
Son Bölüm, Avrupa Birliği yolundaki Türkiye’nin yerini konu
alıyor. Bu bölüm, her şeyden önce Türkiye’nin hukuk devleti ilkesi
bakımından yerini tespit etmeyi amaçlayan bir makaleyle, Yavuz
Atar’ın makalesiyle başlıyor. Atar, hukuk devletini ve onu
sağlamanın mekanizmalarını anlatarak, Türkiye pratiğinde hukuk
devleti ilkesiyle mesafeyi itiraz edilmesi güç argümanlarla
temellendirerek gözler önüne seriyor. Bu konudaki sorunların daha
Anayasa’nın başlangıç ilkelerinden başladığı ve iyileştirmelere
rağmen devleti ve ideolojiyi önceleyen anlayışın korunduğu
tespitini yapan Atar’ın makalesi, ayrıca, korporatif yaklaşımın
özgürlük bakımından taşıdığı sorunlara ve hukuk devleti ilkesi
bakımından Anayasa Mahkemesi’nin hatalı kararlarına dikkat
çeken zengin içeriğiyle de önemli.
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Düşünce özgürlüğünü genişletmek için yapıldığı söylenen
anayasa değişikliklerinin ciddî bir etki yapıp yapmadığını ayrıntılı
biçimde ele alan Osman Can’ın makalesi, düşünce özgürlüğünün
anayasal sınırlarını, “demokratikleşme paketi” çerçevesinde
gerçekleştirilen söz konusu değişikliklerden önceki ve sonraki
hâliyle mercek altına alıyor. Anayasa koyucunun bu konudaki
düzenlemelerine hâkim olan yaklaşımdaki eksiklikleri vurgulayarak, değişikliklerin Sözleşme, AB Hukuku, AB Temel
Haklar Şartı, Kopenhag Kriterleri ve Ulusal Programın gereklerini
karşılamanın oldukça gerisinde olduğunun, dil yasağının
kaldırılması gibi bazı olumlu adımlar atmakla beraber, diğer bazı önemli- alanlarda ise gerileme sayılabilecek düzenlemeler
içerdiğinin altını çizmektedir.
Bu kitaba bir “son söz” yazılacak olsaydı, herhâlde en uygun
başlık “Türkiye korkularını aşmak zorunda” olurdu. Stephen
Kinzer’in sempozyumda sunduğu tebliğe ait bu başlık kadar, onun
içeriği de kitabı onunla bitirmek için ideal görünüyor. Kinzer,
Türkiye’nin, sahip olduğu çeşitlilik ve zenginliğin farkına vararak
değişimin önündeki bariyerleri kaldırması durumunda, gelişmekte
olan dünya için eşsiz bir model olacağını ifa-de etmektedir.
*

*

*

Bazen insanın kendisini ifade etme ihtiyacının, yaşama hakkından bile önemli olabildiğini, bu yüzden insanın “ya ben öleyim
mi söylemeyince?” (Yunus Emre) diyebildiğini, herkesin söyleyecek ayrı bir sözü olduğunu, hem söyleyemeyen ve hem de
gidemeyen kırgın ve küskün bireylerin yaşadığı -değerli fikir kadını Gülay Göktürk’ün tabiriyle- Gidemeyenlerin Ülkesinin hep
böyle kalamayacağını artık anlamalıyız. Böyle bir ortamda mevcut sorunlu yapıyı olduğu gibi korumaya çalışmanın hepimiz için
felâket getireceğini anlatmanın yolu da yine bu “anahtar” veya
“kavşak” özgürlükten geçiyor. Özgürlükler üzerinden bir
saflaşmanın yaşandığı ülkemizde, içinde bulunduğumuz süreçte
ifade hürriyetini tesis etmek, insan olarak sahip olduğumuz potansiyelimizi gerçekleştirmenin vazgeçilmez şartı olmasının ya-
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nında, başka birçok ülkede şahit olduğumuz felaketli sonuçların
yaşanmaması bakımından da kritik bir öneme sahip görünüyor.
Gerçekten büyük sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları çözebilmek için konuşmak zorundayız. Aksi hâlde yine birileri, “yabancılar”, bir gün bizsiz konuştuklarını “çözüm” diye önümüze
koyduğunda, onlara TCK 312’den ceza da veremeyeceğiz.
Bekir Berat Özipek
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Hukukî ve Siyasî Açıdan İfade
Hürriyeti∗
Norman P. Barry ∗∗

Liberal Batı toplumlarının temel özelliklerinden bir tanesi ifade
hürriyetinin sebatla muhafaza edilmiş olmasıdır. Sınırlı devlet
ilkesi için serbest ekonomi ve bireysel onur elzemdir. Bütün
insan hakları belgelerinin can alıcı bir unsuru olmakla beraber,
ifade hürriyeti hiçbir zaman liberal düşünürleri tatmin edecek
kadar teminat altına alınmamıştır ve eleştiriye açık bu durum
yalnıza otoriter rejimlerden değil, fakat aynı zamanda bizatihi
Batı demokrasilerinin içindeki fikir hareketlerinden ve hukuk
kurallarından da kaynaklanmaktadır. Varlıklarını esas olarak
her türlü eleştiriyi kısıtlamak suretiyle devam ettirebilen
komünist düzenler için ifade özgürlüğünün yasaklanması
zorunluydu; yoksa zora dayalı kollektivist sisteme açıkça
meydan okumalara müsaade edilmesi, arkalarındaki halk
desteğinin kökünden sarsılmasına sebep olurdu. Öte yandan,
liberal rejimler de serbest ifadeyi sınırlamıştır, gerçi taraftarları,
bu sınırlamaların liberalizmin aslî değerleriyle tutarlı olduğunu
her zaman iddia etmişlerdir.

∗

Liberal Düşünce, Yaz 2002, Sayı 27, s. 5-14.
Prof. Dr., Buckingham Üniversitesi Öğretim Üyesi.

∗∗
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Batı’da ifade hürriyeti, hiçbir zaman mutlak bir değer olmamıştır. Geleneksel olarak, rakip başka amaçlarla yarışmak
zorunda olmuştur. Bunların bir kısmı oldukça makuldür.
Meselâ, rejimin herhangi bir tehdit altında olması durumun-da,
askerî sırların tamamen ifşa edilmesine müsaade edilmesi
tasavvur bile edilmezdi. Böyle bir durumda, millî güvenliğin,
birtakım şartlar altında liberal toplumun bir lüksü olarak düşünülebilecek başka herhangi bir şeyden önce gözetilmesi gerekir. Mamafih, hürriyete inananlar, devletin, kendisine yö-nelik
haklı eleştirileri caydırmak için bunu bahane olarak kul-lanma
ihtimaline karşı her zaman uyanık olmuşlardır. İngil-tere’de
(Britanya’da), meselâ kamu görevlilerinin ifade hürri-yetine
getirilmiş katı bir sınırlama olan Resmî Sırlar Kanunu çoğu
zaman zararsız bilgileri dahi açıklaması yasak olan eski
memurların, hükümet politikalarının bilgiyle donanmış ola-rak
tartışmasını engellemek için kullanılmıştır. Jüri sistemi ba-zan
hukukun katılığının biraz yumuşatılmasını sağlar. İngilte-re’de
Clive Ponting adında bir kişi, Falklands Savaşı sırasında Belgrano
isimli bir Arjantin gemisinin batmasıyla ilgili gizli bilgileri ifşa
etmişti. Hakkında cezaî kovuşturma başlatılan Ponting teknik
olarak suçlu görünmesine rağmen beraat etti. Yine de kanunlar
serbest tartışma önünde ciddî bir tahdit olarak durmaktadır.
Buradaki kısıtlama bir kanundan kay-naklanmaktaysa da,
liberallerin çokça övdükleri örf ve âdet hu-kuku (common law)
da, (aşağıda ele alınacak olan) hakaret ve iftirayla ilgili kurallar
örneğinde olduğu gibi, uzunca bir süre ifade hürriyetine ciddî
sınırlamalar getirmiştir.
Çoğu hukuk sisteminin serbest ifade ile açık bir şekilde
çatışması mümkün başka kanunî hükümleri barındırdığı gerçeği Batılı değerlerin özündeki çoğulculuğu göstermektedir.
Bunlardan özel önemi olan bir tanesi, mahremiyet hakkıdır.
Fransız hukuku bir kişinin mütecaviz bir basından korunma
hakkını o kadar sıkı bir şekilde korumaktadır ki bu basın
haberciliği üstünde ciddî bir sınırlama teşkil etmektedir. Ünlü
18
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kişilerin sadece seks skandallarını haber vermekle ilgi-lenen
zorba bir basından korunmasının gerekli olması bakı-mından
bunun makul bir dayanağı var olabilir; fakat kendi kamusal
rolleriyle ilgili olabilecek, özel hayatları hakkındaki bir bilgiyi
örtbas etmeye çok istekli siyasetçiler tarafından da bu kanun
aynı rahatlıkla kullanılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi mutlak
bir
ifade
hürriyeti
müdafaası
sergilememekte ve ifade hürriyetini bilinçli olarak mahremiyetin gerekleriyle dengelemektedir. Bu, elbette, yargıyı iki
rakip iddiayı tatmin edecek kararlar vermek gibi zor bir
görevle karşı karşıya bırakmaktadır.
Buradaki zorlukların bir kısmı, hürriyeti, onu ortadan kaldıracakları varsayılanlara karşı koruma problemiyle ilgilidir. Bu
ikincilerin, söyledikleri bu değere düşmanca olsa bile, ifade
hürriyeti hakkı var mıdır? Bunun en açık örneği, Yahudilere
karşı alenî yürüyüşler yapan ve nefret kampanyaları düzenleyen
Yahudi karşıtları ve Holocaust’u inkâr edenler gibilerdir. Doğrusu,
insanların son derece itici davaları açıkça destekleme hakkını
savunan kimi kahramanca örgütler vardır. Amerika Sivil
Özgürlükler Birliği (The American Civil Liber-ties Union), bir
keresinde Amerikan Nazilerinin bir Yahudi böl-gesinde tahrik
edici bir şekilde yürüyüş yapma hakkını sa-vunmuştu. Batılı
rejimlerin pek azı ifade hürriyetini böylesi-ne korur. Meselâ
İngiltere’de çok sayıda ırkçılık karşıtı kanun vardır ve bu
kanunlar ırkî azınlıklarla ilgili nahoş şeyler söyle-yenlerin
konuşma serbestisine karşıdır onların bu tavırları (örf ve âdet
hukuku anlamında) kamu düzenini bozmaya sebep olacak
muhtemel bir tahrik suçunu oluşturmasa bile.
Daha yakınlarda, liberalizm tam bir dönüş yapmış görünmektedir; çünkü ifade hürriyeti taraftarı olduğu zannedile-bilecek kadın hareketinin bazı üyeleri pornografiyi savunmak için
kullanıldığı zaman bu ideale karşı çıkmışlardır. Kadın-ları,
özellikle cinsel konularda aşağılayıcı bir şekilde tasvir et-tiği
hissedilen bir yazar veya bir sanatçı, özellikle Ameri-ka’da,
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düşmanca tutumlara ve yıldırıcı hukuk davalarına ta-hammül
etmek zorundadır. Konuşma serbestisinin davranış üzerinde
doğrudan bir etkisi olduğu farzedilir, şöyle ki, ırza geçmeyi
hikâye eden bir kişinin bizzat ırza geçen adam kadar suçlu
olduğu söylenir. Klâsik liberalizmin bir saldırıya sadece sebep
olmak ile fiilen bir zarar vermek arasında yaptığı ayrım
bulanıklaştırılmıştır.

Tarihî Arka Plân
İfade hürriyeti lehindeki argümanlar liberal siyasî gelenekle
ilişkilidir, ancak bunlar, liberal doktrinin incelikli ve karmaşık
ifadesinden önde gelir. Bu hürriyetin belki de ilk sistematik
müdafaası, şair John Milton’ın 17. yüzyılda yazdığı Aeropagitica adlı eserinde yer almıştır. Serbest ifade ve vicdan kavramları, müstebit Katolik krallara, Protestanların yönelttiği
ideolojik itirazların unsurlarıydı. Bununla beraber, hürriyet
münhasıran Protestan dininin bir özelliği olarak görülmemelidir, nitekim Katolik İspanya’daki Salamanca okulu esas olarak hürriyetçiydi. Ayrıca, John Locke da Hoşgörü Üstüne
Mektup’ta, ikna edici bir şekilde doktriner olarak hürriyeti savunup mutlakiyete karşı çıkmasına rağmen, bu hakkı Katoliklere teşmil etmemişti. Bu, hürriyetin bazen başka değerlere
nasıl feda edildiğinin ilk örneklerinden biridir; ki bu örnekte
Papalığın dünyevî gücünden duyulan korku, hürriyetin değe-rini
bastırmıştır. Mamafih, onsekizinci yüzyıl boyunca, Bri-tanya,
ifade hürriyetinin nadiren sorgulandığı, kurallarla ida-re edilen
liberal bir toplumun aşama aşama doğuşunu tecrü-be etmiştir.
Bu tecrübenin gerçekleşmesinde, başlıca figürle-rini David
Hume ve Adam Smith’in temsil ettiği İskoç Ay-dınlanması
etkili olmuştur. Bu filozoflar felsefe ve iktisat ala-nındaki
eserlerinde araştırma/sor-xgulama hürriyetinin sosyal ve entelektüel alanda büyük faydaları olduğunu göstermiş-lerdir.
Bunlar ifade hürriyetinin başlıca (özellikle de Hume’un
durumunda) faydacı müdafileri idiler.
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İfade hürriyetinin ilk sistematik felsefî müdafaasını yap-mış
olan John Stuart Mill’in Hürriyet Üstüne (1859) 1 adlı eseri idi.
Bu eserin ilgi çekici yanı, ifade hürriyetinin faydacı temeli ile
onun daha kapsamlı ahlâkî müdafaasını birleştirmiş olmasıdır.
Bu aslında, Mill’in genel ahlâkî ve siyasî bakış açı-sını ve teorik
sorunlara eklektik yaklaşımını özetlemektedir. İfade
hürriyetinin faydacı bir anlayışla meşrulaştırılması ko-laydır.
Ancak tam bir hürriyet durumunda bilgi ilerleyecek ve ancak
sınırsız fikir mübadelesi sayesinde yerleşik fikirler çöküşten
kurtulacaktır. Mill sürekli münazara ve müzakere-nin
sağlayacağı yenilenme olmadığı takdirde hakikatin kemikleşeceği korkusundan dolayı, yerleşik görüşlere ters dü-şen,
son derece aykırı (heterodox) fikirlerin tartışılmasını
desteklemeye tamamen hazırdır. Mill, ayrıca cebrî hukuk marifetiyle tartışmayı yasaklayabilecek konumda olanların zımnen kendi fikirlerinin yanılmaz olduğunu iddia etmekte olduklarını da ileri sürmektedir.
Bununla beraber, Mill’in Hürriyet Üstüne’sinde, tartışma
hürriyetinin topluma getirdiği faydacı değerden tamamen ayrı
olarak, bizatihi iyi bir şey olduğu iddiası da vardır. Konuşma
serbestisi onun çok değer atfettiği “kendini geliştirme” fikri için
hayatîdir. Şöyle ki, kendilerine geleneksel değerlere karşı çıkma
fırsatı verilmese veya onlar bu fırsatı elde etmeselerdi insanlar
bir makinenin dişlilerinden ibaret olurlardı. Tam da faydanın
veya hazzın tek kıymetli şey olmadığını göstermek için,
(Faydacılık adlı kitabında) tatmin olmuş bir aptal olmaktansa
tatmin olmamış bir Sokrat olmanın daha iyi olduğunu
belirtmiştir. 2 Hakikat şu ki, Mill’in zihninde, Jeremy
Bentham’ın hazzı azamîleştirme hesabının ötesine geçen,
oldukça yüceltilmiş bir fayda fikri vardı. Aslında, ortodoks bir
Benthamcı’nın faydacı hesaplamaları tartışma hürriyetini
1

John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty and Considerations on Representative
Government, London, Everyman, 1972.
2
A.g.e., s. 10.
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kısıtlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermek kolaydır.
Bilimsel fikirler geliştirme konusundaki tam hürriyet, pekâlâ,
insanlık üzerinde menfî bir etki yaratabilir: Atom araştırmaları
yapma hürriyeti mutlak bir nimet olarak görülebilir mi? Bilimsel
özgürlüğün faydalı ve zararlı yönlerini ayırt edebilecek tutarlı
kurallar geliştirmek imkânsız olabilir. Burada, insan faaliyetinin
faydacı açıdan maliyet ve fayda hesabının yapılması, çok
muhtemeldir ki, doğrudan doğruya hürriyet prensibinin kendisine
başvurmaktan daha yararlı olurdu.
Faydacı ilkenin tutarlı olarak uygulanması, ifade hürriyetine
getirilecek ve zorunlu olarak devletin yanılmazlık iddiasında
bulunması anlamına gelmeyen meşru bir sınırlamanın ortaya
konulmasının mümkün olduğunu ifade eder. Belirli ifade
türlerinin potansiyel olarak tehlikeli oldukları, dolayısıyla
güvenlik nedenleriyle kontrol altında tutulmalarının zorunlu
olduğu düşünülebilir. Şüphesiz, Mill’in ilkeleri çerçevesinde,
insanları hayat ve mülkiyet hakkını ihlâl etmeye kışkırtması
muhtemel ifadelerin yasaklanmasına müsaade edilebilir. Rakip
grupların ayrılığı teşvik ettiği şiddetli toplumsal gerilim
dönemlerinde basın hürriyetini sürdürmek zor olabilir. Bu gibi
durumlarda, mutlak önceliğe sahip hiçbir ilkenin bulunmadığı
bir ilkeler çokluğunu/çoğulculuğunu istemek makul olabilir.
Elbette, hükümetler her zaman bu gibi argümanları hürriyeti
neredeyse ortadan kaldıracak derecede kısıtlamalara gitmek için
kullanmak eğilimindedirler; bunun için vatandaşların hürriyetin
korunması konusunda daima uyanık olmaları gerekir, ama yine
de hürriyetin güvenlik karşısında (niçin) mutlak bir üstünlüğe
sahip olması gerektiğini anlamak zordur. Buradaki
argümanların yanılmazlık iddiasıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Amerika’da “açık ve mevcut tehlike prensibi”nin benimsenmesiyle probleme kısmen bir çözüm sağlanmıştır. Bu, belirli
kelime ve eylemlerin topluma çok yakında bir zarar verme ihtimalinin bulunduğunu ispat külfetinin savcılığa ait olduğu
anlamına gelmektedir. Fakat, tabiî ki, temel sosyal değerler
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üzerinde bir ölçüde anlaşmanın var olduğu bir toplumda, aza-mî
hürriyeti muhafaza edecek; kabul edilebilir esasların for-müle
edilmesi çok daha kolaydır. Mill bile, kendi hürriyet prensibinin
ancak belli bir medeniyet seviyesine ulaşmış olan toplumlara
uygulanabileceğini kabul etmiştir. Dinî nedenlerle derinden
bölünmüş ülkelerde, tam bir tartışma ve en önemlisi yayın
hürriyetinin sürdürülmesi imkânsız değilse de zor olabilir.
Mill hürriyetin veya ifade hürriyetinin sınırlanmasının
muhtemel gerekçelerini incelerken, fayda kavramını neredeyse
hiç kullanmamaktadır. Onun gayet basit ve meşhur prensibi,
kendini korumadır. Hürriyet üzerinde tek meşru sınır zararın
engellenmesidir veya, Mill’in yanıltıcı bir şekilde kaydettiği
gibi, ancak başkalarını etkileyen fiiller yasaklanmalıdır. İlgili
kişinin iyiliği veya hatta genel yarar gibi başka hiçbir argüman
kabul edilebilir değildir. Başka bir ifadeyle, hiçbir kimsenin
kendi iyiliği için cebre maruz bırakılması meşru değildir.
Böylece, benim fiillerim sizi tehdit ediyorsa o zaman bana
kısıtlama getirilebilir; kelimelerin kullanımı ise, ancak su
götürmez bir suçun işlenmesine tahrik oluşturmaları hâlinde
yasaklanabilir. Mill, bunu meşhur bir örnekle gösteriyor. Bir
kişinin mısırın fiyatını sözle protesto etmesi kabul edilebilir;
ancak protestocunun bir kalabalığı mısır tüccarının mülkünü
yakıp yıkmaya teşvik etmesi suç olur.
Şüphesiz, ahlâkî olarak meşru hürriyetin derecesi her zaman
Mill’in prensiplerinin yorumuna bağlı olacaktır. Eğer
(sınırlamanın gerekçesi) fiillerin başkalarını sırf etkilemiş olması ise, o zaman hemen hemen hiçbir şeye müsaade edilemez.
İfade hürriyetinin önemi zaten onun başkalarını etkilemesinde,
en azından onların fikrini değiştirebilmesindedir. Bu potansiyel
olarak sınırlayıcı tanımın üstesinden gelmek için, Mill
genellikle başkalarının çıkarlarının etkilenmesini kastettiği
şeklinde yorumlanır. Her ne kadar modern Amerikan liberalleri,
(özel alandaki) din hürriyeti ile sivil hürriyetlerin korunmasına,
özel mülkiyetin güvence altına alınmasından daha çok
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hassasiyet gösteriyorlarsa da, bunun uygun örnekleri kişisel
güvenlik ve mülkiyettir. Fakat Mill’in argümanında bir kişinin
değerlerini etkilemek ile o kişiye zarar vermek arasındaki
önemli ayrım saklıdır. Böylece, kendi kişiliğine veya
mülkiyetine yönelik saldırılarda olduğundan farklı olarak, hiçbir
kişinin kendisini incitebilecek sözlü saldırılara karşı koruma
talep edemeyeceğine ilişkin temel liberal prensibe ulaşıyoruz.
Hiç kimse kendi şahsî değerleri için özel bir imtiyaz iddiasında
bulunamaz, çünkü fikir piyasasında onların da diğerleriyle
rekabet etmesi gerekir. Bu, tabiî, ciddî dinî farklılıkların ve
güçlü grup bağlılıklarının bulunduğu topluluklar için problemler
yaratır. İngiltere Salman Rüşdü olayında bunu yaşadı. Salman
Rüşdü, İslâm’la alay eden bir roman yazdı ve Müslüman
cemaatini öylesine incitti ki ölümle tehdit edildi. Şu açık ki,
ifade hürriyetine özel bir değer atfeden Batılı liberal değerler
belirli inançlara özel koruma sağlanması konusunda ısrar eden
cemaat prensipleri ile çatışmaktadır. Aşırı İslâmcı tutumu
Mill’in liberalizmi ile bağdaştırmak zordur, ama, şüphesiz dindar
Müslümanlar da bir hırsızlığın özel mülkiyete verdiği zarar
ölçüsünde, kendi değerlerinin Rüşdü’nün romanından zarar
gördüğünü iddia edebilirler. Bütün bunlar, en azından, Mill’in
liberalizminin evrensel uygulanabilirliği iddiasının bir zamanlar
düşünüldüğünden daha az ikna edici olduğunu göstermektedir.
Ortodoks liberal tutum açısından, Mill’in prensipleri ifade
hürriyetini tartışmacı (contentious) bir ahlâka başvurmadan
tartışmanın bir yolunu göstermektedir. Cinsel ifade örneğini ele
alalım. Bir ortodoks liberal erotik veya pornografik malzemelerin, söz gelişi, kamusal bir mekânda alenen teşhirine
itiraz edebilir. Bu, ahlâkî bir tacize/incinmeye sebep olduğu için
değil, fakat ona elinde olmadan maruz kalanların “mülkiyet”
haklarına zarar verdiği için yasaklanabilir. Kamunun üyeleri
olarak onlar bir anlamda sokakların sahibidirler ve alenî
müstehcen gösterilerden korunmaları gerekir. Buna karşılık, bu
malzemeler ahlâken sakıncalı oldukları için yasaklansaydı, o
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zaman onların özel tüketimi bile muhtemelen yasaklanacaktı.
Ne var ki, kamusal ile özel arasındaki ayrım liberaller için çok
yararlı olmakla beraber, kabul edilmelidir ki, ifade hürriyetiyle
ilgili en tartışmalı meseleler kamuyla ilgilidir. Bütün bunlardan
öte, genel kabul görmüş doğrulara karşı çıkanlar kamuyu/halkı
ikna etmek isterler. Neyin sahici tacize (veya tecavüze) sebep
olduğu veya olmadığıyla ilgili sorunlar sık sık ortaya çıkar ve
bu konuda Mill’in argümanlarında da belirli bir muğlâklık
vardır.
Bu muğlâklığı iki tartışmalı alanda incelemek istiyorum:
Özellikle İngiltere’de yayın yoluyla hakaret hukuku ve hürriyet
meselesi ile Amerika’daki müstehcen literatür. İngiltere’nin
hakaretle ilgili çok sıkı kanunları var, yine de epey liberal bir
ülke ve bu kanunların müdafileri ifade veya daha özel olarak
yayın, üzerindeki sınırlamaların aşağı yukarı liberal bir
rasyonalitesinin bulunduğunu iddia edebilirler. Amerika’da ise
kadınları aşağılayıcı veya olumsuz bir tarzda tasvir eden
“sanatsal” çalışmalara şiddetle karşı çıkan feministler Mill’in
zarar kavramı çerçevesinde bir meşrulaştırmanın arayışı
içindeler.

Yayın Yoluyla Hakaret ve İfade Hürriyeti
Esas itibariyle örf ve âdet hukukunca geliştirilmiş olan İngiltere’deki yayın yoluyla hakaret hukuku özellikle gazete
haberciliğini etkileyen ve politikacılara yönelik açık eleştirileri kısıtlayan, ifade hürriyeti üzerinde katı bir sınırlamadan
ibarettir. Esasen, bazı ünlüler (basın mensuplarını) hakaret
davalarıyla tehdit etmek suretiyle kendilerini teşhir edilmekten kurtarmayı başarmışlardır. Rüşvetçi finansçı Robert
Maxwell sürekli kullandığı hakaret davası silâhı sayesinde
yıllarca basını sindirmiştir. İfade hürriyeti (şimdi artık İngi-liz
hukukuna da bir kanunla aktarılmış olan) Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış ol-makla
beraber, bu durumu pek değiştirmemiştir. Hakaret tazminatları
25

Bekir Berat Özipek

son derece önemlidir ki bazı küçük, hatta bü-yük yayınevlerini
bile iflâsa sürükleyebilir. Son yıllarda mahkemelerin
içtihadında ve kanunlarda bazı ilerlemeler gerçekleşmişse de,
İngiltere’de yayın yoluyla hakaretle ilgili hu-kuk ifade hürriyetinin
önünde hâlâ ciddî bir engeldir. İngilte-re’de çoğu haksız fiil davası
jüri değil de bir yargıç tarafından görülüyor ve tazminata
hükmediliyor olmasına rağmen, bunun yayın yoluyla hakaret için
geçerli olmaması kayda değer bir noktadır. Bu davalardaki
tazminat miktarları, tüm haksız fiil da-valarının jüri tarafından
sonuçlandırıldığı Amerika’daki seviye-lere yaklaşıyor. Jürinin
tazminatlar konusunda yargıçlardan çok daha cömert olacağı, insan
tabiatı hakkındaki bildik varsayımlar dikkate alınırsa kolaylıkla
tahmin edilebilir.
Davacıların yayın yoluyla hakaret davalarını çoğunlukla kazanmalarının ana sebebi, ispat külfetinin normal hukuka göre
tersine çevrilmiş olmasıdır. Hakarete uğramış olduğunu ispatlamak (“ihtimaliyet dengesi” sebebiyle) davacıya düşmez; bu eylemden dolayı kusurlu olmadığını göstermek külfeti davalıda-dır.
Davacıların çok şüpheli gerekçelere dayanarak genellikle davayı
kazanmalarının sebebi budur. Gazetecilerin, meselâ bir politikacı
hakkında söylediklerinin tamamen doğru olduğunu ispatlamaları
bazen son derece zordur ve bu, aşağıda ele alına-cak tartışmalı bir
kayıtla birlikte, bir hakaret davasındaki yegâne savunmadır.
Bununla beraber, liberal bir toplum hakkındaki en temel anlayışlar,
malî olarak çökme korkusu olmaksızın yapılan yanlışlıkları araştırabilen ve teşhir edebilen hür bir basının kamu yararını artıracağı
fikrini de ihtiva eder. Birçok konu örf ve âdet hukukunun
“esnekliğine” bağlı olduğundan, ifade hürriyetinin bu yönünü
ancak yargının müdahalesine imkân tanımayan bir kanunun
koruyabileceği düşünülebilir.
Aslında, son yıllarda birtakım iyileşmeler olmuştur ve
1998’deki Reynold davasından 3 beri de hakaret davalarında
3

The Times, 28 Nisan 2001.
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“şartlı imtiyaz” müdafaası yapılması kabul edilmektedir. Eğer
bir gazetenin elinde, bir kimsenin suç teşkil edecek veya dürüst
olmayan bir şekilde hareket ettiğine dair iyi bir delili olduğu
hâlde bunu bilfiil kanıtlayamıyorsa ve bu bilgiyi ifşa etmenin
kendisi için bir vazife olduğunu gösterebilirse, o zaman, başka
şartlarda hakaretamiz sayılacak beyanlarda bulunabilir. Ne var
ki, örf ve âdet hukukunun içtihadî niteliği düşünüldüğünde, bu
hakka bile güvenilemez ve kamu yararına dayalı savunmanın
kabul edilebilirliği de güvende değildir. Nitekim, 2001 yılında
karara bağlanan Loutchansky davasının (Yüksek Mahkeme’deki)
ilk duruşmasında yargıç “şartlı imtiyaz” savunmasını o kadar dar
yorumladı ki davacı kazandı. Bu olayda, itibarlı Londra Times
gazetesinin elinde, Rus işadamı Dr. Grigor Loutchansky’nin ciddî
yolsuzluklara bulaştığı 4 yolunda polisten ve başka bazı resmî ve
özel kaynaklardan elde edilmiş iyi deliller vardı. Nitekim onun
ülkede bulunmasının kamu yararına olmadığı söylenmiş ve
ülkeye girmesine izin verilmemişti. Bununla beraber, sadece The
Times gazetesine açtığı hakaret davasını takip edebilmesi için
sonunda kendisine izin verilmişti. Buna ve Loutchansky’nin
aleyhindeki kesin olarak kanıtlanamayan başka delillere
rağmen, davacı kazandı. Böylece Reynolds davasında tespit
edilen ilkeler ters yüz edilmiş oldu. Bu davada, Lord Nicholls,
şartlı imtiyaz kavramını kullanarak, “halkın bilme hakkı”nı
vurguladı ve kendi iddialarını ispatlama külfetinin ifade
hürriyetini sınır-layanlara ait olması gerektiğini belirtmişti.
Fakat Loutchansky davasında yargıç Gray, doğru olduğu
kanıtlanamayan her şe-yin zorunlu olarak yanlış olduğunu
söyleyen hakaretle ilgili daha önceki hukuka geri dönüyor
gibiydi.
Neyse ki, karar Temyiz Mahkemesinde bozuldu ve The
Times gazetesi, bazı bakımlardan tamamıyla başarılı olarak
nitelendirilmese de, davayı esas olarak kazandı. Ne var ki,
Friedrich Hayek gibi yazar ve filozofların her zaman aksini
4

The Times, 13 Aralık 2001.
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söylemelerine rağmen, hukukî feraset örf ve âdet hukukunun
hürriyetin en iyi koruyucusu olmadığını düşündürmektedir.
Hukuk ile hürriyet arasındaki can alıcı bir kavramsal bağlantı,
hukuk sisteminin kurallarının açık seçik ve önceden bilinir
olması gereğidir. Geniş yargısal yoruma bağlı oldukları ölçüde,
kurallar insanların tamamen hür olmaları için gerekli olan
güvenlik ve öngörülebilirliği sağlayamazlar.
Amerika ifade hürriyeti bakımından çok daha iyi bir durumdadır, çünkü onun örf ve âdet hukukunun üzerinde olan bir
“temel kod” u, anayasası vardır. Anayasanın Birinci Deği-şikliği
devletin tartışma hürriyetini kısıtlamasını yasaklamakta-dır.
Başlangıçta bu hüküm sadece federal hükümeti bağlıyordu, fakat
yirminci yüzyılın başlarında bu hak, değişikliklerdeki baş-ka bazı
haklarla beraber, eyaletlerin hukuk sistemlerine de dahil edildi.
Bazı yazarlar bu hürriyetin siyasî ifadeyle sınırlı olması gerektiğini
iddia etmişlerdir, nitekim hakareti yasaklayan eyalet kanunları
olduğu gibi kalmıştır. Buna karşılık, liberaller ve ba-zen de
Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, açıksaçık cinsel
malzemelerin yayınının kısıtlanmaması da dahil olmak üzere, bunu
genel bir hürriyet hakkı olarak yorumlamışlardır.
Ancak, Amerika’da ifade hürriyetinden yana olan sadece
anayasa değil, tabiî ki. Mahkeme kararları da İngiltere’de olduğundan çok daha fazla özgürlüğe sıcak bakan bir hukukî
ortam yaratmıştır. 5 Bunlardan en önemlisi, kamu görevlilerinin
açtığı hukuk davalarına karşı gazetecileri ve yazarları korumuş
olan The New York Times v. Sullivan (1964) davası kararıydı.
Gazeteci ve yazarlar, İngiltere’de genellikle olduğunun tersine,
söyledikleri her şeyin doğruluğunu ispatlamak zorunda
değildirler, böylece olgularla ilgili hatalar arizî yanıl-gılar
olarak mazur görülebilmektedir. Sullivan davası şu prensibi
yerleştirdi: Bir hakaret davasını kazanabilmesi için davacı
5
Bkz. Ronald Dworkin, Freedom’s Law (Özgürlüğün Hukuku), Cambridge,
Mass., Harvard, 1996, 8. Böl.
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“gerçek kötü niyet”i (actual malice) kanıtlamak zorundadır,
bunu yapmak ise kolay bir şey değildir. Bu ilke başlangıçta
sadece kamu görevlilerine uygulanıyordu; mama-fih neyin
“kamu(sal)” olduğu neyin olmadığının tanımı öyle-sine
genişletildi ki, bir tür kamusal rolü olan hemen hemen herkesin
hakaret davası açma hakkı neredeyse tümüyle orta-dan kalkmış
oldu. Pek çok klâsik liberal “gerçek kötü niyet” kuralının bütün
yayın yoluyla hakaret davalarını kapsayacak şekilde
genişletilmesini arzu eder. Bazıları bunun insanlar hakkındaki
doğru olmayan pek çok beyanın cezasız kalması-na yol
açacağını iddia edebilir. Bununla beraber, Amerika’da eyalet
huku sistemlerindeki yayın yoluyla hakaret konusundaki eski
kurallar hâlâ yürürlüktedir, ama en azından, ifade hürri-yetini
itinayla koruyan hukukî bir zemin de hâlâ mevcuttur. Hürriyet
lehine peşin bir “tarafgirlik” söz konusudur.
Aslında, hürriyetçi (liberteryen) fikrin herhangi bir hakaret
hukukuna, prensip olarak yönelttiği bir itiraz vardır ki burada
kısaca ele alınmaya değer. Herhâlde, hakaretin hukuken müeyyidelendirilmesinin meşruluğu insanların kendi itibarları üzerindeki “haklar”dan kaynaklanır. Buradaki haklar mülkiyet hakla-rına
benziyor. Birisinin bir başkası hakkında açıkça doğru olma-yan
şeyleri dile getirmesi, ona aşağı yukarı ölçülebilir bir zarar vermesi
demektir. Herhâlde bu sebeple İngiltere’de yayın yo-luyla hakaret
davalarında çok ağır tazminatlara hükmediliyor. Buna karşılık,
hürriyetçiler, itibarımız üzerinde, meşru yollar-dan edindiğimiz
mülklerimizdekine benzer bir mülkiyet hakkı-na sahip
olmadığımızı iddia ederler. Bizim müspet itibarımız başkalarının
tasdiki sayesinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, yalan yanlış sözlerin
yayılmasıyla itibarlara verilecek zararın hakikî bir serbest fikir
piyasasında pek kayda değer olmayacağını ileri sür-mektedirler.
İnsanlar, işi gücü kötü niyetli hikâyeler yaymak olanlara öyle kolay
kolay kanmazlar. Kötü niyetliler için bir pi-yasanın var olmasının
yegâne sebebi, hakareti müeyyidelendiren bir hukuka sahip
olmamızdır. Diğer taraftan, başkaları hakkın-da çirkin hikâyeler
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yayan kişiye, insanlar ilk anda inanma eğilimi içinde olurlar; çünkü
halk, mağdur dava açmadığına göre söylenenlerde bir doğruluk
payının olması gerektiğini düşünür. Bu bizi hürriyetçi argümanın zımnen eşitlikçi olan- ikinci özelliği-ne getiriyor: Mevcut hukuka
göre ancak zenginlerin dava açma-ya malî gücü yetiyor, o zaman
fakirler fiilen korumasız kalmış olmaktadır. Davacının kazanma
şansı çok yüksek olmakla bera-ber, durumu daha az iyi olanlar için
hâlâ bir hayli maliyet ve ça-ba gerektirdiği İngiltere’de durum
özellikle böyledir. Zaten zengin olmayan biri için risk almaya
değmeyebilir. Karşı tarafın masraflarını da ödemek dahil,
“kaybeden öder” kuralının geçerli olduğu bir ülkede, Amerika’dakinin tersine, toplumun daha fa-kir üyelerinin riskli olması
mümkün davalar açmaya kalkışma-ları için yeterli bir müşevvik
bulunmamaktadır.
Hürriyetçi argümanda belli bir makullük, hatta çekicilik var
olmakla beraber, hakareti müeyyidelendiren bir hukukunun
olmasının da bir mantığı var. Bütün hukuk sistemleri, kasıtlı
yalanların yayılması yoluyla bir kimsenin saygınlığını
yitirmesinin gerçek bir zarar teşkil ettiğini ve fikirlerin serbest
piyasasına dayanan bir sistemin insanları yeterince koruyamayacağını kabul etmektedir. Tam bir ifade hürriyetinin
geçerli olması bir bütün olarak toplumun yararına olabilirse de
bu durum masum mağdurlar da, yani yalan yanlış hikâye-lerin
yayılmasından gadre uğramış kişiler de bırakabilir. İn-giltere’de
yapılması gereken, hakareti yasaklayan bütün ka-nunların
kaldırılması değil, fakat insanların hukukun kendi-lerini nasıl
etkileyeceğini önceden bilmelerine imkân verecek şekilde
hakları ve ödevleri açık bir şekilde gösteren tutarlı bir yasal
çerçevenin çizilmesidir. Böyle bir düzenlemenin temel özelliği
ispat yükünün tersine çevrilmesi olurdu.
Liberal düzenin ana unsurlarından bir tanesi öngörülebilir bir
kanunlar manzumesidir. İngiltere’de örf ve âdet hukuku ciddî
bir öngörülebilirlik boşluğu yaratmaktadır ve bu şüphesiz
fakirleri hakaret davası açmaktan caydıran parasal faktöre
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katkıda bulunmaktadır. Ülkenin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ni kendi hukukuna dahil etmesinin meseleye bir
düzen ve açıklık getireceği düşünülmüş olabilir, ama bu da
olmamış görünüyor.

Cinsellik, Hürriyet ve Hukuk
Son yıllarda, Amerika’da ifade hürriyetinde sağlanan liberal
ilerlemelerin birçoğu feministlerin cinsel yayınlara ilişkin birtakım sert eleştirilerinin tehdidi altındadır. Şüphesiz, anaya-saya
uygun müstehcenlik karşıtı kanunlar var, ama bunlar ka-tı bir
şekilde uygulanmamışlardır. Ayrıca, ifade kavramı bası-lı
yayını aşacak şekilde genişletilmiştir. Meşhur bir örnekte, bir
striptizcinin yaptığı ve müstehcenlikle ilgili yerel bir kanuna
açıkça aykırı olan iş, çıplak kadın vücudunun kamu önünde
teşhirinin anayasal korumadan bütünüyle yararlan-ması gereken
bir ifade biçimi olduğu gerekçesiyle korunmuş-tu. Bu,
feministler için olduğu kadar muhafazakârlar için de rahatsız
edici bir durum. Muhafazakârlar, ifade hürriyetinin ancak siyasî
ifadelere uygulanabileceğini düşünürler.
Tartışma hürriyetine ilişkin liberal görüş onun bütün
alanlara, özellikle de sanatlarla ilgili olanlara teşmil edilmesi ve
hiçbir ifade türünün koruma dışı bırakılmaması gerektiği
yönündedir. Liberaller, hukuken korunması gerekenin hangi tür
(ifade) olacağını seçme görevinin kanun koyuculara verilmesini istemezler: Bu şekilde, hem faydacı sebeplerle hem de
kendini ifade ve kişisel gelişmeye ilişkin daha tartışmalı sebeplerle, radikaller geniş hürriyet talep ederler. Sadece Mill
tarzı bir zarar anlayışından türetilebilen sınırlamalar getirilebilir. Buradaki önemli nokta, liberallerin, karşı çıkmak için iyi
sebeplerimiz olabilecek görüşleri de ifade etme hürriyetine değer
veriyor olmalarıdır. Şüphesiz, onlar da serbest ifadenin cinsel
alandaki birçok modern şeklinin itici olduğunu düşünür-lerdi, fakat
bu onları yasaklamak için asla bir sebep olamaz: Hürriyet, zorunlu
olarak, yanlış olanı yapma hakkını da ihtiva eder ve insanların
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tutum ve davranışını değiştirmek için cebrî hukuka değil, sadece
iknaya ve aklî muhakemeye başvurulabilir.
Pornografik malzemenin filmlerde, kitaplarda veya diğer
araçlarda alenen (ve belki özel olarak da) gösterimine karşı
çıkan feministler Mill’in argümanlarının bir versiyonunu
kullanmaya çalışıyorlar. Yalnızca Kelimeler (Only Words) 6 adlı
kitabında Catherine MacKinnon kadınların video filmlerinde,
reklâmlarda ve edebiyatta onur kırıcı durumlarda tasvir
edilmesinin onlara genellikle zarar verdiğini, çünkü bunların
doğrudan doğruya cinsel suçlara yol açtığını iddia etmektedir.
Ona göre, bir tecavüz sahnesinin filme alınması gerçek fizikî
tecavüze denk düşmektedir, ki bu zarar kavramını çok fazla
genişleten bir görüştür. O ve onun gibi düşünen Angela Dworkin
(ki o aslında evlilikteki karşılıklı anlaşmaya dayalı cinsel
ilişkinin de tecavüz olduğu kanısındadır) Indianapolis’te
pornografiyi yasaklayan bir kararnameyi yürürlüğe koydurmayı
başardılar, ama mahkemeler onu Birinci Değişikliğe dayanarak
iptal ettiler. Oysa benzer bir kanun Kanada Yüksek Mahkemesi
tarafından onaylanmıştı.
MacKinnon’ın argümanının özellikle Mill’in liberal çerçevesinde çok anlamlı olduğunu söylemek zordur. Empirik sebeplerle, pornografik malzemenin erkekler tarafından tüketilmesi ile kadınlara karşı cinsel şiddet eylemleri arasında bir
bağlantı olduğunu ileri sürmek mümkün olabilirdi, fakat deliller
bu iddiayı kesinlikle desteklememektedir. 7 Gerçekte, Danimarka ve Japonya gibi pornografiye pek az sınırlama getiren
ülkelerde cinsel suçlar en düşük orandadır. Pek muhtemeldir ki,
pornografi yasaklanmış olsaydı kadınlar daha büyük zararlara
maruz kalırlardı. Tam da pornografinin varlığıdır ki, aksi hâlde
doğrudan doğruya kadınlara yönelebilecek olan, erkeklerin cinsel
saldırganlıklarına bir çıkış yolu sağlamaktadır.
6

Only Words (Yalnızca Kelimeler), Ann Arbor, University of Michigan Press, 1993.
Bkz. R. A. Posner, Overcoming Law (Hukukun Üstesinden Gelmek), Cambridge, Mass. Harvard, 1995, 17. Böl.
7
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Diğer taraftan, kadınların erkekler tarafından meselâ pornografik videolarda yer almak için zorlandıklarına dair bir delil
de yoktur. Esasen, MacKinnon’ın argümanı yasalaştırılmış
olsaydı, kadınların istihdam şansları büyük ölçüde azalırdı.
Onun teklifleri arasında yer alan, meselâ Playboy dergisi gibi,
çok önemsiz cinsellik tezahürlerinin bile yasaklanmasına yol
açacak şekilde, pornografinin oldukça gevşek tanımlanması ifade
hürriyeti için gerçek bir tehdittir. İnsan, onun, belki iyi sebeplerle,
hoşlanmadığı şeyleri cezaî kovuşturma gerektiren fiillere
dönüştürdüğünden
şüpheleniyor.
İfade
hürriyetinin
sonuçlarından biri, hoşlanmadığımız şeylere tahammül
göstermek zorunda olmamızdır. Çocuklar söz konusu olduğunda, müstehcen malzemenin hem üretimi hem de yayılması
konusunda farklı argümanlar geçerli olabilir, fakat bütün hukuk
sistemlerinde çocukları koruyan kanunlar vardır. Liberal bir
toplumda, neyin okunması veya seyredilmesi gerektiği
konusunda yetişkinlerin kendi kararlarını kendilerinin vermesini
bekleriz. MacKinnon zarar ilkesinden kaynaklanan argümanlar
kullanmaya çalışıyor, ama argümanlarının gerçek gücünün,
aslında kadınların da çoğu zaman mağduru oldukları, bir tür
paternalizmden kaynaklandığından şüphe edilebilir.

Sonuç
İfade hürriyetinin kat kat daha tartışmalı örnekleri siyasî ifadeyi
kısıtlayan rejimlerden çıkmıştır. Burada, liberalizmin evrenselliğinin, yani onun bütün kültürlerce kolaylıkla benimsenebilecek değerleri kendinde topladığı iddiasının kanıtları
yetersizdir. Dünyanın her tarafında, kullanılmasının pek zarara
yol açmayacağı şartlarda (bile) hür ifadenin baskı altında
tutulduğunun örnekleri vardır. Hepsi de ifade hürriyetinin
yararlarını dile getiren birçok uluslararası insan hakları belge-si
var olmakla beraber, az sayıda ülke bu haklara gerçekten
hakkını veriyor. Bazı ülkelerde, bunlar Batı’nın kültürel “emperyalizm”inin, yani kendi yerli ahlâkî değerleri bulunan top33
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lumlara yabancı normların dayatılması girişiminin, örnekleri
olarak açıkça lânetleniyorlar.
Bununla beraber, ifade hürriyetinin geleneksel gerekçelerinin avantajı, onun korunmasının yerel ve geleneksel kültürel
değerlerin muhafazasıyla tamamen bağdaşmasıdır. Eğer bir
kültürel gelenek sağlam ise, ifade hürriyetinin tanınmasıyla
gerçekleşebilecek Batılı değerlerin ithaline dayanabilir. Batılı
olmayan Japon hayat tarzının ifade hürriyetinin tehdidi altında
kalmış olduğunu tasavvur etmek zordur. İfade hürriyeti
üzerindeki katı sınırlamaların kendi gelenek ve değerlerinden
emin olmayan, onları fikirlerin piyasasında rekabete sokamayan
rejimler tarafından konmuş olduğundan şüphe edilebilir. Bu,
şüphesiz, konuşma serbestisini doğrudan siyasî sebeplerle baskı
altında tutan rejimler için de aynı ölçüde geçerlidir: Onlar kendi
iktidarları için rakipleri bertaraf etmek isterler, fikirlerin serbest
akışı ise rakiplerin destek toplamalarına izin vermenin en emin
yollardan biridir. Komünizmin bu kadar uzun süre ayakta
kalabilmesinin sebeplerinden biri, halkın alternatif iktisadî ve
sosyal sistemler hakkında bilgisiz kalmasını sağlayacak şekilde,
bütün rakiplerini zor kullanarak yok etmiş olmasıydı. Fakat tabiî
bunu sonsuza kadar sürdüremezdi.
Çeviren: Özlem Çağlar Yılmaz
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Demokratik Toplumda İfade
Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir
Perspektif *
Mustafa Erdoğan **

1. Giriş
İfade özgürlüğü anayasal demokrasilerin temel taşlarından biridir. En geniş anlamda ifade özgürlüğü bir düşünce, inanç,
kanaat, tutum veya duygunun barışçı yoldan açığa vurulmasının
(izharının) veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması
demektir. Bundan da anlaşılabileceği gibi, birer özgür-lük
kullanma biçimi olarak korunması gereken pek çok ifade ve
izhar biçimi vardır. Bu geniş anlamında ifade özgürlüğü sözlü ve
yazılı anlatım, sanatsal gösterim, kişisel görünüm ve görüntü
tercihi, gösteri, yürüyüş, toplantı yapma ve örgüt-lenme gibi
özgürlüklerin hepsini içine alır. Örneklemek gere-kirse, sadece
kitap, makale, deneme, roman ve hikâye yazmak ve yayınlamak
*
Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
**
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi.
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değil; fakat aynı zamanda bir resim veya heykel yapmak, bir oyun
sahnelemek, belli bir kıyafeti giymek, bir gös-teri yürüyüşüne veya
bir toplantıya katılmak, bir dernek veya topluluk kurmak da kişisel
veya toplu ifade biçimleridir.
Mamafih, ifade özgürlüğünün çağdaş anayasal demokrasilerin temel taşlarından biri olduğu söylendiğinde genellikle bu
belirtilenden daha dar anlamda bir “ifade” kastedilir. Bu,
yukarıda örneklediğimiz özgürlük kullanım biçimlerinin (kılık
kıyafet tercihi, toplu ifade biçimleri gibi) korunması gerekmediği anlamına gelmez; burada asıl anlatılmak istenen, dar
anlamda ifade özgürlüğünün koruma altında olmasının
demokrasinin asgarî, vazgeçilmez şartı olduğudur. Esasen, diğer
özgürlükler ifade özgürlüğünden bağımsız olarak da, kendi
başlarına korunmayı hak eden özgürlükler olmak itibariyle
zaten ayrıca evrensel kabul görmüş durumdadırlar. Devlettoplum ilişkisini faşist bir perspektiften görenler, “hikmet-i
hükümet”çiler ve her türlü otoriter ve -özellikle de- totaliter
düzen taraftarları dışında, herkes ifade özgürlüğünün değerine
ilişkin bu temel görüşü paylaşır. İfade özgürlüğünden yana
olanlar arasında da elbette bazı görüş farklılıkları vardır; ama
bunlar bir prensip uzlaşmazlığından ziyade bu özgürlüğün
kapsamı ve -dolayısıyla- sınırları hakkındaki farklı
anlayışlardan kaynaklanır.
İfade özgürlüğünün anayasal bir demokrasinin temel değerlerinden biri olması, onunla ilgili talep ve iddiaların aslî
muhatabının devlet olduğu anlamına gelir. Bütün temel haklar
için söz konusu olduğu gibi, ifade özgürlüğü de özünde
politiktir, yani öncelikle kamu otoritelerinin keyfî müdahalesinden korunması gerekir. İfade özgürlüğünün devlete yüklediği
ödev esas itibariyle negatif karakterlidir. Başka bir anlatımla,
herhangi bir ülkede bir insan hakkı olarak ifade özgür-lüğünün
var olduğunu söyleyebilmek için, o ülkenin anaya-sası başta
olmak üzere baştanbaşa hukukî mevzuatının bu hakkı tanıması
ve güvence altına almış olması şarttır. Bu ise kişilerin görüş,
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duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinin dev-letçe keyfî olarak
engellenmemesini ve ifade ettikleri düşün-celerinden dolayı da
kamu otoritelerinin herhangi bir baskıcı muamelesiyle
karşılaşmamalarını olduğu kadar, yine devletin başka kişi ve
gruplardan gelebilecek baskılara karşı da bu öz-gürlüğün
öznesini korumasını gerektirir.
Bu yazıda ifade özgürlüğüyle ilgili bütün sorunları ayrıntılı
olarak ele alacak değilim. Özel olarak üzerinde durmak istedi-ğim
konu, ifade özgürlüğünün neden önemli olduğudur. Ayrı-ca, liberal
demokratik bir sistemde ifade özgürlüğünün kapsamı ve sınırları
hakkındaki tartışmaya da bir göz atacağım. Bunu ya-parken, esas
itibariyle, özgürlükçü deontolojiden hareket edece-ğim. Faydacı,
idare-i maslahatçı veya başka türden anlayışları esas alan bir
yaklaşımın ifade özgürlüğü konusunda tutarlı bir teorik çerçeve
geliştirmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyim.

2. İfade Özgürlüğünün Gerekçeleri
Bu başlık altında ifade özgürlüğü lehindeki argümanları, dayandıkları temel değerleri esas alan bir şekilde kısaca açıklamak
istiyorum. Bunların hepsi özgürlükçü deontolojiyle doğrudan
doğruya ilgili olmasalar da makul kişilerce kolayca
reddedilemeyecek görüşlerdir.

a) İfade Özgürlüğü ve Demokrasi
Genellikle kabul edilen bir düşünceye göre, ifade özgürlüğü
demokrasinin “olmazsa olmaz” şartıdır. Çünkü, ifade özgürlüğü toplumda kanaat oluşumunun ve kamusal tartışmanın
varlığını mümkün kılar, bu demokratik amaçların gerçekleşmesi bakımından vazgeçilmezdir. Bu bakımdan demokrasi açık
uçlu, desantralize bir süreçtir. Fikirlerin serbestçe dile
getirilemediği bir toplumda kamusal meseleler hakkında sağlıklı bilgi/fikir edinmek ve neyin kamunun iyiliğine olduğunu hep
birlikte tespit etmemize imkân verecek bir tartışma ve müzakere
ortamını oluşturmak mümkün değildir.
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Bu çerçevede kamusal eleştiri (kamu otoritelerinin alenen
eleştirilmesi) demokrasinin temel taşıdır. Demokratik kamusal
tartışma ancak özgür eleştiri ve meşru muhalefet sayesinde
mümkündür. Eleştiri yoksa meşru sayılan bir muhalefet de yok-tur.
Bunun tersi de doğrudur. Liberal-demokratik bir toplumda kimin
haklı ve neyin doğru olduğuna karar vermenin yegâne meşru yolu,
eleştirme ve sorgulama yoluyla herkesin herkesi de-netlemesine
dayanan açık uçlu bir kamusal tartışmadır. Eleştiri ise, ancak her
türlü ifadenin serbest olduğu yerde mümkündür. Eleştirmenin ve
özgür konuşmanın olmadığı yerde “ortak iyi”yi bulmak
imkânsızdır. Esasen, böyle bir ortamda haddizatında “ortak iyi”
diye bir meseleden söz etmek anlamsızdır.
Nihayet, eğer demokraside en üstün otorite “halk” ise,
herhangi bir fikrin halka ulaşmasını engellemeye hiç kimsenin,
hiçbir makam veya merciin hakkı yoktur. Demokrasiden söz
ediyorsak, son kararı ancak “halk”ın verebileceğini de ka-bul
ediyoruz demektir. Bu da, her şeyden önce, halkın (yurt-taşlar
topluluğunun) bütün görüşlerden haberdar olabilme-sini
gerektirir. Bu bağlamda, özgür ifade ve eleştirinin “top-lumun
ortak değerleri”ni tahrip ettiğinden yakınanlar, görü-nüşte
halktan yana olsalar da, aslında demokrasinin yanında değil,
karşısında konuşlanmış kişilerdirler. Çünkü, onlar top-lumun ne
düşündüğünü bildiklerini ve onun kendi düşündük-leriyle aşağı
yukarı aynı olduğunu varsaymaktadırlar. O zaman bunlar ya bir
azınlık kanaatine karşı çıkan çoğunluk-çulardırlar ya da bir
çoğunluk görüşüne itiraz eden seçkinciler.

b) İfade Özgürlüğü ve Kendini Gerçekleştirme
Buna göre, ifade özgürlüğü kişinin kendini gerçekleştirmesine,
bireyin gelişimine hizmet eder. Bütün diğer insanî değerlerin ya
dayanağı ya da destekleyicisi niteliğinde olduğundan, kişinin
kendini gerçekleştirmesi en temel ahlâkî değerlerden biridir.
Kişinin
kendisini
gerçekleştirmesinin
ve
ontolojik
potansiyellerini geliştirmesinin birinci yolu onun kendi-sini
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serbestçe ifade edebilmesidir. “Kişi”lik kendini-ifadeyle vücut
bulur, özgür ve özerk kişilik ise özgür ifadeyle kaimdir.

c) İfade Özgürlüğü ve Paternalizm Karşıtlığı
Paternalizm karşıtı görüş, düşünceleri yasaklamanın, kişilerin
ulaşabileceği görüş ufkunu keyfî olarak daraltmak demek olduğundan hareket eder. Oysa, neleri okuması, izlemesi, görmesi,
dinlemesi gerektiğine başkaları değil, yine kişinin kendisi karar
vermelidir. Özerk ve özgür kişinin başkalarının –özellikle de kamu otoritelerinin- koruyup kollamasına ihtiyacı yoktur. Kişinin
paternalist himayeciliğe ihtiyacı olduğunu varsaymak, onun sadece iradesine ve tercih özgürlüğüne değil, aynı zamanda insan
olma onuruna ve kişiliğine saygısızlık etmek, hatta saldırmaktır.

d) İfade Özgürlüğü ve Fikirler “Piyasası”
Bu görüş açısından, her türlü fikrin serbestçe yayılması hakikatin galip gelmesiyle sonuçlanacaktır. İktisadî mallarda
(“iyiler”de) olduğu gibi, fikir ürünlerinde (“iyileri”nde) de
rekabetçi bir piyasaya ihtiyaç vardır. Her türlü fikir serbest bir
“piyasa”da birbiriyle yarışmalıdır ki “hakikat” ortaya çıksın. Eğer
bu rekabete izin verilirse doğru fikirler eninde sonunda galip
gelecektir. Fikirler piyasasının “yanlış”ı tasfiye etme yete-neğine
itibar etmek, insanların fikirlerin değerini tartabilecekle-rini kabul
etmek gerekir. Bu insanlara saygı göstermektir. Çatı-şan fikir ve
kanaatleri barışçı bir şekilde bir araya getirmek ve sonra bunlar
arasından bir tercihte bulunmaktan başka, doğru fikrin ortaya
çıkmasını sağlayacak bir yol yoktur.

e) Yasaklamanın Ters Etkisi
Faydacı bir açıdan bakıldığında da, ifade edilmesi yasaklanan
fikirlerin aslında koruma altına alınmış olacaklarını anlamak
gerekiyor. Bir fikri yasaklamak, yasakçıların zannettikleri gi-bi,
genellikle o fikrin aleyhine sonuçlar vermez. Çünkü, bir fikri
yasaklamakla, onu akılcı yoldan eleştirme ve yanlışlığını ortaya
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çıkarma fırsatlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırmış; yani
yasaklanan fikre bir avantaj sağlamış, ona bir nevi
dokunulmazlık kazandırmış olursunuz. Besbelli ki, yasaklanan
fikrin aslında “yanlış” olduğu kanıtlanmadığı (gösterilmediği) –
hatta yanlış olup olmadığı bilinmediği- için, pek çok insan onun
doğru ve güçlü bir fikir olduğunu sanmaya devam ede-cektir.
Hatta, gerçek hayattan da bildiğimiz gibi, yasaklanmak çoğu
zaman sağlam olmayan görüşlere ve onların sahiplerine haksız
bir çekicilik, hatta itibar da sağlar. Bu sebeple, özellikle fikirler
söz konusu olduğunda, yasakçılık kesinlikle zararlıdır.
f) İfadeyi Yasaklamanın Şiddete Zemin Hazırlaması
Fikirlerin ifadesini yasaklamak pratik olarak da işe yaramaz. İfadenin serbest olmasından yana olan bütün ahlâkî argümanları bir
yana bıraksak bile, fikirlerin ifadesini yasaklamak pratik mülâhazalarla da tavsiyeye şayan bir yol değildir. Çünkü, bütün gözlemlerin doğruladığı gibi, yasaklanan görüşler ortadan kalkmazlar;
aksine kendini ifade edecek başka yollar bulurlar. Bu yolların en
muhtemeli ve tehlikelisi de barışçı olmayan ifade biçimlerine yönelmedir. Bundan dolayı, toplum açısından düşündüğümüzde,
yasakçılık sadece yararsız değildir, aynı zamanda zararlıdır da.

3. İfade Özgürlüğünün Sınırları ve İki Görüş
İfade özgürlüğünün liberal-demokratik toplumlar için vazgeçilmez, aslî bir değer olduğu hususunda görüş birliği bulunmakla
beraber, bu özgürlüğün kapsamı ve sınırları konusundaki gö-rüşler
farklıdır. Mamafih, geleneksel olarak, ancak barışçı ifade-nin
hukuken korunması, buna karşılık şiddeti tahrik ve teşvik eden
düşünce açıklamalarının -korunmak şöyle dursun- hatta cezaî
yaptırıma bağlanmaları gerektiği üstünde mutabakat var-dır.
Ayrıca, başkalarını inciten, hakaretamiz ifadeler de bugün-kü
hukuk düzenlerinin çoğunda yasaklanmıştır. Genellikle muhafazakâr çevrelerin saldırılarına maruz kalan ve pozitif hukuk
düzenlerince de çoğu zaman sınırlandırılan başka bir ifade biçi-mi
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pornografidir. Nihayet, son zamanlarda Batı demokrasileri-nin
çoğunda çeşitli etnik veya dinî toplulukları ve cinsiyetlerin-den
veya cinsel tercihlerinden dolayı kişileri tahkir eden veya
aşağılayan düşünce ve duygu açıklamaları ile kimi tarihsel olayların -Nazilerin Yahudi katliamı gibi- gerçekte ya hiç vuku bulmamış veya abartılmış olduğu yönündeki ifadelerin de yasalarla
yasaklanması yoluna gidildiği görülmektedir.
Birkaç örnek vermek gerekirse, 1989 yılında Avustralya’da,
1990 yılında Fransa’da, 1992 yılında Avusturya’da ırkları kötülemeyi/aşağılamayı veya Holocoust’u inkâr etmeyi yasaklayan
ve bu nitelikteki ifadeleri cezaî müeyyideye bağlayan kanunlar
kabul edilmiştir. Ayrıca, Danimarka’da sivil haklar kanunu ırkı,
dini, etnik kökeni veya cinsel yönelimi dolayısıyla bir kimseyi
alenen “kötüleme, aşağılama ve küçük düşürme”yi yasaklamaktadır. Keza, Amerika’da yine 1990’lardan itibaren birçok üniversitede kişi veya grupları cinsiyetleri, ırk veya renkleri, bedenî
veya zihnî özürleri, dinleri, cinsî yönelimleri veya ulusal ve etnik
kökenleri sebebiyle tahkir etmeye veya damgalamaya yönelik
ifadeleri yasaklayan disiplin mevzuatı yürürlüğe konmuştur. ABD
üniversitelerindeki bu gibi disiplin mevzuatı genel olarak
akademik özgürlüğü tehdit eden bir boyuta ulaşmış olup bu aşırı
hassasiyet zaman zaman akademisyenlerin bilimsel görüş-lerinden
veya araştırma konularının niteliğinden dolayı meslek-ten ihraç
edilmesine bile yol açmaktadır.
Bu yönelimlerin altında genellikle hakikati korumak, ezilenlere yardım etmek ve “sözlü şiddet”in sebep olduğu acıyı önle-mek
gibi özünde iyi olan saikler yatmaktadır. Bununla beraber, iyi
niyetlerden kaynaklanıyor olması bu gibi yaklaşımların entelektüel otoriteryenizme yol açma potansiyeli taşımadıkları anlamına gelmiyor. Aslında bütün bu eğilimler özgür ifadenin vazgeçilmez bir unsurunu oluşturan “araştırma” ve “eleştirme” imkânını hatırı sayılır derecede azaltabilecek niteliktedirler. Oysa,
ifade özgürlüğüyle ilgili temel soru, ifade özgürlüğünün “fikir-ler
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ve görüşler”in mi yoksa “makul ve makbul görüşler”in mi
serbestçe mübadelesini gerektirdiği sorusudur.
İfade özgürlüğünü görünüşte makul veya hayırhah amaçlarla
sınırlandırmaktan yana olan ve hem araştırma özgürlüğünü hem
de genel olarak gelişmeyi tehdit eden başlıca iki düşünce veya
ön kabulün varlığından söz edilebilir. Bunları kısaca gözden
geçirelim.

a) Fundamentalizm
Fundamentalizm kelimesi, bilinen sebeplerle, ilk anda dinî bir
çağrışım yapmaktadır. Genellikle fundamentalizmin dinî bir ol-gu
olduğunun düşünülmesi, aslında bu kelimenin bir zihniyetle ilgili
bir olgu olduğunun göz ardı edilmesine veya bunun hiç fark
edilememesine yol açmaktadır. Oysa fundamentalizm özünde bir
düşünüş tarzını, bir entelektüel tarzı ifade etmekte-dir. Bu
bakımdan, dünyevî (lâik) ideoloji veya dünya görüşleri-ne mensup
olanlar da pekâlâ fundamentalist olabilirler, nitekim olmaktadırlar
da. Kabul etmek gerekir ki, bu tür fundamenta-lizm, dinî olanından
daha az tehlikeli değildir. Hatta böylesi za-man zaman daha zararlı
sonuçlar da doğurabilir. Çünkü, mo-dern paradigma çerçevesinde,
her türlü bağnazlığın esas itiba-riyle dinle ilişkili olduğu
düşünüldüğü ve akılcılâik düşünce de bununla karşıtlık içinde
tanımlandığı için, bu ikincisiyle bağlan-tılı bağnazlıkların birer
kötülük olarak algılanması zorlaşa-bilir. Söz gelişi, kimi
yazarlar günümüz Amerikasında genel olarak entelektüel
özgürlüğü ve bu arada ifade özgürlüğünü asıl tehdit edenin
“dincilik” değil, lâik fundamentalizm oldu-ğuna dikkat
çekmektedirler.
Dinî bir hareket olarak değil, fakat entelektüel bir tarz olarak
fundamentalizm ise hakikatin apaçık olduğuna inan-mayı ve
hakikat iddiasında bulunan kişinin yanılmış olabile-ceğini kabul
etmemeyi ifade eder. Hakikatin apaçık olduğu-na inanılan yerde
ise tartışmaya, eleştiri ve muhalefete, görüş farklılıklarına yer
yoktur. Doğrunun ne olduğuna hakikati bilen otoritenin veya
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otoritelerin karar vermesi gerekir. Fun-damentalist anlayışta
düşünceler “doğru” olan ve “yanlış” olanlar diye kategorize
edilir; “yanlış” düşünce sahipleri top-lumsal ve siyasal
süreçlerden dışlanır, hatta “gerekirse” saf dışı edilirler. Aslında,
yanlış inancın suç olduğu yönündeki totaliteryen düşünce
modern bir şey de değildir. Bundan do-layı, bir sosyal ilke
olarak benimsemesi hâlinde fundamenta-lizm totaliteryenizme
yol açar.

b) “İnsaniyetçilik”
“İnsaniyetçi” düşünce ifade özgürlüğüyle ilgili olarak şöyle der:
Hiç kimseyi incitmemeli, rencide etmemeliyiz; acıya sebep
olmamalı ve acıya sebep olunmasına izin vermemeliyiz.
Kelimeler veya fikirlerle dahi olsa başkalarını incitmeye hakkımız yoktur. Bu sebeple, insanlara acı veren, onları inciten
inanç ve görüşleri (ırkçılık, antisemitizm, din karşıtlığı, cinsiyetçilik ve cinsiyetçi önyargılar vb.) ayıklayan bir sosyal sistem
kurmamız gerekiyor.
Ne var ki, bütün hayırhah görünümüne rağmen, bu ilke de
gerçekte entelektüel özgürlüğü, eleştiriyi ve barışçı bir şekilde
bilginin aranması çabasını öldürücüdür. Zevk için veya eğlence
olsun diye insanları kırmak, incitmek elbette yanlıştır; ama
özgür bilgi arayışında pek çok kimsenin incinmesi
kaçınılmazdır. Tarih bize, insanlık için çoğu önemli bilgilerin
başlangıçta birçok kişi, grup veya topluluğu inciten birer
ifade/önerme olarak ortaya çıkmış olduklarını göstermektedir.
Meselâ, bir zamanlar dünyanın evrenin merkezi olmadığı
düşüncesi pek çok dindarı dehşete düşürüyordu, bu Tanrı’ya bir
hakaret olarak algılanıyordu.
Özgür araştırmanın esası şiddetin yerine eleştiriyi ikame
etmesidir; eleştiri güce veya şiddete başvurulmasını önler.
Başka bir ifadeyle, özgür araştırma değerli fikirleri siyasî otoritenin güç yoluyla seçmesinin yerine onları sözle seçecek
eleştiri gücünü koyar. Bundan dolayı, yapmamız gereken gerçek
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tercih, insaniyetçilerin iddia ettikleri gibi insanları sözle yaralamak ile onları sözle yaralamamak arasındaki bir tercih olmayıp; incitici sözler ile coplar, hapishane hücreleri ve cinayetler vb. arasındaki bir tercihtir. Ne kadar hoşlanılmasa da, eleş-tiri
şiddet değildir. İncitici sözlerin bir tür şiddet olduğu dü-şüncesi
ölümcül bir hatadır. Hiç kimsenin incitilmeme hakkı yoktur,
eleştiri de şiddetle aynı şey değildir. Bundan dolayı, şiddetin veya
vandalizmin teşvik veya tahrik edildiği durumlar hariç,
kelimelerin insanları yaraladığı veya incittiği düşüncesi-ne prim
vermemeli, “sözlü taciz” kavramını sözlüklerden sil-meliyiz.
Yanlış bir fikri öldürmenin yegâne yolu onu teşhir et-mek ve
daha iyileriyle değiştirmektir.
“İnsaniyetçi” anlayışın ciddî bir sakıncası, doğruyu siyasî
otoritenin kararlaştırması gerektiği şeklindeki tehlikeli düşüncenin yolunu açmasıdır. Çünkü, “incitici, saldırgan, tahkir
ve tezyif edici” ifadeleri böyle olmayanlardan ayırmayı siyasî
otoriteye bırakmak keyfîliğe büyük bir kapı açmaktır. Aslında,
böyle addedilen görüşler çoğu zaman belli bir tarihsel ve
toplumsal konjonktürde popüler olmayan görüşlerden başka bir
şey değildir, en azından böyle olmadığının bir garantisi yoktur.
Bunun en büyük tehlikesi insanların “yanlış” veya “tehlikeli”
inanç veya kanaatlerinden dolayı cezalandırılması gerektiği
düşüncesine -bir anlamda, Orta Çağ engizisyonunun
diriltilmesine- götürme potansiyeli taşımasıdır.
Bütün bu mülâhazalardan sonra, ifade özgürlüğünün sınırları
konusunda doğru bir görüşe varabilmek için, şu istifhamı
ciddiye almalıyız: İncitici, yaralayıcı, saldırgan veya zalimce
görüşlerin bastırılması gerektiğini söylerken gerçekte “Benim
hoşlanmadığım veya nefret ettiğim görüşler susturulmalıdır”
demek istiyor olmayalım!...
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İfade Özgürlüğünün Sınırlarını
Yeniden Düşünmek: “Açık ve
Mevcut Tehlike”nin Tehlikeleri*
Zühtü Arslan **

Bir arkadaşına yazdığı mektupta Wittgenstein şöyle diyor:
““Kesinlik”, “olasılık”, “algılama” gibi kavramlar üzerine
hakkıyla düşünmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ancak,
yaşamın ve diğer insanların yaşamları üzerine gerçekten dürüstçe
düşünmek ya da düşünmeye çalışmak çok daha zordur. Buradaki
problem bu tür şeyler üzerine düşünmenin eğlenceli değil,

*

Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihin-de
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
**
Yrd. Doç. Dr., P.A. Güvenlik Bilimleri Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi.
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kesinlikle nahoş olmasıdır. Ve bir şey nahoş olduğunda, o en
önemli şeydir.” 1
Wittgenstein’ın gerçekte bir komünist hatta Sovyet ajanı
olduğunu iddia eden Kimberley Cornish, belki birçoğumuzu
şoke etmiş olabilir. 2 Ancak bu tartışmalı ve biraz da komplo-cu
iddia bile, yukardaki sözlerin gücünü sarsmaya yetmez. İfade
özgürlüğü üzerine dürüstçe düşünmek, Wittgenstein’in ifade
ettiği gibi, kesinlikle “eğlenceli” bir iş değildir. Tersine, “rahatsız edici”, “nahoş” hatta “pis” bir iştir. İfade özgürlüğünün
sınırları üzerine düşünmeye gelince bu “nahoşluk”, özgür-lükçü
ruhlar için “can sıkıcı” bir hâle dönüşebilir. Bu riskin far-kındayım.
Ancak ifade özgürlüğüyle ilgili uluslar arası bir sem-pozyumun ilk
oturumunda özgürlükten ziyade sınırlarından bahsetmenin geçerli
sebeplerinin de olduğuna inanıyorum.
Bir kere, Türkiye’nin siyasal/hukuksal mekânında, sınırlamalar her zaman özgürlüklerden önce gelmektedir. Anayasamız, daha hiçbir özgürlükten bahsetmeden bütün özgürlükler
için geçerli olan sınırlamalara yer vermektedir. Aynı şekilde,
Türkiye’nin siyasal/hukuksal mekânı özgürlük ve demokrasi
kavramlarıyla tam olarak tanışmadan bu kavramların
“istismar”ını ön plana çıkarmaktadır. Biz demokrasinin daha
“demo(s)”unu bile görmeden, onun halktan korunması
gerektiğini ifade eden “militan” demokrasiyle tanıştırıldığımız
bir vasatta yaşıyoruz. Sanırım böyle bir ortamda kavramsal
düzeyde sınırlamalardan bahsetmek en azından “gerçekçi”
bulunacaktır.
Bu girizgâhtan sonra Bildirimin plânıyla ilgili de birkaç
kelime söylemek istiyorum. Bildiri iki bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde, çok kısaca ifade özgürlüğünün geç-modern
1
N. Malcolm, Ludwig Wittgenstein: A Memoir, Oxford: Oxford University Press,
1958, s.39.
2
K. Cornish, Linz Yahudisi-Hitler ve Wittgenstein: Akıl Üzerine Gizli Savaş, Çev:
Ö. Ünsal), İstanbul: Doğan Yayıncılık, 2000.
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zamanlarda kazandığı yeni anlam ve önem üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde de bu yeni kavrayış çerçevesinde ifade
özgürlüğünün sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği
vurgulanacaktır. Bildirinin temel argümanı şudur: İfade
özgürlüğünü sağlam temellere dayandıracak olan bir paradigmatik dönüşüm gerçekleştirilmeden, “liberal” olduğu söylenen sınırlama kriterlerinin uygulanması mümkün değildir. Bu
çerçevede, ideolojik devletlerde “açık ve mevcut tehlike”
kavramının, ifade özgürlüğünün korunması önünde “açık ve
mevcut bir tehlike”ye dönüşebileceğini savunuyorum.

“Ve”nin “Ya/ya da”ya Üstünlüğü ve İfade Özgürlüğü
Thomas Kuhn, “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabında,
paradigmaların bilimsel çalışmalardaki belirleyici rolüne dikkat
çeker. Kuhn’a göre bilim topluluklarının benimsedikleri
paradigma, bilimsel alana hâkim olan kanun, teori ve uygulamaların örneklerini temsil eder. Paradigmaların öngördüğü
modeller de, sonuç itibariyle bilimsel gelenekleri yaratırlar. 3
Bilimsel paradigmaların sosyal ve siyasal olguları ve anlayışları
da etkilediği bilinmektedir. Bu anlamda, belki biraz indirgemeci
olma ihtimaline karşın, birbiriyle karşıt iki paradigmadan
sözedilebilir. Bunlardan birincisi, 19. yüzyılda hâkim olan
“mekanist paradigma”, diğeri de 20. yüzyılda ve günümüzde
geçerli olan “quantum paradigması” dır. Mekanist anlayış,
Newton ve Descartes’in düşüncelerinden beslenen “ya/ya da”cı
kesinliği ifade etmektedir. Bu paradigmada bir şey ya “doğru”
ya da “yanlış”tır; ya “iyi” ya da “kötü”dür. İfa-de özgürlüğü
bakımından, “mekanist paradigma”nın en önemli sonucu, “tek
doğru” anlayışına kapı aralamış olmasıdır. Gerçekten “ya/ya
da”cı anlayışın sosyal ve siyasal düzlemdeki en tehlikeli
3

T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 1970, s.10. Fritjof Capra da paradigmayı “bir toplumun kendi-ni
organize etme şekline temel teşkil eden gerçeklik vizyonunu oluşturan değerlerin,
algılamaların ve düşüncelerin toplamı” olarak tanımlamaktadır. F. Capra,
Uncommon Wisdom, London: Flamingo, 1989, s.20.
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yansıması “tek doğru” inancıdır. Bu inanç, “tek doğru” ya
inanmayanları dönüştürebiliyorsa dönüştürmeyi, değilse yok
etmeyi gerektirmektedir. “Tek doğ-ru” etrafında toplumu
şekillendirme çabası olan toplum mü-hendisliği de “ya/ya da”cı
anlayıştan beslenmektedir. Amin Maalouf, Yüzüncü Ad’da tek
doğru anlayışının ve gerçek te-kelciliğinin sonuçlarını şöyle
ifade eder: “Senin için iyi olan, başkaları için de iyidir; gerçek
senin elindeyse, yolunu yitir-miş koyunları doğru yola getirmen
gerekir, hangi yolla olursa olsun...” 4 Bir Musevî’nin ağzından
çıkan bu ifadelerde “sürü” ve “çoban” metaforunun tesadüfen
kullanılmadığını düşünü-yorum. Bu metafor, Foucalt’nun iktidar
teknolojisinin gelişi-minde önemli bir yere sahip olduğunu
söylediği ve özellikle İbranîler tarafından geliştirilen “pastoral”
iktidar
geleneğin-den
yani
çoban-kral
anlayışından
5
esinlenmektedir. Pastoral iktidarda, çoban-kral kendisine Tanrı
tarafından emanet edi-len “sürü”nün esenliğinden sorumludur.
Burada “sürü”den ayrılanları takip edip doğru yola getirmek,
yani
yeniden
“sü-rü”ye
katmak
çoban-kralın
aslî
görevlerindendir. Modern dö-nemlerde de siyasal seçkinler,
“yoldan çıkan”ları doğru yola getirmek için kimi zaman beyin
yıkama ve propaganda gibi yöntemleri, kimi zaman da şiddet
yöntemini, çoklukla da her iki yöntemi birlikte kullanırlar. 6

4
A. Maalouf, Yüzüncü Ad: “Baldassare’in Yolculuğu”, Çev: S. Rifat, İstanbul:
YKY, 2000, s.75.
5
M. Foucault, Özne ve İktidar, çev: I. Erdüden ve O. Akınhay, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları, 2000, s.29.
6
Isaiah Berlin, “tek doğru” anlayışını tarih boyunca yaşanan utanç verici katliamla-rın
baş sorumlusu olarak görür. Berlin’e göre “Adalet, ilerleme, gelecek nesillerin
mutluluğu veya bir ulusun, ırkın ya da sınıfın kurtuluşu veya kutsal misyonu, hatta
toplumun özgürlüğü için bireylerin feda edilmesini isteyen özgürlüğün kendisi gibi
büyük tarihî ideallerin mabetlerinde insanların boğazlanmasından tek bir inanç sorumludur. Bu inanç, bir yerlerde, geçmişte ya da gelecekte, kutsal vahiyde ya da bir
düşünürün zihninde, tarihin ya da bilimin açıklamalarında ya da bozulmamış iyi bir
insanın sade yüreğinde, nihaî tek bir çözümün olduğu inancıdır”. I. Berlin, “Two
Concepts of Liberty”, Four Essays on Liberty, Oxford: Clarendon Press, 1969, s.167.
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Tek-doğru anlayışı, ideolojik devletin de temelidir. İdeolojik
devlet, toplumu, doğruluğundan şüphe edilmeyen ilkeler
etrafında şekillendirmek ister. Burada ifade özgürlüğünün sınırı,
ifadelerin resmî söyleme uygunluğuyla belirlenir. Resmî
söylemi savunan ya da ona aykırı olmayan görüşlerin ve düşüncelerin ifadesi doğal olarak serbesttir. Dahası bu düşünceler, icazetli ve imtiyazlıdırlar; siyasal otorite, tahakkümünün
yeniden üretilmesine önemli bir katkıda bulunan bu düşün-celer
karşısında oldukça cömerttir. Bu düşüncelerin kitlelere ulaşması
ve etkili olması için her türlü yardım ve teşvik ya-pılır. Bu
yardımlar, kötü ve şer güçler karşısında “doğru”nun korunması
ve yüceltilmesi düzleminde meşrulaştırılmaktadır. Bu sebeple,
“ya/ya da”cı paradigma, etik ve siyasal alanda birbirine zıt
ikilemlerin üretilmesi ve beslenmesini gerektir-mektedir.
İyi/kötü,
doğru/yanlış,
ilerici/gerici,
aydınlık/ka-ranlık,
yurtsever/vatan haini gibi kategorik zıtlıklar, kurulu düzenin
devamını sağlamada araçsal öneme sahiptirler. Bu ikilemlerden
birisi,
oryantalist
söylemin
de
araçlarından
olan,
“medenî/barbar” şeklindeki kategorileştirmedir. “Özgürlük
Üstüne”nin yazarı John Stuart Mill de birçok yerde bu ikile-min
tuzağına düşer. Mill’e göre özgürlük sadece ileri, medenî
toplumların sahip olması gereken bir değerdir. Oysa barbar
toplulukların özgürlüğü kullanmaları gereksizdir. Dahası Mill’e
göre gelişimlerini tamamlayıncaya kadar “barbarlar için
despotizm meşru bir yönetim şeklidir.” 7 “Barbarlar için yaşasın
despotizm”
anlayışının,
farklı
versiyonlarının
farklı
coğrafyalarda uygulandığını biliyoruz. “Önce çağdaşlaşma
sonra demokrasi” sloganı da bu topraklarda yaşayan insanla-rın
aşina oldukları yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu yaklaşımla-rın
altında, pozitivist, ilerlemeci ve dönüştürücü özgürlük anlayışı
yatmaktadır. Ancak bu anlayış miadını doldurmuştur artık.

7
J. S. Mill, Utilitarianism, On Liberty, and Considerations on Representative Government, London: J. M. Dent & Sons. Ltd, 1972, s.73.
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“Ya/ya da”cı paradigma yerini yeni bir paradigmaya bı-rakmıştır.
Bu kuantum paradigmasıdır.
Kuantum paradigması, hakikatin çok boyutlu olduğunu
savunur. Schöridenger’in deneyi en azından olasılık düzleminde
bir şeyin aynı anda hem doğru hem de yanlış olabileceğini
gösterdi bize. Schöridenger’in kedisi, kutuyu açıp bakıncaya
kadar hem “ölü” hem de “diri”dir. Bu hiç kuşkusuz bilimsel
alanda Kuhn’un ifadesiyle bir devrimdir. Tartışmalı ve
aydınlatılmamış yanlarına karşın, 8 Kuantum fiziği paradigmanın dönüşümünü göstermektedir. Yeni bilimsel paradigmayı belirleyen ya da sembolize eden kelime “ya/ya da”
değil, “ve”dir. 9 Bu yeni paradigmanın sosyal ve siyasal alana
yansımaması da mümkün değildir. Kuantum toplumu, hiç
kimsenin hakikat tekeline sahip olmadığı çoğulcu bir toplumdur. Bu çoğulculuk, hakikatin çok boyutlu olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ancak kuantum gerçekliği, postmodernistlerin kaçınılmaz olarak bizi sürükledikleri “sosyal ve
siyasal relativizmi” haklı çıkarmamaktadır. “Hakikatin durumsallığı” düşüncesi “her şey mübahtır” (anything goes) ile
formüle edilebilecek olan sosyal ve ahlâkî relativizme, hatta
nihilizme kapı aralayabilir. Özellikle postmodern söylemde
ifadesini bulan “hakikat karşıtlığı” aslında paradoksaldır. Eğer
sabit bir doğru ya da anlam yoksa, “hakikat yoktur” sözü de aynı
şekilde hakikat dışıdır, doğru olamaz. Kısaca, hakikatin reddi de
son kertede bir hakikat iddiasıdır.10 Bu zor paradoksu kuantum
gerçeği çözmeye çalışır. Kuantum fiziğinde herhangi bir
durumda kendisini gösteren “hakikat” , bu durumun daha derin
8

Bkz. I. Prigogine, Kesinliklerin Sonu, Çev: S. Sarı, İstanbul: Sarmal Yayınevi,
1999, s.44
9
Wassily Kandinsky’nin “ya/ya da” karşısında “Ve” yi konumlandırışı ve savunusu konusunda bkz. U. Beck, Siyasallığın İcadı, Çev : N. Ülner, İstanbul: İletişim
Yayınları, 1999, s.9-22.
10
H. Lawson, “Stories about Stories”, H. Lawson ve L. Appignanesi (ed.),
Dismantling Truth: Reality in the Post-Modern World, London: Weidenfield and
Nicolson, 1989, içinde s.xxvii.
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ve daha gerçek imkânının sadece görünen bir boyutu-dur. Başka
bir deyişle, durumsallık çok boyutlu hakikatin sa-dece bir yüzünü
görmemizi sağlayan bir araçsallık işlevi görür. Zira kuantum
gerçekliğinde görünenin ardında daima bir şey-ler vardır. 11 Bu
sebeple, postmodernistler relativizmle kol kola hakikatin
mezarını kazarken, Kuantum paradigması hakikati dışlamamakta,
“farklılıkta birlik” parolasıyla farklı hakikat id-dialarını birarada
yaşatmayı amaçlamaktadır. Fakat itiraf et-mek gerekir ki, epistemolojik anlamda ‘hakikat’ sorunu çetrefil bir sorundur. Konumuz
açısından şu kadarı söylenebilir: İster hakikatin durumsal olduğu,
ister çok boyutlu olduğu kabul edilsin, ifade özgürlüğü her iki
durumda da çok önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim,
Hobbes’un Wittgenstein’ın “dil oyunları” teorisini çağrıştıran şu
ifadeleri, “ifade” “hakikat” ilişkisine açıklık getirmektedir:
“Doğru ve Yanlış, şeylerin değil konuşmanın özellikleridir. Ve
Konuşmanın olmadığı yerde ne Hakikat ne de Yanlışlık/yalan
vardır.” 12
Kuantum toplumunda, devlet tek-doğru etrafında “yoldan
çıkanları” yola getiren bir aygıt değildir. Dolayısıyla, kuantum
toplumunda siyasal tarafsızlık ilkesi belirleyici bir yere sahiptir.
Devlet, “iyi” vatandaş üretme makinesi değil, vatandaşların ken-di
“iyi” anlayışlarını geliştirebileceği bir sosyal ve siyasal vasatı
sağlamakla yükümlü bir aygıttır.13 Burada önplana çıkan kav-ram
adalettir. Adalet, çarpıtmalara müsait doğasına rağmen, ço-ğulcu
bir toplumsal ve siyasal yapının üzerine bina edilebileceği bir
değeri ifade etmektedir. Rawls’un deyimiyle, “adalet, bütün sosyal
kurumların ilk erdemi”dir.14 Dolayısıyla “iyi” anlayışları
karşısında önceliğe ve üstünlüğe sahiptir. Siyasal tarafsızlığın
teorik temelini oluşturan “adaletin iyiye önceliği” önermesinin
11
D. Zohar ve I. Marshall, The Quantum Society:Mind, Physics and a New Social
Vision, London: Flamingo, 1994, s.23.
12
T. Hobbes, Leviathan, London: J. M. Dent & Sons Ltd, 1914, s.15.
13
Bu konuda bkz. Z. Arslan, “Anayasal Devletin Normatif Temelleri: Siyasal
Tarafsızlık (I)”, Liberal Düşünce, Güz 99, Sayı 16, s. 5-19.
14
J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press, 1973, s. 3.
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başlıbaşına bir “iyi” anlayışının ürünü olduğu doğrudur. Bu anlamda da, hiçbir değerin diğeri karşısında önceliğe ve üstünlüğe
sahip olmaması olarak tanımlanan “çoğulculuk”la bağdaşmadı-ğı
yönündeki itirazlar haklılık payı taşıyabilir.15 Ancak hemen belirtmek gerekir ki, “hakkaniyet olarak adalet” düşüncesi, me-tafizik
çağrışımlardan uzak ve daha çok prosedürel anlamda, “çoğulcu”
bir toplumsal ve siyasal yapıya katılımı mümkün kı-lan bir değer
olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada temel hedef, “iyi”
anlayışlarının dayatmaya ve “hakikat tekelciliği”ne dönüş-mesini
engellemektir. Bunun da ön koşulu, gerçeğin ve iyinin tek boyutlu
olmadığını en azından siyasal düzlemde kabul etmekten geçer.
İfade özgürlüğü bakımından bu, geniş bir yelpazenin varlığı
anlamına gelmektedir. Herkesin karşısında kıyama durmak
zorunda olduğu ortak bir “ideoloji” olmadığı için, her türlü
görüş ve düşüncenin ifadesi doğal olarak serbesttir. Kuantum
toplumunda, hiçbir düşünce “yanlış” ya da “aykırı” olduğu
gerekçesiyle dışlanamaz. Handyside kararında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin vurguladığı gibi, ifade özgürlüğü,
sadece “hoşa giden” düşünceler için değil, “Devleti veya
toplumun herhangi bir kesimini inciten, şoke eden ya da
rahatsız eden” görüşler için de geçerlidir. Strasbourg
Mahkemesi, bu yaklaşımını “çoğulculuk, hoşgörü ve açık görüşlülük” temelinde haklılaştırmaktadır. 16 Ancak belirtmek gerekir ki, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere
hemen bütün insan hakları belgeleri, ifade özgürlüğü-nü sınırlı
bir hak olarak görmüşlerdir. Zaten ifade özgürlü-ğüyle ilgili
temel problemler de daha çok bu özgürlüğün sı-nırları
konusunda ortaya çıkmaktadır. İfade özgürlüğünün sınırları
nasıl belirlenecek? Uygulamada bir ifadenin bu sınır-ları aştığı
hangi ölçütlerle tespit edilecek? Biz burada sadece “açık ve
15

Bu konuda bkz. J. Kekes, The Morality of Pluralism, Princeton, N.J.: Prince-ton
University Press, 1993, s.198 vd.
16
Handyside v. United Kingdom, 7.12.1976, (1979-80), 1 ECHR 737, par.49. Ayrıca
bkz.United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, par. 42, 43.; Socialist
Party and others v. Turkey, par. 41.; (ÖZDEP) v.Turkey, par.37.
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mevcut tehlike” ölçütüne değineceğiz.

İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılmasında Açık ve
Mevcut Tehlike Ölçütü
Bilindiği gibi, “açık ve mevcut tehlike” (clear and present
danger) Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin geliştirdiği bir ölçüttür. İlk kez 1919’da Yargıç Holmes tarafından dile getiri-len
bu kritere göre, ifade özgürlüğüyle ilgili her davada bakılması
gereken şey, “kelimelerin açık ve mevcut bir tehlike yaratacak
şekilde kulanılıp kullanılmadığıdır.” 17 Eğer, kullanılan
kelimeler açık ve mevcut bir tehlike oluşturuyorsa, bu noktada
ifade özgürlüğü sınırlanmalıdır. Tehlike’nin muhatabı bireyler
ve toplumdur. Bir başka deyişle, eğer bir ifadenin açıklanması
bireyler ya da toplum için açık ve mevcut bir tehlike yaratıyorsa
bu ifadenin açıklanması sınırlanabilir. Bireylere yönelik zarar
konusunda çok fazla tartışma yoktur. İftira, küfür ve onur kırıcı
ifadeler hemen her hukuk sisteminde müeyyideye bağlanmıştır.
Burada temel sorun toplum çıkarlarına yönelik tehlikenin ya da
zararın tespit edilmesidir. Ancak bu kolay değildir. Toplumun
çıkarları farklı dönem ve koşullarda farklı şekillerde
yorumlanabilir. İfade özgürlüğünün keyfî bir şekilde
sınırlanmasını önlemek için “tehlike” nitelendirilmiştir. Bu
tehlike bir yandan “ciddî” ve “somut” olacak diğer yandan
“açık” ve “mevcut” olacaktır. 18 Açıklık, şüpheye ya da
vehimlere yer bırakmayacak şekilde tehlikenin ortada olmasıdır.
Tehlikenin mevcudiyeti ise, kullanılan keli-melerin zarar
yaratma olasılığının kesine yakın olmasını ifade etmektedir.
Burada olasılık kaçınılmazlık derecesinde yük-sektir. Yargıç
Holmes, tehlikenin açık ve mevcut olması du-rumunu hınca
hınç dolu bir tiyatroda yalan yere “yangın var” diye bağırılması
örneğiyle açıklamaktadır. Böyle bir ortamda, “yangın var”
kelimelerinin yaratacağı panik ve dolayısıyla tehlike açık ve
17
18

Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919).
Terminello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949).
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mevcuttur. Ancak kelimelerin ifade edildiği koşullar da
önemlidir. Aynı tiyatroda oyun gereği “yangın var” diyen
aktörün sözleri doğal olarak “açık ve mevcut teh-like”
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak uygulama-da bütün
olaylar, tiyatro örneğinde olduğu gibi bir açıklık ve kesinlik
taşımıyor. Terminiello davasındaki yaklaşım bu tes-piti
doğrulamaktadır. Katolik rahip Peder Terminiello, Chicago’da
800 kişilik bir topluluğa konuşur. Konuşmasında komünistleri
ve kendi tabiriyle “siyonist Yahudileri” kıyasıya eleştirir. Bir
grup bu konuşmayı protesto eder ve olaylar çı-kar. Bunun
üzerine Peder tutuklanır ve mahkûm edilir. Yük-sek Mahkeme,
“açık ve mevcut tehlike” kriterini kullanarak bu mahkûmiyeti
Anayasaya aykırı bulur. Mahkemeye göre, ifade özgürlüğünün
işlevlerinden biri de tartışmaya yol aç-masıdır. Dolayısıyla,
konuşmanın huzursuzluğa yol açması, hatta insanları kızdırması
bu işlevin bir gereğidir. Mahke-me’nin kararındaki şu ifadeler
çarpıcıdır: “Konuşma sıklıkla provokatif ve meydan
okuyucudur. O önyargılara ve daha önce oluşmuş kanaatlara
saldırabilir ve bir düşünceyi kabul ettirmek için alışılmadık
önemli etkiler doğurabilir. Bu se-beple, sınırsız olmamakla
birlikte ifade özgürlüğü, sadece ka-musal rahatsızlığın,
kızgınlığın ve huzursuzluğun ötesinde ciddî ve somut bir zararın
açık ve mevcut tehlikesi gösteril-medikçe sansür edilip
cezalandırılamaz.”19 Öte yandan bu ka-rara muhalif olan Yargıç
Jackson’a göre Peder Terminiel-lo’nun konuşmasının yarattığı
şiddet ve ayaklanma tehlikesi “açık” ve “mevcut”tur. 20
Görüldüğü gibi “açık ve mevcut tehlike” ölçütü, kullanılan
siyasal ve hukuksal iklime, hatta yargıçların dünya görüşlerine
göre değişiklik arzetmektedir.
ABD’deki tehlike özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında demokratik düzene yönelmiş olan “komünist” tehditdir. Ame19

T. Eastland (ed.), Freedom of Expression in the Supreme Court: The Defining
Cases, Lanham: Rawman & Littlefield Publishers, 2000, s.89.
20
Ibid., s.92.
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rika’da siyasal seçkinlerin bu tehdide karşı tavırları yasaklayıcı
ve kısıtlayıcı politikalar olarak yansımıştır. 21 Smith Kanunu,
siyasal muhalefeti bastırma amacıyla çıkarılmış, şiddet ve zor
kullanarak hükümeti devirmeyi savunan görüşleri cezalandırmayı öngörmüştür. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Smith
Kanunu’na yönelik tavrı, “açık ve mevcut tehlike” ölçütünü de
şekillendirmiştir. Dennis davasında, Mahkeme, Smith Kanunu’nu ve bu kanuna dayanılarak Komünist Parti üyesi 11 kişi
hakkında verilen mahkûmiyet kararını Anayasaya uygun
bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre, ifade özgürlüğünün
kullanımı sonucu oluşacak kötülüğün yoğunluğunun/ağırlığının, oluşacak tehlikeyi önleme amacıyla yapılan sınırlamayı
haklılaştırması gerekir. Somut olayda, zamanı geldiğinde ya-da
durum müsait olduğunda şiddet yoluyla düzeni yıkmak için
harekete geçecek bir muhalif grubun düşüncelerini yay-ması ve
kendi üyelerini indoktrine etmesi, “açık ve mevcut tehlike”
kriterinin korumaya çalıştığı çıkarlardan birisi olan toplumun
kendini koruması önünde ciddî bir tehlikedir. Yüksek
Mahkeme’ye göre “Komplonun varlığı, bizzat tehlike
oluşturmaktadır. Eğer, tepkinin bütün muhtevası hazır durumdaysa, Hükümetin katalizör ilâve edilinceye kadar beklemesini isteyemeyiz.” 22 Yargıç Douglas’ın “karşı oyu” açık ve
mevcut tehlike ölçütünün çok daha sınırlı uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Douglas’a göre, ifade özgürlüğünün
kısıtlanması sadece “korku”ya dayandırılamaz. Komünist
Parti’nin propagandasının başarılı olmasının “açık ve mevcut
tehlike” yaratacağı şüphelidir. Yargıç Douglas’a göre okuma
yazma oranı düşük, demokratik geleneğin yerleşmediği kimi
ülkelerde düşüncelerini açıkladıkları için insanların yargılanıp
mahkûm edilmeleri anlaşılabilir. Ancak Amerika’da komünistler, “istenmeyen düşüncelerin sefil tacirleri” konumundadırlar ve “malları da satılmamaktadır”. Dolayısıyla, Komünist
21

Bu konuda bkz. D. G. Barnum, The Supreme Court and American Democracy,
New York: St.Martin’s Press, 1993, s.134.
22
Eastland (ed.), Freedom of Expression in the Supreme Court, s.115.
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Partinin bu ülke için tehlike olduğu yargısı yalnızca “korku” ve
“panik”ten kaynaklanabilir. Sonuç olarak, Yargıç Douglas’a gö-re,
ifade özgürlüğü “propagandası yapılan kötülüğün ya da za-rarın
kaçınılmazlığı noktasında açık ve nesnel delillere dayanma-yan bir
tehlike gerekçesiyle kurban edilmemelidir”.23
Yates davasında Yüksek Mahkeme, “açık ve mevcut tehlike”
kriterine yeni bir boyut kazandırmıştır. Burada “konuşma” ile
“eylem” arasında net bir ayrım yapılmıştır. Mahkeme’ye göre
Smith Kanunu’nun yasakladığı “soyut düşünce açıklaması”
değil, “somut eylem”lerdir. Daha açık ifadeyle bu kanun,
“Hükümetin yıkılması gerektiği soyut düşüncesini” değil,
“Hükümetin zor yoluyla yıkılmasını öngören somut eylemler”i
yasaklamaktadır. Yüksek Mahkeme’nin bu kararı McCharthy
dönemine hâkim olan anti komünist histerinin de sonunu
hazırlamıştır. 24 Yüksek Mahkeme, 1969 yılında verdiği bir
kararda “açık ve mevcut tehlike” kavramını ifade özgürlüğünü
daha iyi koruyacak şekilde geliştirmiştir. Buna göre bir ifadenin
sınırlanabilmesi için onun aynı zamanda “hukukdışı bir eyleme
kışkırtması ya da bu eylemi doğurması” gerekir. 25 Bundan
sonra da Yüksek Mahkeme ifade özgürlüğüyle ilgili birçok
23

Ibid., s.120.
Barnum, Supreme Court and American Democracy, s.138.
25
Brandenburg v. Ohio 395 U.S. 444 (1969). Bu davada Ku Klux Klan lideri olan
Clarence Brandenburg bir gösteri sırasında “zenciler Afrika’ya, Yahudiler de
İsrail’e dönmelidir” şeklinde bir konuşma yapmıştır. Bunun üzerine Bran-denburg
mahkûm edilir. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle bu mahkûmiyetin ana-yasaya
aykırı olduğuna karar vermiştir. Mahkeme’nin görüşüne katılmakla bir-likte
Yargıç Douglas, “açık ve mevcut tehlike” testini eleştirir. Ona göre tiyat-roda
yalan yere “yangın var!” diye bağırılması “konuşma ile eylemin içiçe geç-tiği
klâsik bir durumu ifade eder. Burada söz ile eylem birbirinden ayrılamaya-cağı
için, meydana gelen eylemden dolayı kişi sorumlu tutulabilir. Douglas’a göre bu
gibi istisnaî durumlar dışında konuşma cezalandırılamaz. Şöyle devam eder Yargıç
Douglas: “Soyut düşüncelerin savunulması ile siyasal eylemin sa-vunulması
arasında kesinlikle bir anayasal çizgi söz konusu değildir. Müdafaanın/propagandanın kalitesi inancın derinliğine bağlıdır; ve hükümetin bu inanç ve
vicdan mabedini işgal etme yetkisi yoktur.” Bkz. Branderburg v.Ohio, 395 U.S. 444
(1969), Eastland (ed.), Freedom of Expression in the Supreme Court, s.194.
24
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davada bu kriteri uygulamıştır. Ne var ki, özgürlükçü bir
yaklaşımla yorumlanmasına rağmen, “açık ve mevcut tehlike”
kriteri özellikle olağanüstü dönemlerde ifade özgürlüğü için
tehlike olma potansiyeline sahiptir. 26 Kriterin soyut ve bulanık
doğası, baskı dönemlerinde muhalif düşüncelerin bastırılmasını
haklılaştırıcı bir işlev görebilir. Nitekim, kimileri onu ifade
özgürlüğünün genel bir sınırlama testi olarak “kabul edilemez”
bulmaktadır. 27 Ancak yine de bu kriter, Amerika sınırlarının
dışına taşmış, birçok ülkenin yargı sisteminde kullanılan bir
ölçüt hâline gelmiştir. Dahası bu ölçüt, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin de bazı kararlarında yer bulabilmiştir. 28

Türk Anayasa Mahkemesi ve “Açık ve Mevcut
Tehlike” Kriteri
Yukarıda “açık ve mevcut tehlike”nin baskı dönemlerinde kısıtlayıcı bir işlev görebileceğini belirtmiştik. Ancak bazı siyasal
mekânlarda bu kriter olağan dönemlerde bile kısıtlamaların
haklılaştırılması için kullanılabilmektedir. Türkiye’de Anayasa
Mahkemesi’nin bir kısım kararlarında bu ölçütü kullanıp
uygulaması tespitimizi doğrulamaktadır. Amerikan Yüksek
Mahkemesi’nden farklı olarak, Türk Anayasa Mahkemesi ifade
özgürlüğü ve onun bir biçimi olan örgütlenme özgürlüğü
konusunda genellikle sınırlayıcı bir yaklaşım benimsemektedir.
Bunun bir sebebi 1982 Anayasası’nın otoriter bir nitelik
taşıması ve ifade özgürlüğü konusunda aşırı sınırlamalara yer
vermesidir. 29 Oysa bilindiği gibi ABD Anayasasında ifade

26

Hakyemez, Militan Demokrasi Anlayışı, s.76.
T. I. Emerson, Toward A General Theory of the First Amendment, New York:
Vintage Books, 1966, s.53.
28
Örneğin bkz. Gerger v.Turkey, (Application No: 24919/94), 8 Temmuz 1999.
Yargıç Bonello’nun çoğunluk görüşüne katılan ayrı gerekçesi.
29
Bu konuda bkz. R. Sunay, Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasasında İfade
Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Ankara: LDT Yayınları, 2001.
27
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özgürlüğünü sınırlayan bir hüküm bulunmamaktadır. 30 Elbette
anayasanın metni önemlidir, ancak son kertede “Anayasa,
yargıçlar ne diyorsa odur.” 31 Dolayısıyla asıl sorun,
yorumlanması ve uygulanması gereken metinlerden değil, bir
yorum topluluğu olan Anayasa Mahkemesi’nin kabul ettiği
hukuksal paradigmadan kaynaklanmaktadır. Bu paradigma,
“ya/ya da”cı, pozitivist ve dönüştürücüdür. Anayasa Mahkemesi
için ifade özgürlüğü anayasada belirtilen resmî söylemle
sınırlıdır. “Anayasa ideolojisi”ne aykırı görülen düşüncelerin ve
örgütlenmelerin hayat hakkı bulması mümkün değildir. Bütün
siyasî partilere aynı ideolojik elbiseyi giydirmeye çalışan
Mahkeme, bazı kararlarında bu girişimini “açık ve mevcut
tehlike” kriterini kullanarak haklılaş-tırma yoluna gitmektedir.
Sosyalist Birlik Partisi davasında, Anayasa Mahkemesi
kapatma kararını aynı zamanda “açık ve mevcut tehlike”
kriterine dayandırmıştır. Mahkeme’ye göre “ırk ayrımcılığının
aracı durumuna düşen partinin” tüzük ve programındaki
görüşleri ile parti yetkililerinin yaptıkları açıklamalar, “Türkiye
Cumhuriyeti için yakın ve görülebilir bir tehlike
oluşturmaktadır. Böyle bir tehlike içinde bulunan bir devletin
de, ülkesi ve ulusuyla bütünlüğünü koruması en doğal
hakkıdır”. 32 Mahkeme, bu tehdidin sadece “düşünce” düzeyinde
kalmadığını aynı zamanda “yasaklanan sakıncalı eylemleri
kışkırtma, katkı ve destek niteliğinde faaliyet-ler”den
kaynaklandığını vurgulamaktadır. 33 Mahkeme, “ya-kın ve
görülebilir tehlike” ölçütünü Demokrasi ve Değişim Partisi
kararında da kullanmıştır. Bu davada da, programında “Kürt
dilinin toplumsal yaşamın her alanında ve resmî iş-lemlerde
serbestçe kullanılması..., Kürt kimliğinin tüm so-nuçlarıyla
Anayasa ve yasalarla garanti altına alınması” gibi görüşlere yer
30

Bkz. W.W.Van Alstyne, Interpretations of the First Amendment, Durham, N.C.:
Duke University Press, 1984, ss.22-23.
31
Barnum, The Supreme Court and American Democracy, s.vii.
32
E.1993/4 (Siyasi Parti - Kapatma), K.1995/1, K.T.19.7.1995, AMKD 33/2, s.635.
33
Ibid., s.636.
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veren Parti’nin bu düşünceleri “yakın ve görü-lebilir bir tehlike”
olarak değerlendirilmiştir. 34 Görüldüğü gi-bi, tehlikenin
“düşünce” düzeyinde kalması ya da “eylem”e dönüşmesi
sonucu değiştirmemektedir. Daha da önemlisi partinin
düşüncelerinin neden “tehlike” oluşturduğu da ka-rarlarda
açıklanmamaktadır. İsimlerini bile Türkiye’de yaşa-yan çoğu
insanın bilmediği bu partilerin daha faaliyete bile geçmeden
nasıl olup da “bölünmez bütünlük” önünde “açık ve mevcut
tehlike” oluşturdukları sorusu tartışılmalıdır. As-lında bireylerin
ifade ve örgütlenme özgürlüğünün karşısında “devletin kendini
koruması” gibi son derece soyut ve bulanık bir söylemi
konumlandıran bir yargısal anlayış, kaçınılmaz olarak farklı ya
da aykırı görüşleri bu söyleme yönelik bir tehdit olarak
algılayacaktır.
Türkiye’de akademisyenlerin önemli bir kısmı “açık ve
mevcut tehlike” kriterinin Anayasa Mahkemesi’nce kullanılması gerektiğini savunmaktadır. 35 Ancak kanaatimce, Türkiye’de siyasal ve hukuksal paradigma değişmeden “açık ve
mevcut tehlike” kriterinin kullanılması son derece yanlıştır.
Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin yukarda değinilen iki kararı
bu görüşümüzü desteklemektedir. Amerika’nın 1950’li yıllar-da
yaşadığı “histerik” dönemin süreklileştirildiği, muhalif her
unsurun “tehlike” olarak algılandığı ve farklı olan her şeyin
“aynılaştırıldığı” bir ortamda bu kriterin neye hizmet edeceği
açıktır. “Korkular” ve “vehimler”in gerçekleri maskelediği bir
siyasal mekânda, “açık ve mevcut tehlike” ölçütü korkunun
esiri olacaktır. Türkiye’de makro siyaset, Schmittçi anlamda
“dost/düşman” karşıtlığına dayandığı için “dost” olmayan
herkesin ve her kesimin düşüncelerini açıklaması “açık ve
mevcut tehlike” olarak algılanacaktır. Dolayısıyla, bu kriterin

34

E. 1995/1 (Siyasi Parti - Kapatma), 1996/1, K.T.19.3.1996, AMKD 33/2, s.724.
Bu konudaki lehte ve aleyhte görüşlerin özlü bir anlatımı için bkz. Hakyemez,
Militan Demokrasi Anlayışı, s. 256-258.

35
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kullanılması “ötekilerin” “bizleştirilerek” toplumsal ve siyasal
yapının homojenleştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Sonuç Yerine: Özgürlük Korkusunu Yenmek
İfade özgürlüğüyle ilgili sınırlandırmaların büyük ölçüde “özgürlük korkusu”yla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kor-ku,
sadece yönetici elitlerin özgürlüğün kurulu düzenleri ve
hegemonyaları sarsmasından korkmasıyla sınırlı değildir. Bu-nun
ötesinde bireysel ve toplumsal düzlemde hissedilen bir korkuyla
karşı karşıyayız. Erich Fromm, bu korkuyu çok iyi teorize
etmiştir. Ona göre, düşüncelerimizi ifade etme özgürlüğü ancak
kendi düşüncelerimize sahip olabildiğimizde bir anlam kazanır.
Başka deyişle, ifade özgürlüğünün dışsal otori-teden azade
olması, ancak içsel psikolojik durumun
bireyselli-ğimizi
oluşturma ve geliştirmeye imkân vermesiyle gerçekle-şebilir. 36
Bireyselliğin önündeki en önemli psikolojik engel de özgürlük
korkusudur. Güçsüzlük, yalnızlık ve yabancılaşmanın doğurduğu
bu korku, beraberinde özgürlükten kaçışı getir-mektedir. Bu da
siyasal düzlemde, özgürlükten kaçan insanla-ra teslimiyet ve
kitleyle özdeşleşme dinginliğini öneren otori-terizmin limanında
demir atmayla sonuçlanmaktadır.
Özgürlük korkusunun kuvvetli bir şekilde kök saldığı bir
toplumda “açık ve mevcut tehlike” kriterinin keyfî bir şekilde
yorumlanması ve uygulanması bir olasılığın ötesinde kaçınılmaz
bir sonucu ifade eder. Zira böyle bir ortamda bizzat özgürlük
korkulan tehlikedir. Özgürlük korkusu, “öteki” korkusuyla da
eklemlenerek büyür. Dolayısıyla, yapılması gereken özgürlük
korkusundan kurtulmaktır. Yükseklik korkusu gibi özgürlük
korkusunu yenmek de yoğun bir terapiyi gerektirmektedir. Bu
toplumsal terapi ifade özgürlüğünün geleceği için kaçınılmazdır.
Bu terapinin başlangıç noktası da, galiba özgürlüğün korkulması
gerekmeyen bir şey olduğuna insanları inandırmaktır. Bu
36

E. Fromm, The Fear of Freedom, London: Ark Paperbacks, 1984, ss.207-208.
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bağlamda
Amerikan
Yüksek
Mahkemesi’nin
liberal
yargıçlarından Hugo Black’in bir sözünü aktarmak isabetli
olacaktır. İfade özgürlüğünün sınırlandırılmasına şiddetle karşı
çıkan Yargıç Black, bir karşıoy yazısını şu cümleyle bitirmişti:
“Özgür olmaktan korkmamalıyız.” 37 Ben de daha fazla
uzatmamak için diyorum ki, biraz daha özgür olmanın kimseye,
hatta ondan korkanlara bile zararı olmaz.

Liberal Demokrasilerin Zor Zaman
Krizi ve İfade Özgürlüğü *
Zühtü Arslan **

Bu çalışmanın temel tespiti şudur: Liberal demokrasiler zor
zamanlarda genelde özgürlükleri, özelde de ifade özgürlüğünü
gereği gibi koruyamamaktadırlar. Liberal demokrasi olma
37
366 U.S. 82, 116. Aktaran: R. Collins ve D.Skover, The Death of Discourse,
Colorado: Westview Press, 1996, s.213.
*
Bu yazı, 7-8 Haziran 2003 tarihleri arasında Ankara Dedeman Hotel’de düzenlenen “Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Bir Gelecek Perspektifi” konulu sempozyumda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş şeklidir.
**
Doç.Dr., P.A. Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi.
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yolunda ilerlemeye çalışan ülkeler ise zor zamanlardan bir türlü
çıkamamakta, hatta bütün zamanları zorlaştırmaktadırlar.
Çalışmanın amacı liberal demokrasilerin zor zamanlarında karşı
karşıya kaldıkları özgürlük problemini çözümlemek değil,
geliştirmektir. Umberto Eco’nun belirttiği gibi, “bir problemi
geliştirmek, onu çözmek anlamına gelmemektedir: yalnızca
terimlerini, tartışmayı daha da derinleştirecek biçimde
aydınlatmak anlamına gelebilir.” 1 Burada yapılmak istenen,
özgürlük krizinin kaynaklarına indikçe karşımıza çıkan terimleri
irdeleyerek tartışmayı daha da derinleştirmekle sınırlıdır.
Liberal demokrasilerin özgürlük krizinin temelinde sorunlu
bir siyaset anlayışının yattığı söylenebilir. Devlet-birey-toplum
ilişkisinin potansiyel olarak hastalıklı olması, bu ilişkilerin hiç
de steril olmayan bir ortamda yani zor zamanlarda tamamen
patolojik bir hâl almasına yol açmaktadır. Reel liberal
demokrasilerin zor zaman krizini aşmasının yolu, kavramsal
düzlemde bu hastalıklı ilişkiyi düzeltmesine bağlıdır. Başka bir
deyişle, öteki ve farklılık siyasetinin normalleşmesi,
insanîleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yazının ilk bölümünde liberal demokrasilerin zor zamanlarına hakim olan
siyaset anlayışı Carl Schmitt’den hareketle ortaya konulacaktır.
Schmitt’in dost/düşman ayrımına dayanan siyaset anlayışı, zor
zamana karar veren ve hukuku askıya alabilen sınırsız bir
egemen tasavvuruyla eklemlenerek, liberal demokrasilerdeki
baskıcı politikaları açıklamada araçsal bir işlev görebilir.
Schmitt’ten yola çıkarak, Amerika Birleşik Devletleri ve
Türkiye bağlamında zor zamanlara hâkim olan “korku” politikalarının nasıl (yeniden) üretildiğine ve korkunun nasıl yönetil(eme)diğine bakılacaktır.
Son olarak, liberal demokrasilerin zor zaman krizinden çıkmasında anayasa yargısının oynadığı ve oynayabileceği rol üzerinde durulacaktır. Liberal demokrasilerin erdemlerinden biri,
1

U.Eco, Açık Yapıt, Çeviren: N.U.Dalay, (İstanbul: Can Yayınları, 2000), s.31.
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farklı olanlara, düşman kabul edilenlere bile “yargısal güvence”
sağlamasıdır. Bu güvencelerin zor zamanlarda nasıl bir hâl aldı-ğı
ABD Yüksek Mahkemesi’nin ve Türk Anayasa Mahkeme-si’nin
ifade özgürlüğüne yaklaşımları ele alınarak irdelenecektir.

1. Zor Zamanda Siyaset, Hukuk ve Öteki
Öncelikle zor zaman(lar) kavramını açıklamak gerekiyor.
Burada “zor zamanlar” terimi hukuk literatüründe yer aldı-ğı
şekliyle olağanüstü hâl, sıkıyönetim veya savaş gibi durumların geçerli olduğu dönemleri karşılamak için kullanılmamaktadır. Zor zamanlar, teknik anlamda bu hukuksal durumları da içeren, ancak onları aşan bir siyasal durumu ifade
etmektedir. Zor zamanlar, devletin gerçek veya hayalî bir
düşman etrafında teyakkuza geçtiği, bu düşmanla mü-cadele
çerçevesinde hak ve özgürlükleri kısıtladığı, hukukî güvenceleri esnettiği, yargının da bazen bu mücadelede di-ğer devlet
organlarıyla işbirliği yaptığı dönemlerdir. Zor za-man politikalarını belirleyen temel faktör, “düşman”ın ya-rattığı korkudur. Bu sebeple zor zamanlar, korkunun ege-men olduğu
dönemlerdir.
Zor zamanlarda hukukun ve siyasetin alacağı şekil üzerine
farklı görüşler bulunmakla birlikte, uygulamanın büyük ölçüde
Hobbes-Rousseau-Schmitt geleneğine dayandığını söyleyebiliriz. Elbette bunu söylemek, bu üç düşünür arasında
birebir görüş birliğinin olduğunu iddia etmek anlamına gel-mez.
Bu otoriter siyasal damar, egemenliği “mutlak” olarak
görmekte, hukukun da egemenin bir tasarrufu olarak zor
zamanda askıya alınabileceğini savunmaktadır. Bu geleneğin en
önemli isimlerinden biri hiç kuşkusuz Carl Schmittir. Ba-tıda
liberaller Schmitt’i görmezden gelirken aslında biraz indirgemeci davranıyorlar. Geliştirilen tavır, Schmitt’in liberal
demokrasilerle ilgili tespitlerinin geçerli olup olmadığını sorgulamaktan ziyade, onu bir Nazi işbirlikçisi olarak toptan
mahkûm etmeye yöneliktir. Bunun karşısında Marksistlerin ya
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da daha yerinde bir tabirle post-Marksistlerin bir kısmı libe-ral
demokrasiyi eleştirirken Schmitt’i kullanıyorlar. Hemen be-lirtmek
gerekir ki, liberal demokrasilerin zor zamanlar politika-sını
anlamada ve açıklamada Schmitt’in geliştirdiği kavramlar önemli
bir işlev görmektedir. Bu tespit, Schmitt’in bütün dü-şüncelerini
doğru olarak kabul etmek anlamına gelmeyeceği gi-bi, onun
alternatif önerme ya da normatif çerçeve sunma nokta-sındaki
acziyetini es geçmemizi de gerektirmez.2
Liberal demokrasiye alternatif arayanların Schmitt’i bayraklaştırmaları boşuna değildir. Schmitt’in siyaset anlayışında
devlet ve onu oluşturan “homojen” toplum, bireysel özgürlükler
karşısında önceliğe ve üstünlüğe sahiptir. Devlet, hukuku
yaratan aygıt olarak onun üzerindedir. Dahası Schmitt’e göre,
devletin kendi varlığını koruması gereken “istisnaî/ola-ğanüstü
durum”larda (exception) hukukun dışına çıkması, onu ayak bağı
olmaktan çıkarması normaldir. “Olağanüstü durum”, dostdüşman ayrımına dayanan siyasetin krize gir-diği, “düşman”
tehlikesinin siyasal varlık olarak devleti tehdit ettiği durumdur.
Peki, Schmitt’in düşüncesinde merkezî bir konuma sahip olan
“olağanüstü durum”a kim karar verecek? Tek kelimeyle
“egemen”. Schmitt’e göre “egemen, istisna ko-nusunda karar
verendir.” 3 Hukuk “durumsal”dır. Durumsal-lığı bütünüyle
belirleyen de egemenin kendisidir. Burada “son karar” yetkisi
egemene aittir. Bu yüzden “devletin ege-menliğinin özü, onun
güç kullanma ya da yönetme tekeline sahip olmasında değil,
karar verme tekelini elinde bulundur-masında yatmaktadır.” 4
2

Schmitt ile ilgili açıklamalarımız büyük ölçüde şu yazımıza dayanmaktadır:
Z.Arslan, “Devletin Hukuku, Hukuk Devleti Ve Özgürlük Sarkacı”, Doğu Batı,
4/13 (2000-01):65-85.
3
C.Schmitt, Political Theology:Four Chapters on the Concept of Sovereignty,
trans. G.Schwab, (Cambridge, Mass.:The MIT Press, 1985), s.5. Schmitt’in
“istisna” eksenli egemenlik anlayışının Türk siyasal/hukuksal mekanına yansımaları için bkz. M.Sancar, “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti, (İstanbul:
İletişim Yayınları, 2000), s.94-101.
4
Schmitt, Political Theology, s.13.

65

Bekir Berat Özipek

Karar, kendisini yasal ve normatif bağlardan soyutlayarak
mutlak bir statüye kavuşur. “İstis-na”ya karar veren devlet,
“kendini koruma hakkı”nı kullana-rak hukuku askıya alabilir.
Zira devletin varlığı, hukuk karşı-sında tartışmasız bir önceliğe
ve üstünlüğe sahiptir. 5
Schmitt’e göre, moral alan “iyi/kötü”, estetik alan “güzel/çirkin”, ekonomi alanı da “kâr/zarar” ayrımına dayan-maktadır. Siyasal alanın da dayandığı, belirlendiği temel bir ayrım
vardır. Bu “dost/düşman” ayrımıdır. 6 Siyasala ait hiç-bir
kavram, bu temel ayrımdan bağımsız olarak anlaşılamaz.
Devlet, anayasal devlet ya da tarafsız devlet gibi terimler, ancak
bu kavramlarla kimlerin etkileneceği ya da dışlanacağı bilindiği
takdirde anlaşılabilir. 7 Daha da önemlisi, “dost” ve “düşman”
kategorilerini tanımlayıp, somutlaştıracak olan bizzat devlettir.
Schmitt bu durumu şu sözlerle ifade ediyor:
“Devlet bir siyasal varlık olduğu müddetçe, iç barışın sağlanması gerekliliği, devleti kritik durumlarda iç düşman konusunda karar vermeye zorlar. Bu sebeple her devlet, bir iç düş-man
ilân etmenin (kendine has) formülasyonunu geliştirir.” 8
İlân edilmiş “düşman”la mücadelenin yoğunluğu ve yöntemi
değişebilir. Kimi zaman sert, kimi zaman da esnek olan bu
mücadele sürgün, dışlama ve yasaklama gibi tekniklerle
yürütülebilir. 9 Diğer yandan, kendisiyle mücadele edilen
“düşman”ın moral anlamda “kötü” olması gerekmiyor. Düşman,
“yalnızca ötekidir, yabancıdır; doğası gereği, kesin bir şekilde,
varoluşsal bakımdan farklı ve yabancı olandır.” Tam da bu
yüzden o, “olağanüstü durumlarda kendisiyle savaşılması

5

İbid., s.12.
C.Schmitt, The Concept of the Political, trans. G.Schwab, (New Brunswick,
N.J.:Rutgers University Press, 1976), s.26.
7
İbid., s.30-31.
8
İbid., s.46.
9
ibid., s.47.
6
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mümkün olan”dır. 10 Devleti belirlediği “tehdit”ler ko-nusunda
sorgulamak da mümkün görünmemektedir. Sch-mitt, tıpkı
Hegel gibi, devleti kendi başına, ulvî bir “moral ve siyasî değer”
olarak görmektedir. Burada devlet, “bireyin özgürlük alanını
güvenceye alma aracı değil, bireyin hizmet eden bir üye olarak
içinde eridiği toplumun (Volksgemeins-chatt) inşasının ve
gelişmesinin temeli”dir. 11
Yine Hegel’de olduğu gibi, Schmitt’te de devleti metafizik
sembollerle özdeşleştirme eğilimi vardır. Schmitt’e göre
“modern devlet teorisinin üzerine yaslandığı bütün önemli
kavramlar, sekülerize edilmiş teolojik kavramlardır”. “Kadir-i
mutlak Tanrı”, üstün yasakoyucuya, “mucize” de istisnaya dönüşmüştür. 12 “Yirminci yüzyılın Hobbes’u” olarak anılan
Schmitt, Leviathan’ı anlatırken, “tanrı” sembolüne ve bu
sembolün çağrışımına vurgu yapmaktadır. Ona göre, “Tanrı,
insan, hayvan ve makine karışımı bir varlık olan Leviathan,
insanlara barış ve emniyet sağlayan, bunun karşılığında da
onlardan mutlak itaat bekleyen ölümlü bir Tanrı’dır.” 13 Yarıtanrısal bir güce sahip olan devlet, “düşman”ı tanımlama ve
onunla mücadele etme konusunda her türlü sınırlamadan
muaftır. Her ne kadar, Schmitt kendisine yöneltilen eleştiriler
karşısında, politikayı sadece irrasyonel unsurların belirlediği bir
alan olarak görmediğini ve hiçbir zaman “düşman”ı yok
edilmesi gereken birisi olarak tanımlamadığını söylese de, 14
“dost/düşman” ayrımının kaçınılmaz sonucu çatışmadır. Bu
10

ibid., s.27.
C.Schmitt, “Was bedeutet der Streit un der Rechtsstaat?”, Zeitschrift f.d.ges
Staatswissenschaft 95 (35). Aktaran: G.Weiler, From Absolutism to Totalitarianism: Carl Schmitt on Thomas Hobbes, (Durango, Colorado: Hollowbrook Publishing, 1994), s.158.
12
Schmitt, Political Theology, s.36.
13
C.Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes:Meaning and
Failure of a Political Symbol, trans. G.Schwab & E.Hilfstein, (London: Greenwood Press, 1996), s.53.
14
Bkz. J.W.Bendersky, Carl Schmitt:Theorist for the Reich, (Princeton: Prince-ton
University Press, 1983), s.93.
11
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çatışmadan belki tek başına Schmitt sorumlu tutulamaz, ancak
burada siyaseti “vahşî iktidar savaşı” olarak gören ve her türlü
moral/hukuksal sınırlamayı gereksiz sayan siyasal geleneğin
payına epeyce bir sorumluluk düşmektedir.
Ayrıca, Schmitt’in “dost/düşman” ayrımıyla belirlediği siya-sal
konseptini, parlâmenter demokrasinin içinde bulunduğu kri-ze
ilişkin değerlendirmeleriyle birlikte okuduğumuzda Schmit-t’in
payına düşen sorumluluk daha iyi anlaşılacaktır. Schmitt, normatif
değerlerin politik alanda yer almasına karşıdır. Birlikte yaşama,
çoğulculuk ve hoşgörü gibi liberal kavramlar, Sch-mitt’in kutsadığı
“birlik” önünde ciddî engellerdir. Farklılığı ve çeşitliliği
düzenlemeyi
amaçlayan
bu
kavramlar,
“realpolitik”in
gereksinimlerini karşılamaktan uzaktırlar. Oysa “birlik”, iç ve dış
düşmanlara karşı kullanılabilecek en etkili silâhtır. Birliği
sağlamanın da bilinen en etkili yolu “farklı” olanı “aynılaştırmak”tır. Zaten, Schmitt’e göre “gerçek demokrasi”, homojen-liği
gerektirir. Homojenliğin olmadığı yerde demokrasinin ba-şarılı
olması mümkün değildir. Bu yüzden de demokrasi, gerek-tiğinde
heterojen unsurları yok etmekten kaçınmamalıdır.15 Bu yaklaşım,
ampirik olarak doğrulansa bile, normatif temelinin ol-mamasından
dolayı tehlikeli sonuçlar yaratabilmektedir. Ger-çekten de siyaseti
“dost-düşman” ayrımına dayandıran, demok-rasinin bekasını da
farklılıkların elimine edilmesine ve homojenliğe endeksleyen bir
yaklaşımın, “düşman” olanı, yani “öteki”ni yok etme politikasına
dönüşmesi kaçınılmazdır. Bu politikanın bilinen en etkili aracı da
“şiddet”tir. Belki de bu yüzden Haber-mas, Schmitt’i asıl
cezbeden, büyüleyen şeyin “şiddet estetiği” olduğunu
söylemektedir. 16
Schmitt’in çizdiği siyasal resmine bakarak liberal demokrasilerin özgürlük krizini analiz edebiliriz. Burada temel sorun
15

C.Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, trans. E.Kennedy, (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988), s.9.
16
J.Habermas, The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians’
Debate, trans. S.W.Nicholsen, (Oxford: Polity Press, 1994), s.137.
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“öteki”yle ilişkidir. Bu ilişkinin “dost/düşman” ayrımına
dayanması kaçınılmaz olarak “öteki”ni yok etmeye yönelik
politikaları gündeme getirmektedir. Lyotard, bu politikaları
çağdaş toplumların en önemli sorunu olarak görmektedir. Ona
göre “çağdaş toplumların muzdarip oldukları hoşnutsuzluk, yani
postmodern ıstırap, Ötekinin engellenmesidir.” 17 Ötekinin
engellenmesi, bastırılması özgürlük krizinin en önemli
sebeplerinden biridir. “Öteki” ile ontolojik ilişkimizi sağlam bir
moral temele oturtmadan özgürlükten bahsedemeyiz.. Çünkü
öteki, gerçekte bizim dışımızda olan değildir. Herbirimiz
içimizde bir öteki figürü taşıyoruz. 18 Bu hem ampirik olarak
hem de kavramsal düzeyde geçerli olan bir durumdur. Hannah
Arendt, “bilinen en siyasî toplum” olarak nitelediği Romalıların
dilinde “yaşamak” ve “ölmek” kelimelerinin anlamına dikkat
çekerek, ötekiyle birlikte olma-nın yaşamsal bir zorunluluk
olduğunu vurgulamaktadır. Bu-na göre yaşamak, başkalarıyla
birlikte olmak (inter homines es-se), ölmek ise bu birlikteliğin
sona ermesi (inter homines esse desinere) anlamına
gelmektedir. 19 Diğer yandan kavramsal düzeyde de kendimizi
başkalarıyla tanımlamaktayız. Ötekinin ve farklılıkların tanınması
ve benimsenmesi, bireyin (“ken-di”nin) kimliğinin ontolojik
güvenliği için kaçınılmaz bir gerek-liliktir.20 Bu nedenle “öteki”,
sadece dışarıda kendisini hoşgöre-bileceğim biri değil, aynı
zamanda beni “tanımlayan”dır. Tam da bu noktada, “benimseme”
ile “hoşgörme”nin aynı şeyler ol-madığını hatırlatmak gerekir.
“Hoşgörü”, bütün cazibesine rağ-men, hiyerarşik bir ilişkiyi
çağrıştırmaktadır. Bu ilişki, bir taraf-ta “biz”lerin yani
hoşgörenlerin, diğer yanda da daha düşük ko-numda olan
17

J-Lyotard, “Öteki’nin Hakları”, çev. Z.Arslan, Liberal Düşünce, 4/14 (Bahar
1999), s.149.
İbid., s.144.
19
H.Arendt, The Human Condition, (Chicago: The University of Chicago Pres,
1958), s.7-8.
20
W. E. Connolly, Identity/Difference:Democratic Negotiations of Political Paradox, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1991), s.64.
18
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“öteki”lerin yani hoşgörülenlerin bulunduğu eşit-sizlikçi bir durum
yaratmaktadır.21 Hoşgörme ile horgörme arasındaki ince zarın
yırtılmasına ve çoğu kez ikincisinin birin-cisi içinde gizlenmesine
yol açan hastalıklı bir ilişkidir bu. Oysa “benimseme”, “hoşgörü”
kelimesinden farklı olarak, ötekinin ontolojik statüsünü tanımayı
ifade eder. İfade özgürlüğü bağ-lamında ötekinin susturulması,
konuşmasının engellenmesi, ay-nı zamanda onun siyasal özne
olma hakkını elinden almaktır. Zira konuşma veya ifade, Arendt’in
vurguladığı gibi, “kişiyi si-yasal varlık yapan unsur”dur.22
Şu halde liberal demokrasilerde özgürlük açığının giderilme-si
farklılıkların korunması ve ötekinin benimsenmesine bağlıdır.

2. ABD’nin Zor zamanlar Politikası ve İfade Özgürlüğü
2.1. Yönetimin Korkusu Korkunun Yönetimi
Arthur Miller’in “Cadı Kazanı” adlı oyunu, 17. yüzyıl Amerikasında Massachusetts’in Salem köyünde yaşanan cadı avını
anlatır. Salem trajedisinden yola çıkarak Miller, özgürlük ve düzen arasındaki denge problemini şu cümlelerle formüle eder:
“Münferit bir zulüm karşısında mazlumlara sadece acınabilir, böylesi bir durumda bizlere de acınacağı gibi. Ama hiçbir
baskı olmaksızın da toplumsal bir hayat kurulamaz. Düzen ile
özgürlük arasında bir denge bulmak zorundayız.” 23
Modern siyaset ve hukuk teorisinin en çetrefil probleminin
düzen ile özgürlük arasında kurulması gereken bu denge
olduğunu söyleyebiliriz. Denge düşüncesi karşısında ihtiyatlı
olunması gerekir. “Maksimum sayıda kişinin maksimum
21

Bu konuda bkz. Z.Arslan, “11 Eylül’ün ‘Öteki” Yüzü: Leviathan’ın Dönüşü’,
Doğu Batı, Sayı 20, (Ağustos, Eylül, Ekim-2 2002), s.85.
Arendt, The Human Condition, s.3
23
A.Miller, Cadı Kazanı (The Crucible), çev. S.Eyüboğlu ve V.Günyol, (İstanbul:Milli Eğitim Basımevi, 1962), s.8. Alıntının ilk cümlesi orijinal metinden
yeniden çevrilmiştir. Bkz. A. Miller, The Crucible, (1953), (Middlesex: Pengu-in
Books, 1968), s.16.
22
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mutluluğu”nun sağlanması amacına matuf faydacı düşüncenin
en çok rağbet ettiği kavramlardan birisidir denge. İçinde,
dışarıdan bakıldığında fark edilemeyecek gizli tuzakların cirit
attığı ve özgürlüklerin haksız yere sınırlandırılmasını meşrulaştırma işlevi gören bir model bu. İşin en can alıcı noktası,
düzenle özgürlük arasında dengeyi sağlayacak olanların gerçek-te
birincisinin yanında veya içerisinde olan kişi ve kurumlar olmasıdır. Özgürlüklerin en fazla, “kamu yararı”, “kamu düzeni” ya
da “millî güvenlik” gibi kavramlar temelinde tırpanlandığını
düşündüğümüzde bu durum açıkça kendisini göstermektedir.
Düzenle özgürlük arasında denge zor zamanlarda daha da
önem kazanmaktadır. Zira bu denge, korkunun hâkim olduğu,
belli belirsiz bir düşmandan kaynaklanan korkunun yeniden
üretildiği ve bunun bir politikaya dönüştüğü dönemlerde kolay
bir şekilde düzen lehine bozulabilmektedir. Korkunun
kamçıladığı baskı politikası, bu dönemlerde paranoyayı
yansıtan boyutlara ulaşabilmektedir. Dost-düşman ayrışmasının
azgınlaşmasının sonucu olarak ortaya çıkan “politik paranoya”,
aynı zamanda bu ayrışmayı besleyici ve süreklileştirici bir işlev
görmektedir. Paranoyanın hâkim olduğu dönemlerde sadece
devletin karar alma mekanizmaları değil, toplumun hemen her
kesimi korkunun ve onun arkasındaki tehdidin esiri hâline
gelmektedir. Amerika tarihinde özellikle iki dönemde korkunun
“politik paranoya”ya dönüştü-ğü görülmektedir. Bunlardan
birincisi, özellikle 1950li yıllara damgasını vuran ve McCarthyizm
ile özdeşleştirilen “Kızıl Kor-kusu”, ikincisi de post-11 Eylül
dönemini tanımlayan “Yeşil Korkusu”dur. Korku, bu dönemlerde
her türlü baskıcı politika-yı ve özgürlük ihlâllerini haklılaştırmada
kendisine başvurulan psikolojik bir silâha dönüşmektedir. Ronald
Dworkin’in 11 Ey-lül sonrasında belirttiği gibi, “korkutuldukları

71

Bekir Berat Özipek

vakit insanların temel insan haklarına ve sivil haklara itibarı/saygısı
çok kırılgan-dır ve Amerikalılar çok korkmuştur.”24
Korku politikasının en önemli sonucu, (bir açıdan da sebebi)
akıl tutulmasıdır. Bu politikanın hâkim olduğu dönemlerde,
mücadele korkunun kaynağını kurutmak gibi görünür. Burada
korkunun tamamen asılsız, kaynaksız olduğunu söylemek
mümkün değildir. Hiçbir paranoya tamamen yanılsamalara
dayanmaz. Politik paranoya da gerçeğin çarpıtılması ve
abartılmasından ibarettir. 25 Ancak bu hengâmede korkunun
kaynağı olmayanlar da mağdur edilirler. Amerikan Yüksek
Mahkemesi üyesi Yargıç Brandeis, 1927 yılında yazdığı bir
karşıoy yazısında, “insanoğlu cadılardan korktu, ancak kadınları
yaktı” diyordu. Brandeis’in korkunun irrasyonel sonuçları
konusunda Amerika’yı uyarmasına rağmen, Mc-Carthy
döneminde histerik boyutlara ulaşan “Kızıl Korkusu” yüzlerce
kişinin işini kaybetmesine, aşağılanmasına ve/veya hapiste
yatmasına sebep olmuştur.

2.2. McCarthyizm: Cadı Avından Siyasal Engizisyona
1940lı ve 1950li yılların Amerikasında adından en çok bahsedilen politikacı hiç kuşkusuz Joe McCarthy’dir. İrlanda asıllı
olan McCarthy’nin basit bir kasaba avukatlığından Eya-let
Mahkemesi yargıçlığına, oradan da Senato üyeliğine uza-nan
ilginç bir yaşam öyküsü vardır. 1946 seçimlerinde Wis-consin
senatörü olarak Washington’a taşındığında, McCart-hy ileride
kimilerince lânetle anılacak bir şöhrete adım attı-ğını belki de
bilmiyordu. Senatör olmadan önce yakınlarına bir yargıç olarak
hayatta en büyük arzusunun Amerikan Yük-sek Mahkemesi’ne

24

R.Dworkin, “Vatanseverliğe Yönelik Tehdit”, Çeviren: A.Yayla, Liberal Düşünce, 25-26 (Kış-Bahar 2002), s.262.
25
Bkz. R. S. Robins ve J. M. Post, Politik Paranoya: Nefretin Psikopolitiği, çev. İ.
Kumaş, (İstanbul:Doğan Kitapçılık, 2001), s.62: “Paranoya, özellikle de politik paranoya çok nadir olarak tamamen bir sanrıdır. Paranoya, gerçeğin çarpıtılmasıdır.”
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atanmak olduğunu söylüyordu. 26 Mc-Carthy, bu amacına
ulaşamamıştı, ama ifade özgürlüğüyle il-gili liberal
yaklaşımıyla tanınan Yargıç William Brennan’ın Yüksek
Mahkeme’ye atanmasına karşı oy veren tek senatör olarak
tarihe geçmeyi başarmıştı. 27 Gençlik döneminde boks-la
uğraşan Senatör McCarthy politikaya kavgayı ve şiddeti
taşımakla kalmamış, kendi adıyla anılan hareketi de aynı dille
tanımlamıştır. Her fırsatta komünistlerle “anladıkları dilde”
mücadele etmek gerektiğini söyleyen ve halk arasında “dövüşçü” olarak bilinen McCarthy’e göre, “McCarthyizm kol-ları
sıvalı Amerikanizmdir”. 28 Nitekim kısa süre içinde “kol-ları
sıvalı Amerikanizm”in demir yumruğu, kökü dışarıda
“hainler”in kafasına balyoz gibi inmeye başlamıştır.
1950’li yılların ortasına doğru hız kesen McCarthyizm’in
kahramanı da bir anlamda cephe genişletmiş Başkan Eisenhower’a meydan okumuştur. Cumhuriyetçi bir Başkan’a
meydan okumanın yaşamının en büyük kumarı olduğunu
McCarthy biliyordu. Bu kumarı oynadı ve kaybetti. Cumhuriyetçiler, partilerinin bölünmesi tehlikesi karşısında Başkan
Eisenhower’ın arkasında durdular. Bu McCarthy’nin siyasî
yaşamının sonu oldu. 29 1954 yılında Senato tarafından gensoruya maruz bırakılan McCarthy, artık prestiji sarsılmış birisiydi. Bir zamanlar, gazetelerin ilk sayfalarında boy boy resimleriyle haber olan, her gittiği yerde ilgi odağı olan ve kahraman gibi karşılanan McCarthy unutulmaya terkedilmiş,
özellikle basın tarafından görmezden gelinmiştir. Kendisine
“yokmuş gibi” davranılması karşısında teselliyi içkide bulan
McCarthy’nin ciğerleri iflâs etmiş, psikolojisi de bozulmuştu.
Yaşamının sonuna doğru, bir zamanlar avladığı cadılar, bu kez
26
Thomas C. Reeves, The Life and Times of Joe McCarthy: A Biography, (New
York: Madison Boks, 1997), s.33.
27
İbid., s.667.
28
İbid., s.326.
29
D.Bell, “Interpretations of American Politics (1955)”, D.Bell (ed.), The Ra-dical
Right, (New York: Anchor Books, 1964), s.60.
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McCarthy’nin zihin dünyasında ava çıkmışlardı. Sık sık alkol
komasına giren McCarthy bir keresinde gözyaşları içinde bir
arkadaşına şunları söylemişti: “Dayanamıyorum, Steve,
dayanamıyorum. Peşimdeler. Beni yok etmek için pe-şimdeler.
Gayret ediyorum, çabalıyorum. Ülkemizi yıkmak isteyen bu
kişileri, bu fareleri yakalamak için elimden gelen herşeyi
yapıyorum… Nereye gitsem insanlar aşağılayıcı göz-lerle bana
bakıyorlar. Dayanamıyorum artık.” 30 Senatör Joe McCarthy, bu
sözlerden bir yıl sonra, 1957’nin Mayıs ayın-da, siroz
hastalığından ölmüştür.
McCarthyist dönemde birçok antikomünist histerik boyut-lara
ulaşan kampanya sırasında kurban edilmişlerdir.31 Dahası, politik
paranoya bu dönemde bazı trajikomik olayların yaşan-masına da
sebep olmuştur. 1939’da John Steinbeck’in “Gazap Üzümleri”,
pro-komünist bir eser olarak etiketlenmiştir.32 Daha sonraları ise
bazı kütüphanelerden komünist çağrışım yapan eserler toplatılmış,
hatta bunların bir kısmı yakılmıştır. Sadece edebî ya da fikrî
eserlere karşı değil, ifadenin her türüne karşı amansız bir mücadele
başlatılmıştır. Mesela, İndiana’lı bir kadın Robin Hood hikâyesinin
yasaklanması için kampanya başlat-mıştır. Sebep ilginçtir: Robin
Hood’un “zenginden al, fakire ver” mesajı siyasal düzenin
temellerini sarsıcı bir mesaj olarak algılanmıştır. Dönemin
Nottingham şerifi de, Robin Hood’un bu olayla namının
lekelenmesini şiddetle protesto etmiştir. West Virginia’da aileler
çocuklarının ifsat edilmeleri karşısında alarma geçmişler. Bu
alarmın sebebi çocukların satın aldıkları şekerlerden çıkan ve
ülkeleri tanıtan küçük kâğıtlardı. Bazı şe-kerlerin içinden Sovyetler
Birliği’ni tanıtan kâğıtların çıkması, gençlerin sadakatini sarsmaya
yönelik komplo olarak yorumlan-mıştı! Aynı şekilde, Houston’da
bir lokantada akşam yemeği yi-yen ve Çin hakkında konuşan iki
30

Reeves, The Life and Times of Joe McCarthy, s.xvii.
Bkz. Richard M.Fried, Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective,
(Oxford: Oxford University Press, 1991), s.28-29.
32
İbid., s.30.
31
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kişi “komünizm konuşuyor-lar” diye polis tarafından gözaltına
alınmışlardı.33
Hemen belirtmek gerekir ki, Amerikan topraklarında
antikomünizm Senatör McCarthy ile başlayan bir olay değildir.
Bolşevik Devrimi’nden sonra Amerikalılar komünizm
tehlikesine karşı sürekli teyakkuz hâlinde olmuşlar, komünistlerin yayılma ve komplo çabalarının karşısında durmuşlardır. New Deal dönemi olarak bilinen ve daha sonra McCarthy’nin liberal olmakla suçlayacağı 1930’lu yıllarda bile
antikomünist eğilimlerin oldukça güçlü olduğu görülmekte-dir.
Bu dönemde halkın büyük bir çoğunluğu, Komünist Parti’nin
yasaklanmasını istiyor ve Kongre’de kurulan Amerikan Karşıtı
Eylemler Komitesi’nin komünistleri “temizle-me” faaliyetlerini
destekliyordu. 1937 yılında yapılan bir ankette, katılanların
%54’ü “komünist eserler basan yerleri polisin kapatması”na
yönelik bir kanunu desteklediklerini söylüyordu. 1939’da
yapılan bir ankette ise katılanların %68i “Komünist Parti
liderlerinin öğrenci gruplarına konuşma yapması”na karşı
çıkıyordu. 34
McCarthyizmin zirveye tırmandığı dönemde de, korku
politikalarının arkasında, yönlendirilmiş de olsa önemli bir halk
desteği vardı. Çok az sayıda insan komünizmin kökü dışarıda
bir hareket olduğundan ve “Amerikan yaşam tarzı”nı tehdit
ettiğinden kuşku duyuyordu. 1946 yılında yapılan ankette
Amerikan halkının %69’u komünistlerin kamuda görev
almasına karşıydı, halkın %57’si de Birleşik Devletler’de “çok
sayıda” komünist olduğuna inanıyordu. 1947’de yapılan bir
kamuoyu yoklamasına göre de ankete katılanların %61’i
Komünist Parti üyeliğinin yasaklanmasını istiyordu. Bir yıl
sonra yapılan başka bir ankette halkın %77’si komünistlere
33

İbid., s.34.
Bkz. S. M. Lipset, “Three Decades of the Radical Right: Coughlinites, McCarthyites, and Birchers (1962)”, Bell (ed.), The Radical Right, s.394.
34
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resmî kayıt zorunluluğu getirilmesini savunmaktaydı. 35 Senatör
McCarthy’nin kişisel popülaritesinin düşmeye başladığı
dönemde bile, antikomünist politikalara müthiş bir destek vardı.36
Örneğin 1954’te yapılan bir kamuoyu yoklamasına gö-re
Amerikalıların %91’i komünist olduğunu itiraf eden bir öğretmenin görevine son verilmesi gerektiğine inanmaktaydı.37

2.3. Yeni McCarthyizm: Post-11 Eylül ve İfade Özgürlüğü
11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan hükümeti için bir kez
daha dünya ikiye ayrılmıştır: bir tarafta “biz/dostlar”, diğer
tarafta ise “onlar/düşmanlar”... Dışardaki “düşmanlar”a karşı
savaş ve diğer yöntemlerle mücadele, belki Amerikan halkının
günlük yaşamını doğrudan etkilemiyor. Ancak içerideki
düşmanlara yönelik tedbirler, bilhassa Amerika’da yaşayan
yabancıları derinden etkilemektedir. Human Rights Watch ve
Amnesty International gibi, insan hakları alanında faaliyet
gösteren uluslararası NGO’ların raporlarına göz atmak bile, 11
Eylül sonrasında insan hakları ihlâllerinin hangi boyutlara
ulaştığı konusunda fikir verebilir. Bu raporlar, “öz-gürlükler
ülkesi”ne bin bir hayalle gelip yerleşen “öteki”lerin
kaydedilebilen dramatik öyküleriyle dolu. Vizesi geçtiği için
aylarca gözaltında tutulan, kötü muameleye maruz kalan,
potansiyel terörist muamelesi gören binlerce insanın, bir anda

35

Fried, Nightmare in Red, s.59-60.
McCarthyizmin sosyolojik boyutunu inceleyen Lipset, yaygın kanaatin aksine ne
1952’de ne de 1954’de McCarthy’nin arkasında çoğunluk desteğinin
bulunmadığını ileri sürmektedir. (Bkz. Lipset, “Three Decades of the Radical
Right” , s.421). Ancak bu, o dönemlerde anti komünist politikaların halkın ezici bir
çoğunluğu tarafından desteklenmediği anlamına gelmemektedir. Mc-Carthyizm ve
benzeri radikal sağ hareketlerin sosyal tabanının analizi için ay-rıca bkz. S. M.
Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics, (London: Heinemann, 1960),
s.167-170; S.M.Lipset, “The Sources of the “Radical Right” (1955)”, Bell (ed.),
The Radical Right, s.307-371, özellikle s.360-365.
37
Bkz. M.J.Heale, McCarthy’s Americans: Red Scare Politics in State and Nation,
1935-1965, (London: Macmillan Press, 1998), s.35.
36
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“güvenlik devleti”ne dönüşen bir siyasal güç
çaresizliklerini anlatıyor bu raporlar. 38

karşısın-daki

11 Eylül sonrası dönemde Schmittçi bir siyaset ve hukuk
anlayışının yeniden üretildiği görülmektedir. Burada devletin
hukuku ayak bağı olmaktan çıkardığı, hukuka bağlı olmak
yerine hukuku kendisine bağladığı gerçeğiyle karşı karşıya-yız.
Devlet, hukukun üzerindedir. Devletin belirlediği düş-manlarla
her türlü yollarla mücadele edilecektir. Dahası, dev-letin baskı
politikalrını eleştirenler de kolayca “düşman”a destek vermekle
suçlanabiliyorlar. Adalet Bakanı John Ashc-roft’un Senato’da
ifade ettiği görüşler bir yandan “dost/düş-man” siyasetini
destekliyor, diğer yandan da düşman katego-risini
genişletiyordu. Ashcroft, Amerika’nın terörle mücadele
politikasını eleştirenleri sert bir dille uyarıyor ve “barış sever
Amerikan halkını özgürlüklerin kaybolduğu yalanıyla korkutanlara” şu mesajı gönderiyordu:
“Ulusal güvenliğimizi aşındıran ve azmimizi kıran taktik-leriniz, sadece teröristlere yardımcı oluyor. Bu taktikler, Amerika’nın düşmanlarına cephane, dostlarına ise mola ver-mekten
başka bir işe yaramıyor.” 39
Tıpkı McCarthyizmin hâkim olduğu dönemde olduğu gibi,
11 Eylül sonrası dönemde de korku politikası arkasında önemli
bir halk desteği bulabilmiştir. Özellikle halkın “vatanseverlik”
duygularına seslenen, medyanın manipülâsyon gücünü de
arkasına alan yönetim, özgürlükleri kısıtlayan uygulamaların ne
kadar “zorunlu” olduğu noktasında halkı ikna etmede çok da
güçlük çekmemiştir.
38

Bu iki etkili uluslararası NGO’nun 11 Eylül sonrasında Birleşik Devletler-deki
insan hakları ihlâlleriyle ilgili değerlendirme ve raporları hakkında bkz.
www.hrw.org/campaigns/september11 ve //web.amnesty.org/web/content.nsf/ pages
/gbrsep11crisis .
39
US Senate Committee on on Judiciary, “Do Oversight: Preserving Our
Freedoms While Defending Against Terrorism, 6 December 2001. www.
/judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=121&wit_id=42
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First Amendment Centre adlı kuruluşun yaptırdığı 2002 kamuoyu yoklaması, Amerikan halkının ifade özgürlüğüne yöne-lik
tavrının 11 Eylül’den sonra yasakçı bir eğilime girdiğini göstermektedir. Bu anketin sonuçlarına göre, katılanların yarıdan
fazlası ifade özgürlüğünü terörle mücadelede bir engel olarak
görmektedir. Katılanların yaklaşık yarısı Birinci Değişikliğin
hakları korumada “çok ileri gittiği”ni ve “gereğinden fazla özgürlük tanıdığı”nı düşünüyor. Ankete katılanların %42’si Amerikada basının istediğini yapma konusunda çok serbest olduğu-na,
%40’ı da gazetelerin Amerikan ordusunun strateji ve performansını serbestçe eleştirmesine izin verilmemesi gerektiğine
inanıyor. Aynı şekilde, katılanların yarısı Amerikan basınının
hükümet yetkililerinden terörle savaş konusunda bilgi isteme
konusunda son derece agresif olduğunu söylemektedir. Katılanların %40 dan fazlası üniversite profesörlerinin akademik özgürlüklerinin kısıtlanması gerektiğine ve askeri politikalara yönelik eleştirinin engellenmesi gerektiğine inanıyor. Din ve vic-dan
özgürlüğü konusunda da anket sonuçları pek umut verici değil.
Ankete katılanların yaklaşık yarısı, din özgürlüğünü ihlâl etme
pahasına da olsa, milli güvenlik gerekçesiyle hükümetin dinî toplulukları izlemesi gerektiğini düşünüyor. Katılanların %40’ dan
fazlası hükümetin Amerikada yaşayan Müslümanları takip etmek
için, ülkede yaşayan diğer dinî grupları izleme konusunda sahip
olduğu yetkilerden çok daha fazlasına sahip olması gerektiğini
söylüyor. 40

2.4. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin İfade
Özgürlüğüne Yaklaşımı
Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin zor zamanlarda, yönetimin
muhaliflere yönelik baskıcı politikalarını genellikle desteklediğini
söylemek yanlış olmaz. Bu desteği, McChartyist dönemin temel
kanunlarından biri olan Smith Kanunu karşısında Mahkeme’nin
40
State of the First Amendment 2002, www.freedomforum.org/publications/
first/sofa/2002/SOFA-2002 report. pdf.
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takındığı tavırda görmek mümkün. Bu kanun siyasal muhalefeti
bastırma amacıyla çıkarılmış, şiddet ve zor kullanarak hükümeti
devirmeyi savunan görüşleri cezalandırmayı öngörmüştür. Mahkeme 1951 tarihli Dennis kararında Smith Kanunu’nu ve bu ka-nuna
dayanılarak Komünist Parti üyesi 11 kişi hakkında verilen
mahkûmiyet kararını Anayasaya uygun bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre, ifade özgürlüğünün kullanımı sonucu oluşacak kötülüğün yoğunluğunun/ağırlığının, oluşacak tehlikeyi önleme
amacıyla yapılan sınırlamayı haklılaştırması gerekir. Somut olay-da,
zamanı geldiğinde ya da durum müsait olduğunda şiddet yo-luyla
düzeni yıkmak için harekete geçecek bir muhalif grubun
düşüncelerini yayması ve kendi üyelerini indoktrine etmesi, “açık ve
mevcut tehlike” kriterinin korumaya çalıştığı çıkarlardan birisi olan
top-lumun kendini koruması önünde ciddî bir tehlikedir.41 Yüksek
Mahkeme’nin şu tespiti önemlidir:
“Komplonun varlığı, bizzat tehlike oluşturmaktadır. Eğer,
tepkinin bütün muhtevası hazır durumdaysa, Hükümetin
katalizör ilâve edilinceye kadar beklemesini isteyemeyiz.” 42
Yargıç Douglas’ın karşıoyu açık ve mevcut tehlike ölçütünün çok daha sınırlı uygulanması gerektiğini savunmaktadır.
Douglas’a göre, ifade özgürlüğünün kısıtlanması sadece
“korku”ya dayandırılamaz. Komünist Parti’nin propagandasının
başarılı olmasının “açık ve mevcut tehlike” yaratacağı
şüphelidir. Okuma yazma oranı düşük, demokratik geleneğin
yerleşmediği kimi ülkelerde düşüncelerini açıkladıkları için
insanların yargılanıp mahkûm edilmeleri anlaşılabilir. Ancak
Amerika’da komünistler, “istenmeyen düşüncelerin sefil
41

“Açık ve mevcut tehlike” (clear and present danger) testinin ABD Yüksek
Mahkemesi tarafından yorumu ve bu testin Türk Anayasa Mahkemesi kararlarına
yansımasıyla ilgili bir çalışma için bkz. Z.Arslan, “İfade Özgürlüğünün Sınırlarını
Yeniden Düşünmek: “Açık ve Mevcut Tehlike’nin Tehlikeleri”, Liberal Düşünce,
Sayı 24 (Güz 2001), s.14-22.
42
Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951). Aktaran T.Eastland (ed.),
Freedom of Expression in the Supreme Court:The Defining Cases, (Lanham: Rawman &Littlefield Publishers, 2000), s.115.
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tacirleri” konumundadırlar ve “malları da satılmamaktadır”.
Dolayısıyla, Komünist Partinin bu ülke için tehlike olduğu
yargısı yalnızca “korku” ve “panik”ten kaynaklanabilir. Sonuç
olarak, Yargıç Douglas’a göre, ifade özgürlüğü “propagandası
yapılan kötülüğün ya da zararın kaçınılmazlığı noktasında açık
ve nesnel delillere dayanmayan bir tehlike gerekçesiyle kurban
edilmemelidir.” 43
Ancak komünistlere yönelik baskının hız kestiği dönemlerde, Yüksek Mahkeme daha özgürlükçü bir yaklaşım sergilemiştir. Örneğin 1957 tarihli Yates kararında Mahkeme “söz”
ile “eylem” arasında net bir ayrım yapmıştır. Mahke-me’ye göre
Smith Kanunu’nun yasakladığı “soyut düşünce açıklaması”
değil, “somut eylem”lerdir. Daha açık ifadeyle bu kanun,
“Hükümetin devrilmesi gerektiği soyut düşüncesi”ni değil,
“Hükümetin zor yoluyla devrilmesini öngören somut eylemler”i
yasaklamaktadır. 44
Yüksek
Mahkeme’nin
bu
kararı
McCarthyist döneme hâkim olan antikomünist histerinin sona
ermesi sürecini hızlandırmıştır.
Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin I.Dünya Savaşı sonrasında ve McCharthyist dönemde baskı politikalarına destek
verdiği bir gerçektir. Ancak aynı ölçüde önemli olan bir baş-ka
gerçek de, Yüksek Mahkeme’nin kimi dönemlerde Ame-rikan
demokrasisinin kaderini belirleyecek önemli kararlara imza
atmış olmasıdır. Bu bağlamda 1954 tarihli Brown ka-rarı, siyah
ve beyaz öğrencilerin ayrı okullarda öğrenim gör-mesini
öngören uygulamayı kaldıran ve ırkçılığa büyük bir darbe
indiren tarihî bir karardır.
Yüksek Mahkeme’nin daha yeni sayılabilecek bayrak yakmaya ilişkin kararları da ifade özgürlüğünün anlamını ve uygulamasını derinden etkilemiştir. Texas v. Johnson davasında Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçi yönetimi protesto amacıyla Ame43
44

ibid., s.120.
Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957), 318-320.

80

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

rikan bayrağını yakan bir kişiyi cezalandıran Texas eyalet kanununu ifade özgürlüğüne aykırı bulmuştur. Bu kararda iki önemli
husus vardır. Birincisi, Mahkeme Anayasaya ek Birinci
Değişiklikte yer alan “ifade” ya da “konuşma” kavramını geniş
yorumlamış, sembolik ifadeleri de bu anayasal hükmün güven-cesi
altına almıştır. İkincisi, halkın büyük çoğunluğunun kutsal olarak
değerlendirdiği bir sembole yönelik eylemi de ifade öz-gürlüğü
kapsamında değerlendirmiştir. Yüksek Mahkeme, bayra-ğın temel
bir değer olduğunu ileri sürenlere şu cevabı vermiştir:
“(Mahkemenin) kararı, bayrağın en iyi şekilde yansıttığı
özgürlük ve kucaklayıcılık ilkelerinin, Johnson’unki gibi
eleştirileri hoşgörmenin gücümüzün işareti ve kaynağı olduğuna
dair inancın teyididir.” 45
Yüksek Mahkeme’nin dörde karşı beş oyla aldığı bu karar
çok tartışıldı. Amerikan Başkanı George Bush derhal yeni bir
kanun çıkarılması için Kongreyi harekete geçirdi. Bu kez
bayrak yakmayı ve bayrağa her türlü zarar vermeyi yasaklayan
federal bir kanun çıkarıldı. Ancak Yüksek Mahkeme 1989
tarihli Bayrağı Koruma Kanununu bir yıl sonra iptal etti. 46
Bunun üzerine Amerikan yönetimi bayrak yakmayı yasaklayan
bir anayasa değişikliği için kolları sıvadı. Her defasında
Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadından çıkan bu değişiklik
Senatoya takıldı. Baba George Bush’un başaramadığı bu
anayasa değişikliğini 11 Eylül sonrasının yoğun “vatanseverlik”
ortamından da yararlanarak oğul George W. Bush
gerçekleştirmeye çalışıyor. Nitekim 27 Mayıs 2003 tarihinde bu
yöndeki değişiklik teklifi Temsilciler Meclisi Yargı
Komisyonunda kabul edilmiştir.
11 Eylül sonrasında Yüksek Mahkeme’nin yönetimin
baskıcı politikaları karşısında nasıl bir tavır takınacağı me-rak
ediliyor. Dünya Ticaret Merkezi’nin enkazından çıkan du45
46

Johnson v. Texas, 491 U.S. 397 (1989), 419.
United States v. Eichman, 110 S. Ct. 2404 (1990).
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manlar yükselmeye devam ederken, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin ilk kadın yargıcı olan Sandra O’Connor, ‘önümüzdeki dönemde ülkemizde daha önce hiç görülme-miş ölçüde özgürlüklerimize yönelik sınırlamalara şahit ola-cağız’
diyordu. Yargıç O’Connor, bir anlamda anayasal gü-vencelerin baypas edilmesini öneriyordu: “Muhtemelen bundan böyle
ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerle mü-cadele ederken
ceza kovuşturmasında değerli anayasal stan-dartlarımıza değil,
uluslararası savaş kurallarına dayana-cağız.” 47 Bu sözler, bir
yandan Bush yönetimine “arkanda-yız” mesajı, diğer yandan
da Amerikan kamuoyuna “hazır-lanın” mesajı niteliğindeydi.

3. Türk Anayasa Mahkemesi ve İfade Özgürlüğü
En sonunda söyleyeceğimizi baştan söyleyelim: Türkiye’de
özellikle zor zamanlarda -ki bu istisnaî değil neredeyse olağan
hâle gelmiş durumda- korku iyi yönetilmemektedir. Her türlü
değişimin, liberal ve demokratik açılımın önünde bu korku
engeli durmaktadır. Bu anlamda liberal demokrasinin hem
liberal hem de demokrasi ayağı aksamaktadır. İşimiz bu yüzden
daha zor. Siyasal ve hukuksal sistemi bir yandan liberalleştirmek diğer yandan da demokratikleştirmek gerekiyor.
Yapılması gereken de aslında basit. Rousseau’cu yanılmaz
genel irade anlayışından beslenen ve Carl Schmittçi anlamda
sürekli dost/düşman ayrımını yenileyen bir siyaset anlayışından
liberal bir siyaset anlayışına geçmek gerekmektedir. Bu geçişte
Anayasa Mahkemesi’ne çok iş düşmektedir. Kurumsal anlamda
özellikle anayasa mahkemeleri bireylerin hak ve özgürlüklerini
siyasal iktidar karşısında koruyan/koruması gereken organlardır.
Aslında anayasa mahkemelerinin meşruluk temeli de bu
korumada yatmaktadır.
Aslında bizim ifade özgürlüğüne bakışımızda bir problem
var. İfade özgürlüğünü son derece kısıtlayan bir anayasa metni
üzerinde küçük değişiklikler yapılınca bunları özgürlükler
47

Bkz. http://www.wsws.org/articles/2001/oct2001/ocon-o10.shtml.
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önünde atılmış büyük adımlar olarak görüyoruz. Bunun en tipik
örneği 2001 Anayasa değişikliği sırasında Başlangıç kısmında
yapılan değişiklikte görülebilir. Bilindiği gibi, değişiklikten
önce Anayasa’nın Başlangıç kısmında “hiçbir düşünce ve
mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti
ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî
değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve
medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği…”
belirtilmekteydi. Değişiklikten sonra “düşünce ve mülâhaza”
kelimeleri yerlerini “faaliyet” kelimesine bırakmıştır. Böylece
düşüncenin ifadesi değil eylem anayasal olarak sınırlanmak
isteniyordu. Hem bu değişiklik esnasında Meclis’te hem de daha
sonra akademik ve hukuk çevrelerinde “eylem” ile “faaliyet”in
farkları üzerinde duruldu. Temel soru da şuydu: “Acaba faaliyet
kelimesi düşüncenin ifadesini de kap-sar mı?” Bu soruya verilecek
cevap “evet” ise değişikliğin hiçbir şeye yaramayacağı açık. Peki
bu soruya “hayır” cevabı verilebilir mi? Kanımca hayır. Zira
düşünce “eylem” olarak görülen yollarla da kendisini açığa
vurabilir. Bayrak yakma veya kola siyah bant bağlama gibi
eylemler, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmektedir. Daha
da önemlisi, Anayasa Mahkemesi siyasî parti kararlarında
“faaliyet” ile “eylem”i eşanlamlı kullan-maktadır. Mahkeme,
Sosyalist Birlik Partisi (SBP) ve Sosyalist Türkiye Partisi (STP)
kararlarında söz konusu partilerin prog-ramlarında yer alan
ifadelerin ve parti yöneticilerinin yaptıkları konuşmaların aynı
zamanda “faaliyet” (SBP) ya da “eylem” (STP) niteliğinde
olduğunu vurgulamıştır.48
48

Sosyalist Türkiye Partisi davasında Mahkeme kararını şu şekilde gerekçelendirmiştir: “Sonuç olarak, Sosyalist Türkiye Partisi, Programındaki anlatımlarla,
Türkiye’de hukuksal ve siyasal yönden ırka dayalı bir Türk Ulusu kavramı ya da
etnik kökene göre çoğunluk ve azınlık kavramları olmamasına karşın, farklı etnik
ve soy kökenlerinden gelen bütün vatandaşların eşit haklarla yer aldığı Türk
Ulusunu ırk esasına dayalı olarak “Türk ve Kürt Ulusları” biçiminde ikiye bölmüş,
ulusal kurtuluş hareketi içinde gösterilen T.C. Devletinin vatandaşı Kürtlere ayrı
bir ulus olarak kendi kaderlerini tayin etme hakkını verme amacına yönelik
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Bu faaliyet/eylem tartışmasının ötesine geçerek soruyu
yanlış sorduğumuzu belirtmek gerekir. Burada sorulması gereken soru “liberal demokratik bir ülkenin anayasasında hiçbir
düşüncenin ya da faaliyetin karşısında koruma göremeyeceği
bir düşünce, ilke ya da ideoloji olabilir mi” sorusudur. Başka bir
deyişle, açık toplumlarda düşünceler resmî olarak kabul
edilenler ve edilmeyenler olarak sınıflandırılabilir mi? Eğer
liberal demokrasilerin temel ilkelerinden birisinin siyasal
tarafsızlık 49 olduğunu düşünüyorsanız bu soruların cevabı net
bir “hayır”dır. Liberal devlet, farklı “iyi” anlayışlarının, dünya
görüşlerinin, inançların ya da inançsızlıkların bir arada
yaşabileceği ve kendilerini geliştirebileceği bir sosyal, siyasal,
hukuksal zemin yaratmayı amaçlar. Aslında siyasal tarafsızlık
ilkesi, “iyi” ya da “doğru” yaşamın ne olduğu konusunda felsefenin belki de kaçınılmaz olarak “sessiz kalışı” 50 nın doğal bir
sonucudur. Felsefenin suskunluğu, büyük ölçüde toplumlardaki
birbirinden farklı, hatta birbiriyle çelişen “doğru yaşam”
anlayışlarının varlığından kaynaklanmaktadır. “Doğ-ru yaşam”a
yönelik resmî bir tavır ya da tercih doğal olarak
durumuyla Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu bir
konuma düşmüştür. Bu bağlamda yine programında yer alan “Kürt Ulusu’nun ve
bütün etnik ve toplulukların kendi dil ve kültürel yapılarını koruyup gelişmeleri
olanağını sağlar. Dillerin geliştirilmesi, zenginleştirmeleri çalışmalarında hiç bir
dile ayrıcalık tanınamaz” biçimdeki düzenleme de Türk Ulusu’nun ortak kültür ve
dilini dışlar nitelikte ve bölücülüğe yöneliktir. Bunlar yalnızca düşünce değil,
yasaklanan sakıncalı eylemlere kışkırtma, katkı, des-tek ve bu niteliğiyle de
bir tür eylemdir.” (E. 1993/2 (Siyasî Parti-Kapatma), K. 1993/3, K.T. 30.11.1993,
AMKD 30/2, s.1036-1037.) Anayasa Mahke-mesi hemen hemen aynı ifadeleri iki
yıl sonra kapattığı Sosyalist Birlik Partisi kararında da tekrarlamıştır. Ancak bu
kez, “eylem” yerine “faaliyet” kelimesini kullanmıştır. Mahkemeye göre “Bunlar
yalnızca düşünce değil, yasaklanan sa-kıncalı eylemleri kışkırtma, katkı ve
destek niteliğinde, faaliyetlerdir.” E.1993/4 (Siyasî Parti-Kapatma) K. 1995/1,
K.T. 19.7.1995, AMKD 33/2, s. 636. Vur-gular eklendi.
49
Siyasal tarafsızlık ilkesi hakkında bkz. Z.Arslan “Anayasal Devlet ve Siyasal
Tarafsızlık”, F. Keyman (der.), Liberalizm, Devlet, Hegemonya, (İstanbul: Everest
Yayınları, 2002) s.148-174.
50
Bu konuda bkz. J.Habermas, İnsan Doğasının Geleceği, çev. K.H.Ökten, (İstanbul: Everest Yayınları, 2003), s.1-8.
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toplumsal/siyasal farklılığı ve çoğulluğu baltalayacaktır. Tam
da felsefenin suskun kaldığı bu noktada John Rawls konuşmaya başlıyor. Rawls, “metafizik” değil “siyasal” açıdan ada-let
sorununa yaklaşıyor ve Kant’tan yola çıkarak bir noktada
siyasal tarafsızlık modeline ulaşıyor. Şu hâlde, siyasal tarafsızlık ilkesine dayanan bir anayasal demokraside imtiyazlı,
ayrıcalıklı, karşısında başka hiçbir düşünce ya da faaliyetin
koruma göremeyeceği görüşler ve ideolojiler olamaz.
Oysa zor zamanlarda liberal demokrasiler, bu ilkeyi rafa
kaldırıyorlar. Türkiye gibi yarı-liberal demokrasilerde ise bu
ilkenin henüz gereğince kavrandığını söylemek zordur. Nitekim
Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili kararlarına
baktığımızda bunu görebiliyoruz. Mahkemenin ifade
özgürlüğüne yaklaşımı tamamen “ideoloji eksenli”dir. Mahkeme, Anayasada soyut olarak ifade edilmiş bir ideolojiyi temel
eksen alarak, diğer bütün ifadelerin, dünya görüşlerinin
geçerliliğini buna göre değerlendirmektedir. Özellikle de zor
zamanlarda Mahkeme, bu yaklaşımını, zayıf temeller üzerine
dayandırma pahasına savunmaktadır. Burada ikisi 27 Mayıs
müdahalesinden sonra biri de 12 Eylül’den sonra Mahkeme’nin
verdiği üç karara dikkat çekmek istiyorum. Anayasa
Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne “ideoloji eksenli”
yaklaşımının örnekleri bunlarla sınırlı değil elbette. 51 Bu ka-rarları seçmemin temel sebebi, Anayasa Mahkemesi’nin tavrındaki istikrarı ve sürekliliği göstermektir.
Anayasa Mahkemesi, kuruluşundan sonra ifade özgürlüğüyle ilgili verdiği ilk kararlardan birinde zor zaman siyasetine
uygun yasakçı bir tavır sergilemiştir. Mahkeme, 27 Mayıs
müdahalesini korumayı amaçlayan ve “Tedbirler Yasası” olarak
bilinen 38 sayılı yasayı ifade özgürlüğünün ihlâli olarak
görmemiştir. 38 sayılı yasanın dava konusu olan hükmü, “27
51
Benzer örnekler için bkz. R.Sunay (der.), Anayasa Mahkemesi Kararlarında
İfade Özgürlüğü, (Ankara:LDT Yayınları, 2003).
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Mayıs Devrimini söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür
veya sair vasıta ve suretlerle, yersiz, haksız veya gayri-meşru
gösterenler veya üstü kapalı da olsa matufiyeti belli olacak
şekilde böyle göstermeye çalışanlar” için cezaî müey-yide
öngörmekteydi. Mahkeme’ye göre bu madde:
“Vatandaşın 27 Mayıs Devrimi hakkında herhangi bir ka-naat
beslemesini men edici mahiyet taşımamaktadır. Esasen ka-naat
besleme kişinin iç âlemini ilgilendirdiği cihetle bir kayıtla-maya da
tâbi tutulamaz. Bu kanaatin söz, yazı, resim vesaire gi-bi vasıtalarla
açığa vurulmasıdır ki 38 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin (A)
bendi ile bazı kayıtlamalara tâbi kılınmıştır.”52
Mahkeme şu sonuca ulaşmıştır:
“Bu bakımdan 38 sayılı kanunla yapılan kayıtlama, düşünce, kanaat ve basın hürriyetlerinin özüne dokunacak bir nite-lik
taşımamakta, sadece toplum hayatını zarardan korumayı ve
güvenliği sağlamayı hedef tutmaktadır.” 53
Benzer şekilde, Yüksek Adalet Divanı kararlarının “kötülenmesi”ni yasaklayan hükmün Anayasaya uygunluğunu belirlerken de Mahkeme şu gerekçeye dayanmıştır:
“Yüksek Adalet Divanı veya diğer yargı mercilerinin verdiği
kararların kötülenmesi ve mahkûm edilmiş olanların
mahkûmiyeti intaç eden fiillerinin veya şahıslarının övülmesi,
sonucu itibariyle 27 Mayıs Devrimi’nin meşruluğunu ve haklılığını inkâra yol açan ve halk efkârına bu devrimi, yani Türk
Milletinin meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnmesini
yersiz ve gayrimeşru gibi göstermeye müncer olan ve bu yoldan
vatandaşları birbiri aleyhine tahrik ederek onlar arasında kin ve
düşmanlık duyguları yaratan bir davranış teşkil etmektedir.” 54

52

Bkz. E. 1963/17, 1963/84, K.T. 8.4. 1963, AMKD 1, s. 220
İbid.,s.220.
54
E.1963/17, K.1963/84, K.T. 8.4.1963, AMKD 1, s.203.
53
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Anayasa Mahkemesi, bu kararlarda tartışılamaz, doğruluğu
sorgulanamaz “hakikatler”in olduğunu varsaymaktadır. Bu
varsayımları tartışacak her girişimi de birlik ve beraberliği
bozacak adımlar olarak görmektedir. Mahkeme’nin kullandığı
“birlik” retoriği antikomünist söylemde de öne çıkmaktadır.
TCK’nın eski 141 ve 142.maddelerinin 1.fıkralarının anayasaya
aykırılığı iddialarını reddederken Mahkeme şu tespitte
bulunmuştur:
“Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflara tahakkümü halin-de,
milletin bütün fertlerinin kader, kıvanç ve tasa ortaklığı-nın
yerini, sınıflara mahsus, ayrı kıvanç ve tasalar alacağından,
Anayasanın bu konularda öngördüğü birlik yıkılacaktır.
Sınıfların birbirine zıt olan duyguları, millî birliği zedeleyecek
ve yurt içinde sulh ve sükûnu bozacaktır. Belki de sınıf
mücadelesi, hukuk sahası dışına çıkabilecek, ezmek ve ezilmemek çabaları, iç boğuşma hâline gelebilecektir. Sınıf tahakkümünü korumak yolundaki bu çatışmalar, millî mücadele
ruhunu, Anayasanın millet egemenliği kuralını ve Atatürk
devrimlerine bağlılık şuurunu da kökünden sarsacaktır. Millî
mücadele ruhu, bütün milletin vatanı kurtarma çabasın-da el
birliği yapması ve her türlü fedakârlığa seve seve kat-lanması
anlamını taşır. Belli bir sınıfın tahakkümünü tesis et-me
çabalarının yaratacağı kin yüzünden mîllî mücadele ruhu da
sarsılacaktır.” 55
Anayasa Mahkemesi, sınıf tahakkümünün “millî mücadele
ruhu”na ve “millî egemenlik” anlayışına aykırı olduğunu vurgularken aslında siyasal kültürümüzü derinden etkilemiş olan
bir paradigmanın etkisinde kalmaktadır. Bu paradigmanın
sacayaklarını Rousseaucu bölünmez, parçalanmaz mutlak
egemenlik anlayışı ile Durkeimci-Gökalpçi korporatist anlayış
oluşturmaktadır. Bu paradigmanın çoğulcu, özgürlükçü bir

55

E. 1963/173, K.1965/40, K.T.26.9.1965, AMKD 4, 290-368, ss.299-300.
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siyasal kültürün oluşmasının önünde hâlen zihinsel bir engel
teşkil ettiğini belirtmekle yetinelim. 56
Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim 1983 tarihinde Türkiye
Huzur Partisi’ni programında lâiklik ilkesine aykırı ifadelere
yer verdiği gerekçesiyle kapatmıştır. Parti programında “dokuz
heceli olan Türk alfabesine dokuzuncu sesli harf koymak
istiyoruz. Eski Türk alfabelerinin neden otuzbeş harfli olduğunu
yeni baştan ve Atatürkçü bir ruh ve anlayışla araştıracağız”
şeklinde ifadeler bulunmaktaydı. Mahkeme bu ifade-leri
“gerçeğe aykırı” bulmuştur. Anayasa Mahkemesi’ne göre “yapılan araştırma ve incelemeler sonunda: Dokuz heceli ve
otuzbeş harfli olan bir eski Türk alfabesinin varlığı saptanamamıştır.” Huzur Partisi programındaki “gerçeğe aykırı bu
metinler” sebebiyle kapatılmıştır. 57 Anayasa Mahkemesi’nin
parti programlarındaki ifadelerin “gerçeğe uygun” ya da “aykırı” olduğunu araştırmak gibi bir görevi olamaz. Yapılan
araştırmalar parti programındaki ifadelerin gerçek olduğunu
gösterseydi durum ne olacaktı? Ya da eski Türk alfabelerinin
harf sayısından bağımsız olarak, bir siyasal parti Türk alfabesini
geliştirmeye yönelik birtakım tekliflerde bulunamaz mı?
Anayasa Mahkemesi’nin bu ve benzer kararları dikkatlice
incelendiğinde, farklı olana karşı keskin ve sert bir tepkinin
varlığı hemen görülebilir. Bu yaklaşımıyla Anayasa Mahkemesi, liberal demokrasilerde kendisinden beklenen misyona,
yani çoğunluk diktatörlüğü karşısında azınlıkta kalanların hak
ve özgürlüklerini koruma misyonuna, uygun davranmamaktadır. Böyle olunca da Mahkeme, dost/düşman ayrımına
dayanan siyasetin besleyicisi hâline gelmektedir. Oysa Mahkeme’den beklenen bu siyasetin yerine kimlik ve farklılıkları
tanıyan, ötekini dışlamayan, korkuyu yönetebilen bir siyaset
anlayışının gelişimine katkıda bulunmaktır.
56

Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Z.Arslan, “Rousseau’nun Hayaletleri: Yeni
Devlet Eski Söylem”, Doğu Batı, Sayı 21 (Kasım, Aralık, Ocak 2002-2003), ss.11-29.
57
E.1983/2 (Parti Kapatma), K.1983/2, K.T. 25.10.1983, AMKD 20, s.365
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Sonuç Yerine: “Akıl Tutulması” ve Özgürlüğün
Alacakaranlığı
Korku ve kaygıların yönetimi hem bireysel düzeyde hem de
devlet düzeyinde çok önemlidir. Korkuları ortadan kaldırmak
mümkün değil belki, ama onları etkili bir şekilde yönetebilir,
kontrol altında tutabiliriz. Korku yönetimindeki başarısızlık,
paranoyaya yol açmaktadır. Korku ve kaygıların kendilerini
kontrol ettiği birey ve toplumlar sürekli düşman üretirler ve bu
üretimi günün koşullarına göre meşrulaştırmaya çalışırlar.
Korkuyu yönetemeyenler, korku tarafından yönetilmeye
mahkûmdurlar.
Ve
korkunun
iktidarı,
özgürlüklerin
karabasanıdır.
Korkunun iyi yönetildiği ve kontrol altında tutulduğu normal
zamanlarda konuşmak kolaydır. Oysa eli sopalı bir Kral’ın
ülkesinde “Kral’ın çıplak olduğu”nu söylemek zor iştir. Zor
zamanda konuşmanın elbette bir bedeli vardır. Dışlanmak,
akredite edilmemek, majestelerinin akademisyenleri sınıfına
girememek, para cezası ödemek, hatta hapis yatmak bu
bedellerden birkaçı… Bu bedeli ödeyenler ve ödemeye hazır
olanlar da yok değil. Bunlar ifade özgürlüğünün bir parçası olan
kafa karıştırma hakkını kullanmak isteyenlerdir. Söyleyecek
sözü olmayanlar ya da beyin konforunun bozulma-sını
istemeyenler bu haklarını kullanmak istemeyebilirler. Ancak kafa
karıştırma hakkını kullanmak isteyenler, sadece korkular-dan
hareketle susturulmamalıdır. Başkalarına seslenme hakkı ulus
devletlerin siyasal öznesi olan “vatandaş”ın en temel hakla-rından
biridir. “Vatandaş”, Lyotard’ın ifadesiyle, “ötekilerine seslenme
hakkı yine ötekilerce tanınmış olan insan”dır.58
Tam da bu noktada liberal demokrasilerin asıl krizinin
“demokratikleşememek”ten değil, “liberalleşememek”ten kaynaklandığını belirtmek gerekiyor. Radikal demokrasi ya da
58

Lyotard, “Öteki’nin Hakları”, s.145.
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müzakereci demokrasi yanlılarının işaret ettiği “temsil krizi” ve
bunun çözümüne yönelik katılım politikalarında elbette hakikat
payı bulunmaktadır. Ancak, özellikle zor zamanlarda liberal
demokrasilerin sorunu temel hak ve özgürlüklerin
korunamamasıdır. Bu da beraberinde liberalleşme ihtiyacını
doğurmaktadır. Liberal demokrasilerin özgürlük açığının kapatılması katılımdan ziyade, devletin sınırlandırılmasına ve
anayasal hakların korunmasına bağlıdır. Zira Locke’un top-lum
sözleşmesinin açıkça gösterdiği gibi, liberal devletin var-lık
sebebi bireylerin hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu
özgürlüklerin zor zamanda korunmasına hizmet edecek kurumların başında yargı gelmektedir. Çoğunluk iktidarı karşısında, bireylerin ya da genel anlayışın dışında görüşleri savunan kişilerin, kısaca “ötekiler”in hak ve özgürlüklerini korumada yargıya, özellikle de anayasa yargısına büyük iş düşmektedir. Ne var ki liberal demokrasilerin mabedleri konumunda olan yüksek mahkemelerin bu görevi hakkıyla yaptıklarını söylemek güç görünüyor. Düşük yoğunluklu bir demokrasiyle yaşayan yarı liberal demokrasilerde bu durum da-ha
da vahimleşiyor. Yarı liberal demokrasilerde hedef hem liberalleşmek hem de demokratikleşmektir. Bu sebeple yargı
organlarının bu iki sürece de katkıda bulunacak şekilde davranmaları gerekiyor.
Sonuç olarak denebilir ki, liberal demokrasilerin özgürlük
düzeni oldukça kırılgandır. Liberal demokrasilerin mahzenlerinden otoriterizme açılan gizli bir kapı vardır. Yöneticiler zor
zamanlarda bu kapıyı kullanma konusunda hiç tereddüt
göstermiyorlar. Zor zamanlar, “akıl tutulması” sonrası yaşanan
alacakaranlığı ifade eder. Bu alacakaranlıkta hak ve özgürlüklere yönelik tehditler artar. Bu dönemlerde siyasal ve
yargısal akıl bu “tutulma”nın etkisindedir. Tecrübeler, ABD
gibi liberal geleneği köklü ülkelerde “akıl tutulması”nın göreli
olarak kısa sürdüğünü, bu geleneğin zayıf olduğu yarı liberal
demokratik ülkelerde ise neredeyse süreklileştiğini gösteriyor.
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Buradaki ironi, yarı liberal demokratik ülkelerde-ki siyasal ve
yargısal aklın bu tutulmadan çoğu kez habersiz olmasıdır.

İnsanların Düşünce Farklılıkları
Göstermesi Rahmettir*
(İhtilâfu Ümmetî Rahmetun)**

Ziya Paşa***

“İhtilâfu ümmetî rahmetun” hadis-i şerifindeki ihtilâf, gerçek ve
doğru olan işleri açıklamak için araştırma, ilmî tartışma-lar
(münazara) yapmak anlamındadır. Zira her araştırmanın
*

Liberal Düşünce, Yaz 2002, Sayı 27, s. 15-18.
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doğruluğu ve tutarlılığı, ihtilâf, yani fikrî farklılıklar ortaya
koymak ve bunları tartışmak ile ortaya konulur.
Herhangi bir görüş ve iyi bir şekilde takip edildiği düşünülen
yol, ciddî ve dikkatli bir araştırma ve tartışmadan geçmezse;
yani ilgili olduğu hususta iyi ve kötü yönleri üzerine muhtelif
görüşler ortaya konulduktan sonra doğruya en yakın olan bakış
***

Ebu Ziya Tevfik’in ifadesiyle, asıl adı Abdülhamid Ziyaüddin olan Ziya Pa-şa,
şiir ve inşadaki mahareti ile zamanında, birkaç akranı gibi, dilimize gerçek-ten
büyük hizmetler eden ve Yeni Edebiyat akımının kurucularından olup, Ha-tıra,
Hukuk ve Mehakım ve Defter-i Amal gibi eserleri vardır.
Ziya Bey, 1241/1825 yılında İstanbul doğdu. Babası Galata gümrüğü katiplerinden Feriduddin Efendidir. Bayazid Rüşdiye’sini bitirince Sadarat-ı Uzma
Mektubi Odası’na memur olduğu zaman 17-18 yaşlarında bir delikanlıydı (Bkz. Ebu
Ziya Tevfik, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye, s. 254 vd.).
Önemli görevler alan bir bürokrattır. Zaptiye Nezareti Müsteşarlığı, Kıbrıs
Müşteşarlığı (1861), Amasya Mutasarrıflığı (1863), Bosna Bölgesi Müfettişi. 1865
yılında Meşrutiyet yanlısı olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne üye olan Ziya Paşa,
Namık Kemal ile birlikte Mustafa Fazıl Paşa’nın isteği üzere Paris’e gitti (1867). Orada
Namık Kemal ile Hürriyet Gazetesi’ni çıkardı; bir süre sonra araları bozuldu, bunun
üzerine Londra’ya giderek, gazeteyi orada çıkarmaya başladı.
1870 yılında M. Fazıl Paşa’nın hükümet ile anlaşarak desteğini çekmesi
üzerine Cenevre’ye geçti; burada N. Kemal, Ali Suavi, Agâh Efendi ile Yeni
Osmanlı Cemiyeti’nin yönetiminde görev aldı.
1871 yılında İstanbul’a döndü. Namık Kemal ile birlikte Abdülhamid görevlendirmesi ile Kanuni Esasi Encümeninde görev aldı. Meşrutiyete gönülden
inanan biri olması nedeniyle “İnsanlar hür doğarlar ve bu haklarını ancak kendi
istekleri ile bir temsilci meclise devrederler. Dört beş yüz kişilik bir meclisin, dört
beş kişiden daha doğru bir karar vereceği kesindir. Meşrutiyet idaresinin yanısıra bir
de ada-let ilkesi çok önemlidir. Çünkü kanunlar eşit bir şekilde herkese uygulanmazsa,
toplum yı-kılır.” şeklindeki fikirlerini bu encümende işlevsel hâle getirme imkânı buldu.
Namık Kemal ve Şinası ile birlikte Tanzimat süreci ile başlayan Batılılaşma
hareketinin etkisiyle gelişen yeni edebiyat alanında verdiği şiirlerde, hak, adalet,
hürriyet ve medeniyet gibi kavramları işledi. Şiir ve manzumelerindeki felsefî yön
belirgindir. Terkib-i Bend, Terci-i Bend, Zafernâme bunlara örnek olarak verilebilir.
Daha sonra Abdulhamid tarafından diğer hürriyetçiler gibi İstanbul’dan
uzaklaştırılan Ziya Paşa, Suriye, Konya ve Adana valilikleri yaptı. 1880 yılında vefat
eden Ziya Paşa’nın Roussau’dan Emil, Viardot’dan Endülüs Tarihi, Choruel ile
Lavallee’den Engizisyon Tarihi isimli tercümeleri de vardır. Bkz. Ahmed Kabaklı, Türk
Edebiyatı, İstanbul 1968, v.2, s. 584 vd.; Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi,
Anadolu yay. C.10, s. 5640-5641, Türk Şiir Antolojisi, der. Mehmet Çetin, Ankara,
1991, C.1, s. 26.
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açısı kabul edilmezse, çoğunlukla yanlış olan sonuçlar çıkar.
Çünkü “ve fevka külli zi ilmin alîm” şeklindeki doğru söz 1
gereğince, her bilenin üzerinde başka bir bilici daha bulunur ki,
öncekinin ilmi, onun ilmini kapsayamaz
Meselâ, filozof Eflatun (Platon), felsefe ilminde çok maharetlidir, ama bağ ve bahçe işlerinde uzman bir bahçıvana göre
cahil kalır. Eğer Eflatun, “bahçe işlerinde ben, bahçıvandan
daha iyi bilirim” derse hata eder. Kendisinin bu konudaki
eksikliğini itiraf etmeyerek, bahçeyi kendi bildiği gibi düzenler
ve ağaç bakımı yaparsa, bahçenin kısa zaman içinde harab
olacağından şüphe yoktur.
“Ayn-i insaf gibi arife mizan olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi, irfan olmaz.” 2
Güvenilir ve bilgili biriyle yapılan istişare-de, incelenen
meselenin her türlü mahzurları ince ve dikkatli bir elemeden
geçirilir, şüpheli bir husus kalmaz. Bu nedenle, uygulamaya
konulduktan sonra bir kötülük ve yanlışlık dahi ortaya çıksa,
bunun sorumluluğu sadece o görüşü ortaya atana ait olmaz.
“Ekrin bi re’yike re’ye’l-gayre ve’s-teşir
Ferre’yu la yahfa ala isneyni
el-Mer’u miratun yera vechehu
Ve yera kafahu bi cem’ı mirateyni” 3
1

Kur’an-ı Kerim, 12/Yusuf/76 Biz dilediğimiz kimseyi (bilgice) yüksek düzeylere
çıkarırız, fakat her bilgi sahibinin üstünde her şeyi bilen (Allah) vardır.
2
Bu beyit Şair Talib’indir. Ziya Paşa’nın, 17. yy. şairlerinden olan Talib (ö.
1707)’den verdiği bu mısraları Nihat Sami Banarlı şu şekilde veriyor. Çeşm-i insaf
gibi kamile mizan olmaz/ Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz./Eylersen her ne kadar tuti’ye talim-i lisan/Sözü insan olur amma özü insan olmaz. Kütahya ve Erzurum
kadılıklarında bulunan ve aynı zamanda bir musiki sanatkârı olan Şair Ta-lib’in
küçük hacimli Divan’ı henüz basılmamıştır. Bkz. Banarlı, a.g.e., C.2., s. 977.
3
Birkaç gramer hatası ile birlikte düşündüğümüz zaman muhtemel anlamı şudur:
Kendi görüşünü başkasının bakış açılarıyla/görüşleriyle mukayese yap ve istişare
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Bu beyit, insanların hikmetli sözleri ve düşünce farklılıklarını öğrenmelerinin gereğini vurgulamaktadır. O kadar ki, Hz.
Peygamber, ilmin merkezi iken “ve şavirhum” 4 ayeti ile
toplumu ilgilendiren her konuda onlarla müşavere etmekle/danışmakla görevlendirildi. İstişarelerde peygamberimizin seçkin
arkadaşlarından5 herkes zihnine gelen her fikri ve takip edil-mesini
uygun gördüğü yöntemi söylüyorlardı. Birçok defa, Hz.
Peygamber sahabenin görüşüne uydu. Seçkin ve güzide dört
halifeden sonra ve onların yöntemlerine uyan bütün yöneticiler
(melikler/krallar, sultanlar) meşveret usulünü kabul etmişlerdir.
Bu hikmetli yöntem, şimdi, yalnız İslâm dinine mahsus
olmayıp ondan önce de vardı ve uygulanıyordu. Hatta Roma’da Devlet-i Cumhuriyet hüküm sürdüğü asırlarda, her ne
zaman bir meselede (Senato) üyelerinin tamamı herhangi bir
ihtilaf olmaksızın ittifak etmişseler, halkın güvenliğine za-rar
gelirdi. Bunun üzerine üyelerin değişmesi gerektiği söylentileri meydanlarda dolaşmaya başlardı. Meclis üyeleri
muhtelif partilere (fırkalara) dağılarak, araştırma ve müzakereler yaptıkları her zaman, mecliste verilen kararların doğruluğundan kimsenin şüphesi kalmazdı.
Bugün gelişmiş Avrupa devletlerinde dahi danışma/müşavere yöntemi ile birlikte insanların farklı düşüncelere sahip
olması ve bunları tartışması (ihtilâf ve münazara) ilkelerine
itibar edilir. Bu nedenle Millet Meclisi üyeliğine alınacak vekillerin bir kısmını Hükümet, kendi fikirlerini ve yöntemle-rini
kabul edenlerden seçerken, diğer kısmını da kendine mu-halif

et/ Bir (doğru) görüş, iki kişi arasında kapalı kalmaz (Mutlaka biri doğruyu bulur).
Kişi, kendi yüzünü gördüğü bir aynadır./ İki aynayı bir araya getiren kafasını görür
(Kişi bir ayna ile yüzünü, iki ayna ile ensesini de görür, yani bir görüş ile yetinen
kişinin aynaya bakması gibidir, sadece kendini görür, ama görüşünü başka görüşle
mukayese eden kişi, karşıt görüşleri de bilir ve bu tıpkı kişinin kendi ensesini
görmesi gibidir.).
4
Kur’an-ı Kerim, 3/Al-i Imran/159.
5
Ashab-ı kiram.
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fikirlere sahip olduğunu bildiği
hususunda halka yardım ederdi.

kişilerden

seçilmesini

Bunun için parlâmento gündemine gelen her mesele,
birbirlerine zıt fikirlere sahip iki parti (fırka) arasında araştırma
ve müzakere konusu olmaktadır. Muhalifler istedikleri kadar
itiraz etmekte ve taraftarı oldukları fikrin propagandasını
yapmaktadırlar; güçleri yettiği kadar cevap vererek ve
karşısındakini cevap veremeyecek hâle getirerek ikna etmeye
uğraşabilirlerdi. Nihayet iki taraftan hangisinin görüşü, genel
kabul görürse, o tercih edilirdi. Üstelik muhalifler yaptıkları
itirazlar ve fikir farklılıklarından (ihtilâf) dolayı asla ayıplanmaz
ve cezalandırılmazlardı.
Eşitliği koruyan ve ona değer veren bir hükümet, icraatlarını ve eylemlerini bir gün bunlardan mesul olacağım düşüncesine uygun olarak yapar; muhalefetten ve itirazlardan
niçin korksun? Muhalefetin ortaya çıkan sorunların özüne dair
bilgisizliklerinden dolayı yapacakları itirazların cevapları ise
hazır olacaktır. Ortaya koydukları icraatlar ile millet ve ülke
için yapılan hayırlı hizmetlerinin iç yüzünü anlatmak ve bu
vesile ile hükümetin sadakat ve liyakatını halkın bakış açısına
sunmaktan daha güzel bir sebep olamaz. Bunun gibi
hükümetlerin itiraz ve muhalefetten korkmak şöyle dursun,
bilâkis, onlara teşekkür etmeleri gerekir.
İmdi, bu ilke her millette ve her asırda hareket noktası ve düstur
olduğu, özellikle de yüce İslâm dininin hükmünce açık ve net bir
âyet ile bunu yapmakla emrolunduğumuz halde, niçin bizim
devletimizde buna itibar edilmez? Ve farklı fikirlere sahip
olanların imhasına bu kadar çaba gösterilmesinin nedeni nedir?
Varsayalım ki, muhalif fikirler ortaya koyanlar, görüşlerinde
isabet etmemiş olsunlar ve onların ıslaha vesile olarak
düşündükleri hususlar, tam tersine uygulanması imkânsız ve
zararlı noktalardan oluşsun, bunları inandırıcı deliller ortaya
koyarak ikna edip susturmak yerine, niçin sadece şahsiyetlerine
95

Bekir Berat Özipek

husumet beslenir, meselenin özü bırakılıp, kişisel hususlar ile
uğraşılır? Kendi abdestinden şüphesi olmayan, muhaliflerinden
niçin korksun? Muhalifinin kişiliğine düşmanlık göstereceğine,
onun fikirlerini cevaplayarak, kendi görüşünü ispat ederek
susturmaya çalışmalıdır. Bunu yapacağına, kendisine itiraz
edenin vücudunu ortadan kaldırma sevdasında bulunursa,
yarasından gocunduğunu ilân etmiş olur.
Yeni Osmanlılar, ortaya çıktıkları ilk zamanlarından bu ana
kadar, gerek İstanbul’da iken, söz ve eylemleri ile yaptıkları
itirazlar ve muhalefet, gerekse Avrupa’ya hicretlerinden (göç
etmelerinden) sonra, çıkardıkları gazeteler ile ortaya koydukları
farklı düşünceler özetle bile bilinse, bütün Bâb-ı Âli’nin; yani
Bâb-ı Âli (Osmanlı Hükümeti)’de başkalarının görüşlerine
dikkat etmeden ve keyfî iş gören, ama önemli görevlerde
bulunanlar (Vezirler/Bakanlar) serkeşçe görüşleriyle icraat
alanına koydukları çareler ve teşebbüslerde görülmüş olan
hatalara düşmez; böylece de devlet ve milletin bu keyfî yönetim
yüzünden içine düştüğü tehlikeli ve yok edici durumdan
kurtulmak mümkün olurdu; zira ortaya konulan farklı bakış
açıları, yapılmak istenen ıslahatla ilgili olan hususları
içeriyordu. Hatta bu fikirler, Bâb-ı Âli’nin resmî yasaklarına ve
bütün yaptıklarının tersine olarak yayın araçları (gazete ve
kitaplar) vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nin her tarafına öyle
yayıldı ve halkın zihninde o kadar güzel anlayış ve kabul gördü
ki, (Yeni Osmanlılar tarafından) önerilen ıslahatların bir
kısmını, Bâb-ı Âli dahi, eksik de olsa, yürürlüğü koymaya
mecbur oldu.
**
Günümüz Türkçesine aktarılan bu metnin Osmanlıca özgün nüshası için,
Ebuzziya Tevfik’in hicrî 9. asırdan zamanına kadar en meşhur ediplerinin eserlerinden
seçmeler ve yazarları hakkındaki edebî değerlendirmelerden oluşan Numune-i
Edebiyat-ı Osmaniyye isimli antoloji mahiyetindeki eserinin İstanbul, 1329/13301912/1913 tarihli altıncı baskısının 272-276 sayfalarına bakılabilir.
Sadeleştirmede, Ferit Develioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat,
Ankara, 1999, ayet meallerinde ise, M. Esed, Kur’an Mesajı, Meal-Tefsir, (İşaret
Yay)., isimli eserler kullanılmıştır. Metindeki ayet ve şiirleri orijinal haliyle
verilmiş, dipnotta açıklama ve kaynaklar tarafımızdan yapılmıştır.
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Müellif Ebuzziya Tevfik (1848-19139) edebiyat ve düşünce tarihimiz açısından önemli bir kişi olup Matbaa-i Ebuzziya’yı kurarak, önemli eserler yayınlamıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Tevfik, 17 yaşında Namık Kemal ve
Şinasi ile dostluğa başlar ve edebiyat/düşünce çevresine girer. Hadika ve İbret
gazetelerinde başyazarlık yapan Tevfik, Siraç isimli günlük bir gazete de çıkarmıştır (1873). Tasvir-i Efkar gazetesinde Yeni Osmanlıların Sebeb-i Zuhuru
adıyla başladığı ve Yeni Osmanlıların Tarihi adıyla devam ettiği ve gazetenin
31/5/1909 tarihli sayısında başlayıp üç yüzü aşan tefrika ile siyasî düşünce tarihine
büyük bir katkıda bulunmuştur. Ayrıca Kemal Bey’in Tercüme-i Hali (1908) Şinasi
ile Mülâkat isimli çalışmaları da bu bağlamda önemlidir. Bkz. Nihat Sami Banarlı,
Resimli Türk Edebiyat Tarihi, c. 2, MEB, İstanbul, 1987, s. 970-972.

Notlar ve Sadeleştirme: Mevlüt Uyanık
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Bireysel Hürriyet Düşüncesi ve John
Stuart Mill*
H. Yücel Başdemir **

Devleti cehennem hâline getiren şey, insanların onu cennet hâline
getirmeye kalkışmasıdır. Hölderlin

Düşünce tarihinde hürriyet kavramı, birbiriyle bağdaşması zor
olan çok farklı anlamlarda; bazen sosyal, siyasî ve ahlâkî, bazen
irâdî, bazen de doğal-fizikî bir durumla ilgili olarak
kullanılmıştır. Kullanılan dilin yapısı, sosyal değişimlerin
kavramsal dokuyu etkilemesi, bu kavram üzerine fikir yürüten
düşünürün sahip olduğu zihniyet vs. sebeplerden dolayı biz
hürriyetin daha birçok farklı biçimlerde kullanıldığına şâhit
oluruz. Örneğin onun, zaman zaman bir güç, kapasite ve
yetenek, bir hak, bir ibâhe, bir bağımsızlık, bir müdahalesizlik,
bir tahakkümsüzlük, bir siyasal katılım, bir metot veya bir
kayıtsızlık anlamlarında kullanıldığına şâhit oluruz.
Bu farklı tasarımlar içinde bireysel hürriyet düşüncesi,
sosyal sorunlara pratik çözümler getirmesi açısından modern
çağın yükselen bir değeri hâline gelmiştir. Temelini antikçağın
sofistlerinden ve Orta Çağ’ın nominalist Kilise Babaları’ndan
*

Liberal Düşünce, Güz 2001, Sayı 24, s. 123-137.
Araş. Gör., Gazi Üniversitesi, Çorum İlâhiyat Fakültesi.

**
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alan bu düşünce, Yeni Çağ’da liberalizm denilen sosyal teorinin
belirleyici unsuru olmuştur.
Bireysel hürriyetin tek bir formu olduğu söylenemez. Ancak
farklılıklara rağmen, onun belirgin üç dayanağı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlar; doğal haklar, doğal hukuk ve Mill’in
gelişme öğretileridir. Doğal haklar ve doğal hukuk temelli hürriyet
düşüncesinin klâsik ifadesini John Locke (1632-1704) ve Thomas
Paine (1737-1809)’de buluyoruz (Erdoğan, 1997: 191). Tanrı’nın
yarattığı ilk şekliyle insanlar, doğal durumu ya-şarlar. Bu doğal
durum, eşitlik ve hürriyet durumudur. Bireyle-rin her birinin hakkı
karşılıklıdır. Doğanın bütün nimetlerinden eşit olarak faydalanmak
ve eşit yetkileri kullanmak, tüm insan-ların hakkıdır ve insanlar
güçlü bir Tanrı’nın uşağı olarak yara-tılmışlardır. Tanrı onları
birbirine eşit olarak yaratmıştır. O hâl-de hepsi, mallarını,
canlarını, organlarını ve hürriyetlerini koru-malıdırlar. Bu, doğa
yasasının gereğidir (Locke, Bölüm I). Bu-radan hareketle akıl,
insan doğasından yasalar çıkararak doğal hukuku oluşturur (Erdoğan, 1997: 19). Locke hürriyeti, doğal durumun ve insan doğasının
statik bir ahlâkî yapısının bulun-duğu varsayımı ile temellendirir
ve insanların buna bağlı olarak vazgeçilemez doğal haklarının
bulunduğunu ileri sürer.
Mill, hocası Bentham’ın da etkisiyle, hürriyetin doğal hak-lar
ve doğal hukuk teorilerine dayandırılmasına karşı çıkar. O, ahlâk
ve hürriyeti, soyut metafizik ilkelere değil, insan ey-lemlerinin
gözlenebilir özelliklerine dayandırır (Yayla, 1998: 83, 85).
Locke, insanın doğal haklarına kendinde bir değer verirken Mill,
hak ve hürriyeti birbirinden ayrı görür. Ona göre haklar ve
hürriyet, daha yüksek bir mutluluğa ve faydaya erişmesinin ön
koşulu olarak gereklidir (Donner, 1991: 162).
Bireysel hürriyetle ilgili bu kısa girişten sonra, şimdi onun
farklı anlayışlar içindeki yerini ve temel özelliklerini irdeleyelim.
İsaiah Berlin (1909-1997), hürriyetin mutluluk, iyilik,
doğallık, gerçeklik gibi itiraza açık birçok yorumu olan bir
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kavram olduğunu ve bu kavramın iki yüze yakın kullanımına
rastladığını söyler. Bununla birlikte Berlin’e göre bu kullanımlardan ikisi insanlık tarihi için oldukça önemli olup, bunlar,
negatif ve pozitif hürriyet tasarımlarıdır.

Negatif ve Pozitif hürriyet
Birincisi şu soruya cevabı içerir: “Bireylerin başkaları tarafından
müdahaleye uğramaksızın, bir şeyi yapabilmelerinin sınırı
nedir?” Bu, hürriyetin politik anlamıdır (Berlin, 1969: 121).
Müdahalesizlik olarak hürriyet de denilen negatif hürriyet,
bireylerin sırf kendilerini ilgilendiren özel bir yaşam alanı olduğu
düşüncesine dayanır. Bu, bireysel yaşam alanıdır ve ahlâkî olarak
üzerine düşen görevi yerine getiren bireyin yaşa-mına asla
müdahale edilemeyeceğini vazeder (Donner, 1991: 162).
Genellikle liberalizm ile özdeşleştirilen negatif hürriyet
düşüncesi, bireyin dışarıdan gelen bir zorlama altında kalmak-sızın
davranabilmesidir. Bir birey, davranışlarına başkaları tara-fından
müdahale edilmediği ölçüde hürdür. İnsanın bir dış mü-dahaleye
maruz kalmadan davranabildiği alan ne kadar geniş ise hürriyeti de
o kadar geniştir (Yayla, 2000b: 174). Burada bi-reysellik, negatif
hürriyetin anlamsal dokusunun temel kavra-mıdır. Bu yüzden
negatif hürriyete bireysel hürriyet de denilir.
İkincisi ise, kişinin kendisi ile ilgili kararlar alması ve kendisinin efendisi olma isteğinden çıkan pozitif hürriyettir. Buna
göre hürriyet, sadece politik bir anlamı içermez. O aynı zamanda
ahlâkî, psikolojik, irâdî ve doğal-fizikî bir durumla da ilgilidir.
Temelini antik çağda Platon’dan alan bu anlayış, yeniçağda
Spinoza ve Hegel’in bilinçsizce disipline ettiği “aydınlanmacı
rasyonalizm”in bir ürünüdür (Berlin, 1969: 131-2, 142). Burada
insan aklı, sosyal düzenin tesisinde tek yetkin kaynak olarak
görülür (Yayla, 2000a: 121).
Bu ayrımı, Berlin’den önce Benjamin Constant (1767-1830),
antik ve modern hürriyet şeklinde yapmıştı. O, pozitif hürriyeti
antik çağın, negatif hürriyeti de modern çağın bir düşüncesi
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olarak görüyordu (Gray, 1995: 21). Cons-tant’tan sonra 19. yy.
neo-liberalizminin ilk ve en önemli temsilcisi olan T. H. Green
(1836-1882), ayrımı uzlaştırma-cı bir yaklaşımla ortaya koydu.
Ona göre bunlar birbirine zıt anlayışlar değildi. Green, özellikle
Hegel’in idealist felsefe-sinden etkilenerek, pozitif hürriyet
anlayışını temel alan bir yaklaşımla bireysel yaşamda devletin
rolünü artıran bir anla-yış önerdi. Bu açıdan hürriyet, sadece
bireysel değil, aynı za-manda toplumsal bir kavramdı (Yayla,
2000b: 175, 222; Er-doğan, 1998a: 11). Ancak bu kategorik
ayrım, sadece hürri-yetin mahiyetine ve tarihî seyrine ait
değildir; bunların insa-na, insan aklına ve sosyal yaşamın
mahiyetine ilişkin iki faklı zihniyetin ürünü olduğunu
söyleyebiliriz. Berlin’in de ifade ettiği gibi, pozitif hürriyete
inanç, monist bir sosyal felsefeyi gerektirirken; negatif yorum,
insanların inandıkları değerleri tek bir üstün ilke altında bir
hiyerarşiye bağlamayı imkansız görür (Erdoğan, 1998a: 24).
Şimdi bu farkı, düşünce tari-hinin iki büyük düşünürü, Hayek
ve Hegel’i merkeze alarak daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaya gayret edelim.

İki Farklı Zihniyet
George W. F. Hegel (1770-1831), dünyanın evrensel/nesnel bir
amacı bulunduğunu söyler. Bu amacın taşıyıcısı akıldır ve ne
amaç ne de akıl asla tikel ve sonlu değildir. Tüm dünya tarihi,
evrensel aklın kendini hür kılma amacının görünüşüdür. Akıl,
dünyaya egemendir ve dünya tarihinde her şey akla uygun
olmuştur. Felsefî dünya tarihi, halkların somut tinsel ilkesini ve
bu ilkelerin tarihini göz önünde bulundurur; tek tek durumlarla
değil, bütüne yön veren genel bir düşünce ile uğraşır. Buradaki
genelin rastlantısal görünüşlerle işi yoktur. Tarihin gidişi, aklın
tasarladığı ve eylediği gibidir (Hegel, 1995: 31-9). Hegel’e göre
tarih, evrensel tinin tarihidir. Önce kendinde varlık olan
evrensel tinin kendisini tarihe ve doğaya açmasıyla sosyal
yaşam da başlamış olur. Sosyal yaşamın ilk şekli, doğal
durumdur. Ancak, insanlar bu doğal durumda, doğal haklara
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sahip değildir. Doğal durumda hürriyetten bahsetmenin tarihsel
geçerliliği yoktur. Hürriyet, doğanın idealitesi olarak dolaysız
ve doğal bir şey değil, aksine kazanılması gereken bir şeydir
(Hegel, 1995: 116-7). Hürriyeti yalnız biçimsel, öznel anlamda,
onun asıl özünü meydana getiren nesne ve amaçlardan
soyutlayarak ele almak doğru değildir. Böylelikle bireyin
içgüdüsü, istekleri ve keyfî davranışları hürriyet olamaz.
Bunların sınırlandırılması, hürriyetin sınırlandırılması değildir;
aksine bu sınırlama, hür olmanın koşuludur. İnsanın doğasını
meydana getiren şey, Tin’in hürriyetidir. Dünya Tini’nin
haklılığı da bireysel haklılıkların ötesindedir (Hegel, 1995:
104,109).
Hegel’e göre doğal ve sosyal yaşam, Dünya Tini’nin ürettiği
kavramların zorunlu tezâhürüdür. Doğal yaşam bilinçsiz bir
tezâhürken, sosyal yaşamdaki bireyler, bilinç sahibidirler ve
bilinçleri sayesinde onlar, tarihe hükmeden evrensel yasaları
varlıktan çekip çıkarırlar ve bilirler. Tarih sürecindeki evrenseli
bilmek ve ona itaat etmek, hürriyete götüren yöntemdir (Hegel,
1995: 40, 111).
Friedrich A. von Hayek (1899-1992) ise, hürriyeti, kişinin
kendi kararlarına ve plânlarına uygun bir şekilde eylemde
bulunabilmesi veya başka birinin keyfî isteğinden bağımsız
olması şeklinde tanımladıktan sonra, hürriyetin sadece insanlar
arası ilişkilerle irtibatlı olduğunu söyler. Fiziksel dünyanın
yanında insanın kendi iç dünyası, zihnî ve fiziksel yetenekleri
ile ilgili durumları hürriyet çerçevesinde ele alınacak konular
değildir. Çünkü Hayek’e göre hürriyet, doğal-fizikî (ve tarihî)
değil, sosyal bir olaydır; ancak sosyal ilişkiler bağlamında var
veya yok olabilir (Yayla, 1993: 22). Bu anla-mıyla bireysel
hürriyet, insanın eylemini kendi bilinçli irade-siyle
yönlendirmesi şeklindeki iç hürriyetten ve onların tercih
imkânlarının artırılması şeklindeki iktidar anlamındaki hürriyetten farklıdır. Bireysel hürriyetin değeri, uygarlığın gelişmesine imkan vermesinden ve insanlığın maddî ve kültürel
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ilerlemesinin dinamiği olmasından ileri gelmektedir (Erdo-ğan,
1998a: 17). Kısacası Hayek’e göre hürriyet, eylemde bulunmayı
veya bunun için bazı araçlara sahip olmayı değil, sadece
eylerken müdahaleye maruz kalmamayı ifade eder.
Hegel, hürriyeti sosyal yaşamın ortaya çıkardığı bir sorun
olarak görmez. O, dünya tarihinin bir sorunudur ve tarih, bir
süreç olduğu için hürriyetten değil, ancak hürriyetleşmeden
bahsedilebilir (Öner, 1995: 83). Hürriyeti elde etmek, insan
aklının evrenseli kavraması ile “tarihin sonu”nda mümkün
olacaktır. Eğer insan bu sürece hizmet eder ve bunu başarırsa
kendini gerçekleştirmiş olarak hür olacaktır. Hürriyetin bu
şekildeki yorumuna daha sonraları Berlin ve Hayek başta olmak
üzere liberal düşünürler, Hegelci pozitif hürriyet adını
vermişlerdir (Gray, 1995: 57). Elbette Hegelci yorumun tüm
pozitif hürriyet düşüncesi için genelleştirilmesi doğru olmaz.
Ancak genellemeyi, bu düşünce tarzının insan aklına duyduğu
aşırı güvenle, sosyal yaşamın tek bir evrensel doğruluk fikri
çerçevesinde kurgulanabileceği inancını taşıdığı şeklinde
yapabiliriz. Bu şekilde hürriyet öğretisi, âdeta bir itaat
öğretisine dönüşebilmektedir.
İnsanın anlama çabası, saf teorik bir bilinç çabası değildir.
Çünkü insan bilinci, kişinin sosyal yaşama iştiraki ve bu yaşamla
çağdaş olmasının yanında, kendi kendine çalışan iradî temayül
ve gidişlerin her ikisi ile ortaya çıkan ve teorik olmayan unsurlar
tarafından şekillenir. Buna göre, insanoğlunun bütün bilgisi bir
duruma-bağlılığın ve aynı zamanda sosyo-tarihsel durumların
sağladığı bir bütünün eseridir. Her bir çağ, kendi düşünce tarzı
ile gelişir. Bu tarzlar arasında da bire bir ilişki olması
imkânsızdır. İnsan ilişkilerinde bu tarzları şekillendiren, sosyal
koşullardan bağımsız bir akıl yoktur. Aklın, pratik ihtiyaçları
gözetmeksizin sosyal sorunlara teorik çözümler üretmesinin
mümkün olduğu iddiası, özcülük ve evrenselcilik olarak
isimlendirilen felsefî bir zihniyetten mülhemdir. Hayek buna
saf/kurucu rasyonalizm adını verir.
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Kurucu rasyonalizm, Hegel’de olduğu gibi, tabiat evreninin
dışında, insanın içinde yaşadığı kültür ve toplumun müesseselerini dizayn etmeye muktedir, fakat ondan bağımsız bir
akıl cevheri anlayışıyla yakından ilgilidir. Buradaki temel
sorun, “aklın sosyal düzenin oluşum ve işleyişindeki yeri” ile
ilgilidir. Buna göre kurucu akıl, bilimsel çalışmalarda en yetkin
araç olarak kullanıma sokulmasının yanında, ayrıca hürri-yetin,
ahlâkın, adaletin ve ilerlemenin de yegâne kaynağı ola-rak
kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, insan hayatında fonksi-yonel
olabilecek diğer bütün unsurları ve kurumları bir ke-nara itme
eğilimi güçlenmiş ve “akıl, sosyal düzenlerin tesi-sinde tek
yetkin kaynak olarak görülmüştür” (Yayla, 2000a: 121). Oysa
ki akıl, insanın içinde yaşadığı doğal ve sosyal çevreye bir
intibaktır ve toplumun yapısını belirleyen mües-seselerle daimî
bir karşılıklı etkileşim içinde gelişmiştir. Bu, kurucu
rasyonalizme karşı olarak, Hayek’in tabiriyle “evrimci
rasyonellik”, Popper’ın tabiriyle de “tenkitçi rasyonalizm”
(Hayek, 1996: 28, 45; Popper, 1994: 46)dir.
İlk bakışta, bir kimsenin kendisinin efendisi olması isteğinden çıkan pozitif yöntemle, başkalarını ilgilendirmeyen
eylemlerde müdahaleye maruz kalmama şeklindeki negatif
yöntem arasında büyük bir mantıkî ayrım yokmuş gibi görünür.
Ancak bu iki anlayış, tarihsel olarak farklı istikametler-de
gelişmiştir. Benlik hâkimiyeti olarak da isimlendirilen po-zitif
anlayışta insan, bir tarafta baskın bir ben’i, diğer tarafta ise
mevcut eldeki hazları kovalayan ve çağrılınca itaat eden alçak
ben’i taşır. Baskın ben, akıl ve yüksek şahsiyet taşır; ira-deyi
memnun edecek amaç ve projeler kurar; akıldışı etkiler-den
uzaktır. O, gerçek ben’dir ve bireyden daha geniş bir şey olarak
izah edilir. Birey, kolektif yaşamın bir parçasıdır (Ber-lin, 1969:
131-2). Dünyayı yöneten rasyonel öncüller ve özel gelişim
kanunları vardır. Sosyal yaşam, matematik ve fi-zikten ayrı bir
analoji ile anlaşılamaz. İnsan, fizik ve matema-tiğin diliyle ifade
edilebilecek statik bir mahiyete sahiptir. Onun her çağda ve her
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yerde ihtiyaçları aynıdır. Bazen teo-lojik (=ilâhî) bazen de
materyalist terminolojinin ürünü olan bu anlayışa göre,
toplumsal hayata hükmeden evrensel doğa yasaları, bireyler
tarafından benimsendiğinde, uyum içinde mükemmel bir
toplum meydana getirmek mümkün olacak-tır. Tıpkı zihninin
dışındaki bir matematik teoremini anlayan bir öğrencinin veya
kendisinin bestelemediği bir müzik bes-tesini icra eden
müzisyenin durumu gibi, insanın tabiat ev-reni dışında varolan
verilmiş yasaları anlayarak özümsemesi, kendisinin efendisi
olması için yeterlidir. Bunlar özellikle Hegel ve Marx’ın
rasyonalist ve sistemci toplum tasarımlar-dır (Berlin, 1969: 1403).
Pozitif yoruma göre hürriyet düşüncesi, insanın kendisini
yönetmesi ve kontrol etmesi dışında, engellemenin olmadığı
negatif bir alan düşüncesini ihtiva etmez. Çünkü hiçbir şeyin insanı etkilemeyeceği bir boş alan yoktur. İnsan, rasyonel bir var-lık
olarak kendi yoluna gitmeyi isteyemez. Çünkü insanın olan-dan
başkasını isteme lüksü yoktur. Bu yüzden o, asla karşı koyamayacağı rasyonel amaç olarak her şeyi yöneten ilkeleri, mantık, matematik, fizik kanunlarında ve sanatın kurallarında oldu-ğu
gibi özüne uydurmalıdır. Bu, pozitif kurtuluş doktrinidir.
Genellikle birbirine benzemeyen ve her biri diğerine karşıt olan
nasyonalist, komünist, otoriteryan ve totaliteryan amentülerin
çoğunun özünde olan, bu düşüncenin sosyalleşmiş formlarıdır
(Berlin, 1969: 144). Popper ise bunu şöyle ifade ediyor: “Evren-sel
doğruyu, hakikati bulduğuna inananlar, bu hakikatin başkaları
tarafından da paylaşılmasını arzularlar. Tüm totalitarizmlerin ve
despotizmlerin kaynağı budur.” (Popper, 1967: 146).
Sonuç olarak, pozitif hürriyet düşüncesi açısından yaşamın
doğa fenomenlerinde olduğu gibi homojen/basit olduğunu
düşünülür ve tabiat evreni ile doğal ve sosyal yaşamın ortak bir
analoji ile kavranılması mümkün görülür. Buna göre fizik bilimi
ne ise, tarih ve toplum bilimi de öyledir. Sistemciliğin bir sonucu
olarak, irâde hürriyeti, zorunluluk doktrini ve sosyal hürriyet,
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ortak bir tartışmanın konusu olarak görülür. Bu, yaşamla ilgili
açıklamaların karmaşık olmasına neden olur. Bu şekilde sosyal
ihtiyaçlardan uzak toplum teorileri, baskıcı yönetim tarzları olarak
ortaya çıkar. Negatif hürriyet düşüncesi ise hayatı karmaşık görür
ve tabiatın ancak farklı analojilerle anlaşılmasının gerektiğini
varsayar.
Hürriyetin negatif ve pozitif yorumunu bu şekilde temel
öncülleri ile verdikten sonra, şimdi John Stuart Mill’in negatif
(bireysel) hürriyeti nasıl temellendirdiğine ve ana öncüllerinin
ne olduğuna temas edelim.

John Stuart Mill
John Stuart Mill (1803-1876), felsefe tarihinde liberalizm olarak
isimlendirilen siyasî geleneğin bir temsilcisidir. Mill, liberal
teorinin ana unsurlarından biri olan bireysel hürriyet anlayışını
en edebî biçimde ele alan ve onun kavramlaşma sürecine en çok
katkıda bulunan düşünürdür. O, bireysel hürri-yeti, ilk kez
sistemli bir biçimde faydacılık ahlâkı (utilitaria-nism) ve ahlâk
bilimleri ve doğa bilimleri ayrımı ile temellen-dirir. Mill’in
bireysel hürriyeti savunmak için yazdığı On Li-berty (Hürriyet
Üzerine) adlı denemesi, daha sonraları bu li-teratürün baş yapıtı
olarak kabul edilmiştir.
Ölümüne yakın bir dönemde yazdığı Autobiography’sinde
Mill, On Liberty’nin bütün diğer eserlerinden daha fazla ayakta
kalacağına inandığını söyler. Çünkü ona göre bu deneme, modern
toplumlarda huzurun sağlanması için gerekli olan değerleri ortaya
koymuştur. Bu huzur, ancak insanın doğasına tam bir hürriyet
verilmesi ve toplumda geniş bir çeşitliliğin sağlanması ile
mümkün olabilir (Mill, 1964: 150). Yine Mill, aynı eserinde
kendisini radikal bir demokrat olarak tanımlar ve kendinden önce
hiçbir düşünürün insan doğasının hürriyeti ve çe-şitliliği
konusunda genel bir tasarıma sahip olmadığını söyler. Ancak o, bu
düşünceyi ileri sürerken kendisinden önceki bazı yazarlardan
faydalandığını da inkâr etmez. Bu yazarlar, Alman-ya’da Wilhelm
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von Humboultd, İngiltere’de William Maccall ve Amerika’da Mr.
Warren’dir. O, özellikle “bireyin hükümran-lığı” fikrini
Warren’den aldığını söyler (Mill, 1964: 150-2).

Mill’in Hürriyeti Temellendirmesi
Ahlâk Bilimlerinin Mantığı: Mill, insan doğasının ve sosyal
olayların mahiyetinin doğa fenomenlerinden farklı olduğunu
savunur. Doğa fenomenleri, kesin bir bilimin konusudur ve
genellikle (örneğin meteoroloji, tahminlerle çalışan bir doğa
bilimidir) statik yasalarla çalışır. Oysa insanların his, düşünce
ve eylemlerini konu alan kesin bir bilim yoktur. Fizikî şartların
statik olmasına rağmen zihnî olgular daima bir değişim ve
dönüşüm geçirirler. Bu yüzden birincileri konu edinen doğa
bilimleri, sürekli bir kesinliği ararken, insan edimlerini ele alan
Ahlâk Bilimleri’nde kesinlik aranmaz (Mill, 1987: 33, 42).
Etoloji (insan doğasının mahiyetini araştıran bilim), psikoloji,
sosyoloji, tarih gibi ahlâk bilimleri, matematik diliyle ifade
edilmiş kanunları kabul etmez. Örneğin etoloji, insanın
mahiyetine ilişkin tecrübî kanunlar koyabilir; ancak “onlar asla
insan eylemlerinin nihaî kanunları olamayacağı gibi, insanın
mahiyetinin de ilkeleri değildirler.” Bu kanunların, ancak
tahminî genelleştirmeler olduğu söylenebilir. Çün-kü insanın
his, düşünce ve eylemleri, karmaşık olgulardır ve onlardan bir
astronomi kanununun kesinliğini beklemek mümkün değildir
(Mill, 1987: 10, 47, 63). Mill’e göre Augus-te Comte’un en büyük
yanılgısı bu idi. O, Comte’un Pozitif Siyaset Sistemi adlı eserine
tepkisini şöyle ifade etmektedir: “Mazinin derinlerine karşı en
şiddetli muhalefeti göstermiş olan modern ıslahatçıların
bazıları, ruhanî hâkimiyet hakkı ilân etmekte ne kiliseden ne de
mezheplerden hiç de geri kal-mamışlardır. Özellikle de Mr.
Comte’un sosyal sistemi, Systéme de Politique Positive isimli
eserinde izah ettiği gibi, toplumun birey üzerinde, eski filozoflar
arasından en sert di-siplin taraftarlarının siyasî amaçlarında
tasarladıkları her şeyi geride bırakan tarzda bir baskı kurmasını
hedeflemektedir.” (Mill, 1997: 25). Ayrıca Mill, Auguste Comte
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and Positivism adlı eserinde de Comte’a karşı bu eleştirilerini
devam ettirir. Öncelikle kitabın ilk bölümünde Comte’un insanlığın gelişi-mini üç aşamada ele almasını eleştirir ve delillerinin yetersiz olduğunu söyler (Mill, 1993: 11, 12). Diğer
taraftan Mill’e göre Comte’un insanlık dini (Mill, 1993: 126),
insanî amaç-lar arasında tam birlik ve her şeyi aşırı sistematize
etme (Mill, 1993: 141) düşüncelerinde hürriyet ve bireyin
kendinden-liğine yer olması mümkün değildir (Mill, 1993:
123). Eleş-tirinin bu denli şiddetli olmasının sebebi, pozitif
yöntemin Comte tarafından sosyal bilimlere ve pozitif bilimlere
aynı şekilde uygulanması ve bunun sonucu olarak yaşamın
siste-matize edilmesi idi.
Doğa Bilimleri, olguları gözlemleyerek onlar arasındaki sebeplilik bağlantısını bulmayı ve bunu matematiksel bir dille
ifade etmeyi amaçlar. Tümevarımla ulaştığı bu yasalarla, sebepleri bilinen bir olayın önceden kestirilmesi Doğa Bilimleri’nin temel özelliğidir. Pozitif bilimlerdeki bu yöntemi ilk
kullananlar Bacon, Galileo ve Descartes’dır. Buna göre “insan,
doğa ile ilgili her şeyi bilemez. Biz sadece fenomenleri
bilebiliriz. Fenomenlerin bilgisi ise mutlak değil, görelidir. Biz
olguların özünü veya gerçek modunu bilemeyiz; sadece on-ların
diğer olgularla olan ilişkilerini bilebiliriz (Mill, 1993: 6).
Ancak Ahlâk Bilimleri bize bu fırsatı da vermez. “Toplum
durumları, bütün daha büyük karmaşık sosyal olguların, aynı
zamanda meydana gelme durumlarıdır. Bunlar, toplumda ve
onun her katmanındaki bilgi, zihnî ve ahlakî kültür aşaması
yanında endüstri, barış ve onun devamı; toplumun mutat
olayları, bir sınıfın diğer sınıflarla olan ilişkisi, insanlığı her
şeyden daha çok meşgul eden genel inançlar, yönetimin şekli,
kanun ve geleneklerin durumlarıdır” (Mill, 1987: 101). Bu açı-dan
Comte’un üç hâl yasası teorisi, onun pozitif yöntemi ile pa-radoks
hâlindedir. Çünkü bu teori, pozitif yöntemden çıkmaz.
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Bu karmaşıklığa bağlı olarak Mill, insanî/sosyal durumu bir
şüphecilikle ve buna bağlı gelişme öğretisi ile ele alır. Bu
anlayış onun bireysel hürriyet düşüncesinin temelini oluşturur.
Ona göre toplumda statik yasaların bulunduğunu söylemek, bir
“yanılmazlık taslama”dır veya mevcut sosyal yapının
mükemmelliğini iddia etmektir. Oysa mükemmel değil, ancak
daha iyiyi arayan bir toplumdan bahsedilebilir. Toplum için iyi
olanı bulmanın yolu ise, düşünce ve tartışma hürriyetini temin
etmektir (Mill, 1997: 32).
İnsan Doğasının Mahiyeti: İnsan doğasının gelişimine
gelince, nasıl ki bitkiler ancak kendileri için uygun doğal ortamlarda yetişebiliyorsa, insanlar da kendilerindeki potansiyeli
açığa vurma imkânını, sadece uygun koşullar altında
bulabilirler. Bu sebeple kuraklık bir bitki için neyse, çeşitlilikten yoksun, sırf alışılmış hayat tarzları da insan için odur. Bir
bitkinin yetişebilmesi için sadece toprağın yeterli olmaması
gibi, Mill de, insan doğasının gelişimi için tek bir unsurun
yeterli olamayacağına inanır. Bu gelişimi sağlamak için insan
doğasının ihtiyaç duyduğu bütün koşulların sağlanması ge-rekir
(Yürüşen, 1996: 173). Böylece Mill, sosyal yaşam için statik
yasaları reddedip, bu alanda evrimleşmeyi kabul etmesi gibi,
Locke’un aksine, insanın da statik bir doğasının bulun-madığını
kabul eder.
Fayda Ahlâkı: Mill, sosyal şüpheciliği ahlâk bilimlerinin
mantığı ile temellendirirken sosyal gelişmeyi fayda ahlâkına
dayandırır. Mill’e göre “ahlâkta her hareket, bir gaye için yapılır;
hareket kuralları hizmet ettikleri gayeye göre bir vasıf, bir renk
alırlar”. Bu gaye, kanıta ihtiyaç duymayacak şekilde apaçık
olmalıdır. Başta sezgici, tümevarımcı, ödevci (deontolojik) ahlâk
teorileri olmak üzere, deneyle elde edilmiş veya muhakeme
yoluyla bilinçten çıkarılmış, genel ahlâk yasaları or-taya koyan
teorilerin ilk kanıtları apaçık değildir. Bu ahlâk okullarının hepsi,
genel ahlâk yasalarının gerekliliğinde direnirler. Oysa Mill’e göre
eylemin genel bir yasadan çıkması mümkün değildir. Bir yasaya
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ulaşmak için eylemin bir ölçüsü, bir amacı olması gerekir. Bu
ölçüyü ortaya koymaksızın bir ahlâk yasasından nasıl
bahsedilebilecektir? Genel yasanın kendisi bir ölçü olamayacağı
gibi, eylem de bu genel yasadan çıkamaz; aksine yasa eyleme
ölçü olan ve son amaçları gözeten apaçık bir yasa olmalıdır (Mill,
1986: 3-8).
Genel bir ahlâk yasasına güdülenerek yapılan kişisel bir
eylem, ahlâkî değildir. Eylemin ahlâkîliği onun nesnel sonuçlarında ortaya çıkar. Eylemlerin, evrensel bir yasaya uygun-luğu
ile değil, sonucunda sağlayacağı fayda ile değer kazana-cağını
savunan Mill, toplum için genel geçer yasaları reddet-tiği gibi,
genel geçer ahlâk yasalarını da reddeder; bunun ye-rine
eylemlerin amaçlarından ve bireyi bu amaca ulaştıran
araçlardan veya eyleme yön veren ilkeden bahseder. Bu, “fayda” veya “en yüksek mutluluk” ilkesidir. Bu ilke tüm insani
eylemlerin amacıdır (Mill, 1986: 60). Ancak, bunun bir bencillik olarak algılanması doğru değildir. Çünkü bu ahlâk oku-lu,
kamu mutluluğu ve manevî hazları öğütler. Bentham, hazlar
arasında hiçbir ayrım yapmayan monist ve bencil bir faydacılığı
savunurken, Mill’in faydacılığı hiyerarşiktir: Yüksek hazlar ve
düşük hazlar.
Bentham, bireyin hazzı/menfaatleri ile toplumunkiler arasında
bir ayrım yapmaz. 19. yy.’da yükselen orta sınıfın beklentilerine
uygun siyasî ve ahlâkî bir anlayış olarak ortaya çıkan Bentham
faydacılığına göre toplumun her bireyi amansız olarak kendi
menfaatlerinin peşine düşmeliydi. Hiçbir birey, toplum
menfaatini kendisine kaygı edinmek zorunda değildi. Çünkü
“bireyin menfaatine olan şeyi anlamaksızın, toplumun menfaati
hakkında konuşmak beyhude olurdu. Toplumun menfaati, onu
meydana getiren üyelerinin menfaatlerinin top-lamı idi”
(Bentham, 1781: Bölüm I, Kısım VI/V). Bentham için sosyal
gelişme, bireylerin sırf kendi hazlarının/ menfaatle-rinin peşine
düşmesinin doğal sonucu iken, Mill, bireyin haz duygusu ile
toplumun mutluluğu arasında bir ayrıma girişir. Toplumun
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menfaati birinci dereceden ilkedir. Buna karşın bi-reyin kişisel
amaçları da vardır. O, toplumsal ilerlemeye katkı-da bulunurken,
aynı zamanda bu amaçlarının da mücadelesini verir. Bunlar zihnî
ve moral gelişme, aile sevgisi, vatanseverlik, şahsî itibarın
ilerlemesi gibi onun kendisini geliştirmesine yö-nelik ilkelerdir,
ki bunlara ikinci dereceden ilkeler denir. Bun-lar, failin sadece
kendisini ilgilendiren amaçlardır ve birincil il-keye göre daha
değersizdirler (Wollheim, 1991: 256).
Mill, bireysel hayatın değerlerinin, toplumsal mutluluğu
artıracak vasıtalar olarak kullanılmasından yanadır. Bireysel
hazla toplumsal mutluluk çatışmaz. İnsanın zihnî gelişimini
sağlayacak şekilde davranması, ikincil bir durum olsa da, en
yüksek mutluluk ilkesine hizmet edecektir (Mill, 1986: 37-40).
Bu şekilde Mill, aslında hazla mutluluğu birbirinden ayır-mış
oldu. Ona göre toplumun mutluluğu ile bireyin haz duy-gusu ayrı
fenomenlerdi. Dolayısıyla o, bireysel yaşamın gerek-leri ile ilgili
delillerinin çoğunu Aristippus’un haz ahlâkından (hedonism)
alırken, sosyal yaşam için Aristotales’in mutluluk ahlâkına
(eudaemonizm) başvurdu. O, bu ikisini birbirine ka-tarak, birey
lehine toplumu, toplum lehine de bireyi feda et-mek istemedi.
Böylece Benthamcılıktan uzaklaşmış olan Mill’in bireysel
hazzı/menfaatleri imleyen ikincil ilkeleri, onun fayda-cılığa
bağlılığının bir ifadesi oluyordu (Wollheim, 1991: 271).
Bu durumda Mill için sosyal yaşamın temel amacı, fayda ve
daha fazla mutluluktur. Ancak, bu amacı gerçekleştirecek araç-lara
ihtiyaç vardır. Bir araç olarak hürriyet, toplum menfaatle-rinin
korunması ve toplumsal işbirliği için makul şartlar sağlar. Bu
açıdan hürriyet, en yüksek faydanın en iyi aracıdır (Donner, 1991:
167). Bireysel ve toplumsal mutluluk için hürriyet ge-rekli
unsurdur. Çünkü bir güvenlik ve özerklik zemini olmaksı-zın
mutluluğun elde edilemeyeceği açıktır. Bu yüzden bireyler için bu
zeminin oluşturulması, daima gelişmeyi arzu eden bir toplum için
kaçınılmazdır. Bu anlayış, gelenek, toplum ve ka-nun baskısından
korunmuş bireysel bir yaşam alanının oluştu-rulması ile hayat
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bulabilir. Mill, doğa bilimleri ile ahlâk bilim-lerinin, yöntem ve
mahiyetleri açısından farklı olduğunu sa-vunarak (Mill, 1987:
101), bu konuda kategorik bir ayrıma gi-riştiği gibi, insan
eylemlerini de iki kısma ayırır.

Mahremiyet ve Kamusallık
İnsanların, “sırf kendilerini ilgilendiren” (mahrem) ve “başkalarının menfaatlerini etkileyen” (kamusal) şeklinde iki eylem
biçimi vardır. “Birey, kendisinden başka hiçbir şahsın menfaatini
ilgilendirmediği sürece, eylemlerinden dolayı topluma karşı
sorumlu değildir... Şayet eylemler başkalarının menfaatlerine
zararlı iseler birey, yasal cezalara ve topluma karşı sorumludur ve
itaate zorlanabilir” (Rees, 1985: 139). Bir kimseyi başkalarına
kötülük yaptığı için sorumlu tutmak kuraldır. Birey, başkalarının
menfaatlerine taalluk eden eylemlerinden dolayı, şahıslara ve
onların koruyucusu sıfatıyla topluma karşı hukuken sorumludur.
Ancak, bireyin hayat ve hareket tarzının yalnız bizzat kendisine
etki eden tarafına gelince, burada toplum için doğrudan bir
menfaat vardır. Burası insan hürriyetinin özel sahasıdır (Mill,
1997: 21-2). Bu sahaya “bireyin sadece kendi karakterinin değil
de başkalarının geleneklerinin ve âdetlerinin hareket kuralının
hâkim olması, hem insan mutluluğunun terkibine giren başlıca
unsurlardan birinin hem de bireysel (ve moral) ve sosyal
ilerlemenin baş unsurlarından birinin eksikliği olur” (Mill, 1997:
108).
Mill, gelişme ile bireysel hürriyet arasında kurduğu ilişkiyi,
Hürriyet Üzerine denemesinde Wilhelm von Humbouldt’tan
yaptığı alıntılarla destekler: “İnsanın gayesi -belirsiz ve geçici
arzuların telkin ettiği değil de, aklın ezelî ve değişmez işleyişinin
emrettiği gaye- insanın kudretlerinin tam ve birbirini tutan bir
bütüne doğru en yüksek ve en ahlâkî gelişmesidir. Her insanın
gayretlerini durmadan yöneltmesi gereken ve özellikle diğer
insanlar üzerinde faydalı olmak isteyenlerin gözlerini üstlerinden
ayırmamaları gereken hedef, kudret ve gelişmenin bireyselliğidir;
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bunun da iki şartı, hürriyet ve durumların çeşitliliği olup, bunların
birleşmesinden bireysel kudret ve çeşitlilik meydana gelir. Bu
çeşitliliğin her biri diğerine karışarak orijinalliği meydana getirir”
(Mill, 1997: 110).
Bireyler için oluşturulacak bir güvenlik ve özerklik zemini
ile bireysellik, özerklik ve çeşitlilik temin edilecek ve bu şekilde sosyal yaşamın mutat (=yerleşik) düşünceleri yerini dai-ma
daha orijinallerine bırakacaktır. Mill’in inancı, ancak bu şekilde
birey için fikrî ve ahlâkî ilerlemenin, toplum için de daha fazla
mutluluğun temin edileceği şeklindedir.
Ancak burada temel sorun, mahrem (bireysel) ve kamusal
olan davranışların birbirinden nasıl ayrılacağıdır. Mill, bunun
için zarar kavramını önerir. Ona göre, insanların birbirine
müdahalesinin tek meşru gerekçesi, nefsi müdafaa veya başkalarına gelecek zararı önlemektir. Bir insana müdahale etmek
için, onun eylemlerinin başkalarına zarar verdiği saptanmış
olmalıdır. Zararlı eylem ise hürriyetin konusu değildir. (Mill,
1997:18). Mill, zarar kavramının mahiyetini de açıklar.
Zarardan kastedilen, başkalarının maddî menfaatlerini
doğrudan/fiilî olarak etkilemektir (Rees, 1985: 174).

Liberal Gelenekte Mill’in Yeri
George Brenkert, Avrupa’da hürriyet anlayışlarını şekillendi-ren
üç siyasî geleneğin olduğunu söyler: muhafazakârlık, libe-ralizm,
radikalizm. Muhafazakâr düşünce, hürriyetin, gelenek-sel dinî,
ahlâkî ve sosyal değerlerin toplumun her bir üyesi tarafından
benimsenmesiyle mümkün olacağı inancındadır (Brenkert, 1991:
31). Liberal hürriyet ise, bireylerin tercih-lerini yerine
getirirlerken onların, toplumun ve devletin müda-hale etmemesi
gereken belirli, sınırlı bir yaşam alanlarının bu-lunması
gerektiğini imler. Brenkert’e göre burada bireyin ey-lem alanı
sınırlandırılırken,
devlet
müdahalesinin
sınırları
da
daraltılmaktadır (Brenkert, 1991: 65). Radikallere gelince, onlara
göre insanlar üzerinde baskıya sebep olacak tüm unsur-ların
114

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

ortadan kaldırılması ve kaderlerini topyekûn kendilerinin tayin
etmesi, hür bir toplumu oluşturur. Lenin, bunu şöyle dile getirir:
“Devletin olduğu yerde hürriyet yoktur; eğer hürriyet olacaksa
devlet de olmamalıdır” (Brenkert, 1991: 101-2).
Muhafazakârlık, sosyal kurumların mevcut yapısına, dolayısıyla geçmişe aşırı bir vurgu yaparken, Radikallik de bu kurumların topyekûn kaldırılması talebiyle, değişime aşırı vurgu
yapar. Karl Mannheim (1893-1947), geçmişi aşırı bir şekilde
idealize eden ve değişmez etkenlere şiddetle vurgu yapan muhafazadan yana kararın, düşüncenin tahrif edilmiş bir biçimi olan
ideolojileri üretme eğiliminde olmasına rağmen, değişim
tasarımının, geleceğe ve değişime rehberlik eden etkenlere aşırı
vurguda bulunarak ütopyaları üretme eğiliminde olduğu-nu
söyler. Ona göre, ideoloji ile ütopya arasında ne değişimi ne de
statükoyu keskinleştirecek, hayatın genel yapısını kavra-mada
gerçekçi bir düşünceye ihtiyaç vardır (Stark, 1961: 151). Liberal
düşünce geleneği, sosyal yaşamın akışına kendini bırak-ma
eğiliminde olup, değişim veya statükodan yana aşırı müda-haleyi
uygun görmez. Bu yüzden liberal teori, ne bir ideoloji ne de bir
ütopyadır. Diğer iki anlayış ise toplumun ve bireylerin içinde
bulunduğu duruma uygun ihtiyaç ve beklentileri gözet-mek yerine,
kuşatıcı/evrensel amaçlar etrafında birleşmiş arı ko-vanı gibi bir
toplumu arzularlar. Bu yüzden ideolojiler ve ütop-yalar,
kollektivist bir sosyal yapıyı vazetmekte birleşirler.
Kollektivizmde birey, üstün bir idealin aracı olarak görülür.
Bu yüzden insanın sadece kendisi ile ilgili olan bir bireysel
yaşam alanı olamaz. İnsanların neye ve nasıl inanacakları, nasıl
eyleyecekleri, evrensel akılla, tarihî determinizm veya
diyalektikle belirlenmiştir. Örneğin Spinoza, her insanın belli
bir şekilde yaşamak ve davranmak üzere belirlendiğini, bunun
bir yasası bulunduğunu ve buna “doğa yasası” dendiğini
söylemektedir. Ona göre aklı olan insanlarla akıldan yoksun,
ahmak ve deli insanlar arasında hiçbir ayrım yapılamaz. Çün-kü
her birey, ancak doğanın kendisini şartlandırdığı şekliyle
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eylemde bulunabilir. Bunun dışında hareket etmesi imkânsızdır. Her insan, doğanın hükmü altında yaşar. Bütün in-sanlar,
belli bir biçimde yaşamak ve davranmak üzere şartlan-mıştır
(Spinoza, Bölüm 4, Kısım 16). Dolayısıyla insanın doğası
statiktir ve her zaman ve her yerde temel, değişmez bir özelliğe
sahiptir. İster Hegel ve Marx’ta olduğu gibi tarihî
determinizmden, ister neo-Darvincilerde olduğu gibi naturalizmden, isterse de Auguste Comte’un bilimsel determinizminden alınmış olsun; bu terminolojide insan, değişmez
doğa kanunları tarafından yönetilir. Bu kanunlar keşfedilip
yaşama tatbik edildiğinde uyum içinde mükemmel bir toplum
meydana gelecektir. Bu açıdan kolektivizm, yaşam ve
tercihlerin bireyselliğine asla inanmaz.
Ahlâk ve sosyal yaşama dair önerilerinde Mill, ideoloji ve
ütopyaların belirlenimciliğinden şiddetle sakınır. Her ikisi de
bireyi ve toplumu aşan amaçlar vazeder; yaşamın gerçek
amaçlarını göz ardı ederler. Mill’e göre geleneğin baskısı her
yerde insanın ilerlemesinin karşısına dikilen engeldir; hürriyet,
ilerleme ve değişim her zaman ve her yerde baskı eğilimindeki
gelenekle çatışma hâlindedir. Değişimin yegâne kay-nağı
hürriyettir. Zira, hürriyet sayesinde ne kadar birey var-sa, o
nispette bağımsız değişim ve yenilik merkezleri vardır (Mill,
1997: 135-6). Böylece Mill, muhafazadan yana kara-rın gelenek
ve toplum baskısına (Mill, 1997: 116-7, 142) se-bep olacağını
söylerken, radikal veya ütopik diyebileceğimiz değişimi de
uygun görmez. Çünkü değişimi yönlendiren il-keler, toplumun
kendi iç dinamiklerinden çıkar. Sosyal sorunların çözümü,
toplumu meydana getiren bireylerin zihin-lerinden çıkan
fikirlerinin uzlaşması ile mümkün olacaktır.

Bireysellik Özerklik ve Çeşitlilik
Mill’e göre bireysellik ve gelişme aynı şeydir ve gelişmiş bir
toplum, ancak bireyselliğin işlenmesi ile mümkündür. Tüm
bireyleri birbirinin aynısı olan bir toplumda gelişme bekle116

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

nemez. Bütün bir milleti birbirinin aynısı yapma ve hepsinin
düşünce ve hareketlerini aynı düstur ve kurallarla idare etme,
insanlığa karşı işlenecek en büyük suçtur. Bireysellik olmaksızın gelişme mümkün olmaz. Gelişme, toplumun daha yüksek
bir mutluluğa erişmesidir (Mill, 1997: 122-38, 140). Mill,
bireysellikten, bireyin düşünce ve eylemlerinde başkalarına
zarar vermediği sürece toplum ve devlet baskısından korunmalarını anlar. Başka bir ifade ile bireysellik, bireyi ilgilendiren
yaşam (mahrem) alanına müdahale edilmemesidir. Bu bireyselliğin iki yönü vardır: Düşünce ve tartışma (ifade) hürriyeti
açısından bireysellik, eylem hürriyeti açısından bireysellik.
1. İfâde Hürriyeti Açısından Bireysellik: Burada bireysellik, en katı biçimiyle savunulur. Birey, neyi iddia ederse etsin, hiç kimsenin onu susturmaya asla hakkı yoktur. Düşünce ve
tartışmaya taalluk eden bütün işler, ortak yaşama sahasının ve
toplum baskısının dışındadır. Bireyin buradaki hürriyeti,
mutlaktır. Bunun tek bir istisnası vardır: Tartışma adabına
uymayan, tahrik ve tahkir içeren fena ve ahlâksız ifadeler,
tartışma hürriyetinin konusu olamaz. Çünkü tahkir ve ahlâksızlık ithamı, aynı zamanda bireyselliğe bir saldırıdır (Mill,
1997:173, 102-5). Mill’in ifade hürriyetinin dokunulmazlığını
anlatmak için kullandığı ifadeler oldukça çarpıcıdır: “Bir tanesi
hariç, bütün insanlar aynı fikirde olsalar ve yalnız bu kişi karşıt
fikirde olsa ve bu şahsın elinde kuvvet olsa, insanları susturma-ya
hakkı olamayacağı gibi, insanların da bu tek kişiyi sustur-maya
daha fazla hakları yoktur.” Bir düşünceyi susturmak, hem
yaşayan nesle hem de gelecek nesle karşı haydutluktur. Çünkü
bununla, çeşitlilikten doğacak ilerleme engellenmiş olacaktır.
Ayrıca “eğer fikir doğru ise, insanlar yanlış olanı doğru olan ile
değiştirmek imkanından mahrum edilirler; eğer yanlış ise, onlar
hemen hemen aynı derecede faydayı, yani doğrunun yanlış ile
çarpışması sonucunda, onun daha açık olarak anlaşılmasını ve
daha canlı tesir yaratmasını elden kaçır-mış olurlar. Boğmaya
teşebbüs ettiğimiz fikrin yanlış bir fikir olduğundan asla emin
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olamayız; hem bundan emin dahi olsay-dık, onu boğmak yine de
kötülük olurdu” (Mill, 1997: 30-1).
İfâde hürriyeti, insanlığın mutluluğu için şarttır. Mill bunun
kısaca dört sebepten dolayı şart olduğunu söyler:
1- Susturmaya çalıştığımız fikrin doğru olma ihtimali vardır.
O hâlde farklı fikirlere karşı yanılmazlık iddiasında
bulunulamaz.
2- Susturulan fikir, içerisinde hakikatin bir kısmını barındırabilir. Bu yüzden mevcut fikrin gelişmesi için biz bu hakikatlere ihtiyaç duyabiliriz.
3- İnsanların savundukları fikirlerin dayanaklarını bilmeleri
için, onu tartışmaya ihtiyaçları vardır.
4- Savunulan fikir, hakikat dahi olsa, tartışılmadığında
parlaklığını kaybeder ve ölür (Mill, 1997: 101).
2. Eylem Hürriyeti Açısından Bireysellik: Daha önce de bahsettiğimiz gibi Mill, birbirine indirgenmesi mümkün olmayan iki
eylem alanı bulunduğunu varsayar. O, pek basit ilke dediği hürri-yet
ilkesinde, bu alanları sınırları ile birlikte açıklamaktadır:
1. “Birey kendisinden başka hiç kimsenin menfaatlerini ilgilendirmediği sürece, kendi fiillerinden dolayı topluma karşı
sorumlu değildir.”
2. “Başkalarının menfaatlerine zararlı olan fiillerden dolayı
birey sorumludur: Eğer toplum, kendini korumak için
cezalandırmanın gerekli olduğu düşüncesinde ise, birey, o
eylemlerinden dolayı gerek sosyal, gerekse kanunî cezaya tâbi
tutulabilir.” (Mill, 1997: 18, 184).
Hürriyet ilkesindeki bu iki unsurdan birincisi, bireysel
hürriyeti tanımlar. Bireyin herhangi bir müdahaleye uğramamasının gerekliliği, bu unsurdadır. İkinci unsurda ise, bireyselliğin sınırına vurgu yapılır ve bu sınır, zorlandığında veya
aşıldığında, sosyal ve kanunî cezaların meşru olacağı söylenir.
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Bu şekilde Mill, bireyin eylem alanını sınırlandırırken, devletin de
müdahale alanını sınırlandırmayı hedefler. Bununla amaçlanan,
bireyler için tam bir güvenlik ve özerklik zemini oluşturarak onları
gelişme ve mutluluğun kazanılması için sos-yal sorunlara alternatif
çözüm önerileri üreten merkezler hâline getirmektir. Mill, bu
anlayışında bireyselliğin yanında iki önem-li kavrama daha dikkat
çeker: Özerklik ve çeşitlilik.
İnsanların birbirlerini taklit etme isteğinden başka bir şey
olmayan, sosyal düzenin mükemmelliğini iddia etmek mümkün
değilse, birey daha faydalı olana erişmek için projelerini
kurmalıdır. “Hiç kimse, insanların kendi yaşayış tarzlarına ve
kendi işlerinin sevk ve idaresine, kişinin bizzat kendi düşünüşünden veya bireysel karakterinden, ne türlü olursa olsun, bir
özellik katmaması gerektiğini iddia edemez. Kendi yaşayış plânını
seçmeyi, aleme veya kendi muhitinde bulunanlara bırakan
kimsenin maymun gibi taklit etme melekesinden başka hiçbir
melekeye ihtiyacı yoktur. Kendi plânını kendi seçen kimse, bü-tün
melekelerini kullanır.” (Mill, 1997: 110-2). Bu ifadelerle Mill,
insanı kendi kararlarını alma ve projelerini kurma güç, ka-pasite
ve karakterine sahip özerk bir varlık olarak görür.
Bireysellik ve özerklik, sosyal hayatın tüm alanları ile ilgili
değildir. Bunlar sadece özel yaşam alanı ile sınırlıdır. Mill’in
hürriyetten anladığı da sadece budur. Bireysel hürriyetin hiç-bir
formu pozitif hürriyet anlayışına uygun olamaz (Sko-rupski,
1989: 343).
Mill, Hürriyet Üzerine adlı denemesinin Tatbikat başlığı
altında, siyasî sorunların çözümünün bireylere verilip verilmemesi konusunu tartışırken, bu işlerin ehil insanlara verilmesinin daha faydalı olacağını söyler. Ancak bunun, kitabının
ve hürriyetin konusu olmadığını da ilâve eder. Ona göre bu,
hükümetin takdiri olmalıdır. Siyasî bir sorunun hükümet
tarafından çözümü yerine, bireyler tarafından çözümü arzuya
şayandır. “Jüri usulü ile yargılama, mahallî idareler ve bele119
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diyeler gibi hür halk kurumları; sanayiye ait veya insanî gaye
güden teşebbüslerin, bireylerin kendi rızalarıyla kurdukları
ortaklıklar ve dernekler tarafından idare edilmeleri tavsiye
edilir. Ancak bunlar hürriyet meseleleri değildir. Bunların
hürriyetle ilgisi sadece istidatları gereğidir. Fakat bunlar gelişme meseleleridir” (Mill, 1997: 215).
Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Mill, pozitif eylemi
meşrû görür. Ancak pozitif eylemi takdir hakkı siyasî gücündür.
Örneğin bireyler, çevre ile ilgili faaliyetler yürütmek için bir
dernek kurabilirler. Basın yoluyla da faaliyetlerini diğer insanlara
duyurabilirler. Buna ilerleme yanlısı hiçbir hükümet müdahale
etmez. Toplumdan gelecek bir müdahale de yasalar yoluyla
engellenir. Ancak bu faaliyetler, sivil itaatsizlik şeklinde de olsa,
mevcut uygulamaları aksatacak veya engelleyecek hiçbir talep ve
eylemi içeremez. Böyle bir eyleme girişen bireylere müdahale
edildiğinde, bu hürriyetsizlik olmadığı gibi hürriyetin de konusu
olamaz. Çünkü bu durumda bireyler kendileriyle ilgili özel yaşam
alanının dışına çıkmışlardır. Mill’de pozitif eylem, pozitif
hürriyet anlamına gelmez. O, pozitif eylemlerin topluma faydalı
olabileceğini söyler. Ancak bunları hürriyetin konusu olarak
görmez. Çünkü hürriyet, bireyi korumayı ve toplumsal gelişmeyi
amaçlar. Onun pozitif hürriyeti savunabilmesi için, öncelikle,
hürriyeti birincil bir ilke ola-rak kabul etmesi gerekir. Oysa
hürriyetin kendinde bir amacı ve değeri yoktur. O, sadece daha
fazla mutluluk ilkesine hizmet etme-nin aracıdır. Bu anlamda
Mill’in özerklik anlayışı Kant’ınkinden çok Locke’un anlayışına
benzer. Çünkü Kant, özerkliği, ahlâk yasalarının birincil bir ilkesi
olarak kabul ediyordu. Locke ise onu, toplumsal barışı sağlamanın
bir aracı olarak görüyordu.
Mill’in özerkliğinin hürriyet anlayışına olumlu bir katkısı
olduğu muhakkaktır. Çünkü kendisi ile ilgili olma ve bireysellik, insanı hem kendi iç dünyasında hem de toplumda pasif ve
kayıtsız bir varlık durumuna düşürmektedir. Mill, her ne kadar
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bu olumsuzluğu tam olarak giderememiş olsa da, özerklik
anlayışıyla onun bireyinin daha aktif hâle geldiği muhakkaktır.
Hürriyetin birer unsuru olarak bireysellik ve özerklik, Mill’de,
ikincil ilkedir. Bunlar birbirlerinden ayrılmaz unsurlardır. Bireysellik olmadan özerklikten ve özerklik olmadan da bireysellikten
bahsedilemez. Bireyselliğin ve özerkliğin sağlandığı bir top-lumda
hürriyetin başka bir unsuru zorunlu olarak ortaya çıkar. Bu
çeşitliliktir. Bireysellik, çeşitliliğin kurucu unsurudur. Ancak
Mill’in argümanı içinde bu iki kavram arasındaki ilişki, tam bir
karşılıklılık esasına dayanır. Çeşitlilik, bireyselliğin içinde yeşerdiği ortamdır ve her gerçek bireysellik ifadesi, çeşitliliğe bir çeşit
katar ve onu besler (Yürüşen, 1996: 124).

Hürriyet ve Demokrasi
Mill, bireysel hürriyet için demokrasiyi can kurtaran olarak gö-rür.
O, her bireyin sorumluluğu olduğunu ve onların ahlâkî sta-tüsünün
eşit olması gerektiğini savunur. Bu yüzden ilke olarak demokratik
devlet, politik hürriyeti desteklemelidir. O, bireysel hürriyete
yüksek bir değer verdiği için, hükümetin otoritesinin
sınırlandırılmasının şart olduğunu söyler. Ancak Mill’e göre bu
yeterli değildir; toplumun birey üzerindeki otoritesinin de sınırlandırılması gerekir. Bunun başarılması, temsilî demokratik
hükümetle olur (Skorupski, 1989: 338).
Mill, Representative Government (Temsilî Hükümet), adlı
eserinde faydacılığa bağlılığını sürdürür. Buna göre, yönetimin
amaçlarının, sonuçlarla uyumlu olması gerekir. “Yönetimin amacı,
düzen (order) ve ilerleme (progress)dir” (Mill, 1952: 333). Mill
için ilerlemenin, bireysel gelişim ve toplumsal mut-luluğun
artırılması anlamına geldiğini daha önce belirtmiştik. Düzen fikrine
gelince, Mill, en dar anlamıyla düzenin itaat an-lamına geldiğini
söyler. “Bir yönetim, kendisine itaat edilmesini başarırsa, onun
düzen içinde olduğu söylenir. Fakat itaatin fark-lı dereceleri vardır
ve bunun her derecesi yönetim için kabul edilebilir değildir.
Bireysel vatandaşların otoriteye şartsız bir bi-çimde itaatleri,
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despotizmdir.
Bu,
kanunlarla
uygun
bir
biçimde
sınırlandırılmalıdır... Daha geniş anlamı ile de düzen, kişisel şiddetin engellenmesi ile barışın korunmasıdır. Düzenin bu şeklin-de,
bir ülkenin insanları kişisel baskılara maruz kalmıyorsa, ora-da
düzen vardır denilir (Mill, 1952: 333).
Mill, despot rejimlerde, meşru bir biçimde halkın yönetime itaatini sağlamanın zor olduğunu söyler. Ona göre istibdadın bulunduğu yerlerde sürekli bir antagonizm (yöne-tim
ve halk çatışması) yaşanır (Mill, 1952: 343). Bu, bü-rokratik
bir devlet yapısını ortaya çıkarır. Bu, bireysel hür-riyete ve
ilerleme idealine en büyük zararı verecektir (Mill, 1997: 222).
Mill, devletin yönetim şeklinin ne olması gerektiğini
söylerken, aynı zamanda birincil ilkesi olan toplumun daha
fazla mutluluğu ve fayda ilkesine bağlılığını devam ettirir.
Eğer demokrasi, bireysel ve toplumsal gelişmeyi sağlamada iş
görmezse, ondan vazgeçilebileceğini söyler. Ona göre demokrasi, siyasî katılım yoluyla bireylerin potansiyellerinin
gelişmesini amaçlar (Erdoğan, 1997: 192). O, diğer yöne-tim
biçimlerinin de, demokrasiden daha iyi bu amacı gerçekleştirmesinin zor olacağını ilâve eder. Bireysel farklılıkların ve hürriyetin en iyi korunacağı yönetim eşitlikçi temsilî
demokrasidir.
Ancak Mill, bireysel özgürlüğün bazı durumlarda de-mokrasinin tehdidi altında olduğuna dikkat çeker. Ona göre
demokrasinin iki şekli vardır: Halkın tamamının tem-sil edilmesi şeklindeki iyi demokrasi ve çoğunluğun temsil edilmesi
şeklindeki kötü demokrasi. Birincisinin ikincisine, ikincisinin
de derhal bir halk despotizmine dönüşmesi mümkündür (Mill,
1952: 370).
Temsilî yapıyı tehdit eden diğer bir unsur da, yapıdaki düşük akıl
düzeyidir. Mevzuatın düşük akılla ve sayısal çoğunluk tara-fından
oluşturulması, demokratik hükümetin faydasını engeller. Mill, bu
tehlikeler karşısında baskısız demokrasinin nasıl mümkün
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olacağını irdeler. Seçme hakkının ve temsilin de-mokratik
karakterinin az çok sınırlandırılmasının, bunu en-gellemesi söz
konusu olamaz. Çünkü kısıtlanması bir zorun-luluk hâline
geldiği zannedilen şartlar, sürekli bir değişim içindedir. Bu
yüzden tek bir sınıfın sayısal çoğunluk oluştur-duğu bir
toplumdaki eşitlikçi bir demokraside, bazı kötülük-ler
defedilememesine rağmen; bu, eşitlikçi olmayan demok-rasilere
göre daha güvenlidir (Mill, 1952: 370).
Görüldüğü gibi Mill, bireysel hürriyeti korumak için uygun
olan yönetim şeklini arar. Nitekim o, Autobiograp-hy’sinde,
“Representative Government’ta bireysel hürriyeti ve maddî ve
manevî gelişmeyi sağlayacak popüler bir anayasa için en uygun
formları verdiğini” söyler (Mill, 1964: 157). Sonuç olarak onun
tüm düşüncesinin, toplumun mutlulu-ğunu artırma ideali
üzerine olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç
Yaşadığımız çağda insan hak ve hürriyetleri, her türlü siyasî ve
felsefî tartışmanın merkezinde yer almaktadır. Bugün ül-kelerin
hem iç hem de uluslararası politikalarında bu iki ol-guyu ihmal
etmeleri imkânsız hâle gelmiştir. Hatta insan haklarını referans
almayan herhangi bir sosyal veya siyasi öneri, kabul görme
şansını baştan kaybetmiştir (Erdoğan, 1998a: 115). 20. yy.’ın ilk
üç çeyreğine kadar ulusal bir so-run olarak görülen hak ve
hürriyetler, aynı yüzyılın son çeyreğinden itibaren,
kürselleşmenin de bir sonucu olarak, artık uluslararası bir sorun
olarak kabul edilmektedir. Bunun ne-deni, hürriyetin öznesi
olan bireye verilen ahlâkî değerin he-men hemen tüm insanlarca
benimsenmesinin yanında, hür-riyet ihlâllerinin başka ülkelerin
siyasî ve ekonomik durum-larını olumsuz olarak etkilemesidir.
Özellikle bu ihlâllerin ya-şandığı ülkelerden batıya olan mülteci
akınları, artık hürri-yetin ulusal bir sorun olmadığının açık bir
göstergesidir.
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Bugün hemen hemen tüm dünya coğrafyasında hak ve
hürriyetlerin az ya da çok ihlâl edildiğine şahidiz. Hürriyetin,
insanlığın üzerinde en çok kafa yorduğu sorunlardan biri olmasına rağmen, bu sorunun neden hâlâ çözülemediği sorulabilir.
Toplumsal yaşayışın sürekli bir değişim ve dönüşüm geçiriyor
olması, konu ile ilgili sorunlara sürekli bir çözüm arayışına
girilmesini gerekli kılmaktadır. Bu konudaki bir anlık duraksama,
hürriyet ihlâllerinin daha da artması anlamına gelecektir. Nitekim
bugün insan hak ve hürriyetleri ile ilgili düşüncelere öncülük
eden Avrupa’da ihlâllerin daha az yaşanıyor olması, bunun en
açık örneğidir. O hâlde çaba, ihlâlleri yok etmek şeklindeki bir
ütopyanın peşine düşmekten çok, bunların sosyal bünyede ve
bireylerin hayatlarında meydana getireceği zararları en aza
indirmek için olmalıdır.
Bu amacı gerçekleştirmek için insanlığın geçmiş tecrübelerinden faydalanılması kaçınılmazdır. Mill’in hürriyet hakkında yazdıkları, literatürün en klâsiklerinden sayılır. Burada bu
literatürün ana noktalarını vermeye gayret ettik. Şimdi bunları
maddeler hâlinde vererek çalışmamızı bitirelim:
1. Mill, hürriyetten sadece bireysel hürriyeti kasteder. Bu,
negatif bir hürriyettir.
2. Doğa bilimlerinin mantığı ile ahlâk bilimlerinin mantığı
hem mahiyet hem de yöntemleri açısından birbirinden farklıdır.
3. Mill, hürriyet anlayışını doğa bilimleri ile ahlâk bilimleri ayrımına ve fayda ahlâkına dayandırır.
4. Mill’de hürriyetin kendinde bir değeri yoktur; o, ikincil
bir ilke olarak değerini, birincil ilke olan “daha yüksek
mutluluk” veya “fayda” ilkesinden alır.
5. Mill, sık sık hedonizmin delillerine başvurmasına rağmen, onun ahlâk görüşü eudaemonisttir.
6. Mill’de manevî hürriyetler, mutlak ve sınırsızdır; ancak
maddî hürriyetler sınırsız değildir.
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7. Kadınların da erkeklerin sahip olduğu haklara sahip
olması gerekir. Aksi, toplumdaki insanların zekâlarının yarısının yok edilmesi olacak ve daha fazla mutluluğa erişme ideali
de yarı yarıya sekteye uğrayacaktır (Mill, 1869: Bölüm 3).
8. Temsilî demokrasi, fayda ilkesine ve bireysel hürriyete
hizmet edecek en ideal hükümet biçimidir.
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İfade Özgürlüğü

-İslâm Felsefe Tarihi Açısından Bir Sunum-*
Mevlüt Uyanık **

1.Giriş
İnsanların bir arada yaşamaları için birtakım kuralların, yasaların olması ve bunların âdil bir şekilde uygulanması zorunluluğu devlet denilen organizasyonun varlığını gerektirmektedir. Birtakım hizmetleri vatandaşlarına sunmak için
teşkilâtlanmış bir kurum olan devleti oluşturan unsurlardan birî
beşeri unsur, yani halktır. Milleti oluşturan bireyler; yani bizler
birer yurttaş olarak, kendi irademizle, temsil hakkımızı
parlâmenter sistem ile devlete devrettik. Böylece kalabalık
statüsünden Bir statüsüne veya başka bir ifadeyle kesrette
vahdet olmaya geçmeye çalışıyoruz.
Fakat işte tam bu noktada, bireylerin temsil hakkını devrettiği birimin bir hükmî şahsiyet olmasından sorun çıkabilir,
çünkü burada yapılan sözleşme, yapay bir tasavvurdur. Bu
sebeple, sosyal sözleşme ile ortaya çıkan egemenlik, bireye
kendini zorla kabul ettiren bir güç olup, dayanışmanın yanı sıra
özgürlük pahasına da talep edilen bir hâkimiyet konumuna
yükselebilir. Dolayısıyla da sürekli bir kişinin veya bir grubun
*

Liberal Düşünce, Güz 2001, Sayı 24, s. 138-146.
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Çorum İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Bölüm Başkanı.
**
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hâkimiyetine dayanan bir yönetim/hükümet şeklinde birey
özgürlüğünün kavranması biraz zordur.
Devlet denilen genel iradenin, bireysel iradeyi tam olarak
temsil edememesi sorunu, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile giderilmeye çalışılmıştır. Yasama, yürütme ve yargı organlarıyla bireylerin, dolayısıyla toplumun korunması için gerekli önlemleri
alarak, muhtemel zorbalıkların ortaya çıkması engellenmeye
çalışılır. Gaye, bireylerin (yönetilenlerin) hukuk güvenliği
sağlanılması olduğu için bir hukuk devleti yalnız hukuku
korumakla kalmayıp, koyduğu hukuka da bağlı olan bir
kurumdur. Yönetenler de bu hukuka uymak zorundadır. Bu
sayede “hukuk devleti” nitelemesi kazanacaktır.

1.1. Amaç
Bir yurttaş olarak bireyin devletten beklediği temel insan
hakları anayasamız tarafından üç kümede toplanmıştır. Bizim
burada ilgi alanımız olan düşünce ve inanç, ifade ve örgütlenme
özgürlüğü Koruyucu haklar başlığı altında yer almaktadır.
Öncelikli hedefimiz, Avrupa Sözleşmesinin 9. maddesinde
düzenlendiği şekliyle, üç temel özgürlük alanı olan düşünce,
vicdan ve din hürriyetini tamamlayıcı nitelikte olan ifade
hürriyetinin 1 düşünce tarihinin önemli bir kesitini oluşturan
İslâm Düşünce tarihindeki önemini vurgulamaktır.
Böylece, Avrupa Sözleşmesi ile kabul edilen hak ve hürriyetlerin pek çoğunun kullanılmasının ön şartı olan ifade hürri-yeti
konusunda neredeyiz ve neler yapabiliriz, sorularının ceva-bına
eleştirel ve tarihsel bir katkıda bulunmaya çalışak; alanı-mızla ilgili
olması sebebiyle İslâm dini açısından ifade özgürlü-ğünü genel
1
Bkz. Reyhan Sunay, Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasasında İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Ankara: LDT Yayınları, 2001, s. 29. Bununla bir-likte
bu noktada ortaya çıkan bir soruna dikkat etmede fayda var. Anayasa’da din ve
vicdan hürriyeti ile düşünce ve kanaat hürriyetinin ayrı maddelerde zik-redilmekte,
dolayısıyla da farklı yorumlar yapılmasına yol açılmaktadır. Bkz. Sunay, a.g.e, s.
30-31
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hatlarıyla ele alacağız. Bunu oldukça önemsiyoruz, zira bu
kavramın liberal düşüncenin çoğulculuk ve hoşgörü ilkeleri ile
birlikte güncelleştiğini, bir din olarak Tevhid anlayışına dayanan
ve bu nedenle de, farklılığı dışladığı varsayılan İslâm’a temelde
ya-bancı olduğu iddiaları sıkça gündeme getirilmektedir.2
Bu iddialar, İslâm’ın muhalif görüşlere pek hoşgörülü
olmadığı, katı, uzlaşmaz ve oldukça illiberal bir öğreti olduğu
şeklindeki şüphesiz yanıltıcı olan yaygın siyasî imajı beslemiştir. 3 Yaygın ve yanıltıcı bir söyleme dönüşme riskini aşmanın yolunun, İslâm’ın ahlâkî ve sosyal düşüncesinde temel
aldığı doğal hukuk ve buradan hareketle geliştirilen fikrî ve
hukukî çoğulculuk kavramlarının İslâm düşüncesinin oluşum
sürecindeki rolüne dikkat etmekle mümkün olduğunu göstermeye çalışacağız. Yoksa, modern olarak düşünülen her şeyin,
Batı tarihinde bulunan bir geleneğe yaslandığı öncülünden
hareketle, liberalizmin bu anlamıyla hem geleneksel hem de
çağdaş sorunlara çözümler üreten modern bir gelenek olduğunu,
bu bağlamda İslâmî öğretiler buna yabancı olmadı-ğı şeklinde
savunmacı bir tavır alınmayacaktır. Aksine bu ya-zı boyunca,
liberalizm ile bir karışımın kastedilmediğini, Ba-tılı
2

Bkz. Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İstanbul, 1994, s. 21
Norman Barry, “Sivil Toplum, Din ve İslâm”, Liberal Düşünce, Sayı 12, 1998, s.
89. İslâm düşüncesinde muhalif düşünce olup olmadığı sorusu, mas-ter tezimden
(İslâm Akaidinde Karşıt Fikir Kavramı, A.Ü.S.B.E, Ankara, 1989) itibaren özel
olarak ilgilendiğim alanlarından birisidir. Bu konuyla ilgili diğer araştırmalarımız
için bkz. İslâm Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavra-mı, -Hasan Basri
Örneği-, Seba Yayınları, Ankara, 1999; “Siyasette Din Unsu-ru ve Sivil
Oluşumlar”, Yeni Dergi, Sayı 9-10, 1996; “Dinî Çoğulculuk Kavra-mı Üzerine Bir
Deneme”, Fecre Doğru, Sayı 11, Eylül 1996; “Günümüz İslâm Düşüncesinde
Islahat Kavramı”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 1990, s. 9-16;
“Osmanlı Düşünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak Şeyh Bedreddin ve
Hareketinin Tahlili”, Belleten, Cilt LV, Sayı 213, Ankara, 1991, s. 141-149;
“Osmanlı Düşünce Tarihinde Karşıt Fikir Kavramı -Şeyh Bedreddin Örneği-”,
Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 1996, Sayı 39, s. 58-68, bu konuyla ilgili çeviriler
için bkz. Hasan Turabi, “İslâm, Demokrasi, Devlet ve Batı”, Yeni Dergi, Sayı 7-8,
Ankara, 1995. s.123-134; Muhammed Amara, “İslâm, Demokrasi ve Siyasal
Partiler”, Gündüz Gazetesi, 11 -23 Ağustos 1995.

3
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modernliğin merkezî bir unsurunu tanımlayan bir gele-nek
olduğunu; bu sebeple de, liberalizmi modern olan diğer şeylerin
hiçbirinden daha az modern kılmadığının bilincinde
olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

1.2. Medeniyetlerin Temeli Olarak İfade Özgürlüğü
İfade özgürlüğünün temini tarihte her zaman olduğu gibi günümüz açısından da önemini korumaktadır, çünkü o medeniyetlerin temelidir. Önemi, “söz”ün sözü çürüttüğü, propagandanın propagandayı cevapladığı, düşüncelerin özgürce
tartışılmasıyla en iyi hükümet politikasına ulaştırılacağı gerçeğinde yatar. Tam ve özgür tartışma, toplumu durağanlıktan
kurtardığı gibi, medeniyetleri de, yok etmeye çalışan zorlamalara
karşı hazırlıksız olmaktan korur. Dolayısıyla ifade özgürlüğünün
korunması, demokrasinin varlığı ve ortaya çıkacak muhtemel
yanlışlıkların ortaya çıkarılması için zorunludur. Özgürce
konuşma hakkı düşünce ve programların çeşitliliğini teşvik,
sistemi, totaliter rejimlerden farklı kıldığı gibi, istikrarlı barışçıl
bir toplumsal hayatının kurulmasını da sağlayacaktır. 4

2. İslâm Felsefesi ve Yöntemi
Burada “İslâm” terimi “Felsefe” teriminin sıfatı olup, Müslü-man
âlimlerin varlık, bilgi ve değer üzerine sistematik, rasyo-nel,
eleştirel ve tutarlı bir şekilde ürettikleri her türlü bilgi bi-rikimini
belirler. İslâm felsefesi ve öncüllerini merkeze alma-mızın sebebi
işte bu tanımlamada yatmaktadır. Diğer bir ifa-deyle, biz, bu
yazıda, kendini salt dinî öğretiyi savunma ve karşı öğretileri ret
üzerine kurulu ve diyalektik/cedelî yöntemle çalışan kelâm ilmi
yerine, Hakikat’in bilgisine ulaşmak için bur-han yöntemini

4

Bkz. Reyhan Sunay, İfade Hürriyeti, s.12,14 ayrıca krş. C. Hakan Arslan ve Fatma
Ünsal (Der.), Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, Vadi Yayınları, Ankara, 1997, s.120
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merkeze alarak, her türlü düşünce hareketini içe-risine alan İslâm
Felsefesinin öncüllerini merkeze alacağız.5
İlk İslam filozofu Kindi (796-866) felsefe, eğer hakikatin
bilgisi ise, ki öyledir, bunu getiren herkese şükrün borçlu olduğumuzu belirterek, bu konuyu Aristo’dan hareketle şöyle izah
eder. Tarihte ne bir kimse, ne de bir topluluk kendi çabasıyla
Hakikati tam anlamıyla kavramamıştır, ama çabaları sonunda
kimi çok, kimi de bundan az bir gerçeği yakalamışlardır. Biz,
bunların hepsine şükran borçluyuz. Çünkü geçmiş
düşünürlerimiz, kendi düşünce ürünlerine bizleri ortak ettiler,
sundukları mantıki önermelerle gerçeklere ulaşmamızı kolaylaştırdılar. Bu atalarımızın bize uzak ve karşıt düşünceye sahip
olması, Hakikatin güzelliğini benimsememize engel olmaz,
bunda utanılacak bir şey yoktur. 6
Utanılacak olan, gerçeği gizleyen, saldırgan ve zalim insanların, hakikati arayanları aşağılamaya çalışmalarıdır. Hakikatin bilgisi peşinde olan felsefecileri, aşağılamaya çalışmalarının nedeni ise, Kindi’ye göre, riyaset ve din tacirliğidir. Bu
insanların kendileri bizatihi dinden yoksundur, zira bir şeyin
ticaretini yapan onu satır, sattığı ise artık kendisinin de-ğildir.
Kim din tacirliği yaparsa, artık onun dini yoktur. Kindi’nin
5
“İslâmî entellektüel kültürün en zengin hazinelerinden birini oluşturan İslâm’daki
felsefî hareket, Mutezile’nin 2-4. asırlardaki rasyonalist düşünce ile ilgili
tecrübelerinin bir devamı niteliğindedir. Nitekim ilk İslâm filozofu olarak
nitelendirilen Kindi, Mutezili bir gelenektendir. Fakat Mutezile rasyonalizmini tam
anlamıyla rasyonalist olarak nitelendirmek zordur, çünkü ele aldığı ana ko-nu,
teolojik sorunlarla sınırlı olmuştur. Örneğin özgür irade sorunu ile ilgile-niyorlardı,
ama bunu felsefî bir bazda değil de, Allah kavramını ne derece etki-lediği; yani
özgür iradenin âdil bir Allah fikriyle bağdaşıp bağdaşmayacağı üze-rindeydi.
Filozoflarla birlikte, özelde İslâm medeniyetinin, genelde bütün insan düşüncesinin
en parlak dönemlerinden birisi başlamaktadır. Özgür olan insan, hayatın tüm
alanlarının özgün konularını araştırmaktadır. Felsefi eserlerine, Müslüman
filozoflar, hareket, mekân, ruh, bitkiler, astronomi, matematik, mu-sikî ve
metafizik ile ilgili çalışmaları aktarmaktadırlar. Bu anlamda düşünürlerin büyük
kısmı hem bilim adamı hem de filozofturlar.” Fazlur Rahman, Tarih Bo-yunca
Metodoloji Sorunu, Çev: S. Akdemir, Ankara, 1996, s. 126-127
6
Kindi, Felsefî Risaleler, Çev: Mahmut Kaya, İz Yayınları, İstanbul, 1994, s. 3-4
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gerçekte varlığın hakikatinin bilgisini (felsefe) edinenlere karşı
çıkan ve onu küfür sayanların dinle ilişkisinin olmadığını
söylemesi gerçekten çok önemli bir husustur. 7 İşte bu nedenle,
İslam felsefesinde üretilen fikirlere yöneltilen eleştirilerde son
tahlilde küfür ithamı bulunmaz.
O hâlde önemli olan insanların konuşma ve düşündüklerini
ifade etme özgürlüklerine kimsenin engel olamayacağı
hususudur. Düşüncelerin özgürce tartışılması, farklı fikirler,
modeller, paradigmalar öne sürülmesi, İslâm’ın ilk dönemlerinden beri çok önemli görülmüştür.

2.1. Diyalektik Yöntemin Yetersizliği
İslâm Felsefesinde yöntem sorunu açısından yaptığımız bu ay-rım,
ifade hürriyeti bağlamında, Avrupa İnsan Hakları Mahke-mesi
yargıçlarından Rıza Türmen’in de vurguladığı diyalektik yöntemin
muhtemel açmazlarını aşmak için de önemlidir.
Rıza Türmen’in de belirttiği gibi, bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesi ve korunması için çoğulculuk ve hoşgörü
şarttır, bunun yolu da her türlü düşünceye yer veren bir “düşünceler pazarı” kurmaktan geçer. Pazarın kurallarına uyan bir
düşünce, değerini ancak karşıtının da pazarda yer alması ile
kazanır, eğer karşıtı olmazsa, tek kalır, test edilemez, dolayısıyla da doğruluğundan emin bir şekilde dayatmacılığa
kayabilir. Bu sebeple hakikate ulaşmada diyalektik şarttır. 8
Bu tespitler gerçekten önemli; ama konu din ile ilgili olunca,
diyalektik yöntem, bir bakış açısının/modelin/mezhebin/ partinin
karşıtını her ne pahasına olursa olsun, yok etmek an-lamında
kullanılır. Diyalektik yöntemde, bir “pazar” kurularak insanların
özgürce beğenisine sunulma diye bir şey yoktur.

7

Kindi, Felsefî Risaleler, s. 4-5
Rıza Türmen, Düşünce ve İfade Hürriyeti, Liberal Düşünce Topluluğu’nun
düzenlediği Uluslararası Sempozyum, İstanbul, 8-9/6/2001
8
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Hristiyanlık açısından, bu sebeple bir alt modeli olarak düşünülmesi daha tutarlı olan mezheplerin kendilerini Ortodoks-luk
(sahih inanç), Katoliklik (evrensel inanç) sunarak, bir din gibi
görmeleri bunun sonucudur. Aynı durum, İslâm dini için de söz
konusudur. Cebrî öğretiyi merkeze alan Emevî sultasına karşı
mücadele eden Abbasiler, insan hürriyetini önceleyen Mutezili
öğretiden yararlandılar. İktidara gelince de, resmî söy-lem haline
geldi, insanlar bireysel hak ve özgürlüklerin yanı sıra dinî
konularda da rahatlama yaşacaklarını düşünürlerken, tam tersi
oldu ve ünlü Mihne olayları gerçekleşti. Halku’l-Kur’an
(Kur’an’ın yaratılıp yaratılmadığı) gibi metafizik bir meseleden
dolayı, önde gelen bilim adamları büyük işkencele-re maruz
kaldı. 9
Bu her ne pahasına olursa olsun, karşıt ve muhalif düşünceyi
yok etmeyi hedefleyen diyalektik yöntemin sonucudur. Oysa
İslâm felsefesi, “Hakikat”i burhan yöntemini merkeze alarak
farklı perspektiflerden anlamaya çalışan modelleri bir “düşünce
pazarı” kurarak sergilemeye çalışır. Hakikat adına bize kim, ne
getirirse getirsin, ona şükran duyulması esas alınır, fakat bu
şükran, sunulanın aynen kabul edilmesini ge-rektirmez, eleştirel
bir şekilde içinde bulunulan şartlar bağla-mında yeniden
yorumlanma ve yeniden sunum söz konusu-dur. 10 Zaten Tarih
felsefesi açısından geçmişin aynen tekrarı mümkün olamaz, o
9
Bkz. W.Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, Çev: E. R.
Fığlalı, Ankara, 1981, s. 223 vd.
10
Burhan ve diyalektik yöntem hakkında bkz. İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkisi, (Faslu’lMakal ma beyne’l-Hikmeti ve’ş-Şeriati mine’l-ittisal), Çev: Bekir Karlığa, İşaret Yayınları, İstanbul, 1992, s.74 vd. Bu konuda Mantık bilimi bize gerekli verileri sağ-lar.
Birbirlerine zıt düşünceleri incelemek ve bunlar hakkında tartışan kişi arasında her
birinin kendi düşüncelerini doğru, karşısındakini yanlış çıkarmak için getirilen söz ve
delililer hakkında hüküm vermek Mantık ile mümkün olur. Ayrıca karşımız-dakinde
tashih etmek istediğimiz bir fikir, ancak kendimizdeki fikirleri düzelten yol-ları
bilmemizle mümkün olur. Kendi düşüncemizde bir şüpheye düştüğümüz za-man,
hemen onu yine biz sınarız, o yanlışı anlar ve tashih ederiz. Ebu Nasr el-Fara-bi,
İhsau’l-Ulum (ilimlerin Sayımı), Çev: Ahmet Ateş, İstanbul, 1990, s.70-71. Bur-han ve
cedel/diyalektik yöntem hakkında bkz. aynı eser s. 79-80
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hâlde yapılacak olan geçmişin bilgisini/sis-temini yeniden
yorumlayarak “kendi lisanımızın ve zamanı-mızın normlarına
göre” özgün ve özgül bir anlayış ortaya koymaya çalışmaktır. 11
Çünkü evrende yenilik taşımayan hiç-bir tekrar yoktur, önemli
olan tekrar eden/genel/benzer olan ile kendine ait ve özel olan
arasındaki karşıtlığın temelde aynı sorunun iki boyutu olduğunu
görmektir. Biz, genel ve tekrar eden hususu, özel ve kendine
aitlik boyutları içerisine soka-madığımız sürece deneyimlerimiz
üzerine hiçbir anlamlı ve geçerli yoruma ulaşmamış oluruz.
Bu sebeple İslâm felsefesini, salt İslâm inançlarının felsefî
yorumu diye tanımlamak, felsefeyi, teolojiye indirgeyen bir
tutumdur. Oysa, yukarıda da belirttiğimiz üzere, İslâm felsefesi,
Müslüman aydınların dinin temel kaynakları hakkındaki yorum
ve düşüncelerinin tamamıdır. Buradaki ayırıcı özellik, temel
kaynaklar ve inançlar hakkında ister savunmacı isterse itirazî
kayıtlar taşısın, bunu her hâlükârda aklî, eleştirel bir tavır içinde
yapılmış olmasıdır.
Bu tanımın gereği olarak, birbirlerine oldukça farklı görüşler ileri süren birçok felsefî akımdan bahsedilebilir. Çün-kü
Tek bir Tanrı’ya inanmayı istemek (Tevhid), onun sıfat-ları
hakkında konuşmayı, dolayısıyla farklı yaklaşımlar için-de
olmayı, insanların iyilik ve güzellik içinde yarışmalarını
istemeye engel değildir. Bu hem aynı dinî gelenek içinde
farklı modeller/mezhepler hem de diğer dinlerin farklı mezheplerinin bir arada yaşamalarını öngörmek demektir 12 ve

11

Bkz. Açıkgenç, a.g.e., s.91 vd; Bayrakdar, a.g.e, s.121-128; Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Çev: Kasım Turhan, İstanbul. 1987, s.64.
12
Çünkü John Hick’in de dediği gibi, “Büyük dünya dinleri, tek bir tane olan nihaî ve
ilâhî Hakikatin çeşitli şekillerde tasavvur edilip farklı kavramlarla dile getirilmesinin ve
onun karşısında neler yapılabileceğinin bir ifadesi ve örneğidir.” Bu teoride “Basit,
Nihaî ve İlâhî Hakikat” kavramına yer verilerek, hiçbir dinin, daha doğrusu hiçbir
gelene-ğin tam olarak; yani tıpatıp hakikati kavrayıp temsil etmediği, dolayısıyla
“doğru olan yegâne anlayış ve kavrayış benimkidir” diyemediği için her dinî geleneğin
anlayış ve kavrayışı farklı olmasına rağmen eşit düzeyde doğruluk ve haklılığa sahip

135

Bekir Berat Özipek

modern anlamıyla liberal söylemin teorileştirmekte zorlandığı
noktadır. Çünkü kanaatimize göre, liberalizm, bireysel
çıkarlarının çoğulluğunu ve bunların korunmasını teorize
eder, ama azınlık ve etnik grupların temsilinin
teorileştirilmesinde sorun-lar yaşanmaktadır. 13
Bu nokta üzerinde kısaca duracak olursak, İslâm, diğer İlâhî
Dinlere mensup olanlar, yani İslâm milleti ile birlikte yaşayan
Musevî milleti, Hristiyan milletinin alt ayrımları olan Protestan,
Katolik ve Ortodoks milletlerinin temsilini uzun yıllar
sağlamayı başarmıştır. Bunlar Osmanlı’da hem sosyal
yapının/bütünün bir parçası olarak korunuyorlardı hem de özerk
cemaatler olarak muhtemel değişikliklere karşı korunma altında
tutuluyorlardı. Yani bırakın İslâm yapmayı, Katolik
misyonerlerin Ortodoks veya Protestanları kendi mezheplerine,
daha doğrusu dinlerine kazandırmaya çalışmaya başladıklarında
Osmanlı devleti duruma el koyuyor ve buna izin vermiyordu. 14

2.2. Hakikat Arayışında Birbirleriyle Yarışan Felsefî
Akımlar
Diğer dinler ile olan ilişkisi bir yana, İslâm dini içinde genelde
yapılan bir hataya işaret ederek sorunu tartışmaya açmakta yarar
var: Farabi (Ö.980) ve İbni Sina (Ö.1037) ile ivme kazanan ve
Meşşailik (Peripatisyenler/ Aristoculuk) diye bilinen akım,
İslâm felsefesi ile özdeşleşir, oysa bu akım, İs-lâmî düşünce
olduğu “üst bir nokta”ya ve bir “üst kavram”a dikkat çekilebilir. Bkz. Mevlüt Uyanık,
İs-lam’ın İnanç ilkeleri, Esin, Ankara,1997, s. 126 vd.
13
Liberalizm, bireylerin kendilerine ayrılan alanlarda, başkalarının benzer şeyi
yapma imkânını ortadan kaldırmadığı sürece, dilediğini yapabilmeye imkan tanıyan hoşgörü teorisine sahiptir. Fakat bunlar, bugün anlamaya çalıştığımız
çoğulcu teoriler midir? Çünkü liberalizm, seçim süreçleri kanalıyla çıkarların
eşitlendiği, biraraya getirildiği ve hesaplandığı, sonra da hükümet politikalarına
formüle edilme ve uyarlanma süreleriyle müzare edildiği çoğul çıkarlar teorilerine
sahiptirler. Ama bu farklı yaşam tarzları açısından, (a) kişisel çıkarların nesnesi
değil, ön şartı olan; (b) son tahlilde, ortak ölçülemez, oldukça farklı bir
çoğulculuktur.” Bkz. Asad, Modern İktidar, s. 127
14
Bkz. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Makaleler 4, İstanbul, 1999, s.184
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geleneklerinden sadece birisidir. Bunun dışında İşrakilik,
Vahdet-i Vucud öğretisi, İhvanu’s-Safa, Batinilik, hatta
Dehrilik gibi akımlar da vardır. 15 Hatta diyorum, çün-kü dehri,
mulhid ya da bugünkü ifadeyle ateist diyebileceği-miz
düşünürler, genel kabul gören görüşlere çok zıt fikirler ileri
sürmelerine rağmen, cedel/diyalektik yöntemi kullanan kelâmda
olduğu gibi, kâfir olarak nitelendirilerek toplum dı-şına
itilmemişlerdir. Zaten bu şekilde nitelendirilen düşünür-ler de,
ne öncüllerinden vazgeçmişler ne de kendilerine söyle-nilen bu
sıfatları kabul etmişlerdir.
Örneğin İslâm düşüncesinde felsefî materyalizmin temsilcisi
olarak gözüken Ebu Bekr Zekeriya er-Razi (841-926) böyle
isimlendirilir, ama o, yaratma kavramı üzerine bina edilen İslâm
düşüncesinde, beş ezeli ilkeye inanmasının yanı sıra tenasühü
de savunuyordu. Razi, ayrıca, bütün dinlere ve inançlara karşı
büyük bir hoşgörü içindeydi. 16 Ayrıca dehri-lere yakın
düşünürlerin oluşturduğu şüphecilik (Reybiyye), pesimistlik,
kötümsercilik diyebileceğimiz fikirlere sahip dü-şünürler de
vardır. İbnu’l-Mukaffa (Ö. 754) ve Ebu’l-Ata-hiyye (748-828)
bunlara örnektir. O kadar ki, İbnu’l-Mukaf-fa, insanın kendi hür
iradesiyle mutlu olabileceğini, dolayı-sıyla Allah’ı inayetine
ihtiyaç duymayabileceği görüşünü ra-hat bir şekilde
söyleyebilmiştir. 17 İslâm felsefe tarihinde, akai-dî ilkelere
15

Bkz. Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul, 1992,64-66.
M. Dağ, “İslâm Felsefesinin Bazı Temel Sorunları Üzerine Düşünceler”, 19 Mayıs
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 5, Samsun, 1991, s. 3.
16
Bkz. Hasan Şahin, İslâm Felsefesi Tarihi, Ankara, 2000, s. 68. Mehmet Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, Ankara, 1988, s. 89. Fahri, a.g.e, s. 31, 83 vd. Mezhep
ve tarikatlar incelendiğinde dinsel çoğulculuk adı altında aslında liberal bir söyle-min
siyasetle ilişkisinin kurgulandığı tesbiti için bkz. Ali Bulaç, İslâm ve Demok-rasi,
İstanbul, 1993, s.21
17
Bayrakdar, a.g.e, s.91-92. Yukarıda oldukça tutarlı bir tespitini verdiğim Bar-ry,
“Liberalizmin bazı türlerinin bir özelliği olan, tam ahlâkî ve siyasî hakikat
hakkındaki şüphecilik, şüphesiz İslâmî öğretide yoktur” diyebilmesi ilginçtir.
Barry, “Sivil Toplum, Din ve İslâm”, s. 89. Barry’nin de aynı yerde dediği gibi,
bizim burada, Batılı entellektüellerin bugün itibarsız sosyal öğretilerinin bazı-larını
İslâm’a bulaştırarak, onun sahici mesajını tahrif etmesine, liberalizm bağ-lamında
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açıktan meydan okuyan ve şüpheciliği mutlak bir boyuta taşıyan
ve bir nevi natüralizmin temsilciliğini yapmış olan İbn Ravendi
(Ö. 910) gibi serbest bir düşünürün olma-sı ifade hürriyetinin
boyutlarını göstermesi açısından önemli-dir. Ravendi, vahyin
önemli konularını ve mucize, bir kayna-ğa göre de, muhtemelen
Allah’ın varlığına dair mantıkî delil-ler ileri sürülemeyeceğini
iddia etmiştir. Ona göre, nübüvvete bile gerek yoktur, insan, aklı
ile iyi ve kötüyü ayırt edebilir 18
Bu açıklamalarla dikkat çekmek istediğim nokta, İslâm felsefesi tarihinde, bilgi ve fikirleri inceleme, elde etme, serbestçe
öğrenme araştırmalarının sonucunda edindiği kanaatlardan
dolayı hiçbir kaygı duymama ve bunları açıklama ve yayma
hürriyetinin bulunduğudur. 19 Temelde yukarıdaki açıklamaların müminlerin hislerini rencide edecek boyutta olmasına rağmen bilim adamlarının düşüncelerini açıklaması olarak görülmesi ve tolere edilmesi önemli bir husustur. 20
bile olsa katkıda bulunmak gibi bir niyetimiz olmadığını, bizatihi sorunu felsefe
tarihinin önemli bir kısmını oluşturan İslâm felsefesi bağlamında yüzeysel olarak
incelemeye çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz. Bu bağlamda İslâm ve Kapi-talizm,
İslâm ve Sosyalizm gibi okumaları tartışılması için bkz. Mevlüt Uyanık, “İs-lâm ve
Demokrasi ilişkisinin Mahiyeti”, Türkiye Günlüğü, Sayı 51, 1998, s. 39-60.
18
Fahri, a.g.e, s. 79-80
19
İfade hürriyetinin (a) serbestçe ilim elde etme, (b) kanaat edinme ve (c) fikir ve
kanaatlarını söyleme ve neşredebilmesi şeklindeki üç boyutu için bkz. Sunay, İfa-de
Hürriyeti, s.8
20
Norman Barry, Liberal Düşünce Topluluğu’nun düzenlediği Düşünce ve İfade
Hürriyeti Uluslararası Sempozyumu (İstanbul, 8-9/6/2001). Eğer yanlış
anlamadıysam, bu noktada liberal düşüncenin kamunun hislerini incitme ile zarar
verme şeklinde hassas bir ayırım yapılabileceğini söyledi. Hisler rencide edilse
bile, fikir açıklaması olarak görülebilir ve normal karşılanabilir, ama zarar verme
olgusu varsa, hükümet kısıtlamalarda bulanabilir dedi. Bu bağlamda verdiği örnek
ise oldukça ilginçti. Salman Rüşdi’nin bir kitap yazarak başka insanların dinî
duygularına zarar verebilir mi, diye sordu ve bu bağlamda yazar hakkında verilen
ölüm fetvasının yanlışlığına değindi. Gerçekten bu yazar ve kitabı, Müslümanların
dinî duygularını rencide etmekle mi kalmıştır, yoksa yazdıkları sosyo-politik bazda
hem Batılı ülkeler (özellikle İngiltere) hem de İs-lâmın biricik temsilcisi olduğunu
söyleyen bir devlet (İran) tarafından kul-lanılmıştır, ama bundan bütün dünya
Müslümanları rencidenin ötesinde zarar görmüştür. Norman Barry’nin daha sonra,
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Kısacası, İslâm felsefesi farklı yorumlamalar ve bunların
tutarlı bir şekilde ifade edildiği modeller/mezheplerin birbiri ile
hakikati arama yolundaki rekabetlerinden oluşur.

2.3. Fikrî ve Fıkhî Akımların Hareket Noktası:
Düşünce Farklılıkları Rahmettir
Bu tür bir rekabette temel motivasyon, İslâm kültürünün
teşekkülünde oldukça önemli bir konuma da sahip olan ihtilâfi ümmeti rahmetun ilkesi/sözüdür. 21 Âlimlerin birbirleriyle farklı görüşlerde olmaları (ihtilâf etmeleri) Allah’ın bu
ümmete bir rahmetidir. Nitekim, bugün birçok fıkhî, itika-dî
ekoller bunun sonucudur, dünyanın farklı yörelerinde, farklı
dil ve kültürle yaşayan insanların sorunları da farklı-dır, doğal
olarak temel kaynaklar da bu kültürel ortam çer-çevesinde
yorumlanacaktır.
Bunun için olsa gerek, hukukçular, ulaştıkları sonuçları
şöyle takdim ederler: “Görüşümüz hata ihtimali olan bir
doğrudur; başkalarının görüşü ise doğru olma ihtimali olan bir
yanlıştır.” Bu ise farklı görüşlerin aslında ne kadar önemli
olduğunun göstergesidir. 22 Başka bir ifadeyle, İs-lâm’ın
değişik kültür evren-lerinde farklı okumalara; daha doğrusu
aynı dünya görüşü ve aynı anlamlar ağının farklı coğrafî ve
kültürel alanlarda birbirinden farklı düzenlemele-re yol
açabileceğinin de göstergesidir. 23
zarar verme ile hisleri rencide etme şeklindeki ayrımın altının oyulduğunun
pornografi örneğini vererek söylemesi ilginçti. Salman Rüşdi örneği ile ahlâkîliğin
mantığı, hisleri rencidenin ölçütü-nü sorguladığı pornografi örneğini eş değer
tutmasının ne derecede mantıksal tutarlılığa sahip olduğunu sizlere bırakıyorum.
21
Bunun sahih hadis olup olmadığı ile ilgili değerlendirme için bkz. Mevlüt
Uyanık, “Osmanlı Düşünce Tarihinde Karşıt Fikir Kavramı -Şeyh Bedreddin
Örneği-”, Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan, 1996, Sayı 39, s.58
22
Nevin A. Mustafa, İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet, Çev: Vecdi Akyüz, İz
Yayınları, İstanbul, 1990, s. 33
23
Nur Vergin, “İslâm’da Çağdaşlık ve Türk Demokrasisine Geçişte Rolü”, Yeni
Forum Dergisi, Sayı 269, c.12, 1991, s.30.
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Dolayısıyla, âlimlerin ihtilâfının rahmet olduğu şeklindeki
önerme ile farklı yorumlar ve içtihatların meşruiyeti sağlanmaktadır. Ya da daha basit bir ifadeyle, öncüllere dikkat
edilerek yapılan içtihatlarda yanılmanın bile bir sevap ol-duğu
söylenerek, sürekli düşünmeye, doğruluk tasarımlarını
yanlışlayarak test etmeye teşvik vardır. 24 Aksi takdirde, bir
fikri yanlış olarak gördüğünüzden dolayı, onu susturmaya çalışmak, onun yanlışlığından hiçbir zaman emin olamamak
demektir. Çünkü susturulan fikir, doğru olabilir. Diyelim
yanlışlığını test ettik, onda bir parça da doğru düşünceden iz
olabilir. En önemlisi de, doğru olduğu ileri sürülen fikre fiilen
itiraz olmazsa, yani karşıt fikirlerle test edilmezse, o fikri
kabul edenlerin çoğunluğu tarafından ona önyargı şek-linde
inanılır ve sorgulanmaz. 25
Bu noktayı çok önemsiyorum, zira Einstein’in ifadesiyle, hiç
yanılmayan biri, yeni hiçbir şey denememiş demektir. Bu ise,
sürekli olarak eleştirel, şüpheci ve sorgulayıcı bir yöntem
oluşturmayı gerekli kılar.

2. 4. Düşünce Pazarında Eleştirel Bir Yöntem Olarak
Şüphecilik
Ehl-i sünnet diye bilinen ve İslâm dünyasının önemli bir kısmının
fıkhî ve itikadî yapısını oluşturan akımın önde gelenlerinden olan
Gazzali (Ö.1111), yukarıda bahsettiğim şüpheciliği bir yöntem
hâline getirmiştir. Hakikati ararken geçirdiği aşamaları tahlil
ettiği el-Munkız mined-Dalal (Delâletten Kurtuluş) isimli eseri bu
bağlamda önemlidir.
Hz. Adem’den bu yana bütün peygamberlere temel ilkeler
(Tevhid, Nübüvvet ve Mead) verildiği hâlde, insanlar niçin bu
24

Tutarlı bir model oluşturmak ve bunları birbirleri ile yarışan modeller olarak
görmek, metin-yorum ilişkisinde yorum ile aşırı yorum ilişkisini gündeme
getirmektedir. Bkz. Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum, Yay. haz. Stefan Collini,
Çev: Kemal Atalay, Can Yayınları, İstanbul, 1996, s. 18-20, 33, 50, 155.
25
J. S. Mill’den hareketle yapılan bu değerlendirmeler için bkz. Sunay, a.g.e, s.13.

140

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

kadar fazla hakikat tasarımlarına sahip oluyorlar, sorusundan
hareketle, kelâmcıları, felsefecileri, Batınîleri ve ekollerini ince-ler,
eleştirir ve reddeder. Son tahlilde, mistik yolda karar kılar.26
Tehafütü’l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlıkları) isimli eserinde ise, meşşai filozoflarını üç temel noktadan hareketle küfürle itham eder. 27 Diyalektik yöntemi merkeze alarak ya-pılan
bu ithamın gerçekten düşünce tarihinde önemli sonuç-ları
olmuştur, ama burhan yöntemini önceleyen İbn Rüşd (ö.1198)
gibi bir filozofun Gazzali’nin önermelerinin ve çı-kardığı
sonuçların yanlış olduğunu söylemesi dengeleri kıs-men
düzeltmiştir.
İbn Rüşd, Tehafütü’t-Tehafüt isimli eserinde Gazzali’nin
filozoflara yönelttiği tutarsızlıkların aslında tutarsız olduğu belirtir. Bununla kalmayıp, sorunun yöntemsizlikten kaynaklandığını açıklamıştır. 28 İbn Rüşd’e göre, geçmişte, hakikat hakkında
kim konuşursa konuşsun onun dediklerinden faydalanmak
zorunludur, fakat bu eleştirel bir şekilde yapılacağı için yanlışların
taşınması anlamına gelmez. Nitekim Farabi ve İbn Sina buna
dikkat etmedikleri için Aristo ile Platon’u uzlaştıralım derken,
Aristo ile Plotinus’un öğretilerini birbirine karıştırmışlar, aslında
aynı hakikatin iki ifade tarzı ve aynı göğüsten süt emen iki kardeş
olan din ve felsefeyi uzlaştırma adına ayrıştırmışlardır.
Dolayısıyla Gazzali’nin tekfir konusu yaptığı sözde sorunlar
ortaya çıkmıştır. 29
Eleştirel bir yöntem olmayınca, sözde sorunlara sözde cevaplar üretilmiş ve toplumsal düşüncede ayrışmalar pekişmiştir.
Bu ayrışma o kadar önemlidir ki, Gazzali-İbn Rüşd tartışması
daha sonraki yüzyıllarda periyodik aralıklarla devam etmiştir.
26

el-Gazzali, el-Munkız mine’d-Dalal el-Musıl ila zi’lizzti ve’l-celal, Beyrut, s. 33
vd., Çev: A. Süphi Fırat, Şamil Yayınları, İstanbul, 1978, s.47-50, 70.
27
el-Gazzali, Tehafütü’l-Felasife, tahkik. Süleyman Dünya, Kahire,1972, s. 88 vd.
28
İbn Rüşd, Tehafütü’t- Tehafüt (Tutarsızlığın Tutarsızlığı), Çev: M.Dağ ve K.Işık,
Samsun, 1986, s. 3 vd., Faslu’l-Makal, s. 224 vd.
29
Fahri, a.g.e, s.214 vd.
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İfade özgürlüğünün tarihte düşünürler arasında bu şekilde
olması, yöneticiler tarafında doğal karşılanmaktadır. Nitekim Fatih
Sultan Mehmet, Hocazade’nin Gazzali’yi, Tusi’ninde İbn Rüşd’ü
merkeze alarak yaptığı tartışmayı bizzat katılır.
Görüldüğü üzere İbn Rüşd, Farabi ve İbn Sina’nın kendi
ekolünden olmalarına bakmayıp, Aristo’yu yanlış anladıklarını,
aslında sorunun da eleştirel ve sorgulayıcılıktaki eksiklikten
kaynaklandığını belirtir

3. İfade Hürriyetinin Klâsik Sunumu: Barika-i
Hakikat Tesadümü Efkârdan Çıkar
Buraya kadar yapılan tespitler, aydınlara düşünme-yazma, yani
kendini ifade etme özgürlüğü tanındığı takdirde ne kadar önemli
eserler ve uzun soluklu tartışmalar ortaya koyabildiklerinin
göstergesidir. Barika-i hakikat tesadümü efkârdan çıkar,
(Hakikatin kıvılcımları, fikirlerin çarpışmasından çıkar) bunun
en güzel ifadesidir.

3.1. Düşünce ve İnanç, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
Engellenirse Ne Olur?
Kanaatimize göre, bu tür bir engellemenin felsefî dildeki en iyi
ifadesi, “korku ütopyaları”dır. George Orwell’in 1984 adlı
romanı buna güzel örnektir. Korku dağları bekler, herkes birbirine şüphe ile bakmaya başlar, eşler birbirlerini, çocuklar
ailelerini, memurlar amirlerini şikâyet eder: Günümüzde fiilen
gerçekleştiği gibi, amirler memurları hakkındaki imzasız mektupları bile işleme koyar, kısacası zübde-i âlem olan insan için
hayat birden zindana dönebilir. Güven ortamını sarsmak ve
insanları kontrol altına almak için her yerde “Büyük Ağabey Seni
Gözetliyor” yazıları vardır. İnsanlar daima birbirini ihbar ettiği
için artık hiçbir erdemliliğin anlamı yoktur; medyayı kullanarak
dil, daha doğrusu kavramlarda değişiklik yapıldığı zaman her şey
birbirine girer. Çünkü her kelime zıt anlamıyla tanınır hâle
getirilir. Artık “savaş, barıştır”, “özgürlük ise esa-ret” olmuştur.
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Sonuç
İnsan onurunu ve insanın maddî ve manevî varlığını bireysel ve
siyasal alanda geliştirme temel hakkına dayanan ifade hürriyetinin 30 engellenmesinden doğan bu tür korkularla her gün
ölmekten ise, eşrefi mahlûkat olan insanın temel haklarının
üzerinde yöneten ve yönetilenler olarak hassasiyetle durmamız
gerekir. İnsana ve insanın doğal haklarına yapılan vurgunun
tarihsel ve güncel boyutuna dikkat çekmek için bir klâsik
dönem, bir de günümüz şairinin mısralarıyla, yazıya son
veriyoruz.
Hoşca bak zatına kim Zübde-i alemsin sen
Merdum-i dide-i ekvan olan ademsin sen.
(Şeyh Galib) 31
“Ben Türkiye’li şair Attila İlhan
İnsan evvel insan ahir demiştim
Ve hürriyet insanları coşturasıya” 32

30

Sunay, a.g.e, s. 8
Şeyh Galib Divanı’ndan Seçmeler, Haz: Abdulbaki Gölpınarlı, MEB, İstanbul.
1971, s.10. “Kendine bir hoşça bak; alemin özüsün sen; varlıkların gözbebeği olan
insansın sen.
Ayrıca bunun devamı olan şu mısraları da vermekte fayda var.
Secde-ferma-yi melek zat-ı mükerremsin sen, Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen. (Meleklerin secde etmeleri emredilen kadri yüceltilmiş bir varlıksın, bildiğin gibi değil, her varlıktan daha olgun, daha ilerisin sen.)
32
Atilla İlhan, Hangi Sol, Varlık Yay., İstanbul, 1970, s. 26
31
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II. BÖLÜM

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
FARKLI İFADE ÖRNEKLERİ:
DİN, AKADEMYA VE
CİNSELLİK
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Bir Liberal Demokraside Dinlere
Neden Değer Verilmelidir?*
Anthony Bradney **

Giriş
Devletlerin içinde, din ile hukuk arasındaki ilişkileri analiz etme
ile ilgilenen akademisyenler, dinlerin bazen, bir devletin siyasal
ya da hukukî yapısı tarafından insafsız bir muameleye maruz
tutulduğu şeklinde değerlendirmeyi alışkanlık hâline
getirmişlerdir. Bazen, bu tür analizler, Z dininin ele alınış biçiminin, dinin prensipleri veya uygulamaları ya da söz konusu
prensiplerin ve uygulamaların toplum ya da o dinin bağlıları
için sonuçları hakkındaki yanlış inançların neticesi olduğunu
ortaya koymak ile ilgili olmaktadır. Bu sebeple, ör-neğin, birisi,
Scientology hakkında sık sık ifade edilen endi-şelerin, tamamen
veya kısmen, bu dinin tabiatı hakkındaki yanlış yaklaşımlara
dayandığını ve özellikle, insanların neden Scientolocist
oldukları ve öyle kaldıklarıyla ilgili yanlış bir yaklaşımın
sonucu olduğunu, ortaya koymaya çalışabilir. 1 Diğer
zamanlarda, din, hukuk ve devlet arasındaki ilişkilere bakan
analizler, Z dini ile ilgili kullanılan argümanların, konu ile ilgili
*
Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
**
Prof., Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.
1
Scientology ve Scientolocistlerin doğru bir resmini ortaya koymaya çalışan bir
girişim için bkz. R. Walls, The Road to Total Freedom, (1976), Heinemann Educational Ltd.
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bütün yönlerden her iki örnek mukayese edilebilir gibi görünse
bile, Y dini için kullanılmadığını, ortaya koymak ile ilgili
olabilir. Bu sebeple, örneğin, birisi, bir mahallede, yeni bir
Müslüman camisi için imar izni alma amacıyla bir müracaat
olduğu zaman, cadde üstüne park yapmanın ya da gürültünün
artacağı gerekçesiyle ileri sürülen endişelerin, yeni bir Hristiyan
kilisesi için imar izni alma amacıyla yapılan bir müracaat
olduğu zaman ileri sürülmediğini, ortaya koymayı arzu
edebilir. 2 Hukuk, devlet ve dinin bu türden her iki analizi, bazı
dinlerin, bazı zamanlarda, bir şekilde, kötü muameleye maruz
kaldığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bununla beraber,
bunların hiçbiri, tartışmanın özünde yatan dinlerin bizzat
kendilerinin değerli olduğu ya da bir liberal demokraside
değerli olmaları gerektiği şeklinde bir öneri içermemektedir.
Bunun yerine, birinci tipteki tartışma örneğinde öneri, devletin
hukuki ve siyasal yapıları içinde adlandırılan ve tartışılan nesne,
din, empirikal (deneysel) dünyanın içinde bulunabilecek aynı
nesne, aynı din değil-dir; ki, hukukî ve siyasal yapılar içindeki
tartışmada adlandı-rılan din ile o dinin bağlıları tarafından dış
dünyada pratiğe dökülen din arasında bir boşluk olduğu,
şeklindedir. İkinci tipteki tartışma örneğinde öneri, basitçe
benzer şeylerin aynı muameleye maruz kalmadıkları şeklindedir.
Her ne kadar, bu iki tür analizin spesifik örnekleri çok uzun ve
karmaşık olabilirse de, esasında, hukuk ve din arasındaki
ilişkilerin çeşitli ele alınış biçimlerinin özünü şekillendiren
benzer bütün argümanlar bu sebeple, rasyonalite taleplerine
başvurudan biraz fazla bir şeydir. X’i yapma, çünkü sen Y’nin
öyle olduğuna inanıyorsun, ama öyle değil: Benzer örnekleri, her
zaman, ay-nı koşullarda aynı yolla ele al.

2
Müslümanların cami ve benzeri binaları açmada karşılaştıkları zorluklarla ilgili
bir analiz için bkz. H. Hodgins, “Planning permission for mosques – the Birmingham experience”, J. Nielsen (ed) Muslims in Europe, (1981), Centre for the
Study of Islam and Christian-Muslim Relations.
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Yukarıda ana hatları verilen analiz türleri, bir liberal demokraside çok büyük öneme sahiptir ve birçok vatandaşın yaşamlarında önemlidir. Yönetimde yer alan kişilerce kabul edilirse, söz
konusu analiz türleri, en azından, bu vatandaşlardan bazılarının
günlük yaşamlarında son derece önemli olduğunu düşündükleri
bir konu, dine ilişkin olarak, bir devletin vatandaşlarına yaptığı
muamelelerin yolunu gösteren eşitlik ölçüsünü temin eder. Ama
yine de, aynı zamanda, devlet tarafından farklı dinlere cevaben
rasyonalitenin arzu edilirliğinin kabulü meya-nında, liberal
demokrasilerde dinlerin pozisyonlarına dair bir diğer farklı
önerinin de var olduğu görülür; öneri şudur, bir li-beral
demokraside, dine din olduğu için değer verilmelidir. Bu öneri,
örneğin, tamamen ya da kısmen liberal demokrasilerin icadı olan
bazı yasal beyanlarda dine lütfedilmiş olması açısın-dan ortaya
çıkar. Bu sebeple, örneğin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde
din hürriyetine açıkça atıfta bulunulmuştur. 3
Dine, bu ayrı ve spesifik korumanın bahşedilmesinde, dinin
özel bir statüye sahip olduğu çıkarımının bulunduğu görülür;
sadece bazı durumlarda dine saygı gösterilmemesinin ya da kötü
muameleye maruz kalmasının irrasyonalite içerme-sinden değil,
fakat, onun din olmasından dolayı saygı göste-rilmesi
gerektiğinden din korunmalıdır. 4 Ben, bu yazıda, dine din olarak
değer verilmelidir önerisine dönmek istiyorum.
Bu yazı, 21. yüzyılda, liberal demokrasilerde dinin pozisyonu
ile ilgilidir ve ben, bu sebeple, argümanlarımın genel
3

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesine bkz. Benzer hükümler için
aynı zamanda bkz. Madde 18 Sivil ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Madde 10 Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı.
4
Avrupa Konseyi üyesi devletlerin hemen hemen hepsi din hürriyet alanında
anayasal ya da yasal korumaya sahiptir (C. Evans, Freedom of Religion Under the
European Convention on Human Rights, (2001), Oxford University Press, Oxford
pp 21-22). Bu durum Evans’ın şunu ileri sürmesine yol açar “düzenlemeler farklı
formlarda olabilir, fakat din hürriyetinin Avrupa’da yaygın önemli bir prensip
olduğunun kabulüne güçlü düzeyde konsensus olduğunu ortaya koyar” (Evans, op.
cit s. 22).
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uygulamaya sahip olduğunu ileri sürebilirim. Bununla beraber,
argümanlarıma delil olarak empirikal örneklere ihtiyaç
duyduğum yerde Birleşik Krallık’taki durumla ilgili bilgilerime
başvuracağım. Birisi, benim argümanlarımı diğer ülkelere
uyguladığında, ayrıntılarda farklılıklar olacaktır, fakat benim
iddiam, bu farklılıkların, argümanın genel kabul edilebilirliğini
değiştirmediğidir.

Locke ve Hoşgörü
Dinî hürriyetin değerlendirilmesi hakkında klâsik bir liberal
argüman John Locke’un Hoşgörü Üstüne Bir Mektupunda
bulunabilir. 5 Locke’un hoşgörü hakkındaki argümanları, bireylere din empoze etmenin imkânsızlığı üzerine dayanır.
Devlet, vatandaşlarına, en fazla, inanç ve usulün ortaya çıkmasını güvence altına alarak haricî formları empoze edebilir,
fakat devlet, haricî usullerin dahilî inançlarla birebir uyduğu-nu
temin etme araçlarından yoksundur. Bu zeminde, birisi, bu
sebeple, farklı dinlere hoşgörü göstermelidir, çünkü pratikte, birisi,
insanların içlerinden inanmalarını engelleyemez. Bununla beraber,
Locke’un hoşgörü hakkındaki argümanları, kısmen, kendi
zamanındaki sıkıntılara bir cevaptı. O şunu ileri sürdü:
“O, (önüne geçilmesi mümkün olmayan) düşüncelerin çeşitliliği değil, fakat Hristiyan âleminde din hesabına var olan
bütün telâşları ve kavgaları üretmiş olan, (kendilerine bahşedilmiş olabilen) farklı düşüncelerde olanlara gösterile-cek
hoşgörünün reddedilmesidir.” 6
Hoşgörü, din savaşlarına tercih edilmelidir. Locke’un argümanları, Birleşik Krallıkta bulunabilen, din özgürlüğünün ala-nını
aşamalı olarak genişleten 17, 18 ve 19. yüzyıldaki bir dizi siyasal

5
6

J. Locke, A Letter Concerning Toleration (1963), Martinus Nijhoff, The Hague.
Locke, op. cit. s. 105.
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ve yasal değişikliklerde yankı buldu.7 Bununla beraber, tarihî
önemlerine rağmen, onlar hâlihazırda, birçok modern li-beral
demokraside var olan siyasal ve sosyal konumlarda dine önem
verilmesi hakkında sadece zayıf bir argüman sağlar.
Günümüzde, devletlerin bireysel dinlere karşı görmezlikten
gelmesi ya da ayrımcılık yapması hâlinde, bir sivil kargaşanın
ortaya çıkması genellikle muhtemel değildir. Ayrımcılı-ğın
ortaya çıkması durumunda, diskriminasyona maruz kalan birçok
din buna cevap olarak sivil karışıklığa başvurmak için gereken
boyutta, siyasal organizasyondan ya da iradeden yoksundur.
Birleşik Krallık’ta Kuzey İrlanda örneğinde olduğu gibi,
çatışmada dinin kısmen rol oynadığı yerlerde bile, şimdi,
normal olarak, o anlaşmazlığın özünde yatan özellikle dinî
konular değil, daha ziyade ekonomik ve siyasal faktör-lerdir.
Kuzey İrlanda’daki Roman Katolikler, Birleşik Krallı-ğın başka
yerlerindeki Roman Katoliklerin sahip oldukları dinleriyle ilgili
aynı sivil haklara sahiptirler, bununla beraber, Kuzey İrlanda’da
Protestan ve Roman Katolik topluluklar arasında, ülkenin diğer
bölgelerinde benzeri bulunmayan ge-rilimler mevcuttur. Kuzey
İrlanda’da din bir başka şey ka-dardır, iki topluluğu ayıran sınıf
ve ekonomik güç gibi diğer faktörler için bir temsilcidir.
Devletler arasında ya da devletlerin içinde olan dinî savaşlar,
birçok liberal demokrasi için çok uzak bir anıdır ve artık dinlere
karşı hoşgörü için zorlayıcı bir sebep sağlamaz, dinlere değer
verilmesi için bir se-bep hiç sağlamaz. Dahası, başka türlü yapılmasının sivil karışık-lığa sebep olabileceği gerekçesiyle dinlere
değer verilmesi gerek-tiği şeklindeki önerinin bu tür karışıklıkları
azaltmaktan ziyade artıracağı ihtimali daha fazladır. Örneğin,
“Şeytan Ayetleri” me-selesinde olduğu gibi, örneğin, eğer İngiliz
devleti, sokak gös-terileri ve gösterilere eşlik etmek üzere
patlatılan az sayıdaki bombalar sebebiyle Rushdie’nin kitabının
yasaklanmasını iste-yen Müslümanların yaklaşımlarını çok fazla
7
Örneğin bkz. Hoşgörü Kanunu (1689) ve Roman Katolikliğinin Serbestliği
Kanunu (1829).
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ciddiye alsaydı, o zaman, kitabın serbestçe dağıtılmasını
arzulayanların rasyonel cevapları, daha büyük gösterilerin ve daha
fazla ve daha etkili bombalamaların organize edilmesi olabilirdi.
Kitabın potansiyel okurlarının bu türden militan olmadıkları
gerekçesiyle böyle bir cevabın olmasının ihtimal dışı olduğunu
söylemek, vatandaşlık erdeminden ziyade şiddeti ödüllendirmek
olarak ortaya çıkacağı için zayıf bir karşı argümandır. Çağdaş
liberal felsefe, dine de-ğer verilmesi için, Locke tarafından
önerilenlerden farklı argü-manlara ihtiyaç duyar.

Raz ve Çokkültürlülük
Joseph Raz, çokkültürlülük ve liberalizm hakkındaki bir yazısında, farklı ırklar ve kültürel gruplarla ilgili olarak sadece bir
hoşgörü ve ayrımcı olmayan bir politika olmanın ötesinde
“çokkültürlülüğün tasdiki” politikasının erdemini tartıştı. 8 Ben
onun argümanını, bir liberal demokraside dinlerin yeri hakkın-daki
ifadelerimde bir çıkış noktası olarak kullanmak istiyorum.
Raz, çokkültürlülüğün erdemi ve bu sebeple onun tasdikinin
sebepleri için üç argüman ileri sürer. Birincisi, birisinin hayata
anlam veren tercihleri açabilmesinin “sadece bir kültürde toplumsallaşması vasıtasıyla” olabileceğini ileri sürer; burada onun
argümanı, özgürlük sağduyulu bireysel tercihlerden gelir, fakat bu
seçme özgürlüğü, birisi için sağduyulu bir tercih olan mev-cut
tercihlerde yerleşik ve paylaşılan anlamları ve ortak uygula-maları
anlayabilmeye bağlı olduğu şeklindedir; sadece, basitçe, öneri
değil fakat aynı zamanda, en azından kısmen empatik bir anlayış.9
İkinci olarak, o, “kültürün aynı olmasının toplumsal ilişkileri
kolaylaştırdığı ve zengin ve kapsamlı kişisel ilişkilerin bir koşulu
olduğu gerçeğinden dolayı” ve onun özel bir önemi olduğunu
savunduğu, özellikle ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı
kolaylaştırdığı için, bir devlet içinde farklı kültürlere saygı
8

J. Raz, “Multiculturalism: A Liberal Perspective”, J. Raz, Ethics in the Public
Domain (1996, gözden geçirilmiş baskı) Clarendon Press.
9
Raz, op. cit., s. 175-177.
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gösterilmesi zorunluluğu bulunduğunu ileri sürmektedir.10 Son
olarak, o, bir kültürel topluluğa üye olmanın bizzat kendisinin
sosyal kimliğin asıl belirleyicisi olduğunu, benim kim olduğu-mun,
önemli ölçüde benim kendimi içinde bulduğum kültürel topluluğa
dayandığını ileri sürmektedir.11
Bu, ne çokkültürlülük hakkında bir yazıdır ne de Joseph
Raz’ın çalışması hakkında bir yazıdır. Bu sebeple, ben, ne Raz’ın
pozisyonu lehine olan argümanları genişletmeye çabalayacağım
ne de onun ayrıntılı argümanlarında gördüğüm ben-zer
problemlerden bahsedeceğim. Bilâkis, Raz’ın yaklaşımında
dikkate değer erdemlerin var olduğunu kabaca kabul ederek, onun
dinler olayına uygulandığı zaman nasıl uygulanabilece-ğini,
genişletilebileceğini ve değiştirilebileceğini göreceğim.

Dinlerin Tasdiki
Raz’ın çokkültürlülüğü tasdik için verdiği üç sebepten her biri
dinler olayına uygulanabilir kapasitede olarak görülebilir. Din-ler
paylaşılan anlamları ve uygulamaları kapsar, onlar samimi sosyal
ilişkilerin bir kaynağıdır ve onlar inananlar için kişisel kimlik
oluşturur ya da oluşmasında yardımcı olur. 12 Elbette, dinler her
zaman bu şeyleri yapmaz. Bu sebep, örneğin, bir kişi, dini kendi
kimliğinin önemli bir parçası olarak görmeden kendisini belli bir
dinin üyesi olarak görebilir. Birleşik Kral-lık’ta halkın büyük
çoğunluğu, hâlâ kendisini Hristiyan olarak sayar, fakat
Hristiyanlığın bu insanların birçoğunun şahsî kim-liğine ne
yapması gerektiğini ya da onların samimî ilişkileri ile nasıl
bağlantı kurduğunu görmek güçtür. İngiltere’de özel-likle, bir
dinî ibadet mekânına katılım oranı şaşılacak düşük-lüktedir ve

10

Raz op. cit., s. 177-178.
Raz, op. cit., s. 178.
12
Bununla, dinin sosyal olmak zorunda olduğunu söylemek istemiyorum. Aynı za-manda,
sadece bir kişi ile onun tanrı ya da tanrıları arasındaki bir ilişkiyi kapsayan ki-şisel, bireysel
ve özel olabilir. Din ile dinler arasında çizilmesi gereken bir ayrım vardır.
11
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birçok Hristiyan kilisesine üyelik yıldan yıla azal-maktadır. 13
İngiltere’de halk gittikçe artan oranda, Hristiyan-lıklarının belirli
bir kiliseye hiçbir kurumsal üyelikle birlikte ol-ması gereğini
hissetmeksizin, kendilerini Hristiyan olarak ta-nımlamaktadır. Bu
insanların birçoğu için, Hristiyanlıkları on-ları bilinçli bir şekilde
belirli bir yönde hareket etmelerine gö-türmez, o zorunlu olarak
onların, ne diğer insanlarla birlikte sa-dece Hristiyan oldukları için
ortak davayı hissetmelerine ne de Hristiyan olmayanlardan zorunlu
olarak ayrılmalarına yol aç-maz. Kendilerini Hristiyan olarak
tanımlıyorlarsa bireyler, ken-di inançlarında vaftiz edilmiş
olabilirler, Hristiyan usullerine uy-gun evlenmeyi bekleyebilirler
ve Hristiyan usullerine uygun olarak defnedilmeyi bekleyebilirler.
Bununla beraber, ekseriyetle sosyal ve törensel önemli anlar
arasında onların Hristiyanlıkları onların ataları için gerçek anlam
taşımış olan şeylerin az çok ka-lıntısından arta kalanlardır. Bununla
beraber, Raz’ın argümanı bakımından bütün bunlar çok az öneme
sahiptir. Önemli olan, çokkültürlü toplulukların sunduğu şeyleri
dinlerin de bireylere sunabilmesidir. Birçok insanın bu sunumu
almaması hesaba ka-tılmaz; bazıları alır ve hatta dini reddeden ya da
dine yaklaşımları yukarıda açıklandığı gibi önemsiz olan insanlar
için dinler onların kullanabilecekleri bir kaynak sunar. Şu gerçektir
ki, dinler devlet içinde vatandaşların kullanabilecekleri potansiyel bir
kaynaktır, dinler bireysel tercihi kolaylaştıran şeylerden biridir, bu
durum dinlerin devlet tarafından tasdikini haklı, hatta zorunlu kılar.

Dinlerin Ahlâkilîği
Eğer bizim bir liberal demokraside dinlere niye değer vermemiz
gerektiğinin sebepleri bunlarsa, bizim dinlere değer vermemiz,
onların, birey ya da vatandaş olarak, insanları da-ha iyi
yapacakları için değil, fakat dinlerin bireylere sunduk-ları şeyler
dolayısıyla olduğu açıkça ortaya çıkar. Bazı insan-lar yaşam
tercihlerini yapabilmede daha iyi olacakları için; onlar samimî
13
Bkz. P. Bradley ve H Wraight, UK Christian Handbook: Millenium Edition
2000/2001, (1999), Harper Collins Religious, s. 24-26.

153

Bekir Berat Özipek

sosyal ilişkilere girebilmekte daha iyi olacaklardı, onlar kişisel
kimliklerine bir kaynak bulacakları için, bü-tün bireyler sunulan bu
tercihlere sahip olmakla zenginleşecek-leri için, bir liberal
demokrasi dinlere değer verir. Eğer, bu böy-leyse, ahlâkîlik ya da
toplumsal bağlılık üretme kabiliyeti bağla-mında belirli bir dinin
fazileti hakkındaki sorular konu dışı kalır.
Devletler, bazen, öğretileri sebebiyle sorunlu görülen, yasaklanmış dinler listesi yaratmak için çalışmışlardır. Birleşik
Krallık’ta, bunun sınırlı örneği, hayır kurumları ile ilgili olan
İngiliz kanununda görülür. Kendilerini, bir hayır kurumunun yasal
tanımlaması içine yerleştirebilen dinî gruplara vergi ödemeleri
konusunda birtakım malî avantajlar verilmiştir. Bununla beraber,
yukarıdaki argümanların desteklediği, dinin tasdiki olarak
görülebilecek bu avantajı kazanmak için, bir dinin, sa-dece, dinin,
yasal tanımını karşılaması yetmez, aynı zamanda ahlakilik testini
de geçmesi gerekir. Dinler, ahlâka aykırı ol-maktan dolayı kamu
düzenine zıt olmamalıdır. 14 Bu sebeple, hukukta, bir şey,
kurumsal özelliklerinden dolayı bir din olarak kabul edilebilir,
İngiliz hukuku, tanrı ya da tanrılara inanmayı ve bu sebeple ibadet
ediyor olmayı din olarak kabul ediyor, 15 fakat bununla beraber,
bağlılarına yapmaları için neleri öğret-tiğine bakarak o şeyin bir
din olarak ele alınmamasını öngörü-yor. Söz konusu ahlâkîlik
testinin arkasında yatan ya da devle-tin yasaklı dinler listesinin
arkasında yatanın biz dinleri onay-larız, çünkü dinler bağlılarını
iyi yapar ya da en azından onları kötü yapmaz kanaatinin olduğu
görülür. Locke, aşağıdaki ar-gümanı ile bu pozisyon için sınırlı bir
gerekçe sağlamaktadır:
“Sivil toplumun korunması için zorunlu olan insan toplumuna ya da ahlâkî kurallara aykırı olan düşüncelere mahkeme
tarafından müsamaha gösterilmemelidir.” 16
14

Thornton v Howe (1862), 31 Beavan 14.
R v Registrar General ex parte Segerdal [1970] 2 Queen’s Bench 697.
16
Locke, op. Cit, s 89.
15
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Bununla beraber, bu yazıda önceden zikredilen argüman-lar,
bir liberal demokraside bu tür bir testin yerinin olmadı-ğını akla
getirebilir. Sorulması gereken soru basitçe bir şey din midir,
çünkü, tasdik edilmesi gereken şey dinlerin için-deki bir şey
değil, dinlerdir.
Öğretilerinin ya da uygulamalarının üyelerinin menfaatlerine
ters düştüğünün (çünkü, örneğin, bir din, üyelerinin maddi
zenginliklerinin önemli bir miktarına sahip çıkıyor ya da
üyelerini, üyelerin aileleri dahil olmak üzere inanmayanlar-dan
ayırır) devlet tarafından kabul edilmesinden dolayı bir dini
sansürlemeye teşebbüs etmek devletin, vatandaşlarının
değerlerinin ne olması gerektiğini belirlemesini içerir; bu, klâsik olarak bir liberal devletin karışmaması gereken bir durumdur. Üyelerini zorunlu üyeliğe zorlayan ya da taraftarlarının
inancı terketmelerini yasaklayan bir din, bu argümanın dışında
kalır. Çünkü, bağlılar dine mensup olmanın faydalarını tercih
edememektedirler, fakat iddia etmenin ispat etmekten daha ko-lay
olduğunun tarihî olarak ortaya konduğu bu tür olaylara, ha-talı
hapsetme, saldırı ve benzerleriyle ilgili olağan kanunların
kullanılması ile devlet tarafından gereğine bakılabilir.
Dinin muhtevasına rağmen, tasdike yönelik argümanın sınırları sadece, bir dinin, bağlıları olmayanlara açık ve mevcut
tehlike oluşturduğunun söylenebilmesi durumunda bulunabilir.
Hatta, kendi taraftarlarına zarar verdikleri ileri sürülebilen,
örneğin, üyelerinin mallarını dine vermelerini üyelerinden talep
ederek ya da az bir parayla veya hiç para vermeden din adına
hizmetçilik işlerinde çalıştıran dinler, hatta, diğerleri yapılan
tercihi kötü bir şey olarak gördüklerinde bile kendi akıbetlerini
seçmek bireylerindir şeklindeki geleneksel liberal kanaat
zaviyesinden bakıldığında, tasdik için gereken testi karşılar.
Dahası, açık ve mevcut tehlike testi karşılanması pek kolay
olmayan katı bir testtir; dinî bir ritüel ve görev olarak yolcuları
alıkoydukları söylenen 19. yüzyıl Hindista-nı’ndaki Thugee,
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açık ve mevcut tehlike testinin karşılanabile-ceği nadir
örneklerden biridir. 17

Dinin Tanımı
Raz’ın çokkültürlülük hakkındaki görüşlerinin dine uygulanmasından ortaya çıkan ikinci mesele, din kavramına mümkün
olduğunca geniş bir tanımın verilmesidir. Din özgürlüğü
hakkındaki tartışmalarda dini neyin meydana getirip neyin
getirmediği üzerinde çok fazla anlaşmazlık süregelmiştir. Burada bizim için önemli olan, kendisinin din olduğu söylenen son
derece içsel şeyler değil, aksine din olduğu söylenen bu şeyin
bireyler için neler yapabildiği olduğu için, bu tür tartış-malar
konu dışıdır. Yukarıdaki argümanlar bakımından dinin
uygulamalarını ilerletmek ve izin vermek için var olan sosyal
organizasyonlar dindirler ve değer verilen dinin bizzat kendi-si
değildir; bu nedenle, bu argümanlar için, dinin mensupla-rının
onu bir din olarak görmeleri yeterlidir. Dinin özünü ortaya
koymaya çalışan analizler, sık sık inancın bazı formla-rının
“gerçekten” din olmadığı karakterize etme arzusunu yan-sıtan
analizler, dinlere niçin değer verilmesinin sebebi mü-minlerin
dinlerden ne elde ettikleri olduğunda konu dışı kalır.

Toplum İçinde Dinler ve Diğer Gruplar ve Topluluklar
Yukarıki bölümdeki bu husus daha başka bir zorlu argüman
tarafından desteklenir ve bu argümanla bağlanır. Bir liberal
demokraside dinlere değer verilmesi gerekliliginin sebebi, dini
diğer şeylerden ayıran, dine özgü olan şeylerden dolayı değil,
fakat bunun yerine, Raz’ın argümanlarının merkezini oluşturan
sadece farklı türlerdeki mülti etnik kültürel toplu-luklarla değil,
aynı zamanda hem dinî gruplarla hem de farklı etnik
17

Daha zor bir konu Güneş Tapınağı Nizamı’dır. Üyeleri 1990’larda üç önem-li
büyük intihar eyleminde bulundu. İnanmayanlar, tâbilerin zarar gördüklerini
söyleyebilir, ancak bağlılar kendi eylemlerini dinî bir görevin yerine getirilmesi
olarak gördüler.
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topluluklarla yüzeysel olarak ortak hiçbir şey paylaşmı-yor gibi
görünen, toplumdaki diğer birçok gruplarla dinlerin de
paylaştıkları şeylerden dolayıdır.
Bu yazıda, aydınlatıcı amaçlar taşıyan, hem dinlere hem de
etnik kültürel topluluklardan çok farklı görünen bu türden
grubun güzel bir örneği Birleşik Krallığın değişik birçok
kentinde ve kasabasında bulunan gey ve lezbiyen topluluklarıdır. Elbette bu topluluklar dinlerden çok farklıdır. Onlar sadece, kelimenin en basit manasında topluluklardır. 18 Onlar,
önemli herhangi bir örgütsel yapıdan yoksundur. Üyelik genellikle tek taraflı belirlenmiştir ve toplum yaşamı sadece,
birbirine bağlı bireysel arkadaşlıklar ve belirli zamanlarda belirli barlarda, gece kulüplerinde ve diğer sosyal buluşma yerlerinde kısa süreli karşılaşmalar anlamında mevcuttur. Bu tür
topluluklar, elbette cinsel eğilimler tarafından nitelendirilir,
fakat aynı zamanda moda, müzik tercihleri, tercih edilen sos-yal
yaşam tarzı ve diğer benzer şeylerle ilgili konular tarafın-dan da
karakterize edilir. Topluluklardaki değerler hetero-jendir,
netlikten ve istikrardan yoksundur ve normal olarak bir dinle
bağlantılıdır. Bir anlamda bu tür topluluklar nispe-ten
yüzeyseldir. Bununla beraber, onlar samimî sosyal ilişki-ler için
açıkça bir odak meydana getirirler, onlar yaşam sti-linde bir
tercih için bir model sağlarlar ve onlar şahsî kimli-ğin bir
kaynağıdır (gey ya da lezbiyen olmak, sadece birinin cinsel
partner olarak seçtiği kişiden çok daha fazlası demek olabilir).
Kültürel topluluklar ve dinler örneğinde olduğu gibi bir liberal
demokrasi aynı sebeplerle, gey ve lezbiyen topluluklarına
yönelik olarak bir tasdik politikası uygulamalı-dır. Ve bu
gruplarla ilgili olduğu kadar, toplumdaki diğer grup ve
topluluklarla da. Liberalizmin doğasında var olan as-li bireyci
pozisyondan uzaklaşmadan, Raz’ın argümanları, daha geniş ve
18

Gey ve lezbiyen topluluklarla ilgili bir çalışma için bkz. örneğin, E. Probyn,
Outside Belongings, (1996), Routledge chp 3 ve C. Warren, Identity and Community in the Gay World, (1974), John Wiley and Sons.
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daha zengin alanda tercihler sağlayan toplumdaki grup ve
toplulukların her ikisinin varlığından bireylerin nasıl yararlandıklarını göstermeye uygulanabilir ve genişletilebilir.
Bu argüman zemininde dinler, değere sahiptirler ve devletler
tarafından tasdik edilmelidirler, fakat Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde ve diğer yasal enstrümanlarda, yukarıda ifade
edilen, onları diğerlerinden ayıran yasal muameleyi haklı
gösterecek herhangi bir özel değere sahip olmadıklarını
söylemek mümkündür. Dinler, aynen diğer birçok grup ve
topluluklar kadar korunmalı ve geliştirilmelidir. Dinler için
mevcut olan istisnaî yasal muameleler liberal demokrasilerin
belli tarihlerini yansıtmaktan fazla bir şey yapmaz ve bazı durumlarda bazı dinler siyasal güç ve sosyal prestije aynı zamanda
sahip olmaya devam etmektedirler. Dinler bir zaman-lar,
insanlara yaşamları için bir odak sunmakta neredeyse benzersiz
role sahip olmuştur. Modern liberal demokrasiler-de bu durum
artık söz konusu değildir ve dinler, genellikle insanların
hayatlarını nasıl yaşamak istediklerini düşündükleri zaman
diğer birçok seküler tercihler yanında yerini almaktadır. Bu
durum, Birleşik Krallık gibi çoğunlukla seküler ülkelerde böyle
bir şeyin gerçekleşme tehlikesi her zaman var ol-masına
rağmen, dinlerin ihmal edilmesini haklı kılmaz, fakat bu en
azından bu yazıdaki argümanların amaçları bakımın-dan
dinlerin artık özel bir olay olmadıkları anlamına gelir.

Topluluk Olarak Dinler
Çokkültürlülüğün tasdiki ile ilgili yazısında Raz, kendi argümanlarının uygulanmasını “kendilerini devam ettirmeyi hem
arzulayan hem de bu kapasitede olan kültürel topluluklar”la
sınırlandırır ve örneğin,
“Genç insanlarının çok büyük bir çoğunluğunun çoğun-luk
kültürde asimile olmayı arzulamaları anlamına gelen kül-türleri
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kemikleşmiş ve onları çevreleyen kültürlerin çekimine kapılmış
gruplara uygulanmasını önermez.” 19
Bu sebeple Raz’ın argümanları, kendi deyimiyle, sadece,
karmaşık bir toplumda yer alabilen, yarı-özerk sosyal alan biçimindeki antropolojik kavrama yaklaşabilen bir grup için
uygulanabilir. 20 Grup, sadece, farklı olmamalı, fakat kendi
farklılıklarını, gelecekte, içinde bulunduğu ev sahibi devlet ve
diğer gruplara karşı geliştirme ve sürdürme kapasitesine sahip
görünmelidir.
Raz’ın kendi düşüncelerinin uygulanması için ortaya koyduğu testi karşılamakta bazı dinler hiçbir zorluk çekmeyebilir.
Gerçekten, çokkültürlülüğün tanımlanması bağlamında, bazı
hâllerde, kültürel topluluklar ve dinî topluluklar benzer durumda
olur. Bu sebeple, örneğin, Birleşik Krallık’taki Müslüman
topluluklar genellikle, dinî, etnik ve kültürel topluluklardır.
Hatta, çok belirli bir şekilde kültürel topluluk olmayan dinler
bile, bazı durumlarda, Raz’ın testinin çok katı olarak
uygulanmasını bile karşılayabilir. Bu sebeple, örneğin, birlikte
Hristiyan Protestan dinini oluşturan Birleşik Krallık’ın genelindeki çok farklı bireysel Quaker Meetings, The Religious
Society of Friends, normal olarak, çokkültürlü toplulukların
örnekleri olarak düşünülemeyebilir. Bununla beraber, bu tür
Meetings’lerin (toplantıların) birçoğu ya da hepsi Raz’ın testini
karşılayabilir. Onlar bir iç tutarlılığa sahiptir ve hatta bir Quaker
ailesinde doğanların, günümüzde, yetişkinliklerin-de bu inanca
katılmayı tercih edip etmemekte serbest olmaları gerçeğine
rağmen onlar, kendilerini, nesiller boyunca sürdü-rürler ve
sürdürebilirler. Meetingler, Raz’ın çok-kültürlü top-luluklarla
19

Raz, op. cit., s. 173.
Yarı-özerk alan kavramının bir incelemesi bkz. S. Falk Moore, Law as Process:
An Anthropological Approach, (1978), Routhledge and kegan Paul chp 2. Bu
düşüncenin bir modern karmaşık toplumda bir topluma (cemaat) uygulanması için
bkz. B. de Sousa Santos, Towards a New Common sense: Law, Science and
Politics in the Paradigmatic Transition (1995) Routledge chp 3 ve 4.

20
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ilinti kurduğu aidiyet ve mahremiyet fırsatlarını su-nan, dinî
oldukları kadar sosyal topluluklardır. Dahası, ma-teryalizm
karşıtlığı, sosyal ilgi ve içe kapalılığa vurgu yapan Quakerlerin
değer sistemi, Birleşik Krallık’ta bulunan temel değerlerden çok
çok uzaktır bu sebeple, bireylerin başka türlü bulmalarında
güçlük çekebilecekleri bir yaşam stili tercihini onlara
sunmaktadır. 21 Bununla beraber, dinin, Raz’ın başlan-gıç
noktasını karşılayabildiğini ileri sürmenin güç olabileceği, bazı
dinler vardır. Bu sebeple, örneğin, Scientology ya da Unification
Church gibi bazı Yeni Dinî Hareketler (New Re-ligious
Movements), son günlerdeki kökenleri sebebiyle, ken-dilerini
devam ettirebileceklerini ortaya koyamayabilirler. Bu tür
dinlerle ilgili olarak, makul bir biçimde, daha ileri gidilip, yeni
ortaya çıkmış birçok dinin sadece çok kısa bir zaman di-liminde
var olduklarını gösteren geçmiş tarihi öne sürülerek, bu tür
birçok dinin, gerçekte, kendilerini sürdürmelerinin mümkün
olmayacağı kuvvetle muhtemel olduğu söylenebilir. Bununla
beraber, Raz’ın testinin dinlere uygulanmasında var olan güçlük,
onun tasdikle ilgili argümanlarının dinlere uygu-lanamayacağı
anlamına gelmez.
Raz’ın tasdikle ilgili argümanları çok-kültürlü bir toplum
lehine argümanlardır. Raz’ın görmek istediği çokkültürlülük tipi,
sadece, farklı kültürel toplulukların aynı anda birbiriyle yan yana
oldukları zaman var olabilir. Bundan ötürü, kendilerini devam
ettirmelidirler. Ancak, bireyler için, farklı türdeki gruplara ve
topluluklara gidebilmelerinden gelen aidiyet ve mahremiyet
bağlamında faydalar, çok-kültürlü toplumu ortaya çıkaran bu
grupların, bir şekilde, bir arada yaşayıp yaşaya-mamaları
durumunda ortaya çıkar. Raz için bu analizdeki aşa-malar,
bireylerin, toplulukların kaynaklarından yararlanabil-melerinden
çeşitli birçok kişisel fayda elde etmeleri ve çokkül-türlülüğün,
modern toplumlardaki büyük ölçekli göçler ve ho-mojenliğin
21
Fazla bilgi için bkz. A. Bradney and Cownie, Living Without Law: An Ethnography of Quaker decision-making and dispute resolution, (2000), Ashgate.
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kaybedilmesi gerçeğine zorunlu olan bir cevap olduğu
şeklindedir. Raz’ın argümanında, bireysel fayda, top-luluğun
öneminin kabul edilmesi ve çokkültürlülük birbiriyle çok sıkı
bağlantılıdır, fakat çokkültürlülüğün avantajlarıyla ilgili
argümanlar analizi dizisinden koparılsa bile argüman ay-nı
şekilde de iyi işler. Bireyler, tercih edilen şey gelecek nesil-lere
aktarılsın ya da aktarılmasın, tercih imkânından faydala-nırlar.
Bu, çokkültürlülükte önemli faziletler olmadığı, tercih edilen şey
yaşayan, gelişen topluluk ise tercihin daha zengin olduğu
anlamına gelmez, fakat, basitçe, bu ekstra aşamanın zorunlu
olmadığı anlamına gelir. Çokkültürlü bir toplum or-taya çıksın ya
da çıkmasın, bireyler, toplumda toplulukların var olmasından
mahremiyet ve aidiyet gibi faydalar elde eder-ler. Her ne kadar
olabileceği kadar zengin olmasa bile tercih hâlâ tercihtir. Bu
sebeple, bazı dinler, her ne kadar çokkültürlü bir toplum yaratma
değerinde olma bakımından Raz’ın testle-rini karşılamada
yetersiz olsalar bile, bu toplumun bireylerine getirdikleri faydalar
sebebiyle, bir liberal demokraside, dinlere değer verilmelidir.
Kısa ömürlü oldukları ortaya konulan din-lerden bile olsa, dinler,
bireyler için tercihleri çoğaltır.

Dinler Nasıl Tasdik Edilebilir?
Dinlerin tasdik edilmesinde devlet dinlerin değerlerini onaylamıyor ya da onların doğruluğuna tanıklık etmiyor. Bu şekilde
yapmak, hem birçok modern demokraside bulunabilen farklı
dinlerin muhtelif değerlerinin ve hakikatlarının tabiatıyla
çelişkili olduğundan ve hem de devlet için bunları yapmak,
içinde belirli bir iyi kavramının savunulmasına yol açabildiğinden imkânsız olabilir. Devlet hangi anlamda dinleri
tasdik edebilir?
Çokkültürlülük hakkındaki yazısında Raz, liberal devlette
kültürel toplulukların ele alınışında üç farklı evreyi birbirinden
ayırır. İlk evrenin hoşgörü politikasının olduğunu, sonraki
evrenin, ayrımcılık yapmama politikasının olduğunu ve en son
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evrenin tasdik politikasının olduğunu ileri sürer. 22 Dinlere
muamelede benzer evreler takip edilebilir. Hoşgörü farklı
dinlerin varlığını ve aktif zulmün yokluğunu kabul etmeyi
zorunlu kılar. Ayrımcılık yapmama örneğin farklı dinlerin
mensuplarının kamusal hayatın bölümlerinden dışlanmamalarını
zorunlu kılar. Tasdik, dinin değerlerini desteklemek anlamında
değil, fakat onun sürekliliğini ve günlük yaşamının
kolaylaştırılması anlamında devletin bir dini aktif olarak teşvik
etmesini içerir. Bu sebeple, örneğin, farklı dinleri kabullenen
devlet sadece, ayrı dinî okulların varlığına izin vermeyecek,
fakat özellikle, bir dinî topluluğun, o okulların sürdürülmesi için
gerekli malî yükümlülükleri karşılayamaması durumunda,
onların kurulmasında, günlük idamesinde ve uygun niteliklere
sahip öğretmenlerin tedarikinde yardım-cı olacaktır. 23 Bununla
beraber, devletin sadece bir dini değil, bütün dinleri tasdik
etmesi önemlidir. Liberal olmayan dev-letler de dahil, birçok
devlet belirli bir dini kabul eder, çünkü onun teolojisinin
devletin ideolojisinin bir parçasını oluştur-duğu ya da
güçlendirdiği düşünülür. Birleşik Krallıkta tarihî olarak Church
of England (İngiliz Kilisesi)’ı ve Church of Scotland (İskoçya
Kilisesi)’ı devletin kurması ve özellikle İn-giliz Kilisesinin
Lordlar kamarasına katılması aracılığıyla, ona, devletin siyasal
yönetiminde verilen rol, dinin kabul edilmesi örneğini temsil
eder. Fakat konu, diğer dinlerle karşılaştırıldığı zaman
kendisine ayrı ve özel bir statü verilmesi yoluyla tasdik edilen
dinlerdir. Genel olarak dinler değil, bu dinler tasdik edildi.

22

Raz, op. cit., s. 172-173.
Bu Birleşik Krallığa yabancı olmayan bir politikadır. Roman Katolik kilisesi ve
İngiltere Kilisesi kurdukları okulların masraflarını daha fazla karşılayamayacaklarını gördükleri zaman, kiliselerin okullar üzerinde belirli oranda kontrollerine
izin vererek bu mali yükün önemli bir kısmını üstlendi (daha fazlası için bkz. A.
Bradney, Religions, Rights and Laws (1993), Leicester University Press, Leicester,
ss. 60-62). İngiliz yönetimi yakın zamanda bu tür okulların daha fazla
desteklenmesini önerdi (bkz “Schools: Building on Success” (2001) Cm 5050 ve
The Times, 12 February 2001).
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Benzer şekilde, yukarıda bahsedilen, İngiliz hukuku tarafından dinlere tanınan hayır kurumu statüsü dinlerin tasdikinin
bir örneğidir ve dahası, Locke’un hoşgörü üzerine mektubunun
yayınlanmasından önceki günlere giden bir şeydir. 24 Bununla
beraber, yüzyıllar boyunca sadece hukukun geliş-mesi yoluyla,
hukukta din konseptinin bulunması hem çok tanrılı hem de tek
tanrılı dinleri cezbetti, bu sebeple, kısıtlı sayıda dinlerden
ziyade dinlerin tasdikine yol açtı ve hatta şimdi hayır kurumu
kurallarıyla ilgili İngiliz kanununda din-lerin tanınmasına ilişkin
hâlâ bazı problemler vardır. 25

İnananların Kendilerini Telâkkileri
Birisinin, bir dinî inanca gelmesinin yolunun başka şeylerden
farklı olması, dinin ayrı olarak ele alınması için ileri sürülebilecek bir sebeptir. Bu yüzden, Dummet, dindar olan kişiler
için dinin zorunlu ve bahşedilmiş olduğunu belirtir. 26 Bir di-ni
gruba katılmak, bir bireyin, yaratılışın durumunu kavrayı-şının
bir tepkisidir. Birisi Müslümandır çünkü Allah vardır,
Hristiyandır çünkü Tanrı vardır. Bu anlamda, senin dinin se-ni
seçmiştir. 27 Her ne kadar, bu kavrayış inananlar arasında
evrensel olmasa bile, çok farklı dinlerin bağlıları tarafından
genellikle paylaşılan bir görüşü, kesinlikle, temsil etmektedir.
Bu gerekçelerle, dinin, ırk ve cinsiyet gibi konulara benzer
24

Dini hayır kurumların ele alınışının orijinleri Charitable Uses Act 1901’in önsözünde bulunabilir.
25
Fazlası için bkz. A. Bradney, Religions, Rights and Law (1993) Leicester University Press chp 7 ve P. Edge ve J. Loughrey, “Religions charities and the
juridification of the Charity Commission” (2001) 21 Legal Studies 36.
26
A. Dummet, “Race, Culture and Moral Education” (1986) 15 Journal of Moral
Education, 10 at, ss. 12-13.
27
Alexander, bazı bağlıların dini bilgiyi “gerçeklerle” aynı düzeyde gördüğünü
belirtir (L. Alexander, “Liberalism, Religion and the Unity of Epistemology”
(1993) 30 San Diego Law Review, 763 at, s. 790). Bu sebeple, bilginin kaynağı
bakımından, bir dine ait olmanın zorunlu olduğu iddiası, bir başkasının, bilimsel
delillerin varlığı sebebiyle dünyanın güneş etrafında döndüğüne inanmak zorunda
olduğumuzu ileri sürülebilmesiyle aynı şekilde ileri sürülmektedir.
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olduğundan hareketle liberal devlet tarafından farklı ele alınmak zorunda olduğu, ileri sürülmeye devam edilebilir. Bü-tün
insanlar, ırkî ve cinsel kimliğin her ikisine de sahiptir, fa-kat bu
kimliğe ilişkin hiçbir tercih hakkına sahip değildir. Bu sebeple,
liberal devlet tarafından tüm ırklara ve her iki cinsi-yete eşit
olarak değer verilmelidir. Aynı şekilde, dinlere de eşit olarak
değer verilmelidir, çünkü inanç ve buna bağlı ola-rak bir dine
üyelik seçilmemiştir, verilidir.
Yukarıdaki türden bir argümanı kabul etmek, inananları
kendi kavramları içinde kabul etmeyi içerdiğinden, devletin
tasdikini temsil ediyor olarak görülebilir. Bununla beraber, bir
liberal devlet bir müminin kendisini bizzat kavrayışını bu yolla,
sadece, liberalizmin çok önemli temel ön kabullerine meydan
okuma pahasına tasdik edebilir. Dinin inananlara ve-rilmiş
olduğu ve bireysel tercih konusu olmadığı görüşü, li-beralizmin
temeli olan rasyonalite parametreleri içinde, makul savunmadan
aciz olan bir argümandır. Din, ırk ya da cinsiyet gibi değildir.
Irk ve cinsiyet verilmiştir. Bununla beraber, insanlar dinlere
girmeyi ve ayrılmayı tercih ederler ve bu tercih ihtimali,
insanlar bu gerçeğin farkında olsunlar veya olmasınlar ya da
kabul etsinler veya etmesinler, herkesin yaşamının değişmez bir
parçası olarak kalır. Dinler, inancından dönmeye ilişkin
kurallara ihtiyaç duyar; ırklar ve cinsiyetler duymaz. Aile,
eğitim ve milliyet gibi faktörler bireylerin kabul ettiği dinin
belirlenmesinde oldukça etkilidir, fakat bu tür faktörler, hiçbir
zaman, bireysel ya da kollektif temelde, bu tercihi sabit kılmaz.
Müminler, eğer “dinin, pul koleksiyonu ya da squash oynamak
[gibi] küçük bir hobi olarak [ele alındığı] hissine 28 kapılırlarsa,
bundan, makul olarak, rahatsız olacaklardır. Din, bazı müminler
için, kendi yaşamlarında diğer her şeyden çok daha fazla önemli
olan şeydir ve bu anlamda, yaşamlarındaki diğer her şeyden çok
farklıdır. Bu nedenle, din, devlet tarafından, daha duyarlı olarak ele
28
K. Knott, “Religion and Identity, and the Study of Ethnic Minority Religi-ons in
Britain”, (1986), University of Leeds Community Religions Project, s.4.
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alınmalıdır. Bununla beraber, din, hâlâ, küçük hobiler hakkındaki
kararlar gibi bir tercih sorunudur. O, bu sebeple, devlet tarafından,
küçük ho-bileri tercih de dahil diğer tercihlerle aynı şekilde ele
alınmalıdır.
Bir liberal demokrasi için, bu yazının önceki bölümünde tanımlanan tasdik türü devletin, dini, hem diğer tercihlerden ay-rıca
ele almasına hem de aynı şekilde ele almasına izin verir. Bir yanda,
devlet, dinin taraftarlarını kendi yaşam tarzlarında aktif olarak
teşvik ediyor ve bu anlam içinde onları farklı olarak ele alır (her ne
kadar, diğer bazı gruplardan farklı, fakat diğer bü-tün gruplardan
farklı olmasa da), aynı zamanda devlet, dinlere tâbi olmanın bir
tercih sorunu olduğunu tanımayı, örneğin, sal-dırı, yanlı hapis ve
bunun gibi olağan ceza kanunu suçlarının iş-letilmesi yoluyla
inançta baskıyı yasaklayarak elinde tutar.

Farklılığın Tasdiki
Dinlerin tasdikinin, modern liberal devletlerin gelişmekte olan
uygulamalara kolayca oturduğu düşünülebilir. Devletler, artan
ölçekte yaşam tarzları ve değer sistemlerini barındırıyor gibi görünmektedir. Bu sebeple, örneğin, Birleşik Krallık, bir zaman-lar,
bu türdeki çiftlere ve bu türdeki çiftlerden doğan çocuklara diğer
insanların sahip olmadıkları haklar vererek, medenî kanun
tarafından kabul edilen tam evlilik merkezli aileleri teşvik etti.
Şimdi ise, birlikte yaşayan heteroseksüel ve homoseksüel çiftler
evli olanların sahip oldukları hakların birçoğuna sahiptir ve gayrimeşruluk kavramı, hemen hemen, bütün yasal anlamını ve sosyal
etkisini kaybetti. Dinlerin tasdikinin tarihî gelişime uy-duğu
görülüyor. Bununla beraber, böyle bir argüman, dinlerin tasdikinin
devletten talep ettiği şeyi küçümsemeyi içerir.
Eğer, dinlere değer vermeye ve onları tasdik hakkında yukarıda verilen sebepler kabul edilirse, her bir dinde özel değer
verilen şey kesinlikle, onu, toplumda, diğer gruplardan ve
topluluklardan farklı kılan, özellikle, onu devlet içinde temel
değerler ya da çoğunluk kültüründen ayıran şey olur.
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Toplumdaki temel değerleri yansıtmaktan ya da diğer dinlerin
pratiklerini uygulamaktan fazlasını yapmayan, dışardan
bakanlar için önemsiz değişikliklerden öteye geçmeyen olarak
görülen bir din, Raz’ın yazısında tanımladığı potansiyel
faydalardan bazılarını bireylere hâlâ sağlamaktadır. Bu sebeple,
din, devlet tarafından tasdik edilmelidir. Bununla beraber, eğer
din çok farklı değerler ve pratikler örneği sağlıyorsa, sağlanan
kaynak çok daha zengindir. Eğer, Raz’ın verdiği sebeplerden
dolayı din gerçekten tasdik edilecekse, alışılmışın çok dışındaki
pratiklerin üzerinde haydi haydi titrenmesi gerekir. Bu sebeple,
örneğin, Birleşik Krallık gibi, çoğunlukla tek eşle evliliğe
dayanan yargı sistemlerinde, tasdik edilmesi gereken kesinlikle,
İslâm’daki potansiyel çok eşle evliliktir. Dinlerin tasdiki, bu
noktada, liberal demokrasilerin tarihî istikametlerinden ayrılır.
Modern liberal demokrasilerde bulunabilen çeşitli yaşam biçimlerinin barındırılmalarının tarihi, bir zamanlar, görünürde
birbiriyle uyumsuz gruplar arasında var olan benzerlikleri meydana çıkarmada olduğu gibi, ekseriyetle, farklılıkların gözardı
edilmesi anlamındaydı. Bu sebeple, yasal evlilik belgesinin bir
zamanlar çok önemli olduğu düşünülüyordu fakat, Birleşik
Krallık’ta, artık, önemsiz bir şey olarak düşünülüyor. Şimdi önemli
olan, ilişki ister evlilikle isterse birlikte yaşama ile kanıt-lansın, iki
kişi arasındaki bir ilişki gerçeğidir. Deri rengi ya da etnik köken bir
zamanlar hayatî önemdeydi; şimdi, farklı renk ve etnik kökene
sahip olanların ortak insanlığı önemlidir. Bir zamanlar, bir kişinin
aynı cinsten birini cinsel ilişki için tercih etmesi gerçeği sıkıcı bir
konu olarak görülüyordu; şimdi ise önemli olan birisinin sürekli bir
ilişki içinde olup olmamasıdır. Bu gibi durumlar, bizim şöyle
dememizi gerektiriyor; bize fark-lı görünen insanlar, gerçekten
bize benzer.29 Bu, bizim arka-daşlık ve dostluk gibi tercihlerimizi
deri rengi ya da cinsel kö-ken gibi kavrayışlarımız üzerine değil,
29

Bazı durumlarda bu böyle olmayabilir. Örneğin, cinsel eşitliğin tanınması, hem
her iki cinsin ortak insanlığının tanınmasını hem de onların farklı ihtiyaçlarının
tanınmasını içerir.
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fakat sosyal sınıf, eğitim, müzik tercihi ya da giyim tarzı gibi
şeyler üzerine temellendir-memize götüren sosyal numune ile
örtüşmektedir.
Dinlerin tasdiki, ilk başta birbiri ile uyumsuz görünen dinler
arasındaki benzerliklere dikkat edilmesi demek olabilir, fakat o
aynı zamanda, birbirinden ve devletin temel eğilim köklerinden
oldukça farklı olan uygulamaları da içerebilir ve bunu içerdiği
zaman devlet içinde bireyler için daha yararlıdır. Dinlerin
tasdiki hem farklılıklara dikkat edilmesi ve sonra da bu
farklılıkların desteklenmesi demektir. Bu anlamda, o, devlet
içinde, devlet ve vatandaşlardan, önceden, cinsiyet, cinsel
yönelim ve etnik kökendeki farklılıkları barındırmak için sosyal
kökler değiştiğinde, onlardan istenilmiş olanlardan daha
fazlasını talep eder. Bir yanda, cinsiyet, etnik köken ve cinsel
yönelim arasındaki farkların barındırılmasına çalışıldığında,
devlet ve vatandaşlarından talep edilenler ile diğer yanda dinin
tasdiki arasındaki çelişki, modern liberal demokrasilerde dinlerin
yeri hakkındaki son bir soruya götürür.

Koda
Dinlerin tasdiki uygulaması bir liberal demokrasinin vatandaşlarına, önceki nesillerin sahip olduklarından daha fazla derin
ve zengin ölçekte tercihler sunar. Bir devlet, içindeki fark-lı
dinleri tanıdığında ve koruduğunda, aynı şeyleri toplum-daki
diğer gruplar için de yaptığında, gerçekten, ulusçuluğun dar
kafalı sınırlarını kaybeder ve kozmopolit olur. Yine de, faydalı
olmasına rağmen, bir devletten ve vatandaşlarından bunu
yapmayı istemek her ikisinden çok fazla şey istemek olabilir.
Siyaset felsefesinde başarılı olmak, sadece, rasyonel savunmaya
muktedir olmaya değil, zamanın baskın sosyal durumlarını
pratik olarak yerine getirmeye muktedir olmaya da ihtiyaç
duyar.
White, States of Desire: Travels in Gay America” kitabında,
New York’ta yaşayan birisi olarak, şöyle yazar:
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“Çalışma ile oyun arasındaki katı ayırım bize (New Yorklulara) acımasız değil yumuşak (selim) görünür. İşlerinde yeterli düzeyde dostluk yaşayan çalışanların hiçbir ortak şeye sa-hip
olmaları beklenemez. Zaten onlar da olmaz.” 30
White’ın mesafe ölçüsünün farklı arka plânlara ve değerler
sistemlerine sahip insanların barış ortamında birlikte var olmalarına yardımcı olabileceği şeklindeki fikri, dinler örneğine
de uygulanabilir.
Birleşik Krallık’ta, çeşitli yasal ve diğer resmî amaçlar için
aynı-cins ilişkilerin gitgide kabul görmesinin, çok eşle evlilik
ilişkilerine karşı resmî yaklaşımın benzer bir liberalleşmeye
eşlik etmediği dikkati çeker. İngiliz hukuku, çok eşle evliliği,
çok sınırlı durumlarda tanır. 31 Dahası, hiçbir yasal etki doğurma
maksadı olmayan, tamamiyle dinî olan poligamik evlilikler
bizatihi illegal değildir. 32 Bununla beraber, Birleşik Krallık’ta
yasal poligamik evlilikler yapmak mümkün değildir ve genel
olarak, dinî poligamik evlilikler resmî tanınma elde etmezler. 33
Prensipte, çoğunlukla, birisinin cinsel partner bulma tercihinin
tamamen özel bir konu olduğu görüşünden hareketle hem-cins
ilişkilerin yasal olarak tanınması bağla-mında ileri sürülen
argümanların hepsi poligamik evliliklere de aynı şekilde
uygulanabilir olarak görülmektedir. Tarihî olarak, Birleşik
Krallığın poligamik ilişkileri tanımadığı şek-lindeki karşı
argüman, çok fazla değilse bile, eşit şiddette hem-cins ilişkilerin
tanınmasında da geçerlidir. Söz konusu kadın için zorlama
içerdiği gerekçesiyle poligamik evliliklerin tanınamayacağı
görüşü, ilk etapta, bu tür evlilikler bazen şid-detin bazı
formlarını içeriyor olsalar bile, bir poligamik iliş-kinin, tanım
30

E. White, States of Desire: Travels in Gay America (1986), Pan Books, s. 252.
Poligamik evliliklerin İngiliz hukukunca tanınması konusunda bkz. P. North ve
J. Fawcett, Cheshire and North’s Private International Law (1999), Butter-worths
s. 755-760.
32
R. v Bham [1966] 1 QB 159.
33
Section 11(b), and section 11(d) Matrimonial Causes Act 1973.
31
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bakımından, ilgili kadının zorlanmasından nasıl ortaya
çıkabildiğini görmek zor olduğundan, açıkça sürdürü-lemez bir
görüştür. Daha da önemlisi, bu bakımdan, legal ola-rak poligamik
evlilikleri tanımak, her bir evliliğin tarafların rıza-sına uygun
olmasını öngören İngiliz yasal kuralının ortadan kal-dırılmasını
bizatihi içermez; zorlama bir evliliği hükümsüz kıla-bilir ve
poligamik evlilikler bu sebeple, sadece, baskının yoklu-ğunda
geçerli olabilir.34 Buna rağmen, poligamik evliliklerin ta-nınması
konusu Birleşik Krallık’ta çok az dikkat çekti. Seyrek olarak da
olsa, onların neden tanınması gerektiğine ilişkin karşı görüşler ve
değerlendirmeler bir kenara itilerek, onların tanın-mamasını haklı
göstermek zorunluluğu hissedildi.
Birleşik Krallık’ta, poligami konusu, bir modern liberal
devlette dinlere yönelik tasdik politikasının uygulanmasının
zorluklarının güzel bir aydınlatıcı örneğidir. Poligami, Birleşik
Krallık’taki çok yaygın düşünceye göre muhtemelen nahoştur.
Onun legalleşmesinin tartışılmasındaki başarısızlık bile bu
nahoşluğun derecesini gösterir. Bu nahoşluk belki de tamamiyle
düşünülerek ortaya çıkmadı, irrasyonel olabilir ve oryantalist
İslâm anlayışından ortaya çıkıyor olabilir, fakat hâlâ varlığını
sürdürmektedir. 35 Devletten bir dinî pratik olarak poligaminin
tasdikini istemek uygulamalar için devletten kaynaklar
sağlamasını istemektir; bu sebeple, vatandaşlarca sağlanan
devletin kaynaklarının, kendilerinin iğrenç olarak kabul
ettikleri bir şeyin tasdiki konusunda kullanılmak üze-re
kendilerinin rızasını istemektir. Bu yazıda vurgulanan şeylerin
yapılması için sayılan nedenler güzel nedenlerdir fakat bu
eylem hedefinin izlenmesi konusunda iradenin var olup
olmadığı sorgulanabilir. White’ı izleyen birisi şunu ile-ri
sürebilir, poligamiyi nahoş bulanlar, poligaminin var ol-du34

Section 12(c) Matrimonial Causes Act 1973.
Oryantalizm hakkında bkz., E. Said, Orientalism (1978), Routledge and Ke-gan
Paul. Birleşik Krallıkta İslâmın kavranışıyla ilgili bkz., Islamophobia: A Challenge
For Us All: Report of the Runnymede Trust Commission on British Mus-lims and
Islamophobia (1977), The Runnymede Trust.

35
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ğunu bilmedikleri zaman poligamistlerle birlikte var ola-bilirler, bu durumda, uygulamanın legalize edilip aktif ola-rak
desteklenmeyerek sosyal harmoniye izin verilmesi gibi
tatminkâr bir mesafe ölçüsü olabilir, fakat desteklenmeyi
içeren tasdik ihtilâfa yol açabilir, çünkü onu nahoş bulanlar
entellektüel ve siyasal olarak onunla ilgilenmeye zorlanabilirler. 36 Tek tek liberal demokrasiler içinde, poligamide olduğu
gibi genel âdetlerden farklı olan başka birçok dinî uygulamalar
bulunur.
Bu yazının son bölümündeki argümanlar şu soruyu doğurur:
Tek tek devletlerde ya da toplumlarda farklı dinlere ve farklı dinî
pratiklere karşı var olan derin köklü antipatiler (toplumdan
topluma farklı olan ve birbiriyle çelişen antipati-ler), sadece
yetersiz eğitimden mi ya da bazı vatandaşların ref-lekslerinden
mi ortaya çıkar ya da toplum içindeki zıt değerler arasındaki süre
gelen mücadeleden mi ortaya çıkar? Eğer önceki neden
geçerliyse, dinlerin tasdiki önerisi zamana ve li-beral
demokraside yaşayan vatandaşların daha ileri entellek-tüel
gelişimlerine dayanır. Eğer sonraki sebep geçerliyse, tas-dik zor
ve hatta geliştirilmesi imkânsız olur. Hoşgörü ve ay-rımcılık
yapmama dinî çeşitlilikler gerçeğine tasdikin sundu-ğundan çok
daha zayıf cevap sunar. Bununla beraber, tasdikin gerektirdiği
sofistike ve incelik düzeyi, kaynakların ötesinde, hatta modern
liberal demokrasilerin ötesinde olabilir. Eğer bu böyleyse, tasdik
olayı gerçekleştirilemez bir arzudur ve li-beral demokrasiler,
dinlere karşı ayrımcılığı engellemeye muktedir olsalar bile,
onlara değer vermeye hiçbir zaman muktedir olamayacaklardır.
Bununla beraber, modern liberal demokrasiler, böyle bir sonucu,
ancak çok büyük bir gönül-süzlükle ve sadece çok uzun bir
uğraştan sonra kabul edebilir, bunu yapmayı kabul etmek, hem

36

Bu tür bir ihtilâfın, Locke’un korktuğu gibi şiddetle ortaya konulması pek
muhtemel değildir, fakat modern politikacıların korktuğu seçimlerde parlâmentoda
sandalye kaybetmek şeklinde ortaya çıkar.
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devlet için hem de, daha önemlisi, onun vatandaşları için önemli
bir yoksullaşma dü-zeyini kabul etmektir.
Çeviren: Arif Köktaş

Akademik Özgürlüğün Anlamı ve
Gerekliliği*
Bekir Berat Özipek **

Üniversiteler, günümüzde akademik ve bilimsel bilginin
üretildiği, toplumların geleceğini biçimlendiren fikirlerin ortaya
atıldığı, tartışıldığı ve sistemleştirildiği en önemli mekânların
başında gelmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz ve
kimilerince “bilgi çağı” olarak adlandırılan tarihsel dönemde
üniversitelerin bu işlevi daha fazla belirginleşmektedir.
Üniversite ayrıca, her dönemde kitleleri ardından sürükleyen
*

Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 9-10 Mart 2002 tarihinde İstanbul’da düzenlenen İfade Özgürlüğü Mağduriyetleriı Sempozyumu’nda sunulmuştur.
**
Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi.
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felsefî ve siyasî düşüncelerin, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin
üretildiği, eleştirildiği, yanlışlandığı veya reddedildiği başlıca
mekânlardandır. Ekonominin, teknolojinin ve bilginin
globalleştiği, üniversitelerin bu değişimin taşıyıcısı hâline
geldiği, yüksek öğrenime duyulan ilginin kitlesel olarak arttığı
ve artık bir “öğrenim toplumu”ndan söz edildiği bir çağda,
üniversite kavramının da bu gelişime paralel olarak değiştiği
görülmektedir. Bu süreçte üniversiteler, bir toplumun, ülkenin
veya daha geniş anlamda insanlığın geleceğinin -olumlu veya
olumsuz yönde- biçimlendirilmesinde önemli bir pay sahibidir.
Bu yaklaşım, bir toplumun kaderini sadece üniversite kurumuna bağlamak biçiminde anlaşılmamalıdır. Bir toplu-mun
ekonomik, kültürel ve siyasî bakımlardan geleceği, tek başına
üniversite kurumuna bağlı değildir. Bununla birlikte
üniversiteler, özellikle yaşadığımız zamanda, bu geleceğin en
önemli belirleyici unsurlarındandır. Kuşkusuz, bu belirlemenin olumlu yönde olması, üniversitelerin işlevlerini
gereği gibi ifa edebilmelerine bağlıdır. Özgürlük, bunun ilk ve
vazgeçilmez şartıdır. Bu makale, üniversitelere ilişkin özgürlükten söz ederken sıkça kullanılan ve üniversiteyi vareden iki temel ilkeyi ifade ettiği düşünülen kavramdan, üniversite özerkliği ve akademik özgürlükten ikincisiyle ilgili-dir.
Akademik özgürlüğün anlamı, niteliği ve üniversite açı-sından
taşıdığı önemle, akademik özgürlüğün ayrı bir öz-gürlük
kategorisi olarak formüle edilmesinin gerekli veya anlamlı
olup olmadığının ele alındığı bu çalışmada, Türkiye
üniversitelerinin evrensel standartlara ulaştırılması için yapılması gerekenlere ilişkin tartışmalara da yer verilmektedir.

A. Özgür ve Ademimerkeziyetçi Bir Kurum Olarak
Üniversite
Avrupa’da ilk üniversitenin, onikinci yüzyılın sonlarında Bolonya’da ortaya çıktığı kabul edilir. İlk üniversiteyi önceleyen
kurumlar olarak kurulan ve hukuk ve tıp alanlarındaki antik ve
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Arap metinlerinin çevrilmesini amaçlayan okullar ise, aynı
yüzyılın başlarından itibaren Arap, Yahudi ve Ortodoks
dünyasıyla ilişki içindeki Salerne ve -Toledo’nun yardımıylaMontpeiller kentlerinde ortaya çıkmıştır. 1 Orta Çağ boyunca
“Kilise’nin ve bazı bölgelerde onun protestan izleyicileri”nin,
onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıldan itibaren de devletin “himayesi” ve otoritesi altında bulunan üniversite, zaman zaman dış
müdahalelere, iç sınırlamalara ve sansüre maruz kalmıştır. 2 Bu
dönemden sonra ise, özellikle modern devletin doğrudan ve dolaylı
müdahalelerine karşı kendisini koruma uğraşı vermiştir.
Günümüzde, demokratik ülkelerde, üniversitelerin özgürce
bilgi üretiminde bulunabilecekleri, ademi merkeziyetçi bir
anlayış ve işleyişe sahip olması gerektiği konusunda bir mutabakattan söz etmek mümkündür. John Barnes’e göre bu yaklaşımın felsefî, ekonomik ve pratik sebepleri vardır. Felsefî
anlamda, bilginin merkezî denetiminden kaygı duymak gerekir.
Otoriteryen rejimlerde, yöneticilerin yanılabilirliğine işaret
edecek birilerine veya “kral çıplak” diyebilecek bir çocuğa ihtiyaç vardır. Demokratik veya çoğulcu toplumlarda bu kaygıya
gerek olmadığı düşünülebilir; ancak aynı durum, bu toplumlar
için de geçerlidir. Çünkü en özgürlük-sever uluslar bile kimi
zaman “McCarthysm”in ağına düşebilir. Kuşkusuz üniversiteler,
içinde bulundukları toplumdan bağımsız olmadıklarından, zaman
zaman toplumların içine düştükleri bu sorun, üniversiteleri de
içine alabilir; ancak yine Bolton’a göre, üniversitenin özelliği,
kendisinin de maruz kaldığı bu “zehirin antidotunu” üretebiliyor
olmasıdır. 3
Merkezîleştirilmiş bir yüksek eğitim sistemine yöneltilen
itirazların ekonomik ve pratik sebepleri de vardır. Bilginin
1

Bourdoncle, Raymond, L’université et les Professions –Un Itinéraire de
Recherche Sociologique. L’Harmattan, Paris, 1994, s. 85, 86
2
Fuchs, Ralph F., “Academic Freedom – Its Basic Philosophy, Function, and History”,
Academic Freedom, (Baade, Hans, ed.), Oceana Publications, New York, 1964, s. 4.
3
John Bolton, Strategies for Higher Education, Aberdeen University Press, 1988, s. 1.
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merkezî plânlama ile üretilmesinin veya denetlenmesinin sakıncasını, bir toplumun katılaşmamak ve çökmemek için serbest
kurumlara sahip olması gerektiğini reddetmenin maliyetini toplumuna en ağır biçimde ödeten Sovyet deneyimi göstermiştir. Bu
anlamda ademi merkeziyetçi bir yüksek eğitimden yana ol-mak,
iktisadî etkinlikle yakından ilgilidir. “Gereksiz merkezî
plânlama”ya yönelik diğer bir eleştiri ise, onun savurganlığın-dan
kaynaklanmaktadır. Bu plânlama, yüksek eğitime ilişkin “en
hayranlık uyandırıcı niyetleri, en kötü cinsten bürokratik
saçmalıklara dönüştürebilir. Bürokrasi bürokratlar doğurur ve her
bir üniversite kurumunda, düşüncelerin değil kâğıtların tra-fiğini
taşıyan paralel bürokrasiler üretir”.4 Bu bağlamda felsefî anlamda
üniversitelerin merkezî bir yapılanma ve bakış açısının dışında
tutulması, bir toplumun veya ülkenin fikir, bilim, tek-noloji vb.
alanlardaki değişimin gerisinde kalmaması, hatta bunlara öncülük
edebilmesi açısından zorunludur. Ancak bu pragmatik argümanın
ötesinde ve ondan daha önemli olarak bu üniversite anlayışı,
düşünce ve ifade özgürlüğünün, liberal bir toplumun, demokratik
ve çoğulcu bir siyasal rejimin ahlâkî ze-mininden
kaynaklanmaktadır.
Üniversiteyi diğer eğitim ve öğretim kurumlarından ayıran en
önemli fark ise, onun öğrenciler için öğrenme özgürlüğü
(Lernfreiheit); akademik personel için ise öğretme özgürlüğü
(Lehrfreiheit) sağlayıcı özelliğidir. Günümüzde egemen olan
“daha az merkeziyetçilik” anlayışının da bir gereği olan bu ilkeler, aynı zamanda, iktisadî ve idarî rasyonelliğin, “de-regülâsyon”un, “özelleştirme”nin ve “karar vermenin ademi merkezileştirilmesi”nin de gerekleridir. Bu anlamda üniversiteyi
oluşturan iki merkezî kavramdan söz etmek mümkündür: Bunlar,
akademik özgürlük ve üniversite özerkliğidir. 5 Bu iki ilke,
4

Bolton, a.g.e, s. 1-2.
UNESCO, Social Responsability and Academic Freedom and Autonomy,
International Association of Universities (Thematic Debate), www.unesco.org
/iau/tfaf_ working_doc. html.
5
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üniversitelerin mevcut durumunu iyileştirmeye, kurumsal
yeterliliklerini artırmaya ve onların uluslararası rekabet gücünü
geliştirmeye yönelik her reform çabasının öncelikli olarak göz
önünde tutması gereken ve herhangi bir yasal ve/veya idarî bir
düzenleme önerisinin merkezinde bulunması gereken iki temel
hareket noktasını ifade etmektedir.

B. Akademik Özgürlük Nedir?
“Genel görüşe veya egemen adetlere aykırı olan [fikirler] mahkûm edilmemelidir. Bu tür seslerin yokluğu, toplumumuzda ciddî bir hastalığın belirtisi olabilir.”
(Başyargıç Warren, New Hempshire, 1957)

1. Akademik Özgürlüğün Anlamı ve Sınırları
UNESCO’nun 1950 yılında Nice’de toplanan uluslararası
konferansında dünya üniversitelerinin taşıması gereken özellikler üç ana özellik şöyle belirlenmişti: (1) Bilgiyi bilgi için
elde etmeye çalışmak ve nerede olursa olsun hakikatin peşinden
gitmek; (2) muhalif kanaatlere hoşgörü göstermek ve siyasî
müdahalelerden masun olmak; (3) ve özgürlük, adalet, insan
onuru ve dayanışma ilkelerini eğitim ve araştırma çalışmaları
yoluyla ilerletme yükümlülüğüne sahip olmak ve uluslararası
düzeyde maddî ve manevî yardımlaşmayı karşılıklı olarak
geliştirmek. 6
Son yarım yüzyıl içinde üniversite kavramına ilişkin çok şey
değişmiş, UNESCO tarafından 1998 yılında gerçekleştirilen
Dünya Yüksek Eğitim Konferansı, yukarıda belirtilen ilkeleri hem
teyit etmiş hem de kapsamlarını yeniden tanımlamıştır.
Üniversite ile toplum arasında bir tür Sosyal Sözleşme tesisinin
6
Bu ilkeler ve 1998 yılında gerçekleştirilen UNESCO’nun Dünya Yüksek Eğitim
Konferansı metni için bakınız: UNESCO, Statement on Academic Freedom,
University Autonomy and Social Responsibility, International Association of
Universities, www.unesco.org/iau/ tfaf_statment. html, April 1998.
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amaçlandığı bu metne göre, geçen zaman içinde dünyada yeni
gelişmeler olmuş, yeni yüksek eğitim biçimleri gelişmiş, bir
“dünya ekonomisi” doğmuş, toplumlar, sosyal, ekonomik, teknik
ve kültürel gelişimlerinde üniversitelere ciddî sorumluluklar
yüklemişlerdir.
Bunlar
arasında
çevrenin
korunması,
yoksulluğun, şiddetin ve toplumsal mahrumiyetin ortadan kaldırılması gibi yeni talepler bulunmaktadır. Beşerî gelişimin ve
bilginin sürekli genişlemesinin tetkik, araştırma ve sorgulama ile
akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine bağlı olduğu da
artık kabul edilmiştir. Yirmibirinci yüzyıla girerken üzerin-de
uzlaşmaya varılan anlamda akademik özgürlük:
“(a)kademik topluluğun, yani bilim adamları, öğretmenler ve
öğrencilerin, kendi bilimsel aktivitelerini herhangi bir dışsal
baskı olmaksızın kendi belirledikleri çerçeve içinde etik
kurallara ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde izleyebilme özgürlüğü” 7 olarak tanımlanmıştır.
Barnet’in, üniversitenin ortaya çıkmasından bu yana yeniliği
ve örgütlü yaratıcılığı hem mümkün kılan hem de haklılaştıran
merkezî bir değer ve koşul olarak nitelediği akademik özgürlük,
UNESCO’nun bir belgesinde yer alan diğer bir tanımda ise,
akademik topluluğun –yani öğretim personelinin, öğrencilerin
ve bilim adamlarının- başkalarının siyasî, felsefî veya
epistemolojik inanç ve fikirlerine bağımlı ol-maksızın, kendi
düşünceleri
doğrultusunda
bilimsel
araştır-malarını
gerçekleştirebilmelerini ifade etmektedir. 8 Gerekti-ğinde
birilerinin tepkisini çekme pahasına, “... maddî çıkara, siyasî
veya ekonomik güce veya dogmaya değil, Hakikat’e sa-dakat” 9
göstermeyi ifade eden akademik özgürlük, bunu mümkün
kılacak bir ortamın varlığına ihtiyaç gösterir. İşte bu yüzden
7

Aynı Yerde.
Aynı Yerde.
9
Byrne, Peter J., “Academic Freedom”, 99 Yale Law Journal 252-253 (1989); aktaran Ronald B. Standler, Academic Freedom in the USA, http://www.rbs2.
com/afree. htm, 3 July 2000.
8
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akademi, “heterodoks fikirlerin ve alışık olunma-yan
davranışlar”ın diğer alanlardakinden daha fazla bir özel koruma
görmesi gereken bir yeri ifade etmektedir. 10 Bunun anlamı,
akademisyenlerin, toplumda egemen görüş ve anla-yışlara veya
siyasî iktidarların politikalarına aykırı görüş ve ifadelerinden
dolayı herhangi bir yasal veya siyasî baskı veya takibata maruz
bırakılmayacaklarından emin olabilmeleridir.
Akademik özgürlüğün kökeni, üniversitelerin kendi kendilerini yöneten ve medenî hukukun dışında faaliyet gösteren
kurumlar oldukları Orta Çağ Avrupasına kadar geriye götürülebilse de, bir kavram olarak akademik özgürlük çok eski
sayılmaz. Bu konudaki ilk önemli örnek, Almanya’da 1908’de
Fichte’nin rektörlüğünü yaptığı Berlin Üniversitesidir. Bu
üniversitenin dayandığı üç temel ilke, (1) öğretim ve
araştırmanın bir araya getirip bütünleştirilmesi; (2) öğretim ve
araştırma faaliyetinin, kendi kurumlarını istedikleri doğrultuda
yöneten üniversitelerin elinde olması; ve (3) akademik
özgürlüğün garanti altına alınmasıdır. 11 Üniversitelerin kentle,
prenslerle ve kiliseyle mücadelelerinin merkezindeki bu ilke,
burada yeni bir anlam kazanıyor ve öğretme ve araştırma
özgürlüğünü (die Freiheit von Lehre und Forschung) ifade ediyordu.12 Hukukî bir kavram olarak akademik özgürlük ise, yine
ondokuzuncu yüzyılın Almanyasında oluşmuş ve 1850 tarihli
Prusya Anayasası’nın “bilim ve bilim öğretimi serbesttir” hükmünde görünürlük kazanmıştır. Bu anlamda akademik özgürlüğün, (1) bilimsel araştırma yapma özgürlüğü (Freiheit der
Wissenschaft) ve (2) öğrencilerin istedikleri dersi seçebilmeleri
(Lernfreit) olmak üzere iki ana özelliği bulunmaktadır.13
Akademik özgürlük, “bireysel akademik özgürlük” ve “kurumsal akademik özgürlük” olarak da ele alınabilir. Bireysel
10

Kennedy, Donald, Academic Duty, Harward University Press, Cambridge, 1998, s.1.
Bourdoncle, a.g.e., s. 94-5.
12
Bourdoncle, a.g.e., s. 95.
13
Standler, a.g.e., http://www.rbs2.com/afree.htm
11
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akademik özgürlük, bir üniversitede, eğitim ve araştırmanın
minimum denetimini ifade etmektedir. Kurumsal anlamda
akademik özgürlük ise, akademisyenleri yasa yapıcının veya
politikacının müdahalesinden korumayı amaçlar. Bu bağlamda
akademik özgürlüğün yargı tarafından da tanınması ve korunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 14 Yargının geçmişte
akademik özgürlüğü kısıtlayıcı bazı kararları, bu gerekliliğin
önemini ortaya koymaktadır. 15 Bununla birlikte günümüzde
egemen olan, yargının akademik özgürlüğü koruyucu ve güvence
altına alıcı örnek kararlarıdır. Amerikan Yüksek Mahkemesinin
1957 tarihli bir kararında, yargıçlar Frankfurter ve Harlan, bir
üniversitenin dört temel özgürlüğü olduğunu ifa-de etmişlerdi.
Bunlar, üniversitenin “kimin öğreteceğini, neyin öğretileceğini,
nasıl öğretileceğini ve çalışmaya kimin kabul edileceğini
akademik zeminde kendisinin belirlemesi”dir. 16 Özellikle
Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin geçmişten günü-müze bu
yöndeki kararları akademik özgürlüğün tanınması ve
savunulması bakımından önemlidir. 17
14

Aynı Yerde.
Bu konuda New York Eyalet Mahkemesinin ünlü filozof Bertrand Russell
hakkındaki talihsiz bir kararı örnek verilebilir. Russell’ın 1940 yılında, New York
City College’e öğretim üyesi olarak atanması üzerine, bir kişi, onun “ahlâka
aykırı” görüşlerinden dolayı dava açmış ve mahkeme de davayı haklı bularak
düşünürün atamasını iptal etmişti. Akademik özgürlüğü “iyi olanı yapma ve kötü
olanı öğretmeme özgürlüğü” biçiminde tanımlayan Mahkeme kararında, Russell’ın
“tehlikeli” olduğunu ve akademik özgürlük kisvesi altında Ceza Kanunu tarafından
yasaklanan davranışların yaygınlaştırılmaya çalışılmasının hoş görülemeyeceğini
ifade edilmişti. [Bu ifadeler Türkiyeli okuyucuya fazlasıyla tanıdık gelecektir.]
Hamilton, “Bu dava, yargıçların neden akademik kararlara müdahale etmemeleri
gerektiğini göstermesi açısından dikkate değer” yorumunu yapmaktadır. Bkz.
Standler, a.g.e., http://www.rbs2.com/afree.htm.
16
The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, The Control of The
Campus –A Report on The Governance of Higher Education, Princeton Uni-versity
Press, Princeton, 1982, s. 4.
17
Yüksek Mahkemenin Marksist gazeteci Sweezy hakkındaki kararı çerçevesinde
Yargıç Warren şunları söylüyordu: “Amerikan üniversiteleri topluluğunda özgürlüğün aslîliği hemen hemen aşikârdır... Kolejlerimizde ve üniversitelerimizde entelektüel liderlerimize deli gömleği giydirmeye çalışmak, ulusumuzun geleceğini
15
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Akademik özgürlüğün sınırlarını belirlemek, onu tanıyıp ve
garanti altına almaktan daha güçtür. Demokratik ülkelerde bile,
özellikle siyasî bakımdan otoriter eğilimlerin ön plâna çıktığı
dönemlerde, akademik özgürlüğü ihlâl edebilecek öneri ve
uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla sınırla-ma
sorununun netleştirilmesi önemlidir.
Bu konuda Ernest van den Haag’ın örneği açıklayıcı görünmektedir. Ona göre akademik özgürlük, bir üniversite hocasını, kendi alanı dışındaki konularda yorum yapsa bile, bağlamına bakmaksızın korumalıdır. Aksi taktirde akademik görev
yapma, şiddetli, arzu edilmeyen ve gereksiz biçimde kısıtlana-bilir.
Bunun anlamı, bir kimya profesörünün, kendi alanıyla il-gili olup
olmamasına bakılmaksızın, örneğin dinî, siyasî ve cin-sel
konularda heterodoks görüşler ileri sürebilmesidir. Akade-mik
özgürlük ilkesi onu korur. Üniversite ancak, kimya dersin-de
kimya anlatmak yerine bu görüşleri ileri sürmesi durumunda onu
işten atabilir. Haag’a göre, söz konusu kişi, kimya anlat-ması
gereken derste dinî, siyasî ve cinsel konularda heterodoks görüşleri
değil, gayet ortodoks görüşleri de dile getirecek olsa işten atılabilir
ve bu akademik özgürlük ihlâli sayılmaz.18

2. Akademik Özgürlüğün Tamamlayıcı Parçası:
Üniversite Özerkliği
Üniversitelerin merkezî plânlamanın sakıncalarından korunması, devlet veya merkezî siyaset tarafından katı bir biçimde
tehlikeye atar... Şüphe ve güvensizlik atmosferinde bilim yeşeremez. Öğretenler ve
öğrenciler araştırmada, çalışmada ve değerlendirmede, yeni olgunluk ve anlayışa
ulaşmada daima özgür kalmalıdırlar; aksi hâlde uygarlığımız atıl kalır ve ölür”. Bkz.
Standler, a.g.e., http://www.rbs2.com/afree.htm; ayrıca bkz: Fuchs, a.g.e., s. 13.
Diğer bir dava dolayısıyla (Barenblatt Birleşik Devletler’e Karşı) Yargıç Harlan,
“Anayasal olarak korunmuş bu alana Kongre tarafından ya-pılabilecek
müdahalelere karşı Mahkeme’nin daima uyanık olacağını” ifade edi-yordu (Fuchs,
a.g.e., s. 13).
18
Haag, Ernest van den, “Academic Freedom in the United States”, Acedemic
Freedom, (Baade, Hans, ed.), Oceana Publications, New York, 1964, s. 87.
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belirlenmesinin önlenmesi, egemen siyasanın üretildiği mekânlar değil, tüm çeşitliliğiyle düşüncelerin, bu kapsamda genel
anlayışların dışındaki alternatif veya marjinal olarak tanımlanabilecek düşüncelerin üretildiği ortamlar hâline gelmesi,
onun siyasî, idarî, ekonomik ve yönetimsel bakımlardan,
mümkün olabildiğince, merkezî belirlemenin dışında
kalabilmesine bağlıdır. 19 Wisconsin Üniversitesi Rektörü Robert M. O’Neil’in de belirttiği gibi “(e)ğer Kurum özgür değil-se,
akademik topluluk içindeki bireyler de öğretmede ve öğren-mede
özgür olmazlar”20 . Başka bir ifadeyle, akademik özgürlü-ğün
gerçekleşebilmesi, üniversite özerkliğini zorunlu kılmaktadır.
Üniversite özerkliğinin de, başlangıcı üniversitenin doğduğu
tarihlere kadar geriye götürülebilecek uzun bir geçmişi vardır.
Onikinci yüzyılda Bologna’da lonca öğrencilerinin zengin
aileler tarafından himaye edilmesine, Paris’te şehir
yönetiminden bağımsız olarak kilise içinde özel statüyle bir
topluluk oluşturulmasına kadar uzanan bu geçmişte, başlangıçtan itibaren bir tür kurumsal özerklik de hep varolagelmiştir.
Büyük Orta Çağ üniversiteleri, iktidarlı ve prestijli bağımsız
kurumlar olarak doğmuşlardır. Üniversitelerin, kimin
öğreteceğine ve öğrencilere ne öğretileceğine ilişkin otoritesi,
açıkça tanınmıştır. Üniversitelerin kurumsal özerkliğine devlet
ve kilise tarafından sıkça meydan okunmuşsa da, üniversite
hocalarının özgürlükleri bazı ufak tefek iç düzenlemelerle kimi
zaman kısıtlanmışsa da, üniversitenin kurumsal özerkliği, bilim
adamlarını haricî denetimden korumuştur. 21 Kısacası özerklik,
19

Bunun tam aksi ve artık fazlaca taraftar bulamayan görüşün bir örneği, Almanya’da üniversite özerkliğinin neredeyse hiç olmamasına karşın akademik
özgürlüğün varlığını ileri süren Lord Bowden’ın yaklaşımıdır. Bkz. Lord Bow-den,
“The Universities, the Government and the Public Accounts Committee”, VI Minerva
(Autumn 1967), 30; aktaran Hurtubise, R. – Rowat, D. C., The Univer-sity, Society and
Government, The University of Ottawa Press, Ottawa, 1970, s. 68.
20
The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, The Control of The
Campus –A Report on The Governance of Higher Education, Princeton Uni-versity
Press, Princeton, 1982, s. 6.
21
A.g.e., s. 4-5.
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baştan beri üniversite kavramına yapışık bir değeri,
üniversitenin onu anlamlı kılan ayrılmaz bir özelliğini ifade
etmiştir.
Amerika’da 1769 yılında kraliyetin tanıdığı bir imtiyazla
kurulan Dartmouth College’in başkanının değiştirilmesiyle ilgili
olarak Yüksek Mahkeme 1819 yılında verdiği kararda, bu
kurumun devletten bağımsızlığını tanımış ve kolej imtiyazının
devlet tarafından değiştirilemeyeceğini hükme bağlamıştır.
Yüksek öğrenimin bağımsızlığını pekiştiren bu kararda belirginleşen kurumsal bağımsızlık ilkesi, zamanla, özel kolej ve
üniversitelerden kamusal olanlara doğru yayılmıştır. Zaman
içinde bu ilkenin ihlâl edilmesi, kamu üniversitelerinin yasama
organı veya kolejlerin bağışta bulunanlar veya kilise görevlileri
tarafından müdahaleye maruz bırakılması söz konusu olmuşsa da,
günümüzde Amerikan yüksek eğitiminin bağımsızlığı, hem
hükümet hem de yargı tarafından teyit edilmiş bir statüyü ifade
etmektedir. 22
Bu anlamda kurumsal özerklik ilkesi;
“üniversitenin dahilî örgütlenme ve yönetim, finansal kaynakların dahilî dağıtımı, kamusal nitelik taşımayan kaynaklar-dan
gelir kazanılması, kendi personelini kendisinin istihdam et-mesi,
çalışma koşullarını kendisinin belirlemesi ve son olarak da öğretim
ve araştırma yürütme özgürlüğü için harici müdahale-den gerekli
ölçüde bağımsız olması şeklinde tanımlanabilir”.23
22

A.g.e., s. 9-11.
http://www.unesco.org/iau/tfaf_statment.html.UNESCOnun 1997 yılında kabul
ettiği akademik özgürlük ve üniversite özerkliği hakkındaki belgedeki diğer bir
tanımla kurumsal özerklik, “üniversitenin, kendi iç örgütlenmesi konusunda devlet
müdahalesinden özgür olması, kendi kendisini yönetmesi, finansal kaynaklarının
kendisi tarafından yönetilmesi, kamusal nitelik taşımayan kaynaklardan gelir
oluşturması, kendi personelini istihdam etmesi, çalışma koşullarını belirlemesi ve son
olarak da öğretim ve araştırmanın idamesinde özgür olmasıdır”. Bkz. International
Association of Universities (Ed. Justin Thorens), The Feasibility and Desirability of
an International Instrumentation Academic Freedom and University Autonomy,
Analysis, http://www. unesco.org/iau/tfaf_feasibility.html, 1998).

23
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Tapper ve Salter’e göre, teorik olarak kurumsal özerklik, bir
yüksek eğitim kurumunun, herhangi bir haricî müdahale
olmaksızın kendi kendisini yönetmesine izin veren şartları ifade
etmektedir. Pratikte ise, hiçbir yüksek eğitim sistemi dışsal denetimden bütünüyle bağımsız değildir. Özerklik, üniversite, devlet ve
toplum arasındaki sınıra ilişkin koşulları ifade etmektedir.
Yönetimsel bakımdan bunun anlamı, üniversitelerin istih-dam
edecekleri personel ve öğrenci sayısı da dahil, kendi çalış-ma ve
işleyiş düzenlerini kendilerinin belirlemesidir. Bunun gerçekleşebilmesi için üniversitelerin doğrudan devlete bağlı kurumlar olmaktan çıkarılması gereklidir. 24 Özerkliğin ekonomik
boyutunun anlamı ise, iktisadî bakımdan bu kurumların devlete
veya siyasî iktidarlara bağımlılığının minimum düzeyde tutulmasıdır. Bu da, üniversitelerin finansmanında merkezi yöne-ti-min
payının azaltılması, daha açık bir ifadeyle, üniversitelerin malî
açıdan kendi ayaklarının üstünde durabilmeleridir. 25
24

Bolton, a.g.e., s.3.
İngiltere Lordlar Kamarası tarafından hazırlanan 19 Nisan 1988 tarihli bir rapor,
“Yüksek eğitim kurumlarının kamusal finansmanı ile onların aslî özerkliklerini
koruma ihtiyacı arasında açık bir gerilim vardır” (Russell, Conrad, Academic
Freedom, Routledge, London, 1993, s. v) saptamasını yapmaktadır. Devletin
“yardım”ı, tıpkı akademik özgürlük açısından bazı sakıncalar içerdiği gibi,
üniversite özerkliği açısından da sorunlar içermektedir. Burada dikkat edilmesi
gereken nokta, üniversitelerin maddî bakımdan olumsuz bir duruma mahkûm
edilmeden gerçekleştirilebilmesi, eğitimde eşitlik ilkesini fiilen zedeleyecek
biçimde yoksul kesimlerin üniversite dışında bırakılmasına yol açılmamasıdır.
Üniversitelerin iktisadî özerkliğini zedelemeden bunu sağlamak mümkündür.
Bunun bir yolu, devletin üniversiteleri değil öğrencileri finanse etmesi (Bolton,
a.g.e., s. 3) olabilir. Öğrenciler çok çeşitli biçimlerde finanse edilebilirler. Örneğin
bu, ödünç verme sistemiyle desteklenen bir burs sistemi olabilir; burslar merkezi
yönetimden ve diğer kaynaklardan (örneğin mahallî idarelerden veya sanayi
kesiminden) gelirken, ödünç vermede ana kaynak devlettir. Bu sistem, yoksul
öğrencilerin çıkarlarını korurken, kamu harcamalarını da sınırlandırıcı bir etki
yapacaktır (Aynı Yerde).
Ayrıca, öğrencilerin doğrudan ve dolaylı kaynaklarla desteklenmesine ilişkin
modeller ve farklı ülkelerin bu konuda uyguladıkları yöntemlerle ilgili bir rapor
için bkz. OECD, Financing Higher Education –Current Patterns, Paris, 1990,
özellikle Ch. 3.
25
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3. Akademik Özgürlüğün Engellenmesi
Demokratik olmayan sistemlerde akademik özgürlükten söz
edilemeyeceği, özellikle totaliter sistemlerde bilginin üreti-minin,
iletiminin ve yayılımının denetlendiği bilinmektedir. Ancak
demokratik sistemlerde de akademik özgürlüğü ihlâl etmenin
çeşitli biçimleri bulunmaktadır. Moran’a göre demokratik
toplumlarda akademik özgürlük, “ifade ve basın özgürlüğünün
mantıksal bir uzantısıdır”. Ancak pratikte ve gerçekte,
“demokratik toplumlarda da bilim adamlarını susturmanın çeşitli
yolları vardır” ve bunlardan bazıları yasaldır. Örneğin “ulusal
güvenlik” gibi çok dar ve çok geniş tanımları yapılabilen bir
kavrama dayanılarak demokratik toplumlarda da akademik
özgürlüğün kısıtlanmasına çalışılmaktadır. Burada sorun, ulusal
güvenliğin, akademik özgürlüğü bastırmanın veya sansürün bir
mazereti olarak kullanılmak istenmesidir.26 Savaş gibi istisnaî
durumlarda, örneğin ulusal sırların ifşası türünden bazı
eylemlerin sınırlandırılması veya yasaklanması gi-bi çok özel
durumların dışında, demokratik ülkelerde “ulusal güvenlik”
gerekçesiyle akademik özgürlüğün sınırlandırılamayacağına
ilişkin genel bir anlayıştan söz edilebilir.
Akademik özgürlüğü pratik olarak sınırlayıcı bir etken
olarak, bilimsel araştırmaların devlet tarafından finanse edilmesi ve desteklenmesinden söz edilebilir. Bunun anlamı,
“demokratik sistemlerde bile, finansman siyasası ve bürokratik
prosedür temelinde, bilim ve araştırmanın üzerinde geniş ölçüde
bir devlet denetiminin bulunmasıdır”. 27 Bu çerçevede çoğu kez,
devletin
üniversitelere,
akademik
çalışmalara
ve
akademisyenlere “destek olması”nı talep etmenin sonuçları
hakkında yeterince düşülmediği tespitini yapmak mümkündür.

26
Moran, Gordon, Silencing Scientists and Scholars in Other Fields: Power, Paradigm Controls, Peer Review, and Scholarly Communication, Ablex Publishing
Corporation, London, 1998, s. 6-7.
27
Moran, a.g.e., s. 11.
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Bunların dışında, devletin akademik özgürlüğü tanıdığı,
üniversite öğrenimine müdahale etmediği veya öğretimin
muhtevasını belirlemeye kalkışmadığı demokratik ülkelerde,
başka dolaylı baskı biçimlerinden de söz edilebilir. Örneğin,
herhangi bir yasal sınırlama olmasa bile, üniversite yönetimi,
“aykırı” düşünce ve tutum içindeki akademisyenlerin, toplumdan gelecek maddî desteği engelleyebilecekleri kaygısıyla bazı
sınırlamalar getirebilir. 28 Çünkü yöneticiler, “(ü)niversiteye kamu
desteğini azaltabilecek herhangi bir şeye izin vermekte (…)
tereddüt edeceklerdir”. 29 Üniversiteyi kuşatan genel at-mosferin
etkisiyle akademisyenlerin diledikleri gibi konuşup yazmakta
güçlük çektikleri, Haag’a göre üniversitenin koydu-ğu “önleyici
sınırlamalar”da belirginleşen ve akademik özgür-lüğü ihlâl eden
bu sorunun çözümü, üniversitenin ağırlıklı bi-çimde dayandığı
para kaynaklarının çeşitlendirilmesidir. 30

4. Akademik Özgürlüğe Ayrı Bir Özgürlük Kategorisi
Olarak İhtiyaç Var mı?
28
Hükümetin üniversiteden el çekmesiyle akademik özgürlüğün sağlanmış olmayacağı, bu konudaki rahatsızlığın “ … bütün üniversite âlemine kendi değerlerini dayatan üniversite başkanlarından ve mütevelli heyetlerinden …” de
geldiği ileri sürülmektedir (Bkz. Ollman, Bertell, “Akademik Baskının İdeolojisi
Olarak Akademik Özgürlük İdeali: Amerikan Usulü”, Praksis, Yıl 2001, Sayı 4, s.
111). Öte yandan, Maryland Üniversitesinde bölüm başkanlığı görevine
getirilmediği gerekçesiyle açtığı davayı kaybeden Ollman’ın aşağıdaki ifadeleri,
akademik özgürlüğün aynı kavram adına engellenmesi riskinin de söz konusu
olabileceğine işaret etmektedir: “ … herkes akademik özgürlüğü savunuyor;
sadece vurgular ve düşmanlar farklı. 1978’de Marksist siyasi fikirlerimden dolayı
Maryland Üniversitesi’nin Yönetim Bölümü Başkanlığına getirilme-diğimde, bu
reddedişin akademik özgürlüğüme yapılan bir saldırı olduğunu söylemiştim. (…)
Beni reddeden Başkan John Toll ise … hiçbir dış baskıya maruz kalmadan en iyi
olarak gördüğü şeyi yapma yolundaki akademik özgür-lüğü adına hareket ettiği
konusunda ısrar etti.” (a.g.m., s.111-12).
Bu tartışma, akademik özgürlüğün sağlanması bakımından kurumsal özerkliğin ye-terli
olmadığını, konunun, Standler’in yukarıda vurguladığı “bireysel akademik öz-gürlük”
boyutunun da ihmal edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
29
Haag, Ernest van den, a.g.e., s. 88.
30
Haag, a.g.e., s. 89.
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Günümüzde, yaygın biçimde tanınması ve hukuki metinlere
girmesi bakımından akademik özgürlük bir “hak” 31 olarak da
tanımlanabilmektedir. Ancak, akademik özgürlüğün ele alınmasında gözden kaçırılmaması gereken husus, onun, değeri
kendinden menkul olan ve bir kısım insanlara imtiyaz olarak
diğer insanlarda bulunmayan ilâve bir özgürlük alanı tanıyan bir
değer olmadığıdır.
Akademik özgürlüğü bir özgürlük türü olarak kabul edecek
olursak ve Locke’çu anlamda özgürlüğün temel bir hak olduğu-nu
göz önüne alacak olursak, bu durumda onu da bir hak ola-rak
kabul etmek gerekecektir. Ancak akademik özgürlük kavra-mının
bu anlamda hukukî bir kavram hâline gelmesine itiraz edenler, tüm
vatandaşlar için geçerli olması gereken özgürlük ilkesinin yeterli
olduğunu, bunun dışında “akademik özgürlük” gibi ayrı bir
kategoriye ihtiyaç olmadığını savunmaktadırlar. Bu yaklaşıma
göre, akademik özgürlüğün ihlâl edildiği söylendi-ğinde, genellikle
ihlâl edilen, sivil ve siyasal haklardan birisidir. Bu ihlâl ya devletin
siyasî düşüncenin ifade edilmesi özgürlü-ğünü çiğnemesi, ya
toplanma özgürlüğüne müdahale etmesi ya da başka bir şeydir. Bu
anlamda hukuksal olarak sınırları çizi-lemeyen ve parametreleri
açıkça tanımlanamayan “akademik öz-gürlük doktrini” gereksizdir.
Mark Yodof’a göre:
“Madem ki Birleşik Devletler egaliteryen bir demokrasidir,
o hâlde profesörlere, herhangi bir yetişkin vatandaşın sahip
olduğundan daha üst bir seviyede sivil özgürlük vermek için bir
sebep yoktur. ABD’de önemli ve temel bir ilke vardır ki, o da
yasaların herkese eşit biçimde uygulanmasıdır; her-hangi bir
grubun diğer herhangi bir gruptan daha fazla hak-ka sahip
olması gerektiğine ilişkin bir ilke yoktur.” 32
Oldukça haklı ve eşitlikçi bir gerekçeye dayanan bu çekince-ler
ışığında akademik özgürlüğü nasıl anlamalıyız? Yukarıdaki
31
32

R. F. Fuchs (a.g.e., s.1), “akademik özgürlük hakkı”ndan söz etmektedir.
Standler, a.g.e., http://www.rbs2.com/afree.htm.
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ifadelerin sahibinin vurguladığı gibi, profesörler için bir tür imtiyaz tanınacaksa, neden gazeteciler için de özel bir yasal statü
tanınmasın? Burada eşitlik ilkesini zedelemeyecek çözüm, sivil ve
siyasî haklar kategorisinin tüm vatandaşlar için tanındığı ve
korunduğu bir siyasî ve hukukî çerçevenin tesisidir. Gerçekten de
bireysel hakların garanti altına alındığı demokratik bir sis-temde,
akademisyenler de herhangi bir özgürlük kısıtlamasına maruz
kalmadan çalışabileceklerdir. Bu anlamda akademik öz-gürlüğü,
bu alanda faaliyet gösterenlere verilmiş bir imtiyaz ola-rak değil,
herkesin sahip olması gereken sivil ve siyasî hakların bir türevi, bu
hakların kullanımının üniversiteye yansıması ola-rak kabul etmek
daha doğru görünmektedir.
Akademik özgürlüğün, özellikle demokratikleşme sürecindeki ülkelerde, üniversitelerle ilgi bir düzenleme yapılırken bir
ilke olarak sürekli göz önünde tutulmasının, sivil ve siyasî
hakların en azından akademik ve bilimsel etkinlikler alanındaki
kullanım alanını genişletmeye katkıda bulunacağı düşünülebilir.
Başka bir ifadeyle, akademik özgürlüğün ayrı bir özgürlük
kategorisi olarak tesis edilip edilmemesi gerektiğine ilişkin
tartışma, ancak sivil ve siyasal hakların, bu kapsamda
özgürlüğün genel olarak tesis edilebilmiş olduğu toplumlarda
söz konusu olabilir. Ancak genel olarak özgürlüklerin önünde
ciddî yasal, kurumsal ve fiilî engellerin bulunduğu ülkelerde –bu
arada ülkemizde- akademik özgürlüğün ayrı bir özgürlük
kategorisi olarak tanınıp korunmasının gerekliliği açıktır. Özgürlükler alanını genişletmeye yönelik çabaların güçlüğünü ve
uzun yıllar alabileceği ihtimalini de göz önüne aldığımızda, bu
kavram adına üniversitelerin birer özgürlük adacıkları haline
getirilmesi, nispeten ulaşılabilir bir hedefi ifade ediyor
görünmektedir. Kısacası, özellikle bu tür ülkelerde akademik
özgürlük daha pratik gerekçelerle, üniversiteleri egemenin iradesinden hiç değilse bir ölçüde koruyabilecek bir sığınak ola-rak
kullanılabilir. Üniversitelere Orta Çağ Avrupasında bile bir tür
serbesti tanınmış olduğunu göz önüne aldığımızda, demokratik
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standartların yeterince yerleşmemiş olduğu ülkelerde “kral
çıplak” diyebilecek bir mekana ve bireylere sahip olma
anlamında akademik özgürlüğün değeri takdir edilebilir.

5. Türkiye Akademik Özgürlüğün Neresinde?
Türkiye üniversitelerinin bu genel tablodaki yeri nerededir?
Akademik özgürlük ilkesi Türkiye üniversiteleri için ne öl-çüde
bir anlam ifade etmektedir? Uluslararası bilimsel stan-dartlarla
ölçüldüğünde (örneğin Türkiye üniversitelerinin bilimsel
yayınlarına yapılan atıf sayısı gibi) ilk soruya; üni-versitelerin
üretecekleri bilginin çerçevesinin Millî Güvenlik Kurulu ve
başka bazı birimler tarafından belirlenmeye çalı-şıldığı göz
önüne alındığında da ikinci soruya olumlu cevap vermek güç
görünmektedir. Öte yandan üniversiteler, ülke-mizin kronik
sorunlarının çözümüne ışık tutacak, barışa kat-kıda bulunacak
bir perspektifi temsil etmek yerine, daha çok sorunların bir
parçası olarak belirginleşmektedir. Dahası, her dönemde,
ülkemizi sürekli azgelişmiş ülke demokrasisine mahkûm eden
askerî müdahalelere, akademik hayatı dar bir çerçeveye
hapsetmek isteyen güçlere ilk teslim olan ve sivil/demokratik
taleplerin temsilcisi olmak yerine hukuk dışı müdahaleleri
meşrulaştırıcı açıklamalar yapan kurumlar da üniversiteler
olmuştur.
Bu anlamda sorun, sadece akademik özgürlüğü gereğince
güvence altına almayan mevzuattan ibaret olmayıp, daha çok
bir zihniyet sorunu olarak belirginleşmektedir. Dolayısıyla
üniversitelerimizi yukarıda ifade edilen evrensel anlamına kavuşturabilmek için yasal düzenlemelere sihirli bir değnek olarak
bakmamakta yarar vardır. Geçmişten günümüze her dönemde,
1933 Darülfünun Tasfiyesinden -ki hâlâ bunu bir “reform”
olarak görüp olumlayanlar vardır- 1948 tasfiyesine, 12 Eylül
sonrası 1402’liklerin tasfiyesinden 28 Şubat sonrası içinde
bulunduğumuz ve hâlen devam eden tasfiye sürecine kadar,
akademik özgürlüğün açıkça ve yoğun biçimde ihlâl edildiği
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tüm zamanlar boyunca meslektaşlarına sahip çıkmayan, onların
uğratıldıkları haksızlıkları görmezden gelen kurumlardan, ülke
geleceği adına çok şey beklemek gerçekçi görülmeyebilir.
Üniversitenin verdiği bu olumsuz sınavlar, aslında temel bir
ahlâk sorununun ifadesi olarak da değerlen-dirilebilir. Dahası,
Türkiye’de fiilen geçerli olan ve yazılı hu-kukun üstünde
olduğu herkes tarafından bilinen irade ve uy-gulamalar söz
konusu iken, yasal düzenlemelere de ne kadar
güvenebileceğimiz de ayrı bir tartışma konusudur. Akademik
özgürlüğün anayasalarda yazılı olmasının, onun gereği gibi
korunduğu anlamına gelmediğini, Türkiye örneğinde gör-mek
mümkündür. Öte yandan bu konuda yargının da başa-rılı bir
sınav verdiğini veya vermekte olduğunu söyleyebil-mek
güçtür. 33

C. Sonuç
Üniversitenin bir toplum veya insanlık için taşıdığı önem ve bu
kapsamda akademik özgürlüğün değeri açıktır. Ancak
üniversiteye ilişkin beklentilerimizi daha mütevazı bir düzeyde
tutmak, özellikle son yüzyılın tecrübeleri ışığında daha makul
görünmektedir. 34 Bununla birlikte, üniversite kavra-mının içinin
33
Örneğin Anayasa Mahkemesi’nin Huzur Partisi’nin kapatılması ile ilgili kararında, parti programında öne sürülen isteklerin bilimsel özerkliğin yanı sıra,
yüksek öğretim ve eğitimde “Atatürkçü düşünceye ve Türk devrimine” aykırılığının da gerekçe olarak gösterilmiş olması, bu sonunculara aykırı herhangi bir
akademik özgürlük kullanımının koruma görmeyeceğinin açık bir ifadesi ola-rak
değerlendirilebilir. Bkz. Sunay, Reyhan, Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasasında İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Liberal Düşünce Topluluğu
ve Avrupa Komisyonu, Ankara, 2001, s. 275-6.
34
Akademik özgürlüğü ve genel olarak yaşadıkları ülkelerdeki özgürlükleri koruma konusunda üniversitelerin sicili her zaman parlak değildir. E. Schils’in,
“Alman ve Sovyet bilim adamlarının ve McCarthy döneminde de Amerikalı bilim
adamlarının oldukça acınacak hâldeki sicillerini” göz önüne alarak yaptığı şu
değerlendirmeye kim itiraz edebilir:
“Totaliter ülkelerin hiçbiri, akademik kadronun kendi özgürlüklerini koruması
konusunda güçlü ve yaygın bir ısrara şahitlik etmemiştir. […] Baskının çok daha az ve özgürlüğe yönelik tehdidin kuşkusuz daha küçük- olduğu Birleşik Devletler’de
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evrensel anlamına uygun biçimde doldurulmaya çalışılması için
çaba gösterilmesi, akademik özgürlüğün ko-runması
bakımından önemlidir. Batı ülkelerinde bazı dö-nemlerde
kesintiye uğramış olsa da, bu özgürlük üniversite-lerin ortaya
çıktığı tarihlerden itibaren hep varolagelmiş ve gittikçe tartışılmaz bir konuma ulaşmıştır.
Akademik özgürlük demokratik ülkelerde de doğrudan veya özellikle de- dolaylı biçimlerde ihlâl edilebilmektedir. Bu ihlâl-ler,
üniversitenin finanse ediliş biçimiyle yakından ilgilidir. Dev-let,
ekonomi, gelenek vs. tarafından üniversitelerin dolaylı baskı altına
alınmasının veya akademisyenlerin oto-sansüre zorlanma-sının bir
ölçüde önüne geçmenin en makul yolu, Haag’ın öner-diği gibi
finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi olabilir.
Özgürlük ilkesinin gereği gibi tesis edilmesi durumunda ay-rıca
akademik özgürlük gibi bir kategoriye ihtiyaç olmadığı düşünülebilir. Burada kabul edilebilir bir çözüm, akademik özgürlüğü bir imtiyaz veya üniversite dışındaki bireylerin sahip olduğundan daha fazla bir hak olarak değil, herkesin sahip olması
gereken hakların üniversiteye yansıması veya onların bir uzan-tısı
biçiminde içeriklendirmek olabilir. Akademik özgürlüğü bu tür bir
içerikle tanımlamak, eşitlik ilkesine de aykırı olmayacak-tır. Her
bireyin sahip olması gereken sivil ve siyasî haklardan fazla bir şey
olmayacaksa, akademik özgürlük üzerindeki bu vurgunun sebebi
sorulabilir. Ancak, hem üniversite kavramına içkin olan
özgürlüğün değerini vurgulayabilmek hem de özel-likle
yaşadığımız ülke gibi, özgürlüğü sağlamanın pek kolay görünmediği ülkelerde, özgürlüğün başka bir bayrak altında sığınabileceği bir liman oluşturmaya çalışmak makul görülebilir.
Kısacası, özgürlüğün tesis edilmesi durumunda “akademik
özgürlük” adıyla ayrı bir kategoriye ihtiyaç duyulup duyulmabile, bir bütün olarak profesörlerimiz kendi özgürlüklerini korumak için çok az şey
yapmışlardır”.
Bu ilginç değerlendirmenin devamı için bkz. Science and Freedom (June 1958),
23-24; aktaran Hurtubise, R. Rowat, D. C., a.g.e, s. 71-72.
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yacağı tartışılabilir; ancak yaşadığımız ortamda akademik özgürlüğü tesis etmek demek, diğer özgürlüklerin alanını genişletmeye yönelik fikir ve önerilerin üretilebileceği “bir nefes alma
alanı” açabilmeyi ifade etmektedir.

190

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

Pornografiyi İfade Özgürlüğü Bağlamında Düşünmek *
Melih Yürüşen**

Giriş: Pornografi olgusu
İnsan cinselliğine ilişkin son derece yeni bir çalışmada örnekleriyle vurgulandığı gibi, cinsel tasvirler her zaman ve her
yerde yaygındır. İnsanların erotik-pornografik materyaller
üretme tarihi, en azından, mağara duvarlarına ve çömleklerin
üstüne cinsel eylemlerin çeşitli biçimlerini resmetmeleriyle
başlamıştır. M. Ö. altıncı yüzyılda Etrüsk sanatı bu konuda son
derece şaşırtıcı bir çeşitliliğe ulaşıldığının örnekleriyle doludur.
İletişimde ve sanatta yaşanan her ilerleme yazıya, resme ve
heykelciliğe cinsellikle ilişkili yeni tasvir yolları bul-manın,
yaratmanın ve bunları iletişim kanalları içinde teda-vüle
sokmanın önünü açmıştır. Örneğin fotoğrafın henüz çok yeni
bir buluş olduğu 1874’de polis, Londra yakınla-rında bir

*
Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
* Felsefeci, Yazar.
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fotoğraf stüdyosuna yaptığı baskında 130.000’in üstünde
“müstehcen” fotoğraf ele geçirmiştir. 1
İstendiği takdirde kolayca zenginleştirebilecek bu örnekler,
şüphesiz, cinsel eylemin tasavvur ve tahayyül edilebilecek
bütün boyutlarını ve onların içerdiği çeşitliliğin neredeyse
olabilecek bütün tezahürlerini birkaç tuş ve fare hareketiyle
bilgisayar ekranlarına getiren günümüz dünyasında pornografinin insanlığın kültürel tarihi içinde ne kadar derinlere kök
saldığını göstermekten daha fazla bir anlam taşımamaktadır.
Pornografik materyal, cinsellikle kurduğu ilişki ve ona cinsiyetler yahut cinsel varoluş tarzları açısından yüklediği değerler
ve anlamlar ne olursa olsun, elektronik global ağa az çok
bağlanmış ve bu ağ içinde yer almanın kaçınılmaz bir varoluş
sorunu olduğu gerçeği bütün sonuçlarıyla kavranmış olan bütün
toplumlarda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolay
ulaşılabilir ve elde edilebilir hâle gelmiştir.
Pornografik materyalin üretim süreci içinde yer alanlar,
düşüncelerinin ve inançlarının varlığını sürdürmesi, gelişmesi
ve rakip inanç-değer sistemleriyle rekabet etmesi için son iletişim teknolojilerini kullanan bütün ötekiler gibi çok fonksiyonlu bir yaklaşımla küresel ağ içindeki yerlerini almışlardır.
Bugün İnternet’te sınırları herkese hem de ücretsiz olarak açık
olan sitelerle karşılaştırıldığında, belli bir noktadan ötesine
geçmenin belli ödemeler yapılmasını gerektirmesine rağmen,
sınırlarından en çok giriş yapılan sitelerin başında pornografik
sitelerin geldiği gerçeği artık herkesin malumu olan bir sır bile
olmaktan çıkmıştır.
Bu olgu, ifade özgürlüğünün herhangi bir sınırlamaya tâ-bi
olmaması gereken siyasî-ideolojik-dinî tezahürlerine anlamsız,
bu ülkedeki insanların enerjisini bizzat ülkenin geleceğini de
tüketecek şekilde tüketen sınırlamalar ve engellemeler
1
Lenore T. Szuchman ve Frank Muscarella, Pyschological Perspectives on Human
Sexuality, John Wiley&Sons: New York, 2000, s.290-291
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getirilmesiyle meşgul olunduğu için, bütün önemine rağmen,
üstünde düşünme süreçleri yeterince işletilerek tartışılmamış
olan bir ilişkinin, ifade özgürlüğüyle, onun, düşün-ce ve inanç
alanında belli başlı değer örgülerinin taraf(tar)ları açısından şu
ya da bu ölçüde, şu ya da bu biçimde kınanan, hatta mahkûm
edilen bir tezahürü olarak pornografi arasın-daki ilişkinin liberal
bir serinkanlılıkla ve tarafsızlıkla irdelen-mesini zorunlu
kılmaktadır.
Bu tür bir yaklaşım, öncelikle pornografinin net bir tanımını,
sonra onun ifade özgürlüğünün ne tür bir tezahürü olduğunu,
daha sonra ifade özgürlüğünü meşrulaştıran temel argümanlar
açısından pozisyonunu, özellikle muhafazakâr yaklaşımların
pornografik
materyal
karşısındaki
eleştirilerinin
değerlendirilmesini ve nihayet liberal değer örgüsünün esas
alındığı bir perspektiften pornografik materyal üretiminin ve
tüketiminin nasıl ele alınabileceğini genel hatlarıyla da olsa sunmayı gerektirir. Bu yazıda bu gerekliliği yerine getirmeyi deneyeceğim. Ancak buna geçmeden önce, yazının şekillenmesi açısından çok önemli olan bir noktayı vurgulamak istiyorum.
Bu, pornografinin objektif bir düşünme konusu olarak
alınmasının önünde açık ya da örtülü engelleme mekanizmalarının bulunmasıdır. Pornografi, çoğunlukla, hakkında an-cak
radikal libertenlerin sarsıcı, provokatif düşünceler serdedebilecekleri bir alan olarak görülür. Bu yaklaşımın yaygın-lığı
ve gücü, amacı hiç de pornografik materyalin sınırsız bir
serbestiyle elde edilebilir olması olmayan yazarları bile konu-yu
daha derinlemesine ve çeşitli boyutlarıyla ele almaktan alıkoymuştur. Sorunu bir benzetmeyle belki daha iyi anlayabiliriz: Pornografiyi düşünme süreçlerinin objektif ve meşru bir
konusu olarak ele almak isteyenler, ayrılıkçılığı ya da başörtüsü problemini yerleşik resmî tezlerin empoze ettiği paradigmadan farklı bir paradigma teşkil edecek argümanlarla
değerlendirdikleri için yanlış anlaşılabilecekleri, daha açık bir
ifadeyle, bölücü ya da şeriatçı olarak suçlanabilecekleri endi193
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şesiyle, konuyu yapabilecekleri yahut yapmayı arzuladıkları
açıklıkla işlemekten kaçınan ya da karşı argümanlara gerektiğinden fazla ağırlık veren yazarların karşılaştıkları duruma -ya
da açmaza- benzer bir durum sergilerler. Bu da onları, ifa-de
özgürlüğünün bizzat özneleri, yani yazarlar, düşünce adamları
ve akademisyenler tarafından budanması yahut or-tadan
kaldırılmasından başka bir anlama gelmeyen zalim bir otosansüre götürür. Bu yazıda kendimi böyle bir zulmün nesnesi
kılmaktan olabildiğince kaçınmaya çalışacağım.

Pornografi ve Müstehcenlik Yasaları
Jerry Müller’in, Muhafazakârlık adlı çalışmada, “Sosyal ve
Kültürel Özgürleşmenin Eleştirisi” başlıklı yazının girişinde
belirttiği gibi, 1960’ların ortalarından itibaren, muhafazakar
düşüncenin en sürekli doğal eğilimleri arasında yer alan mevcut
sosyal ve kültürel kontrol kaynaklarından bireyi özgürleştirmeye yönelik teşebbüslere ilişkin şüphecilik bir kere daha
canlanmıştı. 2 Bunun sebebi, cinsel alanda tam bu dönemlerde
yaşanmaya ya da yeşermeye başlayan ve ünlü 68 kuşağının 3 bir
anlamda alamet-i farikası hâline gelen cinsel özgürleşme
dalgasının kendisini Yüksek Mahkeme’nin müstehcenliğe ve
pornografiye ilişkin tutumunda bir dönüşüm olarak
sayılabilecek kararlarla göstermesiydi.
Gerçekte, Yüksek Mahkeme’nin kararları, doğrudan doğruya
hard core erotik materyal olarak tanımlanan ve “cinsel
fonksiyonların, dışkılama ve boşaltma fonksiyonlarının cinsel
organlarla ilişkilendirilme biçimi, aklı başında insanların kendilerini incinmiş ya da hakarete uğramış gibi hissetmelerine

2

Jerry Z. Müller(Editör) Conservatism, Princeton University Press, 1997, s.358
Bununla, şüphesiz Batıdaki 68 hareketini kastediyorum. Yoksa, Türkiye’de
Batıdaki hareketle hiçbir ilgileri bulunmadığı hâlde, kendilerini onların muadilleri
gibi sunarak, bu kuşağa mensup olmaktan tuhaf bir biçimde pay çıkaranları değil.
3
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sebep olabileceği” 4 düşünüldüğü ya da varsayıldığı için üretimleri ve/veya dağıtımları yasayla sınırlandırılabilen materyalleri kapsamıyordu. Yüksek Mahkeme, Müstehcenlik Yasasını çarpıcı biçimde dönüştüren kararlarını iki roman bağlamında almıştı. Bunlardan ilki Henry Miller’in Yengeç Dönencesi adlı romanı dolayısıyla 1964’te, ikincisi ise John Cleland’ın kısaca Fanny Hill diye bilinen (Fanny Hill: or Memoirs
of a Woman of Pleasure) erotik romanıyla ilgili olarak kararlardı. Hâkim William J. Brennan, Yüksek Mahkeme’nin bu
yapıtların müstehcen bulunarak yasaklanamayacağına büyük bir
çoğunlukla karar verdiğini açıklamıştır.
Yüksek Mahkeme bu kararlarında bir yapıtın müstehcen
olarak nitelenebilmesi için üç temel kriter sunmuştur. Bu
kriterlerden ilki, yapıtın yoğun bir biçimde şehvet arzusunu
kışkırtmasıdır; ikincisi çok açık bir biçimde incitici ve nahoş
olması, üçüncüsü hiçbir değere sosyal değere sahip olmayan bir
malzeme içermesidir. Bu kriter, muhafazakârların eleştirel bir
biçimde belirttikleri gibi, ifade özgürlüğünün Müstehcenlik
Yasası’yla sınırlandırılabilen tezahürleri açısından büyük bir
değişikliğe işaret etmişti. Çünkü bu kriterle birlikte, bir yapıtın
müstehcen olduğu gerekçesiyle yasaklanabilmesi neredeyse
imkânsızlaşıyordu. Bunun sebebi, onun birtakım sosyal
değerlere sahip olduğunu kanıtlayabilecek bazı uzmanlar
bulmanın her zaman mümkün hâle gelmesiydi. 5
Yukarıda da belirttiğim gibi, Yüksek Mahkeme’nin söz
konusu kararları, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde
müstehcen ya da pornografik olarak nitelenebilecek olan
materyalleri kapsamıyordu. Nitekim 1973’de Miller versus
California davasında alınan kararda Yüksek Mahkeme, müstehcen materyalin, Amerikan Anayasası’nın 15 Aralık 1791’de
kabul edilen ve Kongre’nin ifade ve basın özgürlüğünü
4

Melih Yürüşen, Liberal Bir Değer Olarak Ahlâkî ve Siyasî Hoşgörü, YKY-Cogito: İstanbul, 1996, s. 262.
5
Conservatism, s. 358-359.
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engelleyen bir yasa yapamayacağını belirten birinci değişiklikle 6-7 koruma altına alınmamış bir kategori olduğunu
belirtmiş, müstehcenliği, topluluğun standartlarını kullana-rak,
yani onu, pornografik materyalin şehvet arzusunu aşırı bir
biçimde kışkırtan boyutuna göndermede bulunarak tanımlamıştı. Müstehcen materyalin, Yüksek Mahkemeye göre
ciddî bir edebî, sanatsal, siyasî ve bilimsel değerden yoksun
olması gerekiyordu. Robert Trager ve Donna L. Dicker-son’un
Freedom of Expression in the 21st Century adlı kitap-larında
belirttikleri gibi, Mahkeme, bu kararında, müstehcen-liğin
neden korunmamış bir kategori olarak ele alınması ge-rektiğine
ilişkin dikkatli bir biçimde düşünülmüş bir meşru-laştırma
sunmamıştır. 8
Hemen fark edilebileceği gibi, muhafazakâr bir değer örgüsünü benimseyenler, Yüksek Mahkeme’nin 1960’ların ortalarında aldığı kararı, bir eserin müstehcen olduğu hâlde
Müstehcenlik Yasası’nda belirtilen yaptırımlara tâbi olmaları
ihtimalini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle eleştirirlerken, Trager ve Dickerson, Mahkeme’nin çok sonraki bir kararına bir
anlamda liberal olarak niteleyebileceğimiz bir serinkanlılıkla,
müstehcenliğin neden korunmamış bir kategori olarak ele
alınması gerektiği konusunda doyurucu bir meşrulaştırma
yapamadığı şeklinde bir eleştiri yöneltmişlerdir.
Yüksek Mahkeme’nin kararlarına yönelik bu eleştiriler, aslında, bizi doğrudan doğruya pornografinin doğasına ilişkin so6

Birinci değişikliğin tam metni: Kongre, bir dinin kurulmasını öngören ya da
gereklerinin yerine getirilmesini yasaklayan, ifade ve basın özgürlüğünü, insanların barışçı bir biçimde toplanma hakkını ve memnun olunmayan bir duru-mun
ortadan kaldırılması için hükümete dilekçe verme hakkını engelleyen bir yasa
yapamaz.
7
Arlin M. Adams ve Charles J. Emmerich , Din ve Özgürlük: Amerika’da Dinî
Özgürlüğün Anayasal Tarihçesi (çev. Latif Boyacı), Kızılelma Yayıncılık: İstanbul, 1999, s. 152.
8
Robert Trager Donna L. Dickerson, Freedom of Expression in the 21st Century ,
Pine Forge Press: Oakland, California, 1999, s. 118-119.
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runlara götürmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi neyin pornografi kategorisine dahil edilebileceğidir. Bu konuda genellikle
başvurulan bir ayrım, erotik-pornografik ayrımıdır. Erotik olan,
“şiddet içermeyen, aşağılayıcı olmayan ve rızaya dayalı cinsel
aktivitenin” sözel ya da görsel temsili olarak tanımlanmaktadır.
Buna karşılık pornografinin, aynı materyalin tam tersi doğrul-tuda
kullanılmasını ifade ettiği düşünülmektedir. Pornografide şiddet ve
aşağılama söz konusudur; bunların mantıkî bir sonu-cu olarak da
karşılıklı rıza yokluğu. Pornografi konusunda çok sık vurgulanan
ve bunlarla bağlantılı bir başka nokta, onun içe-riğini özellikle
erkek saldırganlığının ve kadın üstündeki baskın konumunun
teşkil ettiği şeklindedir. 9
Aşağıda biraz daha ayrıntılı bir biçimde temas edeceğim
gibi, pornografinin kadına yönelik bir şiddet, onun aşağılan-ması ya da erkek karşısındaki ikincil konumunu üreten yer-leşik
geleneksel ideolojik çerçevenin yeniden üretimine hiz-met eden
bir baskı unsuru olduğunu ileri süren feminist bakışın sık sık
başvurduğu bu argümanın erotik olanla-pornografik olan
arasında yaptığı bu ayrım çok açık bir biçimde değer yüklüdür.
Dolayısıyla erotik olanla pornografik olan arasındaki çizgi çok
farklı değişkenlerin etkisiyle gözlemciden gözlemciye
değişmektedir. Örneğin hayat tarzlarını daha muhafazakâr
ve/veya geleneksel değer ve inanç örgüleri üstünde kuranlar bir
“nü” tabloyu ya da bir televizyon dizisinde cinsellik imalarını
ya da çağrışımları da müstehcen yahut pornografik olarak
niteleyebilirler, nitelemektedirler de.
Bu ayrımın nasıl bir belirsizlik taşıdığına ilişkin bir kanıt
Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Potter Stewart’ın pornografik olanı erotik olandan nasıl ayırt ettiği konusundaki şu
ünlü itirafında bulunabilir: “Onu tanımlayamam, fakat
gördüğüm zaman tanıyabilirim”. 10 Sonuç olarak içerikle ilgili
9

Szuchman ve Muscarella, a.g.e., s.291.
Szuchman ve Muscarella, a.g.e., s.291.
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keyfi tanımlamalardan kalkarak yapılan erotik-pornografik
ayrımı tamamen eserin tüketicisinin değerler bagajının belirleyip şekillendirdiği subjektif bir yargının ya da değerlendirmenin bir ürünüdür.
Bununla birlikte, özellikle psikoloji araştırmalarında uygulanan deneysel yöntemlerde pornografik olanı net bir biçimde
ayırt etmenin yöntemleri vardır. Bunların başında bazı materyallere verilen fizyolojik tepkilerin hızının ve şiddetinin ölçülmesi gelmektedir. Bir başka yöntem, sözel ya da görsel materyallerle temasa geçirilen her iki cinsten deneklerin bunlara
verdikleri tepkileri kâğıda dökmeleridir. Böylece ne tür materyallerin hangi mekanizmalarla cinsel duyguları daha çok uyardığı
ve harekete geçirdiği anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar
sonunda filmlerin cinsel duyguları fotoğraflardan, sesli
kayıtlardan ve aynı cinsel aktivitenin yazılı anlatımından çok
daha fazla harekete geçirdiği belirtilmiştir. 11
Kuşkusuz bu tür bir sonuç, çeşitli biçimlerde pornografik
materyal tüketicisi olmuş ya da olmak durumunda kalmış
olanlar için şaşırtıcı değildir. Fakat bunun konumuz açısından
anlamlı ve önemli olan yönü, aynı cinsel aktiviteyi işleyen farklı
materyallerin etkileri bakımından aynı şekilde değerlendirilmesinin hatalı olabileceğidir. Üstelik bu, özellikle
sanat ve edebiyat yapıtlarında cinselliğin işleniş tarzı ve içeriği
ne kadar cüretkâr olursa olsun, pornografik, dolayısıyla
müstehcen olarak nitelenmelerinin çok daha yanıltıcı olabileceği,
söz konusu yapıtlara yönelik bu tür nitelemelerin çok da-ha değer
yüklü ve ifade özgürlüğünün kullanımını belli bir iyi anlayışının
çerçevesi içinde tutmaya ve sınırlamaya yönelik bir eğilimin
neden ve nere(ler)de hataya düşebileceğini gösterme-si
bakımından son derece önemli bir gerçeği ifade etmektedir.
Çünkü, doğrudan doğruya pornografik materyal kategorisine
sokulabilecek ürünlerin bile, tüketicisi üstündeki etkileri, bu
11

Szuchman ve Muscarella, a g.e., s. 291
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ürünlerin tüketicilerine şu ya da bu biçimde zarar verdiği,
dahası başkalarına -özellikle de kadınlara- yönelik de-ğişen
ölçülerde cinsel şiddete yönelttiği için yasaklanmasını
savunanların iddialarını doğrulayacak doğrultuda değilse, daha
doğrusu, ampirik veriler 12 bu iddiaların, onların savunucularının inanç ve değer örgüleriyle ilişkilendirilebilecek
iddialar olabileceğini haklı bir biçimde düşündürüyorsa, o
zaman, bir sanat ve edebiyat yapıtının, cinselliğin en dolaysız ve
keskin ifadelerini içermesi yahut cisimleştirmesi durumunda da-hi,
Müstehcenlik Yasalarını var eden endişelerin dışında kalacağı için
müstehcen olarak etiketlenerek okura, dinleyiciye veya se-yirciye,
yani tüketicisine ulaşmasında herhangi bir sınırlamaya, hele hele
yasaklamaya maruz bırakılmaması gerekir.
Bu son nokta, sanırım ifade özgürlüğü ve pornografi arasındaki ilişkinin liberal perspektiften nasıl görünebileceğini anla-mak
ve anlaşılır kılmak bakımından özel bir önem taşımaktadır. Bunun
ilk sebebi, liberallerin, katkısız bir ifade özgürlüğü savu-nucuları
olarak, pornografik materyallerin hiçbir sınırlandırma-ya tâbi
olmadan tüketicisi tarafından kolayca elde edilebilir ol-masını
savundukları yönünde yaygın bir kanaatin var olmasıdır. Oysa
liberal bir perspektiften değerlendirildiğinde, bazı kısıtla-malar
özgürlüklerin kullanımı açısından hiçbir biçimde tehdit veya
engelleme teşkil etmez. Pür anlamda pornografik mater-yalin elde
edilebilirliğine ilişkin kimi özel sınırlamaların birey öz-gürlüğünün
ve en yüksek bir araç değer ve iyi olarak ifade öz-gürlüğünün ihlâli
anlamına gelmemesi gibi.
Bu vesileyle hemen belirtilmesi gereken şey, sınırlamaların
ve kısıtlamaların her hâlükârda bir özgürlük ihlâli olarak değerlendirilmesinin, çeşitli sebeplerle bir türlü yetişkin statüsüne
erişemeyenlere özgü bir tutum olduğudur. Sigara ve alkollü
içkileri satın alabilmeniz ve/veya alkollü içki servisinin
yapıldığı eğlence mekânlarında bulunabilmeniz için 18 yaşını
12

Szuchman ve Muscarella, a.g.e., s. 293-295
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doldurmuş olmanız gerekir, ama kimse bu sınırlamanın bir
özgürlük hakkı ihlâli olduğunu söyleyemez. Aynı şey, aşağıda
tekrar temas edeceğim gibi, pornografik materyal tüketiminde
yetişkin olmayanlara yönelik sınırlamalar için de geçerlidir.
İkinci ve belki de bu yazı çerçevesinde daha önemli bir
sebebi, kapsamları ve içerikleri ülkeden ülkeye değişse bile,
birçok ülkede yürürlükte olan Müstehcenlik Yasalarının ifa-de
özgürlüğü açısından implikasyonlarını serinkanlı ve ta-rafsız
bir biçimde sorgulayıp ortaya koymanın araçlarını su-nan liberal değer örgüsünün, ifade özgürlüğünü nasıl sağ-lam ve olabilecek en geniş biçimiyle tesis ve garanti ettiğini kavrayabilmek için son derece elverişli bir zemin oluştur-masıdır. Bunun
için müstehcenlik yasalarının genel bir dö-kümünü yapmak ve
Britanya’da Müstehcenlik Yasası yenile-nirken pornografik
materyaller konusundaki düşüncelerde yaşanan eksen
değişikliğini çok genel çizgilerle de olsa ver-mek faydalı
olabilir.

Müstehcenlik Yasaları ve Zarar Kavramı
Pür pornografik materyallerin değişen ölçülerde sınırlamaya
ve çocuk pornografisi gibi bazı türlerinin bir suç olarak tam
bir yasaklamaya yönelik yasaların bulunmadığı ülke sayısı çok
azdır. Pornografik materyallere yönelik bu kısıtlamalar
ve/veya yasaklamalar, onların müstehcen, yani utanma ve
edep duygusuna ters düştükleri ve bu duyguyu incittikleri
şeklindeki şiddetli eleştirilerin zeminini oluşturan ahlâkî ve
dinî değerlere dayandırılır. Örneğin bu materyalin Ameri-kan
Anayasasındaki Birinci Değişikliğin koruması altına girmemesi; onun izleyicilerini karşı cinse yönelik cinsel suç-lar işlemeye, cinsellik konusunda çok az görülen tavırlar al-maya ve
aile sorumluluklarını ihmal etmeye yöneltmesiyle, daha yüksek bir edebiyat ve sanat ürünlerinin yerini almaya başlamasıyla; sağlıksız cinsel aktivitelerde bağlantılı olarak kullanılmasıyla, onların istememelerine karşın bu mater-yallerle bir
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biçimde temas eden insanları incitmesiyle ve bu materyali
kullanan başkalarının bulunduğunu bilmekten dolayı rahatsız
olmalarıyla açıklanmaktadır. 13
Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri’nde müstehcen materyal üretimi ve dağıtımı yasadışıdır; aynı şekilde, müstehcen tanımı içine girmemekle birlikte, cinsel olarak açık saçık materyallerin yasal erişkinlik statüsünde olmayanlara dağıtımı da yasadışıdır. Ayrıca federal ve eyalet yasaları çocuk pornografisini yasa-dışı
kıldığı gibi, cinsel olarak açık saçık filmlerde ve fotoğraflarda erişkin
olmayanların kullanılmasını yasaklamaktadır.14
Hixson’un belirttiği gibi erotik materyallerin bastırılmasının
sebeberi kamu ahlâkını korumaya dayandırılmıştır. Müstehcenlik, 75 yıl boyunca, bu tür etkilere açık olan zihinlere
sahip olanları yozlaştırabilecek materyaller ya da bu materyallerin bir parçası olarak tanımlanmıştır. 15 Bir materyal
özellikle ergenlik çağındaki çocukları yozlaştırabilecekse, onun
müstehcen olduğu düşünülmüş, dolayısıyla çocuklar kadar
erişkinlere de dağıtımı yasadışı kılınmıştı.
Hicklin testi olarak bilinen bu kritere ABD’de, açıkça
reddedilmiş olmamakla birlikte, artık başvurulmamaktadır.
Buna karşın Avustralya mahkemeleri bir materyalin, Avustralya toplumunun günümüzdeki standartlarını esası bakımından incitiyorsa müstehcen veya edepsiz olduğuna hükmetmektedirler. 16 Almanya kanunları da, çok sıkı bir biçim-de
uygulanmamalarına rağmen, belli erotik materyallerin
dağıtımını yasaklamaktadır. Ülkenin bazı bölümlerindeyse,
kablolu televizyon grup seksi, evlilik dışı cinsel ilişkileri ve
çocuk pornografisini tartışan programlar yayımlamaktadır.
13

Greenwalt K, Speech, Crime&The uses of Language, s. 149, aktaran Robert
Trager, Donna L. Dickerson, Freedom of Expression in the 21st Century, s. 119
14
R. Trager, Donna L. Dickerson, a.g.e., s.119
15
R. Trager, Donna L. Dickerson, a g.e., s. 119
16
Armstrong, Lindsay ve Watterson, Media Law in Australia, (3. Baskı), So-uth
Melbourne, Australia: Oxford University Press, 1995 s. 141.
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Buna karşılık Almanya’da Bavyera Eyaleti, sınırları içinde
ulaşılabilir İnternet sitelerindeki cinsellik içeriğine sınırla-malar getirmeye teşebbüs etmiştir. Bu konuda açılan bir da-vada
bir Servis Sunucu hakkında çocuk pornografisi ve baş-ka erotik materyallere erişim sağladığı gerekçesiyle şirketin yerel
yöneticisine 2 yıl hapis isteminde bulunulmuştur. Da-va başladıktan bir süre sonra, Almanya’nın, servis sunucu-larının
sadece erişim sağladıkları yabancı materyallerden so-rumlu
tutulamayacakları yönünde yeni bir yasa çıkarmasıyla birlikte
dava düşmüştür. 17
Bu alanda varolanlar arasında belki de en büyük serbestiyi
Japon kanunları sunmaktadır. Gerek Japon kültüründe cinselliğin ve çıplaklığın immoral bulunmamasından, gerekse 2.
Dünya Savaşı öncesinde ifade özgürlüğü üstündeki katı militarist sınırlamalara bir tepki olarak, ülkede ifade özgürlüğünün
korunması bugünkü Japon Anayasası’nın en önemli bö-lümünü
teşkil etmektedir. Çocuk pornografisi ve erotik ma-teryal
konusunda engellemeler getirmeye yönelik istekler bu yüzden
geri çevrilmektedir. Bu çerçevede pornografik ma-teryal
tüketimi ülkede son derece yaygındır. Ayrıca Japon-ya’da cinsel
erişkinlik yaşı 13 olduğu için çocuk pornografisi üretimine ve
dağıtımına karşı hiçbir kanun yoktur. Sadece çocukların
korunmasıyla ilgili bir kanun, pornografide Japon çocuklarının
kullanılmasını yasaklamakta, aksi doğrultudaki eylemler için
sadece bir yıl hapis cezası söz konusu ol-maktadır. Japonya
vatandaşı olmayan çocuklar içinse bu tür bir koruma dahi söz
konusu değildir. 18 Bütün bu bilgilerin ışığında, Japon çocuk
pornografisi endüstrisinin, dünyada bu alanın en büyük halkası
olarak, Doğu Avrupalı ve Güneydo-ğu Asyalı çocukların
kullanıldığı pornografik filmlerin dağı-tımında bu boşluğu
kullanmasında şaşırtıcı bulunabilecek hiçbir şey yoktur.

17
18

R. Trager, Donna L. Dickerson, a.g.e., s. 120.
R. Trager, Donna L. Dickerson, a. g. e., s. 120.
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Japonya’nın ve muhtemelen başta Tayland olmak üzere
çeşitli Güneydoğu Asya ülkelerinin pornografi konusunda çok
farklı bir kültürel anlayışı yansıtan durumları, belli kültürler
açısından ahlâkî bakımdan hiçbir biçimde meşrulaştırılamayacağı düşünülen alanlarda bile ne büyük bir çeşitlilik
olabileceğini, A kültürü içine doğmuş olanlar tarafından ancak
gayrimeşru bir biçimde ulaşılabilir olan materyallerin, B kültürü
içine doğmuş olanlar tarafından bakkaldan ekmek almak kadar
zahmetsiz biçimde elde edilebilir şeyler olduğunu göstermesi
bakımından şüphesiz son derece öğreticidir. Ancak, ABD’de ve
bu çerçevede Anglo-Sakson hukuk geleneğinde 60’ların
ortalarına kadar hâkim olan ve müstehcenlikle ilgili yasaların
uygulanmasıyla, Yüksek Mahkeme’nin içtihatlarına kararlarına
yansıyan anlayışın köklü bir biçimde değişmesi, çeşitlilik
olgusunu çok çarpıcı biçimde ortaya koyan Japonya örneğinden
daha az ilginç, daha önemlisi sorunun ya da konunun mahiyetini
anlamak bakımından daha az düşünmeye teşvik edici değildir.
Bu değişiklik neydi ve pornografik materyal bağlamında
ifade özgürlüğü bakımından ne anlama geliyordu? Daha önce
belirttiğim gibi, modern Batı toplumlarında 1960’ların ortalarından itibaren kendini en belirgin bir biçimde cinsellik alanında ortaya çıkardığı farklı tutumlarda gösteren büyük bir
değişim yaşanmıştı. Bu değişimin gerisinde, baby-boomer
denilen ve 2. Dünya Savaşı sonrasının ilk kuşağına mensup
gençliğin, özellikle de üniversite gençliğinin, onları modern Batı
toplumlarında yerleşik değerleri, gelenekleri, kurumları ciddî bir
biçimde sorgulayıp onlara muhalefet etmeye götüren düşünce
akımları ve bu akımların siyasî düzlemdeki yansımaları vardı.
Dönemin edebiyat, müzik, sinema ve tiyatro yapıtlarıyla,
örneğin Herbert Marcuse gibi söz konusu akımları şekillendiren
düşünce adamlarının temel fikirlerinin yüzeysel bir incelemesi
bile, cinselliğin, edebiyat ve sanat alanına modern zamanların
başlangıcından beri belki de hiç olmadığı kadar bütün
çeşitliliğiyle ve karşı çıkılan yerleşik değerlerin, geleneklerin ve
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kurumların temsilcilerinin, üyelerinin ya da mensuplarının son
derece rahatsız olabilecekleri bir şekilde yansıyabileceğinin
yahut zaten yansıdığının bütün belirtilerini ve kanıtlarını
sunmaktadır. Henry Miller’in Yengeç Dönencesi’nin, ABD’de,
yazılışından neredeyse otuz yıl sonra basılabilmesinin ve
ardından dava konusu olmasının tam bu yıllara denk düşmesi
tesadüf değildir; aynı şekilde, Yüksek Mahkeme’nin
müstehcenlikle ilgili içtihatlarda büyük bir dönüşümü yansıtan
kararının da.
Ancak neyin müstehcen olarak nitelenebileceği konusunda
ne kadar çarpıcı bir eksen değişikliği yaşandığını gösteren en
çarpıcı örnek, Britanya’da Müstehcen Yayınlar Yasası’nın
neden yenilenmesi gerektiğini ortaya koyan bir rapor ve bu
rapor çevresinde gelişen tartışmalardır. Söz konusu rapor
Bernard Williams’ın başkanlık ettiği bir komite tarafından
hazırlandığı için Williams Raporu olarak bilinir ve raporun
hazırlanış amacı, 1959 tarihli Müstehcen Yayınlar Yasa-sı’nın
günün gereklerine neden cevap vermediğini ve yeni ya-sanın
hangi kriterler esas alınarak şekillendirilmesi gerektiğini ortaya
koymaktır. Rapor’da, mevcut yasanın bir parçası olan “baştan
çıkarma ve yozlaştırma eğilimi”, “müstehcen” ve “edebe aykırı”
gibi sözcüklerin artık kullanışsız olduğu so-nucuna varılarak,
yasanın yeni düzenlemesinin “pornografik materyale maruz
kalmış bireylerin moral karakteriyle değil, tam tersine, bu tür
materyallerin yol açtığı incinmeden ko-runmasıyla ilgilenmesi”
gerektiği belirtilmektedir. 19
Williams Raporu’nun pornografik materyallerle ilgili yaklaşımının özünü, kolaylıkla fark edilebileceği gibi, ifade özgürlüğüne belli bir ahlâkî çerçeveden hareket ederek keyfî sınırlamalar getirmeye yönelik eğilimleri ve teşebbüsleri önlemek
fikri ve/veya endişesi teşkil etmektedir. Raporda bu yak-laşımın
19
Konunun son derece kapsamlı bir değerlendirmesi için bkz. Melih Yürüşen,
Ahlâkî ve Siyasî Hoşgörü, İstanbul: YKY Yayınları, 1996, s. 261-264.
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hem doğal bir uzantısı, hem de onun tamamlayıcısı olan bir
başka unsur, pornografik materyalin üretimini ve tü-ketimini
herhangi bir değer ve inanç örgüsüyle bağlantılı ol-mayan ve
hangi değer ve inanç örgüsünü benimsiyor olur-larsa olsunlar,
bütün bireyler için objektif olarak kabul edile-bilir olabilecek
bir sınırlama veya yasaklama kriterini tesis et-me arzusudur.
Yeni düzenlemede, bireylerin pornografik materyallerin “yol
açtığı incinmeden korunması” düşünce-sinin esas alınması ya
da gerekçesinin bu tür argümana dayandırılması bu tür bir
arzunun ifadesidir.
Söz konusu kriter, eylem özgürlüğü konusunda objektif,
dolayısıyla meşrulaştırılabilir bir engelleme, sınırlandırma ve
yasaklama kriteri olarak başvurulmaya çok elverişli olan zarar
ilkesidir. Daha doğrusu, bu ilkenin ifade özgürlüğü alanına
yansıtılmış bir biçimidir. Burada, kuşkusuz, zarar verici olanın,
üstünde bir hayat tarzı inşa edilen herhangi bir değerler ve
inançlar örgüsünden, dolayısıyla moral bir perspektiften
bağımsız bir biçimde tanımlanabileceği düşünülmektedir.
Ancak, konunun serinkanlı bir değerlenmesi ve yukarda söz
ettiğimiz ampirik veriler, pornografinin erişkin bireyler üstünde
somut, belirgin ve ölçülebilir zararlı etkileri olup olmadığı
konusunda ikna edici bulgular sunmadığını, dahası sunmasının
neredeyse imkânsız denecek ölçüde zor olduğunu ve en
önemlisi bu düzlemde gerçekten değerlerden arınmış, pür
anlamda değer yükü taşımayan bir zarar kavrayışından söz
etmenin mümkün olamayacağını gösterir gibidir. Ama bu
noktada hemen sorulması gereken şey, pornografik materyali
zararlı olarak niteleyen muhafazakâr itirazların en azından ifade
özgürlüğünün bir tezahürü olarak sırf değer yüklüdür diye
neden gözden kaçırılması ya da dikkate alınmaması
gerektiğidir. Pornografiyi ifade özgürlüğü bağlamında
düşünmeye yönelik bir teşebbüsün muhafazakâr perspektifin bu
konudaki tezlerini de en azından ana çizgileriyle sunması
gerekir.
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Müstehcenlik ve Muhafazakâr “Zarar” Anlayışı
Şüphesiz, muhafazakâr perspektifin neyin müstehcen sayılabileceğine ilişkin yaklaşımı, Edmund Burke’ün “insanların
eğilimlerinin, onların iradelerini kontrol altına almasına ve
onları tutkularının köleleri hâline getirmesine engel olunması
gerekir. Bu da sadece onların dışındaki bir gücün aracılığıyla
yapılabilir. Bu anlamda insanlar üstündeki kısıtlamaların, özgürlükler kadar, onların hakları arasında sayılması gerekir”
şeklindeki düşüncesinin bir izdüşümü olarak tasavvur edilebilir. 20 Burke’ten beri, bireyi varolan sosyal ve kültürel kontrol
mekanizmalarından ve kaynaklarından özgürleştirme teşebbüslerine ve bu teşebbüslerin zeminini oluşturan değer
örgülerine yönelik şüphecilik, muhafazakâr düşüncenin en
istikrarlı eğilimleri arasında yer almaktadır.
Sansür, pornografik materyaller ve müstehcenlik konusunda
1960’ların ortalarından başlayarak yaşanan büyük değişim, muhafazakârları memnun edecek bir doğrultuyu temsil etmemektedir. Jerry Z. Müller’in belirttiği gibi, altmışlardan bugüne geldiğimizde müstehcen ya da pornografik olduğu gerekçesiyle bir
yapıtın yasaklanması ya da sansüre tâbi tutulması modern Batı
demokrasilerinde artık tarihe karışmak üzere. Muhafazakârlar bu
sonucu donanımlı, zeki, kavrayış gücü yüksek, genellikle li-beral21
ya da entelektüel olarak tanımlanan insanların sanat ve gösteri
alanında her çeşit sansüre karşı çıkmalarına ve onların bu karşı
çıkışlarını temellendirdikleri argümanlarının başta Amerikan
Yüksek Mahkemesi olmak üzere, Avrupa ülkelerinin büyük
çoğunluğunun yasama ve yargı çevrelerinde ikna edici
bulunmasına bağlamaktadırlar. Onlara göre, bu başarıyı elde
edenler, Ulysses’in sansüre maruz kalmadan ya da yasaklanma-dan
yayımlanabileceği bir dünya istiyorlardı. İfade özgürlüğü-nün
tezahürleri olarak sanat ve edebiyat yapıtlarının, cinselliği ne
20
21
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şekilde ve ne tür bir içerikle işlerle işlesinler, hiçbir kısıtlama-ya ya
da sansüre maruz kalmadan yayımlanması ve dağıtılması için
mücadele edenler bu hedeflerine ulaşmışlardır. Muhafaza-kârlar,
bu başarıdan çok, bu başarıyla ilişkilendirdikleri bir baş-ka sonuca
itiraz ettiklerini belirtmektedirler. Bu da söz konusu kesimlerin,
aynı zamanda, “sahnede eşcinsel tecavüzlerin sergi-lendiği bir
dünya” da bulmalarıdır.22
Sanatın ve edebiyatın değişik alanlarında ulaşılan bu serbestlik, muhafazakârları, bu sonucun elde edilmesini sağlayanların argümanlarına karşıt olarak, müstehcen ya da pornogra-fik
olarak nitelenen ürünlerin yasaklanmasını meşrulaştırabile-cek
argümanlar geliştirmeye yöneltmiştir. Sahnede, türü ne olursa
olsun tecavüzlerin sergilenmesi belki kabul edilebilir
bulunmayabilirdi. Fakat bu gerçekten bir sorun muydu? Bun-ları
seyreden ya da okuyan insanların ahlâkî bakımdan çürü-yüp
yozlaşabileceği söylemek için haklı nedenler var mıydı?
Muhafazakârlara göre, örneğin kendini başka alanlara bakışı örneğin piyasa ekonomisine- sebebiyle neoliberal olarak
tanımlayan, fakat bir bütün olarak bakıldığında neokonservatif
olarak nitelenebilecek olan Irving Kristol’e göre pekâlâ vardır.
Kristol’ün kalın çizgileriyle aktaracağım belli başlı argümanları,
muhafazakâr bir perspektiften zararlı olanın nasıl göründüğüne
ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır.
Irvin Kristol’in pornografik olarak nitelenebileceğini düşündüğü edebiyat veya sanat yapıtlarının sansüre tâbi tutulabileceğini ya da yasaklanabileceğini temellendirirken başvurduğu dikkate değer bir argüman bu tür ürünlerin insanın ahlâkî
gelişimi üstünde olumsuz sonuçlar doğurduğu yönün-deki
iddiasıdır.
Şüphesiz bu yaklaşıma sanat-edebiyat ürünlerinin bu tür bir
etki yaratmayabileceği şeklinde bir itiraz yöneltilebilir. Ancak,
22
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örneğin edebiyat ya da sanat yapıtlarının özel önemlerini
açıklamaya çalışırken, en çok başvurulan argümanlardan biri,
onların insanın ahlâkî gelişimi açısından taşıdıkları büyük
değerdir. Bir kitap ve bir film insanların ahlâklı eylemlerde
bulunabilen failler olmalarına katkıda bulundukları, dolayısıyla
ahlâkî yücelmeyle doğrudan doğruya bağlantılı oldukları için
kendinde bir değere sahiptirler. Kristol, işte bu noktada,
yüceltici etkileri olabilen bir türün başka bir örneğinin pekâlâ
yozlaştırıcı olabileceğini ileri sürer. 23 Başka bir deyişle,
örneğin, belli bir kitabın ya da filmin nasıl ki insanın yücelmeye
yönelik kapasitesini ya da potansiyelini açığa vur-masına
yardımcı olduğu ya da olabileceği için değerli olduk-ları
düşünmek ne kadar makul ve mümkünse, aynı şekilde, belli bir
kitabın ya da filmin insanda yozlaşmaya yönelik eği-limleri
harekete geçirebileceğini düşünmek aynı ölçüde ma-kul ve
mümkündür.
Kristol, kuşkusuz, bir kitabın, bir tiyatro oyununun ya da bir
filmin bir okuyucu yahut herhangi bir sınıftan okur türü
üstündeki etkilerini belirlemenin olağanüstü güç olduğunu ka-bul
eder. Ancak, zihinlerimizi ya da hayal gücümüzü kullanma
tarzımızın kişiliklerimizi şekillendirdiğini ve bizi kişi olarak tanımlamaya yardım ettiğini hepimiz bildiğimize göre, bunun
imkânsız olduğunu düşünmek, sansür fikrine yönelik dogma-tik
direnmenin, çoğu dogmatizm gibi, nasıl anlamsız bir şey üstünde
düşüncesiz bir vurguyla sonuçlanabildiğini gösterdi-ğini ileri
sürer. 24
Kristol’ün sansür veya yasaklama lehine bir başka argümanı,
hiçbirimizin mutlak anlamda sivil liberteryen olamayacağımız
şeklindedir. Bu argümana göre, hepimiz, zaman zaman, kamu
otoritesinin bir bireyin ya da grubun kendi kendilerini ifade
etmelerini sınırlandırması için harekete geçmesi gerektiğine
23
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inanırız; söz konusu ifade etme tarzı artistik bir nitelik taşısa
bile. Örneğin bir oyun yazarı ya da yönetmeni, oyun metninin
bir gereği olarak, bir kişinin sahnede intihar etmesini isteyebilir.
Buna, kurban gönüllü bir mazoşist olsa bile izin verilmemesi
gerekir. Tıpkı, bugün birinin çıkıp da New York Yankee
Stadyumunda yarışmacıların kendi rızalarıyla katılmaları
şartıyla Eski Roma’da Colosseum’da olduğu gibi gladyatör
yarışmalarına izin verilmesi gerektiğini söylediğinde dikkate
alınmaması gerektiği gibi. 25
Bu çerçevede, muhafazakârların vurguladıkları bir husus,
hiçbir toplumun, kendi mensuplarının halka açık yerlerde
kendilerini eğlendirme tarzına kayıtsız kalamayacağıdır. Örneğin horoz dövüşlerinin yasaklanma sebebi sadece hayvanların
acı çekmesi değildir; bu yasaklamanın asıl sebebi bu tür
sahneleri seyretmek için toplananları vahşileştirip alçaltmasıdır.
Muhafazakârlar, hayvan dövüşünün seyircileri üstündeki
doğurduğu olumsuz etkiyle, pornografinin muhtemel olumsuz
etkileri arasında bir analoji ya da paralellik kurmaktadırlar.
Kristol’un, karşı karşıya kalınan problemin tek bir kitapla, belli
bir oyunla ya da filmle yahut geçici etkilerle değil, bütün
kültüre zarar veren genel bir eğilimle ilgilendiğini belirtmesi
kurulan bu paralelliğin doğal bir sonucudur. 26
Pornografinin bütün bir kültüre zarar verdiği belirtilen etkileri
nelerdir? Daha doğrusu, bu etkiler nasıl tezahür etmektedir?
Kristol’ün muhafazakâr perspektifine göre bu soruyu
yanıtlayabilmek için müstehcenliğin ya da pornografinin sözlüklerdeki tanımlarının ötesine geçmek gerekir. Sözlükler, linguistiğin bir bilim olarak temel ilkelerine uygun biçimde, pornografinin değer yükünden mümkün olduğunca arınmış bir
tanımını vermektedirler. Söz konusu tanımlarda belirleyici olan
unsur, pornografinin cinselliğin artistik tezahürlerinden ayırt
25
26
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edilerek tanımlanmaya çalışılmasıdır. Aralarında Eski Ahit’in
de bulunduğu birçok non-pornografik büyük eser, cinsel
arzuları kışkırtıcı bölümler içerir. Ama bu onları por-nografik
bir eser kılmaz. Dolayısıyla pornografiye, okuyu-cusunun
ve/veya seyircisinin cinsel arzularını yahut şehvet duygularını
kışkırttığı için itiraz etmek aptalca bir Viktor-yan tavırdır.
Pornografiyi erotik sanattan ayırıp farklılaştı-ran şey, onun
hayatî bir insanî ilişkiyi kirleterek küçültme-sidir.
Pornografinin amacının bütünüyle insanlara müsteh-cen bir
biçimde muamele etmek olması ve insanların mah-rem bir
boyutunu alçaltmasıdır.27
Bu bağlamda pornografinin, insanı hayvanlardan ayıran ve
dilde, bedenin en mahrem kısımları için meslekî ve tarafsız
sözcükler bulunmasının da ortaya koyduğu gibi, insanla hayvan
arasındaki temel bir farkı ortaya koyan insana özgü çok özel bir
duyguyu -mahremiyet duygusunu- yaraladığı şeklinde bir itiraz
son derece anlaşılır olmaktadır. Ancak alçaltmanın tezahürleri
bu kadarla da kalmamaktadır. Pornografi, özellikle erkeklerin
eğilimli oldukları oto-erotik faaliyetleri yoğunlaştırır. Bu da
birçok seksologun belirttiği gibi, mükemmel bir oto-erotik
cinsel aktivite olan mastürbasyonun, onun, çocuksu bir
evresinde takılıp kalmayı ya da bir gerilemeyi ifade edecek bir
şekilde cinselliğin hakim bir yaşanış tarzı haline gelmesine yol
açabilir. Bir başka deyişle, erkek pornografi tüketicisinin bir
kadınla yetişkinlere özgü bir cinsel ilişki kurmasının önüne
geçebilir. Kristol, bu görüşe itiraz edilebilse bile, pornografinin
tıpkı kadın kurtuluş hareketinin nitelediği gibi, seksizmin ve
ayrımcılığın bir formu olduğunu ve kadınların tam bir insani
varoluşa sahip olduklarının bir reddi, aşağılanarak alçaltılmaları
olduğunu belirtir.28

27
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Pornografiye yönelik bütün bu eleştiriler, muhafazakâr bir
perspektiften bakıldığında, onun ifade özgürlüğünün baş-ka
tezahürleriyle aynı statüde değerlendirilemeyeceğini bü-tün
açıklığıyla göstermektedir. Ancak Irvin Kristol, pornog-rafinin
tam anlamıyla yasaklanmasını meşrulaştırmayı amaç-layan bir
başka argüman daha ortaya koyar . Bu argüman, hayat
kalitesiyle cumhuriyetçi erdem arasında sıkı bir ilişki kuran, asıl
kaygısı iyi hayata ve iyi topluma ulaşmak olan bir demokrasi
anlayışının savunulmasını içerir.
Kristol’e göre, hayat kalitesi, sadece temiz hava, temiz su,
temiz çevre gibi maddî şeylerle veya sadece özel olarak tüketilen müzik, resim ya da edebiyat yapıtlarının niteliğiyle ilişkilendirilmemelidir. Elbette bunlar hayat kalitesiyle ilgili kriterlerin belirlenmesinde önemli unsurlardır. Ancak burada asıl
önemli olan, hayat kalitesinin yurttaşların demokrasiyi ha-yat
tarzını belirleyen şeylerle, yani onların yükümlülükleri, ni-yetleri
ve kendi kendilerini tanımlamalarıyla olan ilişkisidir. Ancak bu
ilişki,
demokrasinin
siyaset
bilimcileri,
sosyologlar,
ekonomistler arasında hâkim olan ve Kristol’ün idarî demokrasi
kavrayışı olarak adlandırdığı yaklaşımın geleneksel gazeteci
kanaati hâline gelmesi yüzünden unutulmuştur. Akade-miada
hâkim olan ve gazeteciler aracılığıyla yaygınlaştırılan idarî
kavrayışa göre demokrasi, mekanik düzenlemeleriyle tanımlanabilecek bir siyasî sistemdir. Bu çerçevede, demokrasi
çoğunluğun yönetimdeki belirleyiciliğiyle azınlık haklarının bir
denge durumunda uzlaştırıldığı bir kurallar ve süreçler dizisinden başka bir şey değildir. Herkes bu kuralların ve süreçlerin gereklerini yerine getirirse demokrasi işleyecektir. 29
Kristol, bu demokrasi anlayışının yanlış olduğunu düşünür. Ona
göre, demokrasinin amacı kendi politik mekanizmasının sonsuza
kadar işlemesi olamaz. Herhangi bir siyasî rejimin amacı iyi hayatın
ve iyi toplumun bazı versiyonlarına ulaşmaktır. Bu-nun iyi bir
29
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örneğini demokrasiyle kamusal hayat kalitesi kavramı-nı birleştiren,
20. yüzyılın başlarına kadar bir hayli yaygın olan bir demokrasi
görüşü oluşturuyordu. Kamusal hayat kavramının hayatî bir önem
taşıdığı bu demokrasi idealinde, kamuoyu olarak adlandırılan
kolektif benin özel bir yeri vardı ve bu idealdeki yak-laşım bazı
yönlerden aşırı ilgili, endişeli veya meraklı buluna-bilirdi. Fakat bu
da şaşırtıcı bulunmamalıydı. Çünkü onun dikkat ettiği şey sadece
demokrasi mekanizması değildi; aynı zamanda, bu mekanizmanın
ortaya çıkarabileceği hayat kalitesiydi.30
İşte tam bu noktada, muhafazakârların pornografiyle ilgili olarak
Kristol’ün argümanları çerçevesinde ortaya koyduğum iti-razlarının
pornografiye ilişkin tam bir sansürle bağlantılı kılın-masını mümkün
kılan bir zemin belirmektedir. Çünkü bu yakla-şımda, hemen az
önce belirttiğimiz anlamda hayat kalitesi mer-kezî bir önem taşıdığı
için pornografik ve müstehcen olan konu-sunda hiçbir problem söz
konusu değildir. Pornografik ve müs-tehcen olan sansür edilir ve
bunlar mükemmel bir biçimde açık bir zihin ve temiz bir vicdan için
yapılır, insanların kendi kendi-lerin yozlaştırmalarına izin verilmez.
Kristol’ün deyişiyle, demok-rasinin bu versiyonu, insanların
kendilerini çok daha çocuksu ve irrasyonel kısımları tarafından
yönetmelerine müsaade etmez. 31
Irvin Kristol’ün genel hatlarıyla vermeye çalıştığım bu argümantasyonu, doğal olarak, bir yasaklama ve sansür talebiyle
noktalanmaktadır. Üstelik bu talep, ona göre bir liberal olarak bile
savunulabilir. Sansür taraftarı bir liberali düşünmek hiç de
çelişkili bir şeyi düşünmek değildir. İyi bir toplum ve hayat arzulanıyorsa, daha somut bir ifadeyle Amerikan demokrasisinde
hayat kalitesi korunacaksa, sansür yanlısı bir liberali tasavvur etmek mümkündür. Dahası bu gerçekten isteniyorsa sansür yan-lısı
olunmak zorundadır. Kaldı ki, liberaller, bazı konulardaki
sınırlamaları ve yasakları savunmaktadırlar. Alkol ve sigara tü30
31
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ketimine, dolayısıyla satışlarına getirilen yaş sınırlamaları bir
problem olarak görülmemektedir. Aynı şekilde, sigara içmek
herhangi bir kriminal eyleme yol açmadığı halde, televizyonda
sigara reklâmları iyi bir liberal vicdanla yasaklanmıştır, gazetelerde ve dergilerde de aynı şekilde belki de yasaklanabilecektir.32
Kristol, sonuç olarak, pür pornografik materyallerde tam bir
yasaklamayı ve cinsel ilişkilerin ve cinselliğin çeşitli tezahürleriyle yoğun bir biçimde işlendiği eserlere son derece sınırlı
bir erişim imkânı veren bir sansürü ve kısıtlamayı muhafazakâr
bir zarar anlayışından hareket ederek savunmaktadır. Bu zarar
anlayışının bir değerler arka plânı olduğu ya da hayatın belli bir
iyi anlayışı çevresinde kavranışının doğal bir sonucu olduğu
açıktır. Nitekim, Kristol’ün demokrasi kavrayışında bu çok açık
bir biçimde tecessüm etmektedir. Bununla birlikte, Kristol’ün,
feminist düşünce içinde çok sık bir biçimde kullanılan,
pornografik materyalle kadının ikincil konumunu ve kadına
yönelik şiddeti yeniden ürettiği şeklindeki argümana
başvurması, yasaklamayı ve sansürü daha objektif, dolayısıyla
daha nötr bir zemine yerleştirmek isteğinin bir yansımasıdır. Bu
sebeple pornografinin liberal perspektif ve ifade özgürlüğü
açısından konumunu doğrudan değerlendirmeye çalışacağım
son bölüme geçmeden önce, feminist teori içinde pornografiye
yönelik bu temel itirazı genel çizgileriyle de olsa vermeyi
deneyeceğim.

Pornografi ve Radikal Feminist “Zarar” Anlayışı
1960’ların ortalarından itibaren üretim ve tüketim düzeyinde bir
patlama gösteren pornografik materyallere en keskin tepkinin,
yine aynı dönemlerde teorik ve pratik düzlemde büyük bir
yükseliş göstermeye başlayan feministlerden geldiğini söylemek
yanlış olmaz.

32
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Pornografik materyallerin çok sert biçimde mahkûm edildiği ve
onların kesinlikle yasaklanmasını savunulduğu bu argüman-ların
merkezinde feminist yazar Andrea Dworkin’in ve hukuk profesörü
Catharine MacKinnon’un pornografik materyalle ka-dınlara
yönelik zarar arasında son derece doğrudan ilişkiler bu-lunduğu
şeklindeki tezleri yer alır.33 Bu tez, bir ülkede pornog-rafik
materyalle ilgili yasalar bulunsun ya da bulunmasın, por-nografinin
mutlaka çeşitli biçimlerde zarar vereceği görüşünü de içerir.
MacKinnon, pornografinin, tüketicileri gözünde, ka-dınları
küçültüp kişiliksizleştirerek, onları er ya da geç tecavüze, enseste
ve tacize götürdüğünü ileri sürer.34 Dworkin ve Mac-Kinnon,
bunun kabul edilmesinin, Birinci Değişikliğin sınırları içinde
pornografinin üretimini ve tüketimini tamamen durdur-manın bir
yolu olduğunu düşünmektedirler.
Buna karşılık hukuk profesörü Marianne Wesson, pornografi
yüzünden zarar gördüklerini ileri sürenlerin, örneğin rızası
dışında cinsel ilişkiye zorlananların ya da tacize uğrayanla-rın, bu
malzemeyi üretenlere ve dağıtanlara dava açabilecekleri-ni belirtir.
Lesson’a göre bunun sebebi, pornografinin yalnızca cinsel
bakımdan açık saçık bir materyal değil, rızası olmayan bir kimseyi
ya da bir çocuğu, onlara acı verecek bir biçimde etkile-yen, onlara
karşı şiddete yönelten davranışlara cesaretlendiren ya da bunları
teşvik eden bir canlandırma oluşudur.
Dolayısıyla bu tür pornografik materyalin yalnızca bir ifade
değil, aynı zamanda bir ürün olarak düşünülmesi gerekir. Bu da
nasıl ki bir otomobil frenlerindeki bir imalat hatası yüzünden
kaza geçirdiğinde, otomobil üreticisi kazadan sorumlu
tutulabiliyorsa, pornografik materyal tüketicisinin şöyle ya da
böyle kurbanı olan birinin de pornografi materyal üreticisini ve
dağıtıcısını öyle sorumlu tutabileceği anlamına gelir. Lesson’un
bu argümanla elde etmek istediği şey, müstehcenliğin bir
33
34
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ifadeden çok bir eylem olarak görülmesini sağlamak ve
pornografi üreticilerini iş dünyasının dışına çıkarmaktır.
Pornografik materyal üreticileri, bunu aşmak için muhtemel
kayıpların bedellerini tüketicilere yükleseler bile bu,
pornografik materyallerin olağanüstü pahalı bir biçimde elde
edilebilmesine yol açacak, sonuçta pornografik materyal
üretimini sürdüremez bir hâle gelebileceklerdir. 35
Radikal feministlerin bu argümanları, ifade özgürlüğünün
mutlak anlamda korunması bakımından ciddî bir biçimde itiraz
edilebilir olmakla birlikte, hukukî düzlemde bazı yansımalarını
bulmuştur. Örneğin Kanada Yüksek Mahkemesi, pornografik
materyalin “kişileri antisosyal bir tarzda, örneğin erkekleri
kadınlara fiziksel ya da ruhsal bakımdan kötü davranmaya
yönelttiği takdirde” korunmayacağını belirtmektedir. Bu karar,
kadınları aşağılayan ve erkekleri kadınlara karşı negatif
davranışlara götüren açık saçık cinsel materyalleri kapsamaktadır. 36 Bununla birlikte, Mahkeme ifade özgürlüğünün korunmasıyla bireylere ve topluma zarar verilmesini önlemek
arasında bir denge kurmanın yolunu aradığı için, bu kararın
pornografik materyalin tamamen yasaklanmasını ve giderek
ortadan kalkmasını arzulayan radikal feministleri tatmin etmediğini tahmin etmek zor değildir.

İfade Özgürlüğü, Liberal Perspektif ve Pornografi
İfade Özgürlüğü taraftarı feministler, MacKinnon ve Dwor-kin
gibi radikal feministlerin, pornografinin kadınları küçül-terek
onları tamamen erkeklere tâbi kıldığı ve alçalttığı şek-lindeki
argümanlar doğrultusunda yaptıkları çeşitli yasaklama
girişimlerine ifade özgürlüğünün başlı başına bir kendinde
değer taşıdığını savunarak şiddetle karşı çıkmaktadırlar. İfade
özgürlüğünün dokunulmazlığını savunan feministlerin, bu
35
36
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konudaki argümanların özünü yakaladıkları söylenebilir. İfade
Özgürlüğü Taraftarı Feministler, ilk olarak, kadınları korumak
adına sansürün savunulmasının Victoria dönemin-den kalma,
demode bir çaresiz kadın stereotipinin devam et-tirilmesi
anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Bu gerçekten hem radikal
feministlere hem de onların argümanlarını başka bir bağlamda
kullanan muhafazakârlara karşı son derece güç-lü ve sağlam bir
argümandır. Kadınlar, bireyciliğin temelle-rinin bu kadar
kuvvetli bir biçimde yükseldiği bir çağda yar-dıma muhtaç,
kendilerine yönelik tehditleri ve tehlikeleri hiç-bir biçimde alt
edemeyecek moral failler olarak algılana-mazlar. Bu tür bir
algılama, ardındaki endişe ne olursa olsun, ifade özgürlüğü
taraftarı feministlerin haklı olarak altını çiz-dikleri gibi
pornografinin varsayılan aşağılamasından çok daha aşağılayıcı
ve alçaltıcıdır.
İfade özgürlüğü taraftarı feministlerin, sansür yanlısı radikal
feministlere yönelik ikinci argümanları da son derece önemlidir.
Onlar, yüksek amaçları yakalamak amacıyla “incitici” ifadeleri
sansür etmeye yönelik dürtünün toplumda son derece güçlü bir
eğilim olduğunu belirttikten hemen sonra, Birinci Değişikliğin,
hoşgörü, çoğulculuk ve özgür fikir alışverişi gibi temel
değerlere bağlı kalarak bu tür eğilimlere karşı direnmeyi
gerektirdiğini vurgulamaktadırlar. 37 Kuşkusuz böyle bir ifade
özgürlüğü yanlısı bir tavır, pornografiye karşı asıl cevabın
sansür yoluyla değil, eleştiri ve analiz yoluyla verilmesi
gerektiği anlamına gelmektedir.
İfade Özgürlüğü taraftarı feministlerin pornografi konusundaki tutumları liberal bir perspektifin bu konuda nasıl bir pozisyon alabileceğini genel hatlarıyla anlamak bakımından iyi bir
ipucu ya da başlangıç noktası oluşturmaktadır. Her şeyden ön-ce,
liberal bir değer örgüsü esas alındığında, ne Kristol’ün ne de
sansür yanlısı radikal feministlerin ifade ettikleri şekliyle bir zarar
37

R. Trager, Donna L. Dickerson, a.g.e., s. 123
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kavramının devreye sokulmasının imkânsız olduğu belirtilmelidir.
Çünkü bu iki yaklaşım da kendi iyi anlayışlarının siyasî süreçler
aracılığıyla dayatılmasını, üstelik bu dayatmanın, varlığının, bütün
özgürlüklerin garantisini oluşturduğunu söy-leyebileceğimiz bir
özgürlük alanının daraltılması pahasına ya-pılmasını ifade
etmektedir. Bu da liberal değer örgüsünün do-ğal bir sonucu olan
ve siyasî bir doktrin olarak onu karakterize eden devletin
tarafsızlığı ilkesinin ciddi bir biçimde ihlal edil-mesi anlamına
gelir.
Elbette bu nokta, gerek muhafazakârların gerekse sansür
yanlısı radikal feministlerin pornografiye yönelik itirazlarının
anlamsız, geçersiz ve gerçeğe tamamen aykırı olduğu anlamı-na
gelmez. Üstelik birçok liberalin, özellikle Kristol’ün be-lirttiği
bazı görüşleri paylaşması da söz konusu olabilir. An-cak burada
liberal bir perspektifi savunanlar açısından önemli olanın,
pornografinin ifade özgürlüğüyle ilgili konumunu net bir
biçimde ortaya koymak ve onu başka alanlara da ka-çınılmaz
bir biçimde yansıyabilecek sınırlamaların konusu yapmamak
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
İfade özgürlüğü, liberal bir perspektiften hem pozitif hem de
negatif argümanlarla güçlü bir biçimde tesis edilmektedir. Burada
bu argümanların tümünü, bütün derinliğiyle ele almak şüphesiz
imkânsız. Ancak Kristol’ün ve sansür yanlısı radikal
feministlerin argümanlarının liberal bir perspektiften değerlendirilmesinin liberal değer örgüsü açısından pornografik materyalin nasıl konumlandırılabileceğine dair belli bir fikir vermesinin yanı sıra, ifade özgürlüğüyle pornografiyi ne şekilde ilişkilendirilebileceği konusuna bir hayli açıklık kazandırabilir.
Her şeyden önce bir tespitle başlamakta fayda var: Pornografi,
liberal perspektif açısından bile, pozitif argümanlarla meşrulaştırılması son derece güç olan bir ifade özgürlüğü tezahürüdür. Şüphesiz, bu onun hiçbir biçimde pozitif argümanlarla
savunulamayacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bunun,
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birkaç argüman dışında, son derece zor ve dolaylı bir biçimde
yapılabileceğini söylemek gerekir. Bir örnek problemi kolayca
aydınlatabilir. John Stuart Mill’in Özgürlük Üstüne’sinden bu
yana, ifade özgürlüğünün neden çok değerli ve önemli olduğuna
ilişkin temel, dolayısıyla son derece yaygın ve en çok başvurulan
argümanlardan biri, genel çizgileriyle, ifade özgür-lüğünün
hakikate -doğruya- ulaşmamızın başlıca aracı olduğu, dolayısıyla
onu sınırlandırmanın hakikate ulaşmayı engellemek anlamına
geldiği şeklindedir.
İfade özgürlüğüne müdahale etmemeyi pozitif bir biçim-de
savunan bu argümanı pornografiye uyguladığımızda ne gibi bir
sonuç çıkarabiliriz? İlk bakışta neredeyse hiçbir şey. Çünkü
pornografinin içeriğinin, bize belli bir hakikatle bağ-lantı
kurulabilecek herhangi bir fikir söylediğini ileri sürmek
gerçekten de çok güçtür. Bu sebeple, örneğin Frederick Schauer
müstehcenliğin fikirleri aktardığı görüşünü kesin bir dille
reddeder; pornografinin cinsel arzudan daha fazlasını
uyandırmadığını, dolayısıyla, onu ifade özgürlüğü bağlamın-da
korumanın hiçbir zemini olmadığını ileri sürer. 38
Elbette, Schauer’in görüşü büyük ölçüde doğru gibi görünmektedir. Ama büyük ölçüde, tamamıyla değil. Greenawalt’ın söylediği gibi, pornografi en azından cinsel aktivite-nin
arzu edilebilir bir şey olduğunu varsaydığına göre, por-nografik
materyalle en azından bu düşünce arasında bir ilişki kurulup
kurulamayacağını sorusunu doğurur. 39
Bu da pornografinin çok çıplak ve yüzeysel de olsa bir fikir
içerdiğini düşünmenin mümkün olabileceğini ortaya koyar.
Ama daha önemlisi, pornografi üretiminin aktörleri ürettikleri
materyalleri, örneğin, cinsel özgürlüğün değeri ve önemi,
yerleşik anlayışları ve tabuları kırmak vb gerekçelerle
meşrulaştırmaya çalışabilecekleridir. Onlar, örneğin, evet bu
38
39
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yaptığımız cinsel dürtülerin olabilecek en doğrudan bir biçimde
tahrik edilmesi olabilir; fakat bunun en azından cinsellik
bağlamında insanların özgürleşmelerine, daha tatmin edici bir
cinsellik tecrübesi yaşamalarına katkıda bulunarak cinsel
mutluluklarını biraz olsun arttırmalarına hizmet ettiği nasıl
gözden kaçırılabilir sorusu çevresinde işleyip geliştirebilecekleri bir dizi fikirle pornografinin aslında bir ifade özgürlüğü meselesi, daha doğrusu, ne kadar az arzulanır olduğu
telaffuz edilirse edilsin, ifadenin bir tezahürü olduğunu pekala
makul bir biçimde ileri sürebilirler.
Kaldı ki pornografiyi mutlak anlamda mahkûm eden radikal
feminist itirazların, pornografik malzemenin yegane
tüketicisinin erkekler olduğu şeklinde bir varsayımı esas aldığı,
oysa pratikte pekâlâ pornografik materyal tüketen kadınların
bulunabileceği ya da zaten bulunduğu gerçeğini gözden
kaçırdığı söylenebilir. Dahası, bazı pornografik materyallerde,
örneğin filmlerde erkeklerin kadınlar tarafından aşağılanmaları
ya da araç olarak kullanılmaları canlandırılmaktadır. Erkekleri
cinsel bakımdan aşağı ve kadına tâbi konumda gösteren bu tür
pornografik materyaller, radikal feminist argümanların
geçerliliği konusunda ciddî tereddütler uyandırmaktadır.
Eşcinsel pornografisi ise, bu tereddütleri daha da
güçlendirmektedir: aynı cinsten insanların cinsel ilişkilerini
gösteren materyallerin bir cinsin diğerini aşağılaması yahut
ikincil yahut tâbi konuma düşüren yerleşik kültürel kalıpların
yeniden üretmek ve onlara yönelik şiddeti beslemek şeklinde
yorumlanmasının
güçlüğü
aşikârdır.
Daha
fazla
derinleştirmenin gerekli olmadığını düşündüğüm bu örnekler,
pornografik materyalle insana ilişkin kimi hakikatler arasında
belli bağlar ya da bağlantılar kurulabileceğini, daha doğrusu
ifade özgürlüğünü pozitif bir biçimde temellendir-mekte
kullanılan özgürlük eksenli argümanları pornografi bağlamında
kullanımının
pekâlâ
mümkün
olabileceği
şeklin-de
yorumlanmaya elverişlidir.
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Nitekim cinsellik konusunda liberten diyebileceğimiz bir
yaklaşımı seslendiren yayımların üstünkörü bir taranmasında
bile bu görüşlerin değişik ve bir hayli sofistike versiyonlarına
rastlanılabilir. Örneğin bu tür yayımlarda, pornografinin sapkın
eğilimleri kışkırtıp başkalarına zarar verecek türde eylemlere
yöneltmekten ziyade, onların fantezi düzeyinde tatmin
edilmesine yardımcı olarak, bu tür eylemleri önlemeye katkıda
bulunduğu gerekçesiyle kısıtlamalara ya da yasaklamalara konu
olmamasını savunan negatif argümanlar kadar, pornografiye,
insana ilişkin büyük bir hakikati yansıttığı için tam bir serbesti
isteyen fikirler işlenmektedir. Fakat bütün bunlara rağmen,
belki de düşüncelerimizi şekillendiren köklü entelektüel
alışkanlıkların da kaçınılmaz bir sonucu olarak, pornografik
materyalin kendisiyle hakikate ulaşma çabasını ilişkilendirmek
gerçekten çok zor, dolayısıyla son derece cüretkâr bir girişim
gibi görünmektedir. Bununla birlikte, özel-likle sanat ve
edebiyat alanında pornografik materyali bu çer-çevede
değerlendirilebilecek sanatçılar ve yazarlar her zaman çıkmıştır,
çıkacaktır da.
Joseph Raz, ifade özgürlüğünün neden benzersiz bir değer
taşıdığını derinlemesine ele aldığı bir yazısının hemen girişinde
“ifade özgürlüğünün liberal bir ‘puzzle’ olduğunu; liberallerin
onun hayatî önemine tamamen ikna olduklarını, ancak onun bu
önemi neden hak ettiği konusunun bir sır olduğunu” belirtir. 40
Problemin kaynağı, Raz’a göre, basittir. Kişinin ifade özgürlüğü
hakkına yüksek bir öncelik verilip, örneğin onun bir iş sahibi
olma çıkarından çok daha fazla korunurken, çoğu insan aslında
ilkiyle değil ikincisiyle ilgilenir. Yine çoğu insanın çıkarlarıyla
ilgili özel yasal korumalara, kendi ifade özgürlüklerine
verdiklerinden çok daha fazla değer vereceklerdir. Daha kötüsü,
çoğu insan onların ifade özgürlüğü hakkının yüksek derecede

40
Joseph Raz, “Free Expression and Personal Identification”, Free Expression: Essays
in Law and Phılosophy, (Ed. W. J. Waluchow), 0xford: Clarendon Press, 1994, s.1.
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değer vermemenin doğ-ru olduğundan pek az şüpheye
düşebilecekleridir.
Raz’ın bir liberal olarak ifade özgürlüğünün neden hayatî bir
önem taşıdığını liberal teori içinde şekillenmiş olan argümanlarla
anlaşılır kılmaya çalıştığı makalesinin bu çarpıcı girişi, sanırım,
liberallerin, pornografi konusunda hangi bağlamda ve ne tür bir
gerekçeyle Kristol’den ve sansür yanlısı radikal feministlerden
çok farklı bir pozisyonu, sansür ve yasaklama karşıtı pozisyonu
tercih ettiklerini bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.
Kristol’ün genel çizgileriyle vermeye çalıştığım argümanları,
Raz’ın öncelikleri ifade özgürlüğü hakkı değil, başka alanlardaki
ilgileri ve çıkarları olan insanların tutumlarının belli bir alanla
ilişkili entelektüel bir ifadesi sayılabilir. Gerçekten de Kristol’ün
pornografi konusunda tam bir sansürü ve yasaklamayı
meşrulaştırmaya
yönelik
argümanların
hiçbiri
ifade
özgürlüğünün kendi içinde ve kendi başına taşıdığı özel değere
ve öneme herhangi bir atıfta bulunmamaktadır. Şüphesiz, bir
neo-konservatif olarak Kristol’ün pornografiye ilişkin endişeleri
bir liberal için ne anlaşılamaz, ne de hiçbir biçimde
paylaşılamayacak endişelerdir. Yukarda da vurguladığım gibi,
birçok liberal çeşitli sebeblerle pornografi konusunda pekâlâ
Kristol’ün belirttiği görüşlere benzer görüşleri savunabilir.
Pornografinin özellikle yetişkin olmayanlar üstündeki muhtemel
etkileri nedeniyle, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıyla imkânsız
olan bazı sınırlamaları, örneğin, pornografik filmlerin sadece ve
kesinlikle yetişkinler için izlenebilir kılınmasını savunabilir.
Fakat bu, onun, ifade özgürlüğüne verdiği hayatî önemde en
belirgin tezahürünü bulan de-ğer örgüsüyle hiçbir biçimde
çelişmez.
Kristol’ün neo-konservatif sansür savunusunda, ifade özgürlüğünün çok değerli bir unsurunu oluşturan liberal değer
örgüsü açısından tehlikeli ve zedeleyici olan bir başka nokta,
kendini hiçbir tereddüde yer vermeyecek bir açıklıkta ortaya
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koyan paternalizmdir. İnsanların pornografik materyalle temasa
geçtiklerinde hemen etkilenip yozlaşabilecekleri şeklindeki
yoğun kaygı doğrudan doğruya bu paternalizmin eseridir. Oysa
liberal değerler örgüsü içinde bireyin neyin iyi neyin kötü
olduğu konusundaki değerlendirme ve yargılama kapasitesine
duyulan güven ve onun rasyonel bir özerk fail olarak
başkalarına objektif kriterlerle tanımlanabilir bir zarar
vermedikçe eylemlerine müdahale edilememesi gerektiğine
ilişkin vurgu paternalizmin bütün türlerini ve tezahürlerini
reddetmeyi gerektirir. İfade özgürlüğüne yönelik sınırlamalara
karşı çıkmak hem bu reddin bir biçimi hem de bu doğrultudaki
tehlikeli yönelimleri ve eğilimleri zamanında teşhis etmemizin
bir aracı ya da vasatı olarak ihmal edilmesi mümkün olmayan
bir gerekliliktir.
Sonuç olarak, bir liberal Kristol’ün pornografi karşıtı argümanlarında ortaya koyduğu endişeleri şu ya da bu ölçüde
paylaşsa bile, demokrasiyi kaliteyle özdeşleştirilen belli bir
hayat tarzının aracı ya da aktarıcısı olarak tasavvur eden ve
ifade özgürlüğünün sınırlarını başka alanlarda da ciddî bir biçimde daraltılmasıyla sonuçlanabilecek yaklaşımlarına kendi
değer örgüsünden kalkarak itiraz ve reddetmek durumun-dadır.
Pornografik materyale getirilebilecek başlıca sınırla-malar ve
yasaklamalar, ancak pornografik materyalin üretim evresinde
yer alanların yetişkin statülerindeki eksikliğe, ye-tersizliğe
yahut materyalin zor kullanarak üretilmiş olmasına bağlanabilir.
Çocuk pornografisinin bir ifade özgürlüğü problemi olarak
değil, son derece şiddetli bir biçimde cezalandı-rılması gereken
bir kriminal eylem olarak değerlendirilmesinin sebebi budur.
Liberaller ne kadar iyi niyetli gerekçelere dayandırılırsa dayandırılsın ifade özgürlüğünü riske atmaktan kaçınırlar. Bu,
onları, diğer değer ve inanç örgülerini savunanlardan ayıran,
başka bir ifadeyle onları karakterize eden belki de en temel
unsurdur. Esas alınması gereken şey riskler değil ifade özgürlüğüdür. Çünkü, riskler ancak ve sadece ifade özgürlüğünün
222

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

tam anlamıyla garantiye alınabildiği bir sistemde çok büyük
ölçüde kontrol altına alınabilir ya da minimize edilebilirler. Bu
onun sadece kamusal bir fayda ürettiği için değerli olduğu
savunmak anlamına gelmez. Tam tersine onun yapısı ve
bakımından büyük bir iyi, yani kendinde iyi olduğunu, böyle
olduğu için de önemi ve değeri asla inkâr edilemeyecek bu tür
bir kamusal faydayı üretebildiğine işaret etmek anlamına gelir.
İfade özgürlüğünün aslî ve vazgeçilmez değerinin esas alındığı
liberal perspektif, kendisine ulaşmanın artık sadece bir tuş
mesafesine indiği günümüzde pornografi için de geçerli bir
yaklaşım sunuyor...

223

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

III. BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ
KARARLARINDA VE
AVRUPA BİRLİĞİ
POLİTİKASINDA İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ

245

Bekir Berat Özipek

246

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

İfade Hürriyetini Güvenceye Almak:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İçtihatlarında Üç Eğilim *
Rick Lawson **

Giriş
Her şeyden önce, “Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’de İfade
Hürriyeti” Uluslararası Sempozyumuna katılmaktan büyük bir
şeref ve memnuniyet duyduğumu belirtmeme izin veri-niz.
Liberal Düşünce Topluluğu, bu konferansı düzenleme
girişiminden ve mükemmel organizasyondan dolayı büyük bir
övgüyü hak ediyor.
Oturumumuzun konusu “Uluslararası Normatif Düzen ve
İfade Hürriyeti”dir. Bu başlık, konuşmacıların her birine, kendi
konusunu tanımlamada geniş bir hareket alanı veren çok geniş
bir temadır ve şüphesiz bu genişlik, ifade hürriyeti konulu bir
konferansa da uygundur. Ama üç şey var ki, onları bana tanınan
bu kısa zamanda yapmayacağım.

*
Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
**
Prof. Hollanda’da Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kirchheiner Kürsüsü yöneticisi.
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İlk olarak, ifade hürriyetinin felsefî temelleriyle ve Soğuk
Savaş döneminin ideolojik kavgalarıyla uğraşmaya çalışmayacağım. Diğer konuşmacılar, bunu yapmak için benden daha iyi
niteliklere sahipler. Benim yapacağım, hür ifadenin birey ve
daha geniş olarak toplum için önemli olduğuna ilişkin pragmatik
argümandan yola çıkmak olacaktır.
İkinci olarak, bu alandaki uluslararası standart koyma tarihini gözardı edeceğim ve onun yerine Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi (AİHS) üzerinde yoğunlaşacağım.
Bunun sebebi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ve
BM Sivil ve Siyasî Haklar Sözleşmesi’nin konumuzla ilgisiz
olması değil, bilâkis, diğer konuşmacıların bu konulara değinecek olmalarıdır. Dahası, Avrupa Komisyonu ve İnsan Hakları
Mahkemesi, bu konuda zengin ve neredeyse eşsiz bir hukuk
tatbikatı geliştirmiştir.
Üçüncü olarak, her ne kadar ifade hürriyetini tartışırken kaçınılmaz olarak bazı Türk örnek olaylarından söz edecek olsam
da, kendimi Türkiye’nin bu alandaki performansının sistematik bir
değerlendirmesinden uzak tutacağım. İzleyen oturum, Yargıç
Türmen ve Profesör Boyle gibi tanınmış uzmanların sunuşuyla,
Türkiye’nin durumuna hasredilmiştir.

10. Madde ve Sözleşme: Bazı Genel İlkeler
Bilindiği gibi, AİHS’nin 10. maddesi şunları öngörmektedir:
1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesine uğramaksızın ve ulusal sınırlara bakılmaksızın, bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve
bunları ulaştırma özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devlet-lerin
radyo, sinema ya da televizyon işletmelerini izne bağlama-sına
engel değildir.
2. Bu özgürlüklerin kullanılması görev ve sorumluluklarla bir-likte
olabileceğinden, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu
güvenliği, suçun ya da düzensizliğin önlenmesi, sağlığın veya ahlâ-kın
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korunması, başkalarının şöhret ya da haklarının korunması, gizli
belgelerin açığa vurulmasının önlenmesi veya yargılama orga-nının
otorite ve tarafsızlığının sürdürülmesi amacıyla, hukukun ön-gördüğü
ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan formalitele-re, şartlara,
kısıtlamalara ya da cezalara tabi tutulabilir.1

Bu maddenin ilk kısmı, ifade hürriyetinin -bugün artık
kimsenin sorgulamadığı- önemini yansıtmaktadır. İkinci bölümü ise, sınırlamaların kaçınılmaz olduğunu kayda bağlamaktadır; ki bugün yine çok az kimse sınırlamaların kaçınılmazlığını inkâr edebilir.
Kuşkusuz özgür ifadenin sınırlandırılması yetkisi kötüye
kullanılmamalıdır. Bu sebeple 10. maddenin 2. fıkrası, sınırlandırmaların yasaya dayanmasını, 2. paragrafta sayılan amaçlara
hizmet ediyor olmasını ve “demokratik toplumun gerekleri”ne
uygun olmasını şarta bağlamaktadır. Üçüncü gereklilik daha
hayatî bir önem taşıma eğilimindedir. Bu gereklilik, bireyin
özgür ifadesiyle, genel çıkar arasındaki dengenin nerede
konumlandırılması gerektiğine ilişkin anahtar bir soru ortaya
çıkarmaktadır. Bu bağlamda Strasbourg organları -Avrupa
Komisyonu ve İnsan Hakları Mahkemesi- ciddî bir rol oynamaktadır. Onların “ilâve değerler”i hafife alınmamalıdır. Standartları yüksek tutarak bu kurumlar ifade hürriyetine gerçek
anlamını verebilirler. Aynı şekilde standartları indirerek de 10.
maddenin etkisini kaybettirebilirler.
İfade hürriyeti konusunda Strasbourg hukuk tatbikatına dönmeden, Sözleşmenin yorumlanmasına ve uygulanmasına ilişkin bazı
genel ilkeleri tartışmak yararlı olabilir. Bunlar, 1970’lerde Mahkeme
tarafından geliştirilmiş olmakla birlikte, bugün de önemli ölçüde
geçerlidirler. Bedenî ceza ile ilgili olarak Tyrer (1978) davasında,
Mahkeme şu düşünceyi ileri sürmüştür:
1
AİHS’nin bu iki maddesinin çevirisi ve Sözleşme’nin özellikle 9 ve 10. maddelerinde ifadesini bulan özgürlüklerle ilgili bilgi için bkz. D. Gomian ve D.
Harris, Düşünce, İnanç, Vicdan ve İfade Özgürlüğü (İstanbul: KHRP ve Belge,
1988) s. 57-8 vd. (Çev. )
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Sözleşme, bugünkü koşullar altında yorumlanması gereken ...
yaşayan bir belgedir. Mahkemede görüşülmekte olan bu davada
Mahkeme, Avrupa Konseyine üye devletlerin bu alandaki ceza
politikasındaki gelişmelerden ve genel kabul edilen standartların-dan
kaçınılmaz olarak etkilenecektir. 2

Bu ifadeler, Sözleşmeyi, hakların korunmasında statik bir
araç olarak gören ve hakların 1950 yılında ulaşılan düzeyini
yansıtan algılayışın açık bir reddini ifade etmektedir. Aynı
dinamik yaklaşım, her fırsatta tekrarlanmıştır. 3 Açıktır ki bu
durum Mahkemenin ifade hürriyetini yorumlama biçimi üzerine
de etkide bulunabilir. Çünkü olaylar değişmektedir, yeni bir
medya doğmaktadır, kitle iletişim araçlarının etkisi zamanla
değişmektedir, siyasetçilerden daha fazla eleştiriye tahammül
etmeleri beklenmektedir, vs. “Yaşayan belge” yakla-şımı,
mahkemenin bunları hesaba katmasını gerektirmektedir.
İkinci bir genel ilke, Airey (1979) davası dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Mahkeme, meşhur bir cümleyle bunu şöyle ifade etmiştir:
Sözleşme, hakları teorik veya hayali olarak değil, pratik ve
etkili bir biçimde garanti altına almayı amaçlamaktadır.4

Bu cümle, günümüzde mahkemenin içtihatlarıyla artık daha da
sağlamlaştırılmıştır. 5 Buna bağlı olarak hem sözleşmenin di2
AİHM, 25 Nisan 1975, Tyrer v. UK (Tyrer İngiltere’ye karşı) (Series A, vol. 26)
§ 31. Mahkemenin kararları, 1996’ya kadar “Seri A” adı altında ayrı olarak
yayımlandı. 1996’dan itibaren yargı kararları “Raporlar” olarak ve birbirini izleyen
sayfa numaraları verilerek yeni bir seri hâlinde yayımlandı. Hâlihazırda bu raporlar
1996-98 dönemini kapsamaktadır; 1999’dan beri hiçbir yargı kararı rapor olarak
yayımlanmış değildir. Bununla birlikte tüm kararlar, Mahke-me’nin “HUDOC”
arama motoruyla çalışan mükemmel web sayfası www. echr.coe.int adresinde tam
metin olarak bulunabilir. Mahkemenin kararlarına ulaşmanın kolay olmasından
dolayı bu makalede, mahkeme içtihatlarına ilişkin çok sayıda atıf bu web
sayfasından yapılmıştır.
3
Örnek için bkz. AİHM, 13 Haziran 1979, Marckx v. Belgium (Series A, vol. 31),
§ 41; 23 Mart 1995, Lozidou v. Turkey (Series A, vol. 310), § 71; 7 Haziran 2001,
Kress v. France (Başvuru No. 39694/98, henüz rapor olarak yayımlanmadı (ancak
metin internette bulunabilir; bkz. önceki dipnot), § 70.
4
AİHM, 9 Ekim 1979, Airey v. İrlanda (Series A, vol. 32) § 24.
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namik yapısı hem de etkililik ilkesi, acquis conventionnel’in, yani
Sözleşmeye taraf devletlerin gözardı edemeyecekleri Avrupa
hukuku organının merkezî değerlerini oluşturmaktadır.
Tüm bunların ifade hürriyeti için anlamı nedir? Mahkeme-nin
etkili korumaya ilişkin kaygısının, 10. maddenin yorumlan-ması
ve uygulanması bakımından en azından üç sonucu oldu-ğu
düşünülebilir: ifade hürriyetinin sınırlandırılmasına ilişkin
davaların çok hassa bir biçimde ele alınması; 10. maddenin
alanının genişletilmeye çalışılması için istekli olunması.

İlk Eğilim: İfade Hürriyeti Üzerindeki Kısıtlamaların
Gittikçe Daha Eleştirel Bir Ele Alınışı
Mahkeme birçok alanda her ülkenin kendi otoritelerine “ken-di”
toplumlarını düzenlemede onları bir ölçüde ihtiyar sahibi kılan
“takdir marjı” bırakmaktadır. Böyle yapmasının çeşitli sebepleri
vardır: ulusal otoriteler, spesifik önlem alma gereğini tayin
etmekte daha iyi bir durumda bulunabilirler; geçmiş-lerinin
getirdiği bir mirasa bağlı olarak, kendilerini bazı ko-nularda
manevra serbestisi ile yetkili hissedeceklerdir; gelenek-ler
farklılık arz etmektedir. Ve mahkeme tek biçimli standart-lar
koymaya istekli olmayabilir veya bunu yapmaya yetkisi olmayabilir. Aynı zamanda, bu ulusların “takdir marjı” hiç kuşkusuz sınırsız da değildir. Mahkeme bu ulusal önlemlerin sözleşmeye uygun olmasını sağlama konusunda nihaî sorumlu-luğu
elinde tutar.
Mahkeme, bu yaklaşımı genellikle sözleşmenin 10. madde-si
bağlamında takip eder. Mahkeme bu yaklaşımı 10. madde
bağlamında, Handyside (1976) davası dolayısıyla da geliştirmiştir. Mahkemenin bu kararı, bugün de hâlâ geçerli olan be-lirli

5

Örneğin bkz. AİHM, 13 Mayıs 1980. Artico v. Italy (Series A, vol. 37), § 33; 7
Temmuz 1989, Soering v. UK (Series A, vol. 161), § 87; 19 Haziran 2001, Kreuz
v. Poland (Başvuru No. 28249/95), § 57.
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bazı ilkeleri içermesi dolayısıyla, uzunca bir alıntıyı haketmektedir. Mahkeme şunu belirtmektedir ki;
Sözleşme tarafından tesis edilen koruma araçları, insan haklarını
koruyan ulusal sistemlerin yardımcısıdır (… ) Sözleşme, ilk plânda
kutsal kabul ettiği hakları ve özgürlükleri koruma öde-vini
sözleşmeye taraf devletlere bırakır. (….) Bu yorum özel-likle 10.
maddenin 2. fıkrası için uygulanır. Özellikle, sözleşme-ye taraf
çeşitli devletlerin iş hukukunda mütecanis bir Avrupa ahlâk kavrayışı
bulmak mümkün değildir. Her bir devletin ahlâkî ge-rekliliklere ilişkin
yasalarında belirginleşen görüş, özellikle bu ko-nudaki düşüncelerin
kapsamlı ve hızlı bir biçimde değiştiği günü-müzde, yer ve zamana
göre değişir. Kendi ülkelerinin yaşayan güç-leriyle doğrudan ve
sürekli ilişki içinde olmaları dolayısıyla, ilke olarak devlet otoriteleri,
bu gerekliliklerin gerçek muhtevası ko-nusunda olduğu kadar bir
“sınırlama”nın veya “ceza”nın uygulan-masına yönelik “gereklilikler”
konusunda fikir vermekte de ulus-lararası yargıya göre daha iyi bir
durumdadır.
Buna bağlı olarak, 10/2. madde, sözleşmeye taraf devletlere bir
takdir marjı bırakmaktadır. Bu sınır hem ülke içindeki (“ka-nunla
belirlenmiş”) yasa yapıcıya hem de yasaları yorumlamak ve tam
olarak uygulamakla görevli oraganlara, bunlar arasında tabii yargı
organına da verilmiştir.
Bununla birlikte 10/2. madde sözleşmeye taraf devletlere sınırsız bir takdir yetkisi vermez. Bu devletlerin yükümlülüklerini
yerine getirmelerini sağlamakla sorumlu (madde 19) olan Mahkeme, bir “sınırlama” veya “ceza”nın, 10. madde ile koruma altına alınmış olan ifade hürriyeti ile teklif edilip edilmeyeceği konusunda nihai kararı vermekle yetkilidir. Böylece ülkeye tanınan
takdir marjı ile Avrupa denetimi el ele yürümektedir. Bu tür bir
denetim, ihlal edilen önlemin amacı ve onun “gerekliliği” ile ilgilidir ve sadece temel mevzuatı değil, aynı zamanda onu uygulayan kararları da kapsamaktadır; bu kararlar, bağımsız mahkemeler tarafından alınmış olsa bile. (….)
Mahkemenin denetim işlevleri mahkemeyi “demokratik bir
toplum”u karakterize eden ilkelere azamî önemi vermek zo-runda
bırakır. İfade hürriyeti, bu tür bir toplumun temel ku-rumlarından
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birisini oluşturur; demokratik toplumun ve her in-sanın kişisel
gelişiminin temel bir koşuludur. 10. maddenin 2. paragrafına göre
bu hürriyet sadece hoş karşılanan veya kimseyi gücendirmeyen
veya ilgilenmeye değer görülmeyen değil; aynı zamanda devleti
veya toplumun herhangi bir bölümünü gücen-diren, şoke eden
veya rahatsız eden “bilgi” ve “fikirler”e de uy-gulanabilir. Bunlar,
çoğulculuğun, hoşgörünün ve geniş görüş-lülüğün talepleridir; ki
onlar olmadan “demokratik toplum” söz konusu değildir. Birçok
başka şeyle birlikte, bu alandaki her “usul”, “şart”, “sınırlama” ve
“ceza”ya ilişkin olarak kullanılan araçlar da, ulaşılmak istenen
meşru amaçla orantılı olmalıdır. 6

Mahkeme’nin 10. maddeye göre verdiği pek çok karar,
Handyside davasında tespit edilen ilkeler üzerine inşa edilmiştir. “Çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik” gereği, bugün de
1976’da olduğu gibi geçerlidir. Bu dava, başka bir bağ-lamda
daha eğilim-belirleyici olmuştur: Mahkeme, hâli ha-zırda
ulusal otoritelere oldukça geniş bir takdir marjı bırakmıştır.
İngiliz otoritelerinin Küçük Kırmızı Okul Kitabı’nı yasaklama
gereği hissetmesini kabul etti –ki bu kitap, benzerlerine göre
çok daha masum görünüyordu. 1980’ler-deki bir dizi davada da,
Mahkeme benzer bir sınırlayıcı yak-laşım sergiledi. 7 Bunun
nedeni, en azından kısmen nedeni, genel anlamda ulusal
otoritelere görece geniş bir takdir yet-kisi tanınmasından yana
olan Mahkeme Başkanı Hâkim Rys-sdal’in etkisiydi.
Mahkeme’nin ulusal önlemleri daha yakından incelemeye almaya başladığı 1990’ların başlarından itibaren bir değişim meydana geldi. Bu gelişmenin ardındaki isim veya isimlerden birisi,
bence Mahkeme’nin Hollandalı üyesi Hâkim Martens’di.
Bu çerçevede, Oberschlick (1991), Castells ve Open Door
(her ikisi de 1992’de), Jersild (1994) ve Bluf (1995) gibi da6

AİHM 12 Aralık 1976, Handyside v. the UK (Series A. vol. 26). §§ 48-49.
Örneğin bkz. AİHM, 24 Mayıs 1988, Müller v. Switzerland (Series A. vol. 133);
22 Şubat 1989, Barfod v. Denmark (Series A. vol. 149); 20 Kasım 1989, markt
intern v. Germany (Series A. vol. 165).
7
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valarda, ulusal otoritelere hiçbir takdir yetkisi bırakılmamış-tır. 8
Örneğin Jersild davasında Mahkeme Genel Kurulu şunu ifade
etmiştir.
Mahkeme, ifade hürriyetinin, demokratik bir toplumun baş-lıca
temellerinden birisi olduğunu ve basını korumak için geti-rilmiş
güvencelerin özel bir önem taşıdığını tekrarlar (…) Basın
“başkalarının itibarını veya haklarını koruma” adına konulmuş
sınırları aşmamak zorundayken, inter alia kamuyu ilgilendiren
bilgi ve fikirleri bildirmek zorunluluğu da vardır. Basının sadece
bu tür bilgi ve fikirleri bildirme ödevi yoktur; toplumun da on-ları
alma hakkı vardır. Aksi hâlde basın “kamu gözlemcisi” ol-maya
ilişkin yaşamsal rolünü ifa edemez. Bu ilkeler her ne kadar özel
olarak yazılı basın için formüle edilmişse de, kuşkusuz gör-sel ve
işitsel medyaya da uygulanabilir.
Bir gazetecinin “ödevleri ve sorumlulukları” göz önüne alındığında, ilgili aracın potansiyel etkisi önemli bir faktördür ve genel
olarak kabul edilmektedir ki, bu bakımdan görsel ve işit-sel
medya, yazılı olanından çok daha hızlı ve güçlü bir etkiye sa-hiptir
(…) Görsel ve işitsel medya, yazılı medyanın ifade ede-mediği,
görüntü yoluyla anlam iletme araçlarına sahiptir. Aynı zamanda
söz konusu medyadaki başka şeylere de bağlı olarak, objektif ve
dengeli haber bildirme yöntemleri de dikkate değer biçimde
farklılaşabilmektedir. Ne AİHM ve ne de ulusal mah-kemeler için,
gazeteciler tarafından hangi tür haber iletme tek-niklerinin
kullanılacağı konusunda kendi görüşlerini basının gö-rüşünün
yerine koyamaz. Bu bağlamda Mahkeme 10. madde-nin sadece
ifade edilen fikir ve bilginin özünü değil, aynı za-manda onun
nakletme biçimini de koruduğunu hatırlatır (…)
Mahkeme, bu davanın ışığında şikâyet edilen müdahaleyi bir
bütün olarak ele alacak ve ulusal mahkemelerin bu müdahaleyi
meşrulaştırmak için ileri sürdükleri gerekçelerin ilgili ve yeterli olup
olmadığını; aynı zamanda kullanılan araçların izlenen meşru amaçla
8

AİHM, 23 Mayıs 1991. Oberschlick v. Austria (Series A. vol. 204); 23 Nisan
1992, Castells v. Spain (Series A. vol. 236); 29 Ekim 1992, Open Door v. Ire-land
(Series A. vol. 246-A); 23 Eylül 1994, Jersild ve. Denmark (Series A. vol. 298) ve
9 Şubat 1995. Bluf v. Netherlands (Series A. vol. 306-A).
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orantılı olup olmadığını da belirleyecektir. (…) Mahkeme bunu
yaparken ulusal otoritelerin 10. maddede belirtilen ilkelere uygun
standartlar uyguladıkları ve buna ilâveten ilgili olayların kabul edilebilir
değerlendirmesine dayandıkları (…) konusunda tatmin olmalıdır.
Mahkemenin takdiri programın hazırlanış tarzını, içeriğini, yayındaki
bağlamını ve programın amacını da gözönüne alacaktır. 9

Jersild kararı, mahkemenin ifade hürriyeti konusundaki sınırlamalara nasıl yaklaştığına ilişin kritik yolu göstermektedir.
Bunlar, mahkemenin son 10 yıldaki gözönüne aldığı pek çok
unsura ilişkin yargı kararlarından çıkarılabilir:
- Hiç kuşkusuz yayının ve ifadenin muhtevası; 10
- Açıklamanın veya yayının hazırlanmasında gösterilen özen
(örneğin gazetecilik etiğine uygunluk); 11
- Açıklamanın yapıldığı bağlam (örneğin, genel bir gerilim
atmosferi veya terörle mücadeleye ilişkin sorunlar); 12
- Açıklamanın yazarı ve onun topumdaki konumu; 13
- Açıklamanın konusu veya “hedefi” (örneğin soyut bir
kamu yararı konusu 14 ), yargısal muameleler, 15 bir politikacı, 16
9

AİHM, 23 Eylül 1994. Jersild v. Denmark (Series A. vol 298). § 31.
Örneğin bkz. AIHM. 24 Şubat 1997. De haes & Gijsels ve. Belgium (Reports
1997. P. 198). § 39; 25 Ağustos 1998. Heartel v. Switzerland (Reports 1998. P.2298).
§ 48
11
Örneğin bkz. AİHM, 21 Ocak 1999. Fressoz & Roire v. France (Appl. No.
29183/95. n.y.r.). § 54; 2 Mayıs 2000, Bergens Tidende v. Norway (Appl. No.
26132/95. n.y.r.). § 53
12
Örneğin bkz. AİHM. 22 Eylül 1998. Lehideux & Isorni v. France (Reports 1998,
p.2864). § 55;8 Temmuz 1999. Sürek v. Turkey (No.4) (Appl. No. 24762/94),
n.y.r.).§ 58; 17 Temmuz 2001. Association Ekin v. France (Appl. No. 39288/98.
n.y.r.). §§ 62-63.
13
Örneğin bkz. AİHM. 23 Nisan 1992, Castells v. Spain (Series A. vol. 236). §
42;25 Kasım 1997, Zana v. Turkey (Reports 1997. P. 2533), § 60.
14
Örneğin bkz. AİHM, 23 Nisan 1992, Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, (Series A. vol.
239); 25 Ağustos 1998, Hertel v. Switzerland (Reports 1998, s. 2298). § 47.
15
Örneğin bkz. AİHM. 26 Nisan 1979, Sunday Times v. UK (Series A. vol. 30) ve
29 Ağustos 1997. Worm v. Austria (Reports 1997, s. 1534).
10
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bir hakim, 17 “sıradan” bir kamu görevlisi, 18 canlı bir kamusal
müzakereye katılan özel şahıslar 19 veya aşırı sağ faa-liyetlere
katılanlar; 20
- Yazarın niyeti; 21
- Açıklamanın potansiyel etkisi, 22
- Yürütmenin bir yayını yasaklamaya yetkili olduğu yerde
yargısal korumanın etkililiği(………); 23
- Yerel mahkemeler tarafından uygulanan hukukî standartlar
ve onların olaylara ilişkin takdiri; 24
- İfade hürriyetini kısıtlamaya karar verirken, mahkeme(ler)in belirttiği gerekçeler; 25
16

Birçok otorite arasında bkz. AİHM, 8 Haziran 1986, Lingens v. Austria (Series
A. vol. 103). § 44, ve 12 Temmuz 2001. Feldek v. Slowakia (Appl. No. 29032/95).
n.y.r.).
17
Bkz AİHM, 22 Feb. 1989. Barfod v. Denmark (Series A. vol. 149). 24 Şubat
1997. De Haes & Gijsels v. Belgium (Reports 1997, s. 198), ve 25 Temmuz 2001,
Perna v. Italy (Appl. No. 48898/99. n.y.r.).
18
Örneğin bkz. AİHM, 21 Ocak 1999. Janowski v. Poland (Appl. No. 25716/ 94.
n.y.r.). § 33
19
AİHM, 25 Kasım 1999. Nilsen & Johnsen v. Norway (Appl. No. 23118/
93.n.y.r.). § 52
20
AİHM, 11 Ocak 2000, News Verlag v. Austria (Appl. 31457/96, n.y.r.). § 54
21
Örneğin bkz. AİHM, 25 No. 1997. Grigoriades v. Greece (Reports 1997, s.2575)§ 47; 8
Temmuz 1999. Karatas v. Turkey (Appl. No. 23168/94. n.y.r.). § 52.
22
Örneğin bkz. AİHM, 25 Kasım 1997, Grigoriades v. Greece (Reports 1997, s. 2575), §
47; 8 Temmuz 1999, Karataş v. Turkey (Appl. No. 23168/94, n.y.r.), § 52.
17 Temmuz 2001. Association Ekin v. France (Appl. No. 39288/98, n.y.r.). §§ 6061. 26 Kasım 1991. Observer § Guardian v. UK (Series A. vol. 216). § 60.
23
AİHM’nin yeni (ve sıradışı) bir davası için bkz. 17 Temmuz 2001. Association Ekin
v. France (Appl. No. 39288/98, n.y.r.). §§ 60-61. Bu tür bir önceden sansür, “Mahkeme
tarafından en dikkatli incelemeye” tâbi olsa bile, Sözleşmeye uygun değildir. 26 Kasım
1991. Observer & Guardian v. UK (Series A. vol. 216). § 60.
24
Yukarıda söz edilen Jersild davasına bkz. Bu unsur AİHM’ne girmiştir. 23
Mayıs 1991. Oberschlick v. Austria (Series A. vol. 204).
25
Örneğin bkz. AİHM. 11 Ocak 2000 News Verlag v. Austria (Appl. 31457/96,
n.y.r.). § 58; 28 Temmuz 2001. VGT v. Switzerland (Appl. No. 24699/94, n.y.r.), §
74.
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- Herhangi bir müeyyidenin orantılılığı ve onun başkaları
üzerindeki potansiyel “ürpertici etki”si; 26
- Yazarın, düşüncesini başka kavramlarla dile getirebilmesinin mümkün olup olmadığı. 27
Açıktır ki, AİHM tüm bu kriterleri uygulayarak, -kendi
kararlarını ulusal mahkemelerin kararlarının yerine geçirme-ye
çalışmadığına ilişkin sürekli güvence vermesine rağmen- bir
temyiz mahkemesi gibi davranmaya çok yaklaşmış ola-caktır.
Avrupa Mahkemesi’nin, ulusal otoritelere geniş bir takdir marjı
bırakması muhtemel değildir; tersine; spesifik bir durumda
ifade hürriyetini sınırlandırmak için herhangi bir gereklilik olup
olmadığı konusunda gittikçe daha fazla kendi kendisini
sorgulama eğilimindedir. 1999 Karataş kararından alınan şu
cümleler bir örnek olarak (ve şiir okuyucuları için de bir hayal
kırıklığı olarak) kullanılabilir:
Bununla birlikte Mahkeme, başvuruda bulunanın, görüşlerini, şiir
aracılığıyla ifade eden özel bir şahıs olduğu; açmak gerekirse, şiirin
kitle iletişim araçlarında yayınlanmadığı, tanımı gereği küçük bir
dinleyici topluluğuna okunduğu ve bu durumun şiirde belirti-len
görüşlerin “ulusal güvenlik”, “kamu düzeni” ve “toprak bü-tünlüğü”
üzerinde oluşturabileceği etkileri önemli ölçüde sınırlan-dırıcı bir
unsur olduğu gözleminde bulunur. Bunun için, her ne kadar şiirin bazı
bölümleri çok saldırgan bir vurguya sahip ve halkı şiddet kullanmaya
teşvik ediciyse de, Mahkeme, onun sanatsal bir nitelik taşıdığı veya
güç bir siyasî durum karşısındaki derin bir ıs-tırabın ifadesi olduğu
gerçeğini, sınırlı etkisiyle bir ayaklanma çağ-rısı olmaktan daha fazla
gözönüne alır.28

Açıktır ki, her bir davanın böyle baştan sona ele alınması
zaman harcatıcı olacaktır. 10. maddeye ilişkin kararlar çok
kapsayıcı olma eğilindedir: 1999’da Norveç ile ilgili iki davada
26

Bkz. AİHM, 8 Temmuz 1986, Lingens v. Austria (Series A. vol. 103), § 44 ve 23
Nisan 1992, Thorgeir Thorgeirson v. Iceland (Series A. vol. 239). § 68.
27
AİHM, 21 Mart 2000, Wabl v. Austria (Appl. No. 24773/94, n.y.r.), § 44
28
AİHM, 8 Temmuz 1999, Karatas v. Turkey (Apply. No. 23168/94, n.y.r.), § 52.
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bu sayılar 44 ve 51 sayfaydı. 29 Mahkeme’nin adam başına düşen
iş sayısındaki artışı da gözönüne alındığında, Mahke-me’nin
kendisine arzedilen her bir hür ifade davası için bu ka-dar çok
zaman ve enerji bulmaya devam edip edemeyeceği so-rusu akla
gelebilir.

İkinci Eğilim: 10. maddenin Alanının Genişletilmesi
1999’daki bir kararında Mahkeme, 10. maddenin sanatsal
ifade özgürlüğünü de içerdiğini bildirmiştir. Bu [özgürlük],
“Kültürel, siyasî ve sosyal bilginin ve her tür düşüncenin kamusal mübadelesine katılma fırsatı verir (…). Sanat eserlerini
yaratanlar, icra edenler, dağıtanlar veya sergileyenler, demokra-tik
bir toplum için temel bir önem taşıyan düşünce ve kanaat-lerin
mübadelesine katkıda bulunurlar. Bu sebeple devlete dü-şen
yükümlülük, onların ifade hürriyetine haksız bir biçimde el
uzatmamaktır.” 30

Bu karar, sözleşmenin dinamik niteliğini göstermektedir. 10.
madde siyasî beyanata,31 kamusal işlere ilişkin konulardaki tartışmaya32 ve kitaplara33 hasredilemez. Yıllar içinde Mahkeme, koruma alanını okul kitaplarına,34 akademik yazı ve araştırmalar,35

29
AİHM, 20 Mayıs 1999, Bladet Tromso ve Stensaas v. Norway (Appl. No.
21980/93), n.y.r.) ve 25 Kasım 1999. Nilsen ve Johnsen v. Norway (Appl. No.
23118/93, n.y.r.).
30
AİHM, 8 Temmuz 1999, Karatas v. Turkey (Appl. No. 23168/94, n.y.r.), § 49.
Ayrıca bkz., mutatis mutandis. AİHM, 24 Mayıs 1988, Müller v. Switzer-land
(Series A. no. 133). § 27.
31
AİHM, 23 Nisan 1992, Castells v. Spain (Series A.vol. 236), ve 19 Şubat 1998,
Bowman v. UK (Reports 1998, p. 175).
32
See. e.g., AİHM, 23 Nisan 1992, Thorgeir Thorgeirson v. Iceland (Series A. vol.
239).
33
Örneğin bkz. Sözde “Casus yakalayıcı” davaları: AİHM, 26 Kasım 1991, Observer
ve Guardian ve Sunday Times (No. 2) v. UK (Series A. vol. 216 ve 217).
34
Yukarıda sözü edilen Handyside davasından farklı olarak bkz. AİHM, 10 Mayıs
2001, Cyprus v. Turkey (Appl. No. 25781/94, n.y.r.), § 252.
35
AİHM, 25 Ağustos 1998, Hertel v. Switzerland (Reports 1998, p. 2298).
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ticarî beyanata,36 tıbbî veya hukukî meslekler yoluyla reklâm37 ile
uydu ve kablolu yayın aracılığıyla gerçekleştirilen program yayınına kadar genişletmiştir.38
10. madde[nin korumasından yararlanabilmek] için, yargıçlar 39, memurlar 40 ve askerler 41 dahil, herkes müracaat edebilir
– her ne kadar bu sayılanlardan, ifade hürriyetini icra etmelerinde
bir sınırlama göstermeleri beklense bile (Bkz. sözleşmenin 1. ve
14. maddeleri). Kimi zaman inanıldığının aksine “herkes” tabiri,
hukukî kişilikleri de kapsamaktadır. Ona müracaat edenler sadece
beşerî varlıklar [insanlar] değildir; Strasbourg’daki en meşhur
davalardan bazıları basından, tıbbî bilgi merkezlerinden ve
televizyon kanallarından gelmiştir. 42 2000 yılında mahkeme, 10.
maddenin sadece “dikey ilişkiler”le (yani devlet ile birey
arasındaki ilişkilerle) değil, özel çalışanlar ve onların
çalıştırdıkları kişiler arası ilişkilerle de ilgili olduğunu kabul
etti. 43
Gazeteciler ve basın özgürlüğü de hiç kuşkusuz Mahkeme
tarafından dikkatli bir biçimde korunmuştur. Yukarıda bir alıntı
yaptığımız Jersild davası bunu göstermektedir. Daha sonraki bir
36

Bkz. AİHM, 20 Kasım 1989, markt intern v. Germany (Series A. vol. 165) ve 28
Temmuz 2001. VGT v. Switzerland (Appl. No. 24699/94, n.y.r.).
37
Bkz. sırasıyla, AİHM, 28 Temmuz 1993. Colman v. UK (Series A. vol. 285-D; dostane
bir çözüm) ve 24 Şubat 1994, Casado Coca v. Spain (Series A. vol. 285-A).
38
AİHM, 28 Mart 1990, Groppera v. Switzerland (Series A. vol. 173). § 55; ayrıca bkz.
24 Kasım 1993, Informationsverein Lentia v. Austria (Series A. vol. 276).
39
Bkz. AİHM, 28 Ekim 1999, Wille v. Liechtenstein (Appl. 28396/95, n.y.r.). § 41.
40
Örneğin bkz. AİHM, 26 Eylül 1995, Vogt v. Germany (Series A. vol. 323), § 43;
2 Eylül 1998, Ahmed v. UK (Reports 1998, p. 2356). § 41; 20 Mayıs 1999.
Rekvényi v. Hungary (Appl. No. 25390/94, n.y.r.). § 26.
41
Bkz. AİHM. 8 Temmuz 1976. Engel v. the Netherlands (Series A. vol. 22). §
100; ve 25 Kasım 1997. Grigoriades v. Greece (Reports 1997. P. 2575).
42
Örneğin bkz. AİHM, 26 Nisan 1979, Sunday Times v. UK (Series A. vol.30);
Open Door a.o. v. Ireland (Series A. vol. 246-A), ve 28 Mart 1990. Groppera v.
Switzerland (Series A. vol. 173).
43
AİHM, 29 Şubat 2000, Fuentes Bobo v. Spain (Appl. No. 39293/98), § 38.
Zımni bir emsal teşkil eden karar için bkz. AİHM. 24 Şubat 1994. Casado Co-ca v.
Spain (Series A. vol. 285-A).
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davada, Goodwin davasında, gazeteciliğe ilişkin kaynakların
korunmasının, basın özgürlüğünün korunmasının temel
şartlarından birisi olduğunu kabul etti:
Bu tür bir koruma olmadığında, kaynaklar kamuyu ilgilendiren konularda, basının toplumu bilgilendirme işlevine yar-dımcı
olmaktan vazgeçebilirler. Bunun bir sonucu olarak, bası-nın hayatî
önem taşıyan kamusal izleme işlevinin temeli çürütü-lebilir ve
basının tam ve güvenilir bilgi sağlama kapasitesi de bundan
olumsuz etkilenir. Demokratik bir toplumda basın öz-gürlüğü için
haber kaynaklarının korunmasının önemini ve kay-nak ifşa etme
emrinin bu özgürlüğünün uygulanabilmesinin üzerindeki sarsıcı
potansiyel etkisini gözönüne aldığımızda, bu tür bir önem, kamu
çıkarının gereklerini hiçe sayan bir meşrulaş-tırma yapılmadan
sözleşmenin 10. maddesiyle bağdaştırılamaz.44

Kuşkusuz basın da tam ve güvenilir bilgi sağlamak için, gazetecilik etiğine de uygun olarak iyi niyetli davranmalıdır. 45 Öte
yandan basın, legitmate concern kamusal tartışmalara katıldığında, bağımsız bir araştırma yapmak zorunda olmaksızın,
resmî açıklamaların içeriğine itimat etmeye yetkilidir. 46 Daha-sı,
Mahkeme, 10. maddenin sadece ifade edilen fikir ve bilgile-rin
özünü korumadığını, aynı zamanda, onların naklediliş bi-çimini
de koruduğunu açıklamıştır. Bir gazeteci için bu du-rum, bir
ölçüde abartmaya ve hatta provokasyona başvurma anlamını da
taşıyabilir. 47
Bununla birlikte, ifade hürriyeti üzerinde hâlâ sınırlamalar
olduğunu da belirtmek gerek. Mahkeme bir yayın dolayısıyla
yapılan başvuruda, bu yayının nefret uyandıran ve şiddeti öven”
44

AİHM, 27 Mart 1996, Goodwin v. UK (Reports 1996,p. 483), § 39.
Örneğin bkz. AİHM, 21 Ocak 1999, Fressoz ve Roire v. France (Appl. No.
29183/95), n.y.r.). § 54; 2 May 2000. Bergens Tidend v. Norway (Appl. No.
26132/95), n,y.r.). § 53.
46
AİHM, 20 May 1999. Bladet Troms ve Stensaas v. Norway (Appl. No.
21980/93, n.y.r.). § 68.
47
İki yeni örnek için bkz. 29 March 2001, Thoma v. Luxembourg (Appl. No.
38432/97, n.y.r.). § 46, ve 25 Temmuz 2001, Perna v. Italy (Appl. No. 48898/99,
n.y.r.).
45
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mahiyette olduğunu kabul etti. 48 Belki vurgulamakta yarar
olabilir ki, AİHM, Avrupa’da bazı liberteryen çevrelerde de sıcak
karşılanıyor görünen Amerikan tarzı bir “açık ve mev-cut
tehlike” ölçütünü uygulamaz.
Şimdiye kadar sadece Maltalı Hâkim Bonello, bu yaklaşımın
tek başına savunuculuğunu yapmaktadır. 49 Tam tersine 1988’de
Mahkeme;
Sözleşmenin temelini teşkil eden değerlere aykırı mülahazaların, [örneğin] Nazi –yanlısı bir politikanın meşrulaştırılması-nın,
10. maddenin korumasından yararlanmasına izin verilemez
hükmüne vermiştir. 50

Aynı vesileyle Mahkeme, Holokost’un reddi veya yeniden
gözden geçirilip düzeltilmesi [şeklindeki görüşlerin] de benzer
biçimde sözleşmenin 10. maddesi tarafından korunamayacağını
bildirmiştir. 51

Üçüncü Eğilim: Hür ifade Alanında Pozitif
Yükümlülükler
Positif yükümlülükler olarak adlandırılan konuya bağlı olarak,
burada nihaî bir gelişmeden ve gelecekte daha iyi gelişebilecek
olan bir durumdan söz edilebilir. Her ne kadar sözleşme,
başlangıçta, devletin belirli faaliyetlerden (kötü muamele,
sansür, vatandaşın mahremiyet alanına saldırı) uzak tutulmasını
sağlamayı amaçlamış ise de, insan haklarına etkin bir saygının,
kimi zaman devlet müdahalesini gerekli kıldığı da gittikçe artan
oranda kabul edilmiştir. Bazı durumlarda devlet, basitçe pasif
kalamaz. Eğer otoriteler çocukların şiddetli bir biçimde imal
48

AİHM, 8 Temmuz 1999, Sürek v.Turkey (No.1) (Appl. No. 26682/95. n.y.r.), § 62
Örneğin onun muhalefet görüşü için bkz. 8 July 1999. Sürek v. Turkey (No. 1)
(Appl. No. 26682/95. n.y.r.).
50
AİHM, 22 Sept. 1998. Lehideuw & Isorni v. France (Reports 1998,p. 2864), §
53 AİHM. 1 Şubat 2000, Schimanek v. Austria (adm. Aralık) (Appl. No. 32307/96,
n.y.r.); ve mutatis mutandis. 21 Mart 2000. Wabl v. Austria (Appl. No. 24773/94,
n.y.r.), § 41.
51
Ibidem, § 47.
49
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edildiğinden haberdar iseler, aldırmazca karışmayıp duramazlar.
Eğer bir katilin [cinayete] hazırlandığını biliyorlarsa, onu
durdurmak için makul ve uygun önlemleri almalıdırlar,ve bunun
gibi Mahkeme’nin “pozitif” yükümlülüklere ilişkin ilk kararı temel haklardan pratik ola-rak yararlanabilmek için bir şey
yapma yükümlülüğü- söz-leşmenin 8. maddesi kapsamında,
özel hayata ve aile hayatına saygı konusundadır. Mahkeme,
“saygı” kelimesinin devlete negatif ve pozitif görevler
yüklediğine karar verdi. 52 Bu ka-rar, “saygı” kelimesini
içermeyen diğer önlemlerin devlete “pozitif” yükümlülük
getirmediğine delâlet ediyor olabilir. Bununla birlikte, teorik bir
perspektiften, daha iyi [temellen-dirilmiş] bir yaklaşım da ortaya
konulabilir: Bu, Mahkeme tara-fından da gittikçe tanınan, “pozitif”
yükümlülüklerin, sözleş-menin 1. maddesinden kaynaklandığına
ilişkin yaklaşımdır:
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi yargılama yetkileri alanındaki herkese, bu sözleşmenin I. Kısmında tanımlanan haklar ve
özgürlükleri güvence altına alacaklardır.

Hakları “güvence altına alma” yükümlülüğü, bu hakları
gerçek ve etkili kılmak için pozitif adımlar atmayı gerektirebilir.
Dolayısıyla, sözleşmenin her bir müstakil hükmü, devlete pozitif
yükümlülükler getirebilir. Mahkeme, içtihatlarında pozitif
yükümlülükleri 2, 3, 5, 6, 8, 9 ve 11. maddelerinde kabul etmiştir
– hem öte yandan sözleşme “yaşayan belge”dir!.. Bu sebeple ben,
her ne kadar bu yeni gelişmenin daha başlarında olsak da, ifade
hürriyeti alanında da pozitif yükümlülüklerin ortaya çıkmasına
şaşırmayacağım. Bu konuda birçok örnek zikretmek istiyorum.
Mahkeme 1994’te, Avusturya Savunma Bakanı’nın bir derginin personele dağıtımını reddetmesiyle ilgili bir davada, ordunun aleyhine karar verdi. Askerî personelin sendikası olan VDSÖ
tarafından yayımlanan bu dergi, ordudaki hayatı çok bariz bir
52
See. e.g., AİHM, 13 Temmuz 1979, Marckw v. Belgium (Series A. vol. 31); 26
Mart 1985. X & Y v. the Netherlands (Series A. vol. 91), § 23.

262

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

biçimde eleştiriyordu. Özel kurumlar tarafından ya-yımlanan iki
periyodik dergi de, masrafı ordu tarafından karşı-lanarak tüm
neferlere gönderiliyordu. Her ne kadar VDSÖ dergi yayımlamakta
serbest ise de (ifade özgürlüğüne bir mü-dahale yoktu), ordunun bu
dergiyi dağıtmakta istekli olmaması gerçeğinden açıkça
etkilenmişti. Mahkeme açıkça pozitif yü-kümlülükler kavramına
atıfta bulunmadan, bu davada sözleş-menin 10. maddesinin ihlal
edilmiş olduğuna karar verdi. 53
Bununla birlikte 2000 yılında verilen iki yargı kararında
pozitif yükümlülükler temel bir rol oynadı. Fuentes Bobo davasında Mahkeme, 10. maddenin özel çalışanlar ve onların çalıştırdıkları kişiler arasındaki ilişkilerle de etkilediğini kabul etti.
İfade hürriyetine “yatay” ilişkilerde de saygı gösterilmesini yasalar yoluyla sağlaması bakımından devlet tarafına düşen bir
“pozitif” yükümlülükler vardır. 54 İkinci örnek ise Türkiye’dendir. Hem bir olay olarak, ilginç hem de Mahkeme içtihat geliştirmesi bakımından önemli bir davada, Özgür Gündem davasında, Mahkeme 10. maddenin medyayı yasadışı şiddetten
koruma yükümlülüğünü de içerdiği fikrine vardı:
Sözleşmenin birçok hükmünün başlıca konusu, bireyi kamu
otoritelerinin ihlalci müdahalelerinden korumak olmakla bir-likte,
ilgili haklara etkin bir riayet, bazı pozitif yükümlülükleri de
bünyesinde taşıyabilir. […..] Mahkeme iyi işleyen bir demokrasinin ön şartlarından birisi olarak ifade hürriyetinin anah-tar
önemini hatırlatır. Bu hürriyetin hakiki) etkin bir uygula-ması,
sadece devletin müdahalede bulunmaması ödevine bağlı değildir;
bireyler arası ilişkiler alanında bile, pozitif koruma ön-lemleri
alınmasını gerektirebilir […]
Pozitif bir yükümlülüğün mevcut olup olmadığının belirlenmesinde, toplumun genel çıkarları ile bireyin çıkarları arasında adil
bir denge kurulmasına özen gösterilmelidir, ki bu Sözleşme-nin
tamamında yerine getirilmeye çalışan bir arayıştır. Sözleşmeci
53

AİHM, 19 Aralık 1994, VDSÖ v. Austria (Series A. vol. 302)
AİHM, 29 Şubat 2000. Fuentes Bobo v. Spain (Appl.No. 39293/98). § 38. 28
Temmuz 2001, VGT v. Switzerland (Appl. No. 24699/94, n,y.r.). §§ 44-47.
54
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ülkelerin sahip oldukları farklı durumlara göre, bu yükümlülüğün
alanı da kaçınılmaz olarak değişiklik arzedecektir. Modern toplumlarda düzeni sağlamak ve kaynaklar ve öncelikler açısından
tercih yapmak bakımından güçlükler vardır. Bu tür bir yüküm-lülük,
otoritelere gerçekleştirme imkânı olmayan ya da orantısız yükler
getiren bir biçimde de yorumlanmamalıdır.
Mevcut davada, otoriteler Özgür Gündem’in ve onun bünyesindeki kişilerin bir dizi şiddet eylemine maruz olduklarını ve
başvuruda bulunanların, gazetenin yayınını ve dağıtımını önlemeye yönelik çabalarda açıkça hedef haline getirilmiş olduklarından yana endişe duyduklarını biliyorlardı. Bununla birlikte,
gazetenin ve gazete çalışanlarının korunma amacıyla verdikleri
hemen hemen hiçbir dilekçeye cevap verilmedi. 55

Bu sebeple Mahkeme, bu şartlar altında ifade hürriyetinin
uygulanmasında hükümetin Özgür Gündem’i korumaya ilişkin
pozitif yükümlülüğünü yerine getirmekte hatalı olduğu-na karar
verdi.
Sonuç olarak medyadaki plüralizmi sağlamaya yönelik bir
pozitif yükümlülüğün doğuşuna şahit olduğumuzu düşünebiliriz.
Bu tür bir “Muktedir Kılma” yükümlülüğü, (Özgür Gün-dem’i)
“koruma yükümlülüğü”nün önüne geçmektedir. Daha küçük
medya organlarının desteklenmesi için makul ve uygun önemler
düşünülebilir; özellikle de bunlar azınlık görüşlerini ve çıkarlarını
temsil veya anlam hitap ediyorsa. 2000 yılının Aralık ayında
Nice’de kabul edilen AB Temel Haklar Şartı, Mahkemeye yeni
adım atma ilhamını verebilir. Şart’ın 11. maddesine göre,
1) Herkes ifade hürriyeti hakkına sahiptir. Bu hak, kamu
otoritesinin bir müdahalesi olmaksızın ve sınır tanımaksızın fi-kir
alma ile bilgi ve düşünceleri alma ve tebliğ etme özgürlükle-rini de
içerir.
2) Medyanın özgürlüğü ve çoğulculuğu korunacaktır.

55

AİHM, 16 Mart 2000, Özgür Gündem v. Turkey (Appl. No. 23144/93, n,y.r.). §§
42-46.
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Buna ilâve olarak, AİHS’nin 10. maddesinin bir unsuru
olarak, medyanın plüralizmini sağlamaya ilişkin pozitif bir yükümlülük ortaya koymak, en az iki diğer Avrupa Konseyi belgesiyle uyum arzedecektir: Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri
Şartı ile Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Anlaşması,
örneğin bu ikinci belge, şu hükmü içermektedir:
Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişiler tarafından yazılı
medyanın yaratılmasına ve kullanılmasına engel olmayacaklar-dır.
Radyo ve televizyon yayıncılığının yasal çerçevesi içinde,
mümkün olduğu kadar geniş biçimde, (…) kendi medyalarını
yaratma ve kullanma imkânı verilmiş olan ulusal azınlıklara
mensup kişilerin, bu hakkı kullanmalarını sağlayacaklardır. 56

Elbettte, Mahkemenin AİHS’nin 10. maddesinin benzer
yükümlülükler içerdiğini kabul edip etmeyeceği zamanla
görülecektir.

Sonuç
İfade hürriyeti, demokratik toplumun temel taşını oluşturur.
Onun uygulanması aynı zamanda da bir ihtilaf konusudur.
İfadeler toplumu kızdırabilir; eleştiri otoriteleri rahatsız edebilir.
Bu nedenlerle, AİHM’nin içtihatlarında AİHS’nin 10. maddesi
önemli bir rol oynamıştır.
Mahkemenin ifade özgürlüğüne gerçek bir koruma ve etkin bir
muhafaza sunma çabasında epeyce yol alındığının gösterilmiş olduğunu ümit ediyorum. Mahkeme, ifade hürriyetinin sınırlandırılmasına ilişkin davalara çok büyük bir özen göstermektedir.
Sözleşmenin dinamik niteliği, 10. maddenin koruma alanının
genişletilmesinde ifadesini bulmuştur.

56

Bkz. Çerçeve Anlaşma, Madde 9 §. Çerçeve Anlaşma 1995 yılında kabul edildi ve 1998
yılında yürürlüğe girdi. Bu anlaşmanın metnini www.conventions.coe.int/en/
Treaties/Html/157.htm adresinde bulabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için bkz. 1992’de kabul
edilip 1998’de yürürlüğe giren Dil Şartı’nın 11. maddesi. Onun metni de inter-nette
www.conventions.coe.int/ treaty/en/Treaties/Html/148.htm adresinde bulunabilir.
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Ama sonuçta hiç kuşkusuz bu soylu ilkeleri uygulamaya
aktarmak ulusal otoritelere bağlıdır. Sadece onlar Sözleşmenin
haklarını ve özgürlüklerini “herkes” için “güvence altına”
alırlar. Otoritelerin yaptıklarından ve yapmayı ihmal ettiklerinden dolayı sorumlu tutulabilmeleri zamanımızda büyük bir
şanstır. Sözleşmeyi kaleme alanlara ve -Sözleşmenin başlangıç
bölümünde de belirtildiği gibi, “siyasi gelenekler, idealler,
özgürlük ve kanun hâkimiyeti konularında hemfikir ve ortak
miras sahibi olan- hükümetlerimizi temel bazı insan haklarını
kolektif bir biçimde uygulamak için ilk adımları at-maya ikna
edenlere minnettarlık duyabiliriz. Bırakalım sözle-rini tutsunlar.
Çeviren: Bekir Berat Özipek
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararları Işığında İfade Özgürlüğü*
Vahit Bıçak**

1. Giriş
Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, demokratik
süreçte önemli bir yer tutmaktadır. Yeni ve daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasının zeminini ifade özgürlüğü oluşturmaktadır. Birbirinden farklı çeşitli fikirlerin olması ve bunların tartışılması bireylere farklı düşünceler arasında seçim yapma olanağı sun-maktadır. İfade özgürlüğünün varlığı hâlinde ancak kişiler, ken-di
düşüncelerinin doğru veya yanlış olduğunu test edebilirler.1
Demokratik bir toplumda, ifade özgürlüğü, yöneticilerin veya
kamu makamlarının hoşuna gidecek şeyleri söyleme hakkı de-ğil,
her türlü düşünceyi serbestçe açıklama özgürlüğüdür.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ifade özgürlüğünü şu şekilde düzenlemektedir;
1) Herkes, görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğünü, kamu otoritelerinin müda*

Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
**
Doç. Dr., Polis Akademisi. Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi.
1
Ş. Ünal (1995), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, s. 220.
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halesi olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü
de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon veya sinema
işletmelerini bir izin sistemine bağlı tutmalarına engel değildir.
2) Kullanılması ödev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler;
de-mokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak,
ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin
korun-ması, asayişsizliğin veya suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının ün ve haklarının korunması, gizli
kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması veya
yargı organı-nın otorite ve tarafsızlığının sağlanması için kanunla
öngörülen ba-zı usullere, şartlara, sınırlamalara ve yaptırımlara
bağlanabilir.
AİHS’nin 10. maddesi, 10 Aralık 1948 tarihinde benimsenen
İnsan hakları Evrensel Beyannamesinin 19. maddesinden
kaynaklanmaktadır. 16 Aralık 1966 tarihli Uluslararası Medenî
ve Siyasî Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesinde de benzer bir
hüküm bulunmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinin,
Sözleşmenin en temel ve en önemli hükümlerinden birini
içerdiği genelde kabul edilmektedir. 2 1988 yılında yeniden
yapılanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ifade özgürlüğüne
verdiği önemi sembolik olarak göstermek amacıyla ilk kararını
ifade özgürlüğü ile ilgili olarak vermiştir. 3
İfade özgürlüğü ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan 10. madde iki seviyede işlemektedir. İlk olarak,
ifade özgürlüğü konusunda bir ilke ortaya konulmakta-dır; ifade
özgürlüğü güvence altına alınmaktadır. İkinci se-viyede ise,

2

Françoise Tulkens, 1999, “Freedom of Expression and Information in a Democratic
Society and Right to Privacy Under the ECHR: in a Comparative Look at Article 8
and 10 of the Convention in the Case Law of the European Courts of Human Rights”,
Freedom of Expresion and the Right to Privacy, Conference Repors, s.18.
3
Fressoz ve Roire, 21 Ocak 1999.
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ifade özgürlüğüne karşı izin verilebilir müdahale-lerin neler
olduğunu düzenlenmektedir.
Sözleşmenin 10. maddesi sadece yazılı basınla değil, aynı
zamanda görsel basınla da ilgilidir. Her türlü mesaj (ticarî reklâm 4 içerenler de dahil) bu maddenin güvencesi altındadır. İfadeyi iletmek için kullanılan vasıtalar, radyo ve televizyon gibi
araçlarda güvence sistemi içindedir. İletilen bilginin muhtevası
siyasî, kültürel, ekonomik, ticarî, artistik vs. olabilir. Bilgi ve fikir
alma ve sahip olunan bilgi ve fikirleri yayma özgürlüğü olmak
üzere ifade özgürlüğü iki boyuttan oluşmaktadır.

2. İfade Özgürlüğünü Sınırlamanın Sınırı
Demokratik toplumda ifade özgürlüğü sınırlamalardan muaf
değildir. Ancak sınırlamaların da sınırı vardır. Sınırlandırmaların sınırları şu şekilde ifade edilebilir. İlk olarak, sınırlandırmalar çok sıkı denetime konu olmalıdır. Millî hukukta
öngörülen sınırlandırmaların, Sözleşmenin 10. maddesinin ihlâli
olmaması için, üç koşulu taşıması gerekir. Bu koşullar AİHM
tarafından çok katı olarak yorumlanmaktadır.
İlk olarak, müdahale demokratik toplumda gerekli olmalıdır.
Bir siyaset etiği kuralı olan demokratik toplum düzeninin
gerekleri ile sınırlandırma uyumlu olmalıdır. Demokratik
toplumun gerekleri sınırlandırmanın kabul edilebilirliği konusunda önemli bir kriterdir. Demokratik toplum kriteri,
Sözleşmenin en orijinal kriteri olarak kabul edilmektedir; Bu
kriter Sözleşmenin önsözünde yer almakta ve Sözleşmenin
genel yapısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
İkinci olarak, sınırlama kanunla belirlenmiş olmalıdır. Kanunla belirlenmiş olma, kanunların öngörülebilirliği ve ulaşılabilirliği ile ilgilidir. Kanunların kalitesi denetim konusu yapılmaktadır. İnceleme konusu yapılan olayda uygulanan yasal
4

The X and Church of Scientology v. Sweeden, 5 Mayıs 1979.
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kurallarla ilgili olarak vatandaşın yeterli bilgi sahibi olması
ulaşılabilirlik açısından gereklidir. Öngörülebilirlik ise, vatandaşların davranışlarını ona göre ayarlamalarına imkan sağlayacak ölçüde kuralların açıklıkla formüle edilmesidir. Davranışlarının sonuçlarını vatandaşlar öngörebilmelidir.
Üçüncü olarak, müdahalenin meşru bir amacı bulunmalıdır.
Sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrası meşru amaçları
saymıştır. Başkalarının haklarını veya itibarlarını koruma, özel
olarak alınmış bilgileri koruma gibi amaçlar meşru amaçlar
olabilir. İfade özgürlüğünün sınırlandırılmasını meş-ru
amaçların haklı kıldığını gösterme yükümlülüğü Devlete aittir.
Meşru amaç, ikna edici olarak ortaya konulmalıdır, “acil toplumsal
ihtiyaç” söz konusu olmalıdır. Faydalı, istenen, kabul edilebilir,
sıradan durumlar gerekli demek değildir.
Sınırlamanın gerekliliği ve meşru amaç, orantılılık ilkesine
yol açmaktadır. Ulaşılmak istenen meşru amaçla ifade özgürlüğünün sınırlandırılması orantılı olmalıdır.
Sözleşmede düzenlenen hakları yaşama geçirmek devletlerin
yükümlülüğü olduğundan dolayı Sözleşmenin 10. maddesinin
ikinci fıkrası bu sınırlamalarla ilgili olarak devletlere belli bir
takdir yetkisi alanı tanımaktadır. Sözleşmenin 10/2. fıkrasındaki
amaçlara göre, takdir yetkisinin alanı farklılık göstermektedir.
Ancak, Devletlerin sahip olduğu takdir yetkisi de Strasbourg
mahkemesin denetimine açıktır.

3. İçtihat Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruluşundan günümüze
ifade özgürlüğü ile ilgili seksen sekiz adet karar vermiştir. Bu
kararlardan atmış beş tanesinde ifade özgürlüğünün ihlâl
edildiği 5, on sekiz adetinde ifade özgürlüğünün ihlâl edilme5

İfade Özgürlüğü İhlal Kararları: De Becker/Belçika Davası; Sunday Times/İngiltere
Davası; Barthold/Almanya Davası; Lingens/Avusturya Davası; Weber/İsviçre
Davası; Autronic AG/İsviçre Davası; Oberschlick (No. 1)/Avus-turya Davası; The
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diği 6 ve beş tanesinde başvurunun işlemden kaldırılması 7 kararı verilmiştir. İfade özgürlüğü ile ilgili olarak Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararların tamamı bu
çalışmada gözden geçirilerek kararlarda ifade edilen temel ilObserver and Guardian Newspapers Ltd/İngiltere Davası; The Sunday Times
(No.2)/İngiltere Davası; Castells/İspanya Davası; Thorgeir Thorgeirson/İrlanda
Davası; Schwabe/Avusturya Davası; Herczegfalvy/Avustur-ya Davası; Open Door
Counselling Ltd. ve Dublin Well Woman/İrlanda Da-vası; Informationsverein Lentia
and others v. Austria; Jersild/Danimarka Kararı; Vereniging Weekblad Bluf/Hollanda
Davası; Piermont/Fransa Davası; Tolstoy Miloslavsky/İngiltere Davası; Vogt/Almanya Davası; Goodwin/İngiltere Davası; De Haes ve Gijsels/Belçika Davası;
Oberschlick (No. 2)/Avusturya Davası; Radio ABC/Avusturya Davası;
Grigoriades/Yunanistan Davası; Bowman/İngil-tere Davası; İncal/Türkiye Davası;
Hertel/İsviçre Davası; Lehideux ve Isor-ni/Fransa Davası; Steel ve Diğerleri/İngiltere
Davası; Fressoz ve Roire/Fransa Davası; Bladet Troms ve Stensaas/Norveç Davası;
Arslan/Türkiye Davası; Baş-kaya ve Okçuoğlu/Türkiye Davası; Ceylan/Türkiye
Davası; Erdoğdu ve İn-ce/Türkiye Davası; Karataş/Türkiye Davası;
Okçuoğlu/Türkiye Davası; Po-lat/Türkiye Davası; Sürek/Türkiye Davası (No: 2);
Sürek ve Özdemir/Türkiye Davası; Sürek/Türkiye Davası (No 4); Öztürk/Türkiye
Davası; Dalban/Roman-ya Davası; Wille/Linkeyştayn Davası; Hashman and
Harrup/İngiltere Davası; Nilsen and Johnsen/Norveç Davası; News Verlags Gmbh &
CoKG/Avusturya Davası; Fuentes Bobo/İspanya Davası; Özgür Gündem/Türkiye
Davası; Bergens Tidende ve Diğerleri/Norveç Davası; Erdoğdu/Türkiye Davası;
Şener/Türkiye Davası; Tele 1 Privatfernsehgesellschaft/Avusturya Davası; Lopes
Gomes da Sil-va/Portekiz Davası; Du Roy ve Malaurie/Fransa Davası; Aksoy/Türkiye Davası; Jerusalem/Avusturya; Thoma/Lüksenburg; Maronek/Slovakya;
Feldek/Slovakya; Perna/İtalya; Akin Derneği/Fransa.
6
İfade Özgürlüğü İhlali Bulunmayan Kararlar: Engel ve Diğerleri/Hollanda Da-vası;
Handyside Davası/İngiltere Davası; Glasenapp ve Kosiek/Almanya Davası;
Leander/İsveç Davası; Müller ve Diğerleri/İsviçre Davası; Barfod/Danimarka
Davası; Gaskin/İngiltere Davası; Markt intern Verlag GmbH ve Klaus Beermann/Almanya Davası; Groppera Radio AG ve Diğerleri/İsviçre; Hadjianastassiou/Yunanistan Davası; Chorherr/Avusturya Davası; Casede Coca/İspanya Da-vası;
Jacubowski/Almanya Davası; Otto-Preminger-Institut/Avusturya Davası; Prager ve
Oberschlick/Avusturya Davası; Wingrove/İngiltere Davası; Worm/ Avusturya
Davası; Zana/Türkiye Davası; Schöpfer/İsviçre Davası; Ahmed ve Diğerleri/İngiltere Davası; Janowski/Polonya Davası; Rekvényi/Macaristan Davası;
Sürek/Türkiye Davası (No 1); Sürek/Türkiye Davası (No 3); Andreas Wabl/
Avusturya Davası; Constantinescu/Romanya Davası; Akkoç/Türkiye Davası;
Tommer/Estonya.
7
Esas Hakkında Karar Verilmeyen Davalar: De Becker/Belçika Davası; Colman/Almanya Davası; Ahmet Sadik/Yunanistan Davası; Telesystem Tyrol Kabeltelevision/Austurya Davası; Guerra/İtalya Davası.
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keler ve değer yargıları “case law” sistematiği içerisinde devam eden sayfalarda ele alınmaya çalışılmıştır.

3.1. Yargı Mensupları da Eleştirilebilir
De Haes ve Gijsels / Belçika Davası,8 birkaç hâkimin itibarını sarstıkları gerekçesiyle iki gazetecinin tazminat ödemeye mahkûm
edilmesi, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak hükme bağlanmıştır.
Perna/İtalya9 davasında kıdemli bir İtalyan yargı mensubu-nun
(savcısının) eski İtalyan komünist partisine bağlılık yemini ettiğini
yazan gazeteci hakaret suçundan mahkûm olmuştur.
Olayı inceleyen mahkeme, basın mensubunun kullandığı
beyanın içeriğinin sembolik olduğunu ve savcının eski komünist partisinin bir üyesi olarak siyasi militanlık yaptığı hakkında eleştirisel bir görüş açıklaması olduğu, iddianın doğru
temellere dayandığı, yargı mensuplarının temelsiz saldırılara
karşı korunması gerekmekle birlikte yargı mensuplarının
kendilerine verilen görevi gereği gibi yerine getirip getirmedikleri konusunda halkın ve politikacıların görüş sahibi
olmasının yollarından birinin basın olduğu, bir siyasi partinin
militan bir üyesi olarak hareket eden bir yargı mensubunun
yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sarsacağı, böyle bir
davranışta bulunan yargı mensubunun kaçınılmaz olarak
kendisini basının eleştirisine açmış olacağı tespitini yaparak
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararını vermiştir.

3.2. Yargı Organlarınca Ele Alınan Olaylara Basın Yer
Verebilir
Sunday Times / İngiltere10 davasında hamile kadınlar tarafından
kullanılan bir ilâcın bebeklerin sakat doğmasına yol açtığı gerekçesiyle ilâç firması aleyhine tazminat davaları açılmıştır. Yar8

24 Şubat 1997, Reports of Judgments and Decisions, 1997-I
25 Temmuz 2001.
10
26 Nisan 1979, Series A, No:30.
9
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gılama devam ederken Sunday Times gazetesi, ilâcın yol açtığı
faciayı ayrıntıları ile yayınlayacağını okuyucularına duyurmuş-tur.
Görülmekte olan davayı etkileyeceği gerekçesi ile ilâç fir-ması
tarafından yapılan başvuru üzerine söz konusu yayın yasaklanmıştır. Olayı inceleyen Divan, demokratik bir toplumda
uyuşmazlıkların yargı organlarınca tartışılarak çözümlenmesi-nin,
bunların özel yayınlar veya basın gibi başka forumlarda tartışılmasına engel teşkil etmeyeceğine işaret ederek konulan ya-yın
yasağının ifade özgürlüğünün ihlali olduğu kararını vermiştir.

3.3. Soruşturmanın Gizliliğini Basın İhlâl Edebilir
Weber/İsviçre Davası 11 davasında devam etmekte olan bir tazminat davasının soruşturmasının gizliliğini bir basın toplantısı
sırasında ihlâl eden gazetecinin mahkûm edilmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verilmiştir.

3.4. Sanığın Resminin Yayınlanması Yasaklanamaz
News Verlags Gmbh ve CoKG/Avusturya 12 davasında sanığın
resminin yayınlamasını yasaklayan mahkeme kararı, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak değerlendirilmiştir.

3.5. İstihbarat Servisinin Faaliyetleri Yayınlanabilir
Vereniging Weekblad Bluf/Hollanda 13 davasında iç İstihbarat
servisinin gizli faaliyetlerini yayınlayan derginin toplatılması ve
dergilere el konulması, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak hükme
bağlanmıştır.

3.6. İzinsiz Sahip Olunan Devlet Dokümanları
Yayınlanabilir

11

22 Mayıs 1990, Series A No. 177.
11 Ocak 20001, Reports of Judgments and Decisions, 2000.
13
9 Şubat 1995, Series A No. 306-A.
12
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Fressoz ve Roire/Fransa 14 davasında haftalık bir dergide Peugeot araba şirketinin genel müdürünün maaşının detaylarının
yayınlanması üzerine Maliye Bakanlığı gelir vergisi vergi iade
dokümanlarına izinsiz sahip olunduğu gerekçesiyle ilgililer
hakkında mahkûmiyet hükmü verilmesi, ifade özgürlüğünün
ihlâli olarak değerlendirilmiştir.

3.7. Gizli Resmî Rapor Yayınlanabilir
Bladet Troms ve Stensaas/Norveç 15 davasında halka açıklanmayan resmî bir rapora dayanarak Ayı Balığı Avlama Yönetmeliğinin nasıl ihlâl edildiğine ilişkin bir gazetede yayın yapılması üzerine gazetenin ve baş editörün mahkûm edilmesi,
ifade özgürlüğünün ihlâli olarak hükme bağlanmıştır.

3.8. Gazeteci Haber Kaynağını Açıklamak Zorunda
Bırakılamaz
Goodwin/İngiltere 16 davasında bir gazetecinin haber kaynağı-nı
açıklamasını zorunlu kılan ifşa emrine muhatap olması, ifade
özgürlüğünün ihlâli olarak değerlendirilmiştir.

3.9. Yetkilerini Kötüye Kullanan Kamu Görevlilerinin
İsimleri Yayınlanabilir
Sürek/Türkiye (No: 2) 17 davasında haftalık bir derginin, bir grup
eski milletvekilinden oluşan bir grubun terör olaylarının yoğun
olarak yaşandığı bir bölgede gerçekleştirdikleri ziyaretler
üzerine düzenledikleri basın toplantısında açıklanan bilgilere
yer verirken terörle mücadelede görev yapan emniyet
müdürünün ve jandarma komutanının adını (İsmet Ye-diyıldız)
da yayınlaması, terörle mücadele eden kolluğun kimliğini
14

21 Ocak 1999, Reports of Judgments and Decisions, 1999-I.
20 Mayıs 1999, Reports of Judgments and Decisions, 1999.
16
27 Mart 1996, Reports of Judgments and Decisions, 1996-II.
17
8 Temmuz 1999, Reports of Judgments and Decisions, 1999.
15
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açıklayarak hedef hâline getirme olarak değerlendi-rerek
derginin sahibi para cezasına çarptırılmıştır. Olayı değerlendiren Divan, haberde yer alan bilgiler, emniyet müdürünün ve jandarma komutanın söylediklerinin aktarılması olduğunu; yetkilerin kötüye kullanılması durumunda toplumun
kötüye kullanılan yetkinin içeriği ile birlikte, yetkilerini kötüye
kullanan kişilerin isimlerini de bilme hakkı olduğu; haberin
diğer gazetelerde de aktarılmış olması dolayısıyla ye-ni bir bilgi
içermediği; aynı haberden dolayı diğer gazeteler hakkında
herhangi bir işlem yapılmadığı tespiti yaparak ifade
özgürlüğüne müdahalenin Sözleşmenin 10. maddesinin ihlâli
olduğu hükmünü vermiştir.

3.10. Meslek Mensupları Kamuya Açıklama Yapabilir
Barthold/Almanya 18 davasında bir veterinerin hayvanlara acil
yardım servislerinin durumu ile ilgili olarak basınla yapmış
olduğu röportajdan dolayı reklâm yaptığı gerekçesiyle meslektaşları tarafından şikâyet edilmesi üzerine Veterinerler Birliği, bu tür röportajlardan kaçınması konusunda veterineri ihtar
etmiştir. Konuya ilişkin Alman mevzuatından veterinerin
şikâyetçi olması üzerine Divan, bir meslek mensubunun
kamuya açıklama yapmasının engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlâli olduğu kararını vermiştir.

3.11. Kamu Görevlisi Kişisel Fikirlerini Basına
Açıklayabilir
Akkoç/Türkiye 19 davasında bir eğitim sendikası başkanının,
eğitimden sorumlu bir bürokrat ile yaptığı bir toplantı hakkında
bir gazeteye verdiği beyanatta, öğretmenlerin gözaltında iken
sözlü olarak taciz edildiğini ve bazen de polis tarafından
saldırıya uğradığını belirtmesi nedeniyle mesleği ile ilgili
18
19

25 Mart 1985, Series A, No:90.
10 Ekim 2000.
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konularda izinsiz basına açıklama yapmaktan dolayı meslekte
ilerlemesinin bir yıl süre ile durdurulması cezası verilmiştir.
Danıştay, memurun basına açıklama yasağının ken-di görev ve
yetki alanı ile ilgili konularla sınırlı olduğunu, söz konusu
olayda, memurun açıklama yaptığı konuların günlük herkesi
ilgilendiren konular olduğunu, memurun görev ala-nına
girmeyen konularda kişisel fikrini açıklamasının suç
oluşturmayacağına karar vermiştir. Ancak, verilen disiplin cezasının kaldırılması süreci altı yılda sonuçlanmıştır
Olayı inceleyen Starsbourg Mahkemesi, dava açılmasın-dan
davanın sonuçlanmasına kadar geçen beş yıl dokuz aylık süre
her ne kadar oldukça uzun bir süre olsa da, var olan bu etkili
çözüm yolunu etkisiz kılıp elde edilmek istenen çözü-me
ulaşılmasına engel bir durum oluşturmadığı; yerel mah-kemenin
Danıştay’ın kararı üzerine, verdiği kararı değişti-rerek cezayı
geriye yürüyecek şekilde bütün sonuçları ile or-tadan kaldırdığı
tespitini yaparak ifade özgürlüğünün ihlâli-nin söz konusu
olmadığı hükmünü vermiştir.

3.12. Düşüncelerinden Dolayı Kamu Görevlisinin
Yükselmesi Engellenemez
Wille/Liechtenstein20 davasında bazı anayasal konularda açıkladığı
fikirlerden dolayı İdare Mahkemesi Başkanını herhangi bir kamu
görevine atamayacağını Linkeyştayn Prensinin ifade etmesi, ifade
özgürlüğünün ihlâli olduğu hükmü verilmiştir.

3.13. Kamu Görevlisi Komünist Partiye Üye Olabilir
Vogt/Almanya 21 davasında Alman Komünist Partisinin siyasi
faaliyetlerine katılması dolayısıyla bir öğretmenin kamu hizmetlerinden çıkarılması, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak
hükme bağlanmıştır.
20
21

28 Ekim 1999, Reports of Judgments and Decisions 1999.
26 Eylül 1995, Series A No. 323.
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3.14. Kamu Görevlisi Eleştirilere Cevap Verebilir
Nilsen and Johnsen/Norveç 22 davasında polisin yaptığı iddia
edilen kötü muamelelere ilişkin yayınlanan çeşitli yayınlarla
ilgili yaptıkları yorumlardan dolayı polis sendikası temsilcilerinin hakaret suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanmalarının
ifade özgürlüğünün ihlâli olduğu hükmü verilmiştir.

3.15. Politikacılar Daha Fazla Eleştirilebilir
Lingens/Avusturya 23 davasında Avusturya Cumhurbaşkanı’nın
bu makama uygunluğunu tartışma konusu yapan iki maka-lenin
bir dergide yayınlanması, derginin yayın müdürünün mahkûm
edilmesi sonucunu doğurmuştur. Olayı inceleyen Divan, siyasî
liderler hakkında öne sürülen düşüncelerin ak-tarılması
olgusunun kamu oyunun şekillenmesini sağlayan en önemli
araçlardan birisi olduğunu, demokratik bir toplumun temel
niteliği olan siyasî tartışmanın Sözleşme tarafından ko-runan
hakların başında geldiğini, politikacılar için kabul edi-lebilir
eleştiri sınırının diğer bireylere göre daha geniş olması
gerektiğini, özel kişilerden farklı olarak politikacıların her söz
ve davranışını bilerek ve isteyerek basının ve kamuoyunun
görüş ve eleştirisine açtığı tespitlerini yapmıştır. Kişilerin şe-ref
ve haysiyetlerini korunmasından politikacılarında yararlanabileceğini, ancak bu gibi durumlarda korumanın zorunlu olup
olmadığı, siyasî konuların açıkça tartışılması gereği açı-sından
değerlendirilmesi gereğine vurgu yapan Divan, ifade
özgürlüğünün ihlâl edildiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Di-van,
bir siyasî kişiyi eleştiren basın mensubuna yaptırımlar
uygulanmasının onu gelecekte bu tür eleştiriler yapmaktan
alıkoyacak bir tür sansür niteliğinde olacağını ifade etmiştir.

22
23

25 Kasım 1999, Reports of Judgments and Decisions 1999.
8 Temmuz 1986, Series A, No:103.
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Oberschlick (No. 1)/Avusturya 24 davasında Avusturyalı bir
politikacının işlediği iddia edilen suçlar hakkında bir dergide bazı
bilgiler yayınlanması üzerine yazar mahkûm edilmiş, dergi
toplatılmış ve toplatma kararının derginin bir sonraki sayısında
yayınlanmasına karar verilmiştir. Olayı inceleyen Divan, ifade
özgürlüğünün demokratik bir toplumun temelini oluşturduğunu,
bireyin kendisini geliştirmesinin vazgeçilmez bir şartı olduğunu
ve ifade özgürlüğünün yalnız toplumda beğenilen fikir ve
düşünceler açısından değil, toplumu sarsan ve şoka uğratan
fikirler açısından da geçerli olduğu şeklindeki klâsik görüşünü
tekrar ifade ettikten sonra, ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği
sonucuna ulaşmıştır.

3.16. Milletvekillerini Daha Fazla İfade Özgürlüğüne
Sahiptir / Hükümet Daha Fazla Eleştirilebilir /
Devletin Mevcut Düzeni Sorgulanabilir
Castells/İspanya 25 davasında bir İspanya senatörünün Bask
bölgesindeki faili meçhul cinayetlerle ilgili bir dergide bir
makale yayınlaması üzerine milletvekilinin dokunulmazlığı
kaldırılarak hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Dava konusu
yazıda, işlenen cinayetlerin ve bunları işleyen faşist örgütlerin
bir listesine yer verilerek cezasız kalan suçların arkasında, başta
hükümet ve onu oluşturan idare olmak üzere tüm dev-let
teşkilatının bulunduğunun iddia edilmesi, “hükümetin manevi
şahsiyetine hakaret” olarak İspanyol yargısı tarafından kabul
edilmiştir. Olayı inceleyen Divan, ifade özgürlüğü-nün herkes
açısından önem taşımakla birlikte halkın seçilmiş temsilcileri
bakımında bilhassa önemli olduğu; hükümet hakkındaki
eleştirinin caiz olan sınırlarının, özel kişilere hatta bir
politikacıya yapılan eleştiriye oranla daha geniş olduğu;
hükümetin medyadaki haksız saldırı ve eleştirileri başka yollarla önlemek varken, işgal ettiği hâkim pozisyonu dolayısıyla
24
25

23 Mayıs 1991.
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ceza davası açarak önlemeyi tercih etmesinin aşırılık olduğu
değerlendirmesini yaparak ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği
tespitini yapmıştır.
Aksoy/Türkiye 26 davasında Partisinin bir il kongresinde
yaptığı konuşmadan dolayı aynı zamanda partinin genel sekreteri olan bir milletvekili hapis ve para cezasına çarptırılmış,
aynı kişi haftalık bir dergide yayınladığı bir makalesinden
dolayı tekrar hapis ve para cezasına mahkûm edilmiş, bunlara
ilâve olarak, yeni bir siyasî partinin tanıtımını yapmak amacıyla
yayınladığı bir dergide bölücülük propagandası yaptığı
gerekçesiyle hapis ve para cezasına çarptırılmıştır.
Üç olayı da inceleyen Mahkeme; ilk olayla ilgili olarak, bir
siyasî partinin milletvekili ve genel sekreterinin, kongrede
yaptığı konuşma ile katılımcılara partisinin izlediği politikayı
anlattığı; bu konuşma sırasında, Türk hükümetinin Kürt halkının varlığını inkâr ettiğini belirttiği; partisinin Türkiye’de
ezilen Kürt halkının ezilen partisi olduğunu, Kürt halkının
sorunu ülkenin ulusal sorunu olup gasp edilmiş ulusal demokratik hakların mücadelesini verdiğini vurguladığı; konuşmanın yapıldığı tarihte, konuşmacının muhalif bir milletvekili olduğu; halkın oylarıyla göreve gelen bir kişinin halkın haklarını savunma ve sıkıntılarını dile getirme mecburiyetin-de
olması ifade özgürlüğünün önemini daha da arttırdığı; konuşmada, şiddete ya da silâhlı direnişe bir çağrı olmadığı; konuşmada ırkçı bir yaklaşım da sergilenmediği; Türkiye’de en fazla
ezilen ırkın Kürt ırkı olduğunun vurgulanması bu ırkın ve halkının
tanınması yönünde bir talep olduğu tespitini yaparak ifade
özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.
İkinci olayla ilgili olarak, Mahkeme, yazıda Birleşmiş
Milletlerin Kürt halkının yaşadığı bölgeye müdahale etmesi
gerektiği anlatıldığı; Türkiye’nin doğu bölgesini Kürdistan
olarak tanımlanmasından dolayı mahkûmiyetin söz konusu
26
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olduğu; şiddete başvurma, silahlı direniş veya bir başkaldırının teşvikinin söz konusu olmadığı; yapılan yayınla kamu
oyunu bilgilendirme gibi önemli bir görevin yerine getiril-diği
tespiti yaparak ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği sonu-cuna
ulaşmıştır.
Üçüncü olayla ilgili olarak, mahkeme, dergide kamuyu ilgilendiren konuların tartışılmasının yanı sıra ülkedeki azınlık
grupların tanınmasının teklif edildiği; yayının içinde demokra-tik
ilkeleri reddeden veya başkaldırma ve şiddeti teşvik eden hiçbir
unsur bulunmadığı; yayında açıklanan parti programının Türkiye
devletinin mevcut ilkeleri ve yapısı ile uyumlu ol-mamasının
demokratik kuralları ihlal etmediği; demokrasiye bir zarar
vermemek şartıyla, devletin mevcut düzenini sorgula-yan yeni
programların önerilmesi ve görüşülmesi demokrasi-nin temel
unsurlarından olduğu tespiti yapılarak ifade özgür-lüğünün ihlâl
edildiği hükmüne ulaşılmıştır.

3.17. Politik Konularda İfade Özgürlüğü Daha Geniştir
Sürek ve Özdemir/Türkiye 27 davasında bir terörist örgütün lideriyle iki ayrı tarihte gerçekleştirilen mülakatları yayınlayan
ve başka bir sayısında da dört sosyalist kuruluşun ortak
deklerasyonunu yayınlayan dergi toplatılmış ve yayıncı
“Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda yapmak” suçu
işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştır. Konuyu
inceleyen Divan, basının politik konularda, bu konular farklılaşmalara ve bölünmelere yol açacak nitelikte olsa da, bilgi
ve fikirleri aktarma görevi olduğunu; kişilerin de bu bilgi ve
fikirleri öğrenme hakkı olduğunu; politik konuşmalar ve
kamuyu ilgilendiren konularda ifade özgürlüğünü sınırla-mak
için manevra alanının oldukça dar olduğu; hükümet ile özel
kişiler ve hatta politikacılar karşılaştırdığında, hükümet için
getirilebilecek eleştirinin sınırları daha geniş olduğunu; hü27
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kümetlerin elinde bulundurdukları güç nazara alındığın-da
kendilerine karşı yapılan haksız eleştirilere karşı birçok farklı
şekilde cevap verme hakkı varken cezaî prosedürü işletme
konusunda oldukça hassas davranmaları gerektiğini; mülakat
yapılan kişinin terör örgütü olarak kabul edilen bir örgütün
lideri olmuş olmasının tek başına ifade özgürlüğü-nün sınırlanması için yeterli olmadığını; bir mülakâtın bir devlet politikasına ciddî eleştiriler getiriyor olması ve ül-kenin bir bölümündeki bir problemin kaynağı veya sorum-luları hakkında
tek taraflı bir görüş aktarıyor olmasının ifa-de özgürlüğünü
sınırlamak için yeterli olamayacağını ifade ederek, ifade
özgürlüğünün ihlâl edildiği kararını vermiştir.

3.18. Hâlihazırda Ulaşılabilir Bir Kitabın
Yayınlanması Engellenemez
The Observer and Guardian Newspapers Ltd/İngiltere 28 davasında İngiliz Gizli Servisinin hukuka aykırı davranışlarda bulunduğunu iddia eden eski bir gizli servis ajanının anıla-rının
ayrıntılarının yayınlanması konusunda konulan yasa-ğın kitap
Amerika Birleşik Devletlerinde basıldıktan ve İn-giltere’de de
kitaba ulaşılabilir olduktan sonra da devam et-tirilmesi, ifade
özgürlüğünün ihlâli olarak değerlendirilmiştir.

3.19. Bilgi Alma Hakkı Sınırlandırılamaz
Herczegfalvy/Avusturya 29 davasında gözaltında bulunduğu ve
psikiyatri tedavisi gördüğü süre boyunca bilgi almasına izin
verilmeyen ve haberleşmesi engellenen kişinin ifade özgürlüğünün ihlâl edilmiş olduğuna karar verilmiştir.
Open Door Counselling Ltd. ve Dublin Well Woman/İrlanda 30 davasında bir danışmanlık şirketinin İrlanda dışında
kürtaj yaptırılmasıyla ilgili bilgileri hamile kadınlara vermesinin
28

26 Kasım 1991, Series A, No. 216.
24 Eylül 1992, Series A, No. 244.
30
29 Ekim 1992, Series A, No. 246.
29

281

Bekir Berat Özipek

İrlanda Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanmasının, ifade
özgürlüğünü ihlâl edeceği hükmü verilmiştir.

3.20. Kürtajı Serbest Bırakma Kampanyası Engellenemez
Bowman/İngiltere 31 davasında genel seçim öncesi kürtajın serbest
bırakılması için kampanya yürütenlerin bu konuda broşür
dağıttıkları gerekçesiyle mahkûm edilmesi, ifade özgürlüğü-nün
ihlâli olarak hükme bağlanmıştır.

3.21. Irkçı Beyanların Yayılmasına Aracılık Edilebilir
Jersild/Danimarka32 davasında ırkçı beyanların yayılmasına yardım
ve yataklık ettiği gerekçesiyle bir televizyon muhabirinin mah-kûm
edilmesi, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak değerlendirilmiştir.

3.22. Askerî Kışlada Askeri Bir Gazetenin Dağıtımı
Engellenemez
Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs ve
Gubi/Avus-turya 33 davasında Avusturya’da askerî bir kışlada
bir askerî gazetenin dağıtımının yasaklanması, ifade
özgürlüğünün ih-lâli olarak karara bağlanmıştır.

3.23. Subaya Hakaret Orduya Hakaret Sayılamaz
Grigoriades / Yunanistan 34 davasında mecburi askerlik görevini yapan bir kişinin komutanına gönderdiği hakaret içeren
mektuptan dolayı orduya hakaret suçundan mahkûm edilme-si,
ifade özgürlüğünün ihlâli olarak hükme bağlanmıştır.

3.24. Gösteri Yürüyüşüne Katılmak Müeyyideye
Bağlanamaz
31

19 Şubat 1998, Reports of Judgments and Decisions, 1998-I.
23 Eylül 1994, Series A, No 298.
33
19 Aralık 1994 Series A, No. 302.
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Piermont/Fransa35 davasında bir gösteri yürüyüşünde yer alması
nedeniyle Avrupa Parlâmentosunun Alman bir üyesinin Fransız
Polynesia’sından sınır dışı edilmesi, tekrar dönüşünün yasaklanması ve New Caledonia bölgesine girişinin de yasaklanması,
ifade özgürlüğünün ihlâli olarak karara bağlanmıştır.
Steel ve Diğerleri/İngiltere 36 davasında protesto gösterisi
yapan kişilerin kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle gözaltına
alınmaları ve tutuklanmaları, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak
hükme bağlanmıştır.

3.25. Şiddet İçermeyen Direniş Çağrısı Yapılabilir
İncal/Türkiye 37 davasında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan bir partinin il teşkilâtı yönetim kurulunun bir üyesi
tarafından, partinin il teşkilâtının yoksul insanların yaşadığı
alanda güvenlik birimlerince alınan önlemleri eleştiren bir bildiri
dağıtma kararı alması üzerine, hazırlanan bir bildiride belli bir
etnik grubun şehirden uzaklaştırılmak istendiği, bu kişilerin
doğum yerlerine dönmeye zorlandığı, kamu makamlarının söz
konusu etnik grubu sosyal hayattan dışlanması gerektiğine ilişkin
propaganda yaptığı ifade edilmiş ve bu uygulamalara karşı
direniş çağrısı yapılmıştır. Bildiri savcılıkça toplatılmış ve
bildiriyi hazırlayan kişi, devleti terörist olarak tanımladığı, vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesi ile “halkı kasten
kin ve düşmanlığa tahrik ve yasa dışı metotlar kullanmaya teşvik
etmekten” dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Divan,
bildirinin mahallî idarenin özellikle sokak esnafına karşı al-mış
olduğu bazı tedbirlere eleştirmekte olduğu; olayın geçtiği şehrin
halkını ilgilendiren gerçek olaylara dayandığı, uygulama-lara karşı
direniş yapılması çağrısının şiddet içermediğini belir-terek ifade
özgürlüğünün cezai tedbirle sınırlandırılmış olması-nın ifade
özgürlüğünün ihlâli olduğu kararını vermiştir.
35

27 Nisan 1995, Series A, No. 314.
23 Eylül 1998, Reports of Judgments and Decisions, 1998-VII.
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3.26. Görüşlerin Tekrarlanması Yasaklanamaz
Hertel/İsviçre38 davasında mikro dalga fırında hazırlanan yiyeceklerin insan sağlığı açısından tehlikeli olduğuna ilişkin bir makalesi yayınlanan kişinin aynı şeyleri tekrar ifade etmesinin yasaklanması, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak hükme bağlanmıştır.

3.27. Tarihi Gerçekler Taraflı Dile Getirilebilir
Arslan/Türkiye 39 davasında Türkiye’de Kürt probleminin çözü-mü
ile ilgilenen ve daha sonra öldürülen Kürt kökenli bir politi-kacı ve
yazar tarafından yazılan bir önsöz içeren kitabın ilk bas-kısı,
Türkiye’de birden fazla ulus olduğunu ve Kürtlerin devamlı olarak
baskı altında tutulduğunu ileri sürmekten, Türk ulusunu barbar
olarak nitelemekten ve terör örgütünün faaliyetlerini
kutsallaştırmaktan dolayı toplattırılmış, yazarı da bölü-cü
propaganda yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmış-tır.
Hapis cezasının kanunî dayanağını oluşturan ceza normu-nun
(TCK md. 142) yürürlükten kalkmasıyla verilen hüküm ortadan
kalkmıştır. Ancak kitabın ikinci baskısının yapılması üzerine başka
bir ceza normuna dayanılarak Kürt halkını dev-lete karşı
ayaklanmaya teşvik ederek devletin bölünmez bütün-lüğü aleyhine
propaganda yaptığı gerekçesiyle kitap toplattırıl-mış, yazarına da
hapis cezası verilmiştir.
Olayı inceleyen Divan, kitabın tarihî gerçekleri taraflı olarak
tanımladığını; ancak yazarın fikirlerini, özel bir şahıs olarak,
yazılı medya yerine edebî bir eser ile dile getirdiğini; bu
yöntemin açıklanan fikirlerin ulusal güvenlik, kamu düzeni ve
toprak bütünlüğü üzerindeki negatif etkisinin büyük ölçüde
azalttığı; kitabın bazı kısımlarında yer alan açıklamaların, Türk
halkı hakkında oldukça negatif bir resim ortaya koymakla ve
düşmanca bir üslupla kaleme alınmış olmakla birlikte, açıklanan
fikirlerde şiddete, silâhlı mücadeleye ve ayaklanmaya teşvik
38
39
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olmadığı tespitini yaparak verilen ceza ile elde edilmek istenen
amaç arasında orantılılık olmadığından ifade özgürlüğüne
yapılan müdahale demokratik bir toplum için gerekli
olmadığını, dolayısıyla ve ifade özgürlüğünün ih-lâl edildiği
sonucuna ulaşmıştır.

3.28. Taraflı Düşünce Açıklanabilir
Okçuoğlu/Türkiye 40 davasında bir dergide yayınlanan bir makalede, yazarın da yer alması ile gerçekleştirilen bir yuvarlak
masa toplantısında açıklanan görüşlerin yayınlanması üzerine
yazar “devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda
yapmaktan” dolayı hapis cezasına çarptırılmış ve derginin
toplatılmasına karar verilmiştir. Olayı inceleyen Divan, başvuru sahibinin etnik bir grubu oluşturan nüfusun durumunu
uluslararası ilişkiler açısından açıklamaya çalıştığını; yapılan
değerlendirmede kullanılan dilin tarafsız olduğu söylenemese
de kullanılan dilin aşırı veya uç nitelikte olduğunun söylenemeyeceği; yazarın Türk halkı için söyledikleri sözler, negatif ve
düşmanca bir içerik taşımakla beraber, şiddete, silahlı mücadeleye veya isyana başvurulması konusunda teşvik olma-dığı
tespitini yaparak ifade ihlâl edildiği hükmüne ulaşmıştır.
Erdoğdu/Türkiye 41 davasında bir okur tarafından gönde-rilen ve Türkiye’nin Güney Doğusu hakkında gelişmelere ve
bunların yurt içi ve yurt dışı yansımalarına ilişkin açık-lamalar
içeren bir yazının bir dergide yayınlanması üzerine derginin
editörü mahkûm edilmiş, ancak cezası tecil edil-miştir. Olayı
inceleyen Mahkeme, “Kürt ulusal hareketi” ve “Kürdistanda
ulusal direniş” gibi deyimlere yazıda yer ve-rilmekle birlikte
yazarın vermek istediği mesaj, Kürt soru-nunun Türk
toplumunun genel sorunu olduğu ve çözü-münün de, Türk
halkının, Kürt ulusal direnişini, kendi öz-gürlük ve demokrasi
mücadelesinin bir parçası olarak gör-mesine bağlı olduğu
40
41

8 Temmuz 1999, Reports of Judgments and Decisions, 1999.
15 Haziran 2000, Reports of Judgments and Decisions 2000.

285

Bekir Berat Özipek

hususuna ilişkin olduğu; makalenin ta-rafsız bir dille kaleme
alındığı söylenememekle birlikte, bu-nun tek başına, başvuru
sahibinin ifade özgürlüğünü kısıt-lamak için yeterli olmadığı;
makalede, terör örgütünün ey-lemleri övülerek şiddet çağrısı
yapılmadığı; şiddete yöneltici bir unsur söz konusu olmadığı;
cezanın tecil edilmesinin mağduriyeti ortadan kaldırmadığı
tespitini yaparak ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği hükmünü
vermiştir.

3.29. Şiddet Çağrısı İçermeyen Akademik Çalışma
Engellemez
Başkaya ve Okçuoğlu/Türkiye42 tarafindan bir ekonomi profesörü
tarafından akademik bir çalışma olarak hazırlanan ve 219 sayfa ve
370 dipnottan oluşan, Türkiye’nin 1920’den bu yana geçirdiği
sosyo-ekonomik gelişmesini inceleyen ve resmi devlet politikasını
eleştiren bir kitabın yayınlanması üzerine kitabın yazarı ve yayıncısı, Türkiye sınırları içerisindeki toprak parçasına Kürt halkına ait
Kürdistan diye referansta bulunulduğu ve bu toprak parçası-nın
Türkler tarafından istila edilen bir koloni olarak değerlendiril-diği
gerekçesiyle kitap toplattırılmış, kitabın yazarı ve yayıncısı hem hapis hem de para cezasıyla cezalandırılmış ve yazar üniver-sitedeki
görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayı değerlendiren Divan, kitapta yer
alan bazı değerlendirmelerin sert ifadeler olmakla bir-likte
Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesini ve uygulanan poli-tik
ideolojisini tarihî açıdan inceleyen akademik bir çalışmada dile
getirilmiş olduğu; kullanılan ifadelerde şiddete teşvik söz konusu
olmadığı; şiddete çağrı anlamında bir anlatım tarzı da benimsenmediği; verilen cezaların oldukça ağır olduğu; kitabın toplattırıl-dığı
ve yazarının üniversitedeki işini kaybettiği tespitini yaparak verilen
ceza ile elde edilmek istenen araç arasında orantı olmadığı gerekçesiyle ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği hükmüne ulaşmıştır.

3.30. Sert Bir Üslupla Düşünceler Açıklanabilir
42
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Ceylan/Türkiye 43 davasında haftalık bir gazetede bir işçi sendikası genel başkanı tarafından yayınlanan bir makalede Kürt
halkının Türkiye’de baskı altında tutulduğunun, öldürüldüğünün ve susturulduğunun iddia edildiği gerekçesiyle “halkı din,
dil ırk ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçu
işlediğinden dolayı hapis ve para cezasına çarptırılmıştır. Olayı
değerlendiren mahkeme, dava konusu yazının siyasi bir
konuşma olduğu; Marksist düşünce çerçevesinde ülkenin bir
bölümündeki şiddetin dinmeme sebeplerinin açıklanmaya çalışıldığı; yazıda kullanılan dilin sert olmakla beraber, kişileri
şiddete veya silâhlı ayaklanmaya teşvik etmesinin söz konusu
olmadığı; uygulanan önlemin yazarın sendikadaki işini kaybetmesinin yanında bazı siyasî ve medenî haklarının kaybına da
yol açmasından dolayı oldukça ağır olduğu tespitini yapa-rak
ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği hükmünü vermiştir.

3.31. Saldırgan İfadeler Kullanılabilir
Şener/Türkiye 44 davasında haftalık bir dergide yayınlanan bir
makalede Türkiye’nin belirli bir kısmının Kürdistan olarak
nitelendirilmesi ve bu bölgede yaşayan insanların Kürt insanı
olduğunun belirtilmesi, “devletin bölünmez bütünlüğü aley-hine
propaganda” oluşturduğu gerekçesiyle derginin sahibi ve yazıyı
kaleme alan yazar hapis ve para cezasına çarptırıl-mıştır. Dergi
sahibinin hapis cezası para cezasına çevrilmiş, yazara verilen
ceza ise, tecil edilmiştir. Olayı inceleyen Mah-keme, yazarın
Kürt problemi hakkındaki düşüncelerini açık-ladığı; yazının
hükümet politikaları ve güvenlik kuvvetlerinin Kürt kökenli
nüfusa karşı eylemleri ciddi bir eleştiriye tâbi tuttuğu; aydın
kesimin Kürt problemine genel bakışına eleş-tiriler getirdiği;
Kürt realitesinin tanınması gerektiğini, Kürt probleminin
çözümü için askerî metotların değil barışçı me-totların
kullanılması gerektiğini vurguladığı; her ne kadar bazı cümleler
43
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üslup olarak saldırgan bir nitelik taşısa da, makalenin, genel olarak,
şiddeti övmediği; şiddete, silahlı mücadeleye ve ayaklanmaya
teşvikin söz konusu olmadığı; silahlı mücadeleye bir son verme
çağrısı yapıldığı; verilen cezanın infazı tecil edil-miş olsa bile
verilen cezanın oldukça ağır olduğu tespitleri yapı-larak ifade
özgürlüğünün ihlâl edildiği hükmünü vermiştir.

3.32. Fikirler Düşmanca Bir Üslupla Kaleme Alınabilir
Polat/Türkiye 45, davasında Türkiye’deki Kürt isyan hareketleri
ile ilgili tarihi olayları destan formunda kaleme alan ve bir
hapishanede mahkûmların hayatıyla ilgili gerçeklere ve uygulandığı iddia edilen kötü muamelelere yer veren bir kitap
yayınlanması üzerine kitap toplattırılmış ve yazara hapis ce-zası
verilmiştir. Olayı değerlendiren Mahkeme, kitabın Türk
tarihinin bazı olayları hakkında yorumlar getirdiği; medya
aracılığı ile fikirlerin açıklanmamış olmasının fikirlerin ülkenin
ulusal güvenlik, kamu düzeni ve toprak bütünlüğü üzerindeki
etkisini ciddî olarak azalttığı; kitaptaki bazı bölümler-de Türk
yetkililere ciddi eleştiriler getirilmekte ve düşmanca bir üslup
ile kaleme alınmış olmakla birlikte, kişilere, şiddet, silâhlı karşı
koyma ve isyan çağrısı yapılmadığı; ele alınan olayların çok
uzun bir süre önce gerçekleştiği tespitini ya-parak ifade
özgürlüğünün ihlâl edildiği kararına varmıştır.

3.33. Haber Abartılı Ve Provoke Edici Olabilir
Thoma/Lüksenburg 46 davasında bir gazetede Orman Komisyonu görevlileri hakkında yer alan kişisel menfaat sağladıkları
iddialarına ilişkin bir paragrafı, iddialarla kendisi arasına herhangi bir mesafe koymaksızın okuyan radyo sunucusu isimlerine açıkça yer verilmeyen Orman Komisyonu görevlilerine
tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. Olayı inceleyen Mahkeme, ifade özgürlüğünün hoş karşılanan görüşlerin açıklan45
46
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masını olduğu kadar, rahatsız eden ve şok eden görüşlerin
açıklanmasını da kapsadığı, basının “kamu denetçisi” rolünü
gerçekleştirirken abartıcı, hatta provoke edici olabileceği, ba-sın
mensuplarının tekrar ettikleri iddialarından kendilerini ayrık
tutma konusunda genel bir yükümlülük yüklenemeye-ceği
tespitini yaparak ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği hük-münü
vermiştir.

3.34. Terör Örgütü Söylemiyle Özdeşleşmeyen
Sosyolojik Açıklama Yapılabilir
Erdoğdu ve İnce/Türkiye 47 davasında aylık bir derginin editörünün bir sosyolog ile yaptığı bir söyleşiyi dergisinde yayınlaması üzerine derginin editörü ve sosyolog yazar ilk ceza
yargılamasında hem hapis hem de para cezasına çarptırılmış,
ancak yapılan ikinci yargılamada, yürürlüğe giren bir tecil yasası gereği derginin editörü hakkında karar verme işlemi ertelenmiş, sosyolog hakkında verilen mahkûmiyet kararı da sosyologun mahkemedeki iyi davranışı sebep gösterilerek cezanın
icrası tecil edilmiş ve şartla salıverme söz konusu olmuştur.
Olayı değerlendiren Mahkeme, bir sosyologun bir mülâkatta
Türk devletinin Kürt problemi üzerinde muhtemel politika
değişiklikleri hakkında fikirlerini açıkladığı; son gelişmelerin
sonucu olarak Kürt kültürünün canlanacağı konusunda bir
tahminde bulunduğu; sosyologun kendisini özdeşleştirmeden,
terör örgütünün Kürt hareketindeki rolünü ve Türk devletinin
reaksiyonunu sosyolojik açıdan açıkladığı-nı; her ne kadar
editör hakkında verilmesi düşünülen ceza er-telenmiş, sosyolog
hakkında verilen ceza tecil edilmiş olsa da, bu kişilerin ağır
cezalarla karşı karşıya bırakılmasının ifade özgürlüğünün ihlâli
olduğu hükmünü vermiştir.

3.35. Beyanın Nasıl Bir Topluluğa Yapıldığı Önemlidir
47
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Gerger/Türkiye 48 davasında Daha önce idam edilen bir kişiyi
anma törenine davet edilen, ancak bu davete icabet etmeyen bir
gazetecinin gönderdiği mesajın anma töreninde okun-ması
sebebiyle, mesajı gönderen gazeteci “toplumun ülkesi ve milleti
ile bölünmez bütünlüğü aleyhine bölücü propa-ganda yapmak”
suçundan dolayı hapis ve para cezasına çarp-tırılmıştır. Olayı
inceleyen Mahkeme, sayısı sınırlı bir katı-lımcı grubuna
okunmuş bir mesajın ulusal güvenlik, kamu düzeni ve ülkenin
toprak bütünlüğü için oluşturduğu potan-siyel tehlikenin
oldukça sınırlı olduğu; mesajda, karşı koyma, mücadele ve
bağımsızlık gibi kelimeler kullanılmış olmakla birlikte, şiddete,
silahlı mücadeleye veya isyana teşvik olma-dığı, mesaj sahibine
verilen cezanın oldukça ağır olduğu tes-pitini yaparak, ifade
özgürlüğüne yapılan müdahalenin de-mokratik bir toplum için
gerekli olmadığı, dolayısıyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiği
kararını vermiştir.

3.36. İfadenin Nasıl Açıklandığı Önemlidir
Karataş/Türkiye 49 davasında bir psikoloğun yayınlamış oldu-ğu
bir şiir kitabında “devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine
bölücülük propagandası yapmak” suçu işleği gerekçesiyle şiir
kitabı toplattırmış, şair ve yayıncı hapis ve para cezasına
çarptırmıştır. Olayı inceleyen Mahkeme, şiirlerdeki bazı pasajlar saldırgan bir dille kaleme alınmış olmakla ve şiddet
çağrısı yapmakla birlikte, fikirlerin sanatsal nitelik taşıyan bir
yolla aktarılması, etki alanının çok az olması bir isyan veya
ayaklanma ihtimalini azalttığını; mahkûmiyet kararının şiirlerin kişileri şiddete teşvik ettiği için değil, Türkiye’nin belli bir
kesimine Kürdistan diye referansta bulunarak ve ayrılıkçı
hareketi överek kutsallaştırmak suretiyle bölücü propaganda
yapmaktan dolayı verildiği; verilen cezanın oldukça ağır ol-

48
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duğu tespitini yaparak ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği ka-rarı
vermiştir.

3.37. Belgesel Biyografi Nitelikli Kitap Yayınlanabilir
Öztürk/Türkiye, 50 davasında 1973 yılında kurulan, yasadışı
Maoist Türkiye Komünist Partisi - Marksist Leninist (TKPML)’in kurucu üyelerinden birisinin hayatını anlatan kitabın
1988 yılında yayınlanması üzerine kitap toplatılmış, yayıncısı
para cezasına çarptırılmıştır. Yayıncı ile ilgili dava sonuçlandıktan iki yıl sonra kitabın yazarı hakkında, üç ceza hukuku
profesörünün verdiği bilirkişi raporuna dayanarak, kitabın
belgesel bir nitelik taşıdığı kanaatine ulaşılarak suç unsuru taşımadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmiştir. Olayı değerlendiren Mahkeme; kitabın bir biyografi niteliğinde olduğu-nu;
yerel mahkemenin kararında kitabın hangi kısımlarının kişileri
kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini açıklamadığı; aynı
mahkemenin farklı hâkimlerden oluşan heyetinin iki yıl sonra
farklı bir yorum getirerek farklı karar vermiş olmasının hak-sız
cezanın önemli bir göstergesi olduğu; kitabın ilk baskı-sından
ikinci baskısına kadar geçen süre içinde kitabın yayınından
etkilenerek işlenilmiş suç bulunmadığı tespitini yaparak, ağır bir
sosyal ihtiyaçtan bahsedilemeyeceği ve yapılan müdahale ile
elde edilmek istenen amaç arasında orantı söz konusu olmadığı
gerekçesi ile Sözleşmenin 10. maddesinin ihlâl edildiği
hükmünü vermiştir.

3.38. Olayları Farklı Perspektiften Öğrenme Hakkı
Vardır
Sürek/Türkiye (No: 4) 51 davasında, haftalık bir dergide bir sü-re
sonra olabilecek birtakım olaylar hakkında spekülasyon içeren
ve bir terör örgütünün siyasî kanat temsilcisi ile yapı-lan röpor50
51
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taja yer verilmesi üzerine dergi toplatılmış ve “dev-letin bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda yapmak” su-çunu işlediği gerekçesiyle dergi sahibi para cezasına çarptı-rılmıştır.
Olayı inceleyen Divan, haberde yer alan ifadelerin şiddeti daha
da arttırmaya yönelik bir çağrı niteliği taşımadı-ğı; halkın
olayları değişik bir perspektiften öğrenme hakkının olduğu
tespiti yapılarak uygulanan tedbirin ifade özgürlüğü-nü ihlâl
ettiği sonucuna varmıştır.

3.39. Kamuya Malolmuş Kişiler Hakkında Yayın
Yapılabilir
Dalban/Romanya 52 davasında, kamuya mal olmuş bazı kimselerin yolsuzluğa bulaştığına ilişkin yayın yapması üzerine bir
gazetecinin mahkûm edilmesi, ifade özgürlüğünün ihlâli ola-rak
hüküm kurulmuştur.
Feldek/Slovakya 53 davasında, Çek vatandaşı olan başvuran
Slovakya’nın bir bakanının faşist bir geçmişe sahip olduğu
beyanı Slovakya’da birçok gazetede yayınlanmıştır. Bakanın
kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile dava açması üzerine
ulusal mahkeme hakaret edildiği tespitini yapmış ve mahkeme
kararının beş ayrı gazetede yayınlanmasına karar vermiştir. Olayı
inceleyen Mahkeme, şikâyetçinin beyanının tartışılmasında kamu
yararı bulunan siyasî bir konuyla ve Slovakya’nın tarihiyle ilgili
olduğunu ve Slovakya’nın gelecekteki demokratik gelişimini
etkileyebileceği, beyanın kaynak içermemekle birlikte daha
öncede basında yer alan birtakım gerçeklere dayandığı, özgür
siyasî tartışmanın teşvik edilmesinin demokratik bir toplumun
önemli bir niteliği olduğu, eleştiricinin yönelttiği kişinin kamuya
mal olmuş bir kişi olduğu ve bu tür kişiler niçin eleştirinin kabul
edilebilir sınırının daha geniş olduğu tespitlerini yaparak
başvuranın ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği hükmünü vermiştir.
52
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3.40. Dernekler de Eleştirilebilir
Jerusalem/Avusturya 54 davasında, yerel parlâmento üyesinin
yerel mecliste yaptığı bir konuşmada yasal olarak faaliyet
gösteren iki dernek hakkında “faşist eğilimler” ve “totaliter
karakter” taşıdıklarını ifade etmesinin ardından ilgili derneklerin başvurusu üzerine yerel meclis üyesinin aynı ifadeleri
tekrar etmesi yasaklanmıştır. Olayı inceleyen Mahkeme, ifade
özgürlüğü sınırlanan kişinin seçilmiş bir politikacı olduğu, ifade
özgürlüğünün özellikle seçilmiş politikacılar için önem-li
olduğu, kamu alanında faaliyet gösteren derneklerin eleşti-riye
daha fazla açık olması gerektiği tespitini yaparak ifade
özgürlüğünün ihlâl edildiği hükmünü vermiştir.

3.41. Kişi Çalıştığı Kurumu Eleştirebilir
Fuentes Bobo/İspanya 55 davasında, bir televizyon kanalında
program yapan bir kişinin çalıştığı televizyon kanalının yönetimini eleştirmesi sebebiyle işine son verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği hükmü verilmiştir.

3.42. İfade Özgürlüğünü Sağlamak Konusunda
Devletin Pozitif Yükümlülüğü Bulunmaktadır
Özgür Gündem/Türkiye 56 davasında günlük bir gazeteye ve
gazete personeline yönelik iki yıl içerisinde çok sayıda yasadışı
şiddet olayı gerçekleşmiş olmasına rağmen bu olayları araştırma
konusunda kamu makamlarınca herhangi bir işlem
yapılmamıştır. Saldırı ve tacizlerin kamu görevlilerinin doğrudan veya dolaylı yönlendirmesi ile gerçekleştiği iddia edilmiştir. Gazetenin ofisinde güvenlik kuvvetlerince yapılan aramada binada bulunan kişilerin hepsi gözaltına alınmış, bütün
doküman ve arşivler el konulmuştur. Arama süresince gazete iki
54
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gün yayınlanamamıştır. Gazetenin editörleri terör örgütü-ne üye
olmak, yardım ve yataklık etmek suçunu işledikleri gerekçesiyle
hapis cezasına çarptırılmışlardır. Gazete hakkın-da toplatma ve
kapatma kararları verilmiştir.
Olayı değerlendiren Mahkeme, ifade özgürlüğünün önemli
fonksiyonlarından birisinin demokrasinin gerektiği gibi
çalışmasının bir ön şartı oluşturması olduğunu; bu özgürlüğün
gerçek anlamda kullanılabilmesi için sadece devletin ifade
özgürlüğün kullanılmasına müdahale etmemesinin yeterli
olmadığı; devletin, pozitif önlemler alması gerekebileceği; söz
konusu gazeteye ve personeline ciddî saldırılar gerçekleştirildiği
ve bu saldırıların gazetenin yayınını ve dağıtımını etkilediğinin
devletçe bilinmesine rağmen, gazete yönetiminin ve
personelinin istek ve dilekçelerinin hiçbirisine cevap
verilmediği; saldırıların ciddiyeti ve yaygınlığının yanı sıra
saldırıların sistematik olarak yapıldığı ve yetkililerin bilgisi ve
desteği dahilinde gerçekleştiği iddiaları dikkate alındığında,
savcılarca gerçekleştirildiği söylenen araştırma ve soruşturmalar
yeterli ve etkili tedbirler olarak kabul edilemeyeceği; gazetenin
arşivlerine, dokümanlarına ve kütüphanesine el koymayı haklı
kılan bir sebebin olmadığı; aşçı, temizlikçi ve kaloriferci dahil,
gazetenin binasında bulunan herkesin toplu olarak göz altına
alınmasını haklı kılan bir sebebin hükümetçe gösterilemediği;
arama sırasında binada, gazete ile ilgisi olmayan 40 kişinin
bulunması herkesin yakalanmasını haklı kılamayacağı; bir terör
örgütü üyesinin görüşlerinin ya-yınlanmış olması veya devletin
resmî politikasını ifade eden fikirlerin kötülenmesi tek başına
bir gazetenin ifade özgürlü-ğünü sınırlamak için yeterli
olmadığı tespitini yaparak ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği
hükmünü vermiştir.

3.43. İyi Niyetle Talepler Dile Getirilebilir
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Maronek/Slovakya57 davasında, Devlete ait stüdyo tipi bir evde
ikamet eden başvurucunun bu eve sahip olma amacıyla yapmış
olduğu başvurunun sonuç vermemesi üzerine günlük bir gaze-teye
bu konu hakkında Başbakana hitap eden açık bir mektup
göndermiştir. Bu mektubun gazetede yayınlanması üzerine
mektubun hakaret içerdiği gerekçesiyle başvuran, ortalama bir
maaşın 25 katı miktarı tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir.
Olayı inceleyen Mahkeme, başvuranın mektubunun amacının sadece kendi problemini çözmek olmadığını, benzer
problemlere sahip diğer kişilerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladığını, başvuranın görüşlerini iyi niyetli bir şekilde
açıkladığını, bu sorunun çözümü yeni doğmuş olan bir
demokraside hukuk devletinin güçlendirilmesi açısından önem
taşıdığından kamu yararı sorununu gündeme getirdiğini, devlet
tarafından sahip olunan konutların ademimerkeziyetçi hâle
getirilmesi sürecinde konut politikasını etkileyebileceği dikkate
alındığında mektubun aşırı sayılamayacağı tespitini yaparak
ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği sonucuna varmıştır.

3.44. İfade Özgürlüğü Sınırlar Ötesidir
Akin Derneği/sFransa 58 davasında, Bask kültürünü ve Bask hayat tarzını korumak üzere Fransa’da kurulan Ekin Derneği
tarafından çeşitli Avrupa ülkelerinde çeşitli dillerde yayınlanan
Bask sorununun tarihî, kültürel, sosyo-politik boyutlarını ele alan
bir kitap yayınlanmıştır. Bölücülüğü teşvik ettiği ge-rekçesiyle
kitabın dolaşımı, dağıtımı ve satışı yasaklanmıştır. Bu karara iç
hukukta itiraz edilmişse de sonuç alınamamıştır.
Olayı inceleyen Mahkeme, ifade özgürlüğünün sınırlar ötesi
olarak kabul edildiği, “yabancı kaynaklı” nitelendirmesin
anlamının ne olduğunun tam olarak belli olmadığı ve hangi
yabancı kaynaklı yayınların yasaklanacağının açıklıkla
57
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belirtilmediği, kitabı yayınlayan derneğin merkezinin Fransa’da olduğu, kitabın yasaklanmasının toplumsal bir ihtiyaç-tan
kaynaklanmadığı tespitini yaparak ifade özgürlüğünün ihlâl
edildiği kararını vermiştir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi incelediği bazı olaylar-da
ise ifade özgürlüğü ihlâlinin olmadığı tespitini yaparak birtakım
değer yargıları ortaya koymuştur. Aşağıda sırasıyla bu değer
yargılarına değinilecektir.

3. 45. Askerî Disiplin Zayıflatılamaz
Engel ve Diğerleri/Hollanda 59 davasında, bir kışlada atmosferin
biraz gergin olduğu bir dönemde mecburî hizmetini yap-makta
olan kişilerin askerî disiplini zayıflatan bir derginin yayınlanmasına ve dağıtımına katılmaları üzerine askerî mahkeme tarafından cezalandırılmaları ifade özgürlüğünün ihlâli
olarak değerlendirilmemiştir.

3.46. Kutsal Değerlere Ve Ahlaki Değerlere Saldırıya
İzin Verilemez
Handyside/İngiltere 60 davasında, İngiliz yayıncı Handyside
1971 yılında, Küçük Kırmızı Okul Kitabı başlıklı, cinsel konuları da içeren, Danimarka kaynaklı bir kitabın İngilizce çevirisini yayınlama hazırlığına başlamıştır. Yayın öncesi kitap,
toplattırılmış ve yayıncıya para cezası verilmiştir. Divan bu
davada, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun en esaslı
temellerinden birisini oluşturduğu, ifade özgürlüğünün sadece
toplumda beğeni ve hoşgörü ile karşılanan bilgi veya
düşüncelerin açığa vurulmasını değil, aynı zamanda devleti
veya halkın bir kesimini rahatsız eden, hatta şoka uğratan bil-gi
veya fikirleri de kapsadığı, çoğulculuğun, hoşgörü ve açık
fikirliliğin gereği ifade özgürlüğü olmaksızın demokratik bir
59
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toplum düşünülemeyeceği değerlendirmesini yapmakla birlikte, somut olayda ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleyi
demokratik bir toplumda ahlâkî değerleri korumak için ka-bul
edilebilir bulmuştur.
Müller ve Diğerleri/İsviçre 61 davasında, bir ressam tarafından sergilenen resimler müstehcen oldukları gerekçesiyle İsviçre makamları tarafından el konulması, ressamın mahkûm
edilmesi ve olayla irtibatlı olan diğer bir kişiye para cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlâli sayılmamıştır.
Otto-Preminger-Institut / Avusturya 62 davasında kutsal değerlere küfür içerdiği gerekçesiyle Avusturya mahkemeleri
tarafından bir filme el konulması ve müsadere edilmesi, ifade
özgürlüğünün ihlali bulunmamıştır.
Wingrove / İngiltere 63 davasında kutsal değerlere küfür
içerdiği gerekçesiyle bir filme İngiliz Film Konseyi tarafından
Tasnif Sertifikası verilmesinin reddi, ifade özgürlüğünün ihlali
olarak değerlendirilmiştir.

3.47. Anayasaya Bağlılık Yemini Etme Yükümlülüğü
Getirilebilir
Glasenapp ve Kosiek/Almanya 64 davasında, Almanya’da kamu
görevlisi olarak atama yapılabilmesi için Anayasaya bağlı kalma yemini etme yükümlülüğünün bulunmasında, ifade özgürlüğünün ihlali bulunmamıştır.

3.48. Gizli Servis Kayıtlarına Ulaşım Engellenebilir
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Leander/İsveç 65 davasında, İsveç gizli servisi tarafından tutulan
kayıtlara ulaşmak istemesinin millî güvenlik gerekçesiyle
engellenmesi, ifade özgürlüğünün ihlâli bulunmamıştır.

3.49. Önemsiz de Olsa Gizli Bilgiler Açıklanamaz
Hadjianastassiou/Yunanistan 66 davasında, gizli olarak tasnif edilen, ancak çok fazla öneme sahip olmayan bir bilgiyi ifşa ettiği
gerekçesiyle bir subayın askerî mahkeme tarafından mahkûm
edilmesi olayında ifade özgürlüğünün ihlâli bulunmamıştır.

3.50. Askerî İçtimada Poster Açılamaz, Broşür
Dağıtılamaz
Chorherr/Avusturya 67 davasında, bir askerin içtimada poster
açması ve broşür dağıtması, engellenen kişinin kamu düzeni-ni
bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınması, tutuklanması ve
mahkûm edilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayılmamıştır.

3.51. Avukatlar İçin Reklâm Yasağı Konabilir
Casede Coca/İspanya 68 davasında, bir avukatın düzenli olarak
gazete ve dergilere bürosunun ilânını vermesi ve çeşitli ticari
işletmelere mektuplar yazması üzerine bağlı bulunduğu Baro
avukat hakkında disiplin işlemleri uygulamıştır. Davayı inceleyen
Divan, baro üyelerinin ticarî işletmelerle bir tutulamayaca-ğı,
baroların yargı organı ile toplum arasında aracı kurum nite-liğinde
olduğu, mensuplarının ilân vermeleri ve reklam yapma-ları
konusunda kısıtlama yapabileceği değerlendirmesinde bulu-narak
ifade özgürlüğünün ihlâl edilmediği hükmünü vermiştir.

3.52. Hâkimlere Hakaret Edilemez
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Prager ve Oberschlick / Avusturya 69 davasında, birkaç hâkim
hakkında yapılan eleştirilerin hakaret oluşturduğu gerekçesiy-le
yayının nüshalarının toplattırılması ve sorumluların cezalandırılması’nda, ifade özgürlüğünün ihlâl edilmediği hükmü
verilmiştir.

3.54. Ceza Mahkemesinin Yanlış Yönlendirilmesine
İzin Verilemez
Worm/Avusturya 70 davasında, bir ceza mahkemesinin sonucu-nu
yanlış olarak etkileyen bir gazetecinin mahkûm edilmesi, ifade
özgürlüğünün ihlâli olarak değerlendirilmemiştir.

3.55. Terör Örgütünü Destekleyen Açıklama Yapılamaz
Zana/Türkiye 71 davasında, bir ilin eski bir belediye başkanının
gazetecilerle yaptığı bir görüşmede, bir terör örgütünün ulusal
bağımsızlık mücadelesini desteklediğini, ancak katliamdan yana
olmadığını ifade eden beyanının günlük bir gazetede yayınlanması, beyanı yapan eski belediye başkanının mahkûmiyetine sebep olmuştur. Olayı değerlendiren Divan, günlük büyük bir
gazetede yayınlanan söyleşinin, ülkenin bir bölümünde terör
örgütünün sivillere karşı yürüttüğü saldırıları arttırdığı bir zamana rastladığını; böyle hassas bir zamanda terör örgütünün
mücadelesinin ulusal bağımsızlık mücadelesi olarak tanımlanmasının ortamı gerginleştireceğine ve terör olayların artmasına
sebep olabileceğini ifade ederek verilen cezanın sosyal bir ihtiyaçtan kaynaklandığını, dolayısıyla ifade özgürlüğünün ihlâli-nin
söz konusu olmadığı kararını vermiştir.

3.56. Avukatın Basın Toplantısı Yapması Kısıtlanabilir
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Schöpfer/İsviçre Davası72 davasında, müvekkilinin göz altına alınmasıyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında yargıyı eleştiren avukata, bağlı bulunduğu Baro tarafından disiplin cezası
verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmemiştir.

3.57. Emniyet Mensuplarına Siyaset Yasağı Konabilir
Rekvényi/Macaristan 73 davasında, rütbeli emniyet mensuplarının siyasî partilere katılmalarını ve siyasî faaliyetlerde bulunmalarının yasaklanması, ifade özgürlüğünün ihlâli olarak
değerlendirilmemiştir.

3.58. Kin ve Nefret Arttırmaya Yönelik Beyanlar
Yasaklanabilir
Sürek/Türkiye (No: 1) 74 davasında, haftalık bir dergide yayınlanan “silâhlar özgürlüğü engelleyemez” ve “suç bizim” başlıklı iki mektuba yer verilmesi, derginin sahibinin ve sayı editörünün “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü
aleyhine propaganda yapmak” suçundan dolayı para cezası ile
cezalandırılmasına yol açmıştır. Olayı değerlendiren Di-van,
mektuplarda Türk ordusunun katliam yapan, şiddet ve baskı
uygulayan bir kurum olarak tanıtılması ve “faşist”, “ölüm timi”,
“emperyalizmin kiralık katilleri” olarak nitelendirilmesi;
mektupların içeriğinin taraflar arasında kökleşmiş olan kin ve
nefrete dayanan şiddeti daha da arttırmaya yönelik olduğu;
mektuplarla, okuyucuya, saldırgan olarak gösterilen devlete
karşı, kendini savunmak için şiddete başvurmanın gerekli ve
haklı olduğu mesajı verilerek şiddetin övüldü-ğü; mektuplarda,
açıklanan fikirlerle editör kendisini özdeş-leştirmiş olmasa da,
dergisinde değişik yazarlara, şiddeti ve kini tahrik etme imkanı
tanıdığı; verilen para cezasının ol-dukça az olduğu tespitini
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yaparak ifade özgürlüğü ihlalinin söz konusu olmadığı kararını
vermiştir.

3.59. Yazar Kendisini Terör Örgütüyle Özleştiremez
Sürek/Türkiye (No: 3) 75 davasında, haftalık bir dergide yayınlanan bir makalede devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine
propaganda yapıldığı gerekçesi ile dergi toplatılmış ve sahibi
para cezasına mahkûm edilmiştir. Konuyu inceleyen Divan,
ulusal güvenliğin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması
ve kamu emniyetinin sağlanması, ifade özgürlüğünü sınırlamada kullanılabilecek haklı müdahale sebeplerinden olduğu; dava konusu makalede ülkenin bir bölgesindeki mücadeleyi, “güvenlik kuvvetlerine karşı yürütülen bir savaş” ola-rak
nitelendirilmesi ve “özgürlük mücadelesini sonuna kadar
sürdüreceğiz” ifadesinin kullanılması, makalenin yazarının
kendisini terör yoluyla mücadeleyi sürdüren örgütle özdeşleştirmiş olduğu; makalenin etnik bir grubun ulusal bağımsızlığının sağlanması için silâhlı mücadeleye bir çağrı ve teş-vik
içerdiği tespitlerini yaparak söz konusu derginin sahibine
verilen cezanın ağır bir sosyal ihtiyacın neticesi olduğu ve verilen ceza ile elde edilmek istenen amaç arasından orantısızlık
olmadığı gerekçesiyle ifade özgürlüğünün ihlâlinin söz ko-nusu
olmadığı sonucuna varılmıştır.

3.60. Soru Sorulurken Seçilen Kelimeler Önemlidir
Tommer/Estonya 76 davasında, başbakan ile başbakan olmadan
önce ve başbakanlığı döneminde birlikte çalışan ve sonradan eşi
olan kişinin anılarını yazmasına yardım eden gazetecinin
başbakanın eşiyle aralarının açılması üzerine anı sahibinin rızası
olmaksızın anıları yayınlama girişimi yargı kararıyla
engellenmiştir. Bunun üzerine söz konusu bilgiler gazeteci ile bir
başka gazetecinin röportaj yapması şeklinde bir günlük gazetede
75
76

8 Temmuz 1999, Reports of Judgments and Decisions, 1999.
06 February 2001, Reports of Judgments and Decisions 2001.
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yer almıştır. Bu röportaj esnasında “genç kızlar için kö-tü bir
örnek olan, anneliğe uygun olmayan ve başkasının evli-liğini
bozan bir kişiyi meşhur edilecek kişi olarak seçmeniz yanlış bir
karar mıydı?” sorusunu soran gazetecinin bu sözleri hakaret
oluşturduğu gerekçesiyle mahkûm edilmiştir. Olayı in-celeyen
Mahkeme, yerel mahkemenin olaydaki çelişen dengele-ri, seçilen
kelimelerin kullanılışını ve doğasını gözettiğini, dola-yısıyla ifade
özgürlüğünün ihlâl edilmediği kararını vermiştir.
AİHM önüne gelen bazı davalarda ise çeşitli sebeplerle esas
hakkında karar vermemiştir. De Becker/Belçika 77 davasın-da
başvurucunun gazetecilik ve yazarlık mesleğini icra etme-sinin
hayat boyu yasaklanması davanın düşmesi ile netice-lenmiştir.
Colman/Almanya 78 davasında, Tabipler Birliği tara-fından özel
doktorların reklâm yapmalarının sınırlandırılması davanın
düşmesiyle sona ermiştir. Ahmet Sadık/Yunanistan 79 davasında
Batı Trakya’da yaşayan “Müslüman nüfusu” seçim kampanyası
boyunca bastırılan yazılı broşürlerde “Türk” ola-rak
isimlendiren siyasî liderin barışı bozmak suçundan mah-kûm
edilmesi, iç hukuk yollarını tüketmediği gerekçesiyle Mahkeme
tarafından incelenmemiştir. Telesystem Tyrol Kabeltelevision/Austurya 80 davasında yerel kablo ağı üzerinden başvurucunun şirketinin yayın yapmasına izin verilmesinin reddi
davanın düşmesiyle neticelenmiştir. Guerra/İtalya 81 davasın-da
yakında bulunan bir kimya fabrikasında yangın olması durumunda halkın nasıl davranacağı ve mevcut olan riskler konusunda yerel halka bilgi sunulmaması olayının ifade özgürlüğü ile bir ilgisi bulunmadığı kararıyla sonuçlanmıştır.

Sonuç
77

27 Mart 1962, Series A No. 4.
28 Haziran 1993.
79
15 Kasım 1996, Reports of Judgments and Decisions, 1996-V.
80
9 Haziran 1997, Reports of Judgments and Decisions, 1997-III.
81
19 Şubat 1998, Reports of Judgments and Decisions, 1998-I.
78
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Hayatımız boyunca aile, mahalle, kulüpler, sivil toplum örgütleri, işyerleri, devlet gibi çeşitli grup veya örgütlenmelerin üyeleri olarak yaşamaktayız. En küçüğünden en büyüğüne tüm bu
yapılanmalarda örgütlenmenin hedefi, takip edilecek me-totlar,
üyeler arasında sorumluluk ve nimetlerin dağılımı gibi konularda
ortak kararlar alınması gerekir. Örgütlenmeleri bü-tün olarak
etkileyen kararların örgütlenmenin tüm üyeleri ta-rafından
alınması ve karar alma mekanizmasında herkesin eşit haklara
sahip olması idealini, demokrasi ifade etmektedir. 82
Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, demokratik süreçte önemli bir yer tutmaktadır. İfade özgürlüğünün sınırlandırılması, diğer birçok özgürlüğün dolaylı ola-rak
sınırlandırılması sonucu doğurmaktadır. 83 Bundan dola-yı, ifade
özgürlüğünün demokratik bir sistemin ön şartı ol-duğu ifade
edilebilir. 84 İfade özgürlüğü, Avrupa insan hakları koruma
sisteminin en önemli unsurlarında birisini oluştur-maktadır.
1998 yılında yeniden yapılanan AİHM’nin ilk ka-rarını ifade
özgürlüğü konusunda vermesi anlamlıdır. 85
Yeni düşünce ve taleplerin dile getirilmesine imkan verilmesi, mevcut sistemin kusurlarını ortaya çıkarmakta, yanlış
uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlayarak toplumsal
gelişmeye katkıda bulunmaktadır.
İfade özgürlüğü, demokratik toplumum temel taşlarından
biri olmasına rağmen mutlak bir özgürlük değildir. Belirli
durumlarda ifade özgürlüğü Sözleşmeye taraf devletlerce kısıtlanabilmektedir. Bu durumların neler olduğu AİHS’nde ifade
edilmiştir. Taraf devletlerin ifade özgürlüğünü sınırlandır-masının
yerinde olup olmadığı AİHM tarafından denetlen-mektedir.
82
D. Beetham, K. Boyle (1998), Demokrasinin Temelleri (çev. Vahit Bıçak),
Liberte, Ankara.
83
Tanör, B. (1969), Siyasî Düşünce Hürriyeti ve 1961 Anayasası (Doktora tezi), s.16.
84
Kaboğlu, İ.Ö. (1993), “Düşünce Özgürlüğü (Avrupa Ölçütleri ve Türkiye)”,
İnsan Hakları Yıllığı, c.15, s.46.
85
Fressoz ve Roire, 21 Ocak 1999.
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Yapılan sınırlama, ulaşılmak istenen amaçla kullanılan vasıta
arasında bir orantılılık olması ve sınırlandırma yönünde ağır bir
sosyal ihtiyacın olması hâlinde haklı çıkarılabilmektedir.
Geride bırakılan kırk sekiz yıl boyunca AİHM tarafından
ifade özgürlüğü ile ilgili seksen sekiz karar verilmiştir. Bu kararlar ifade özgürlüğünün temel prensiplerini ortaya koymuştur. 86 Buna göre; ifade özgürlüğü demokratik toplumun
temel taşlarından birisidir. 87 İfade özgürlüğü, sadece onaylanan
veya incitici olmayan görüş ve bilgilerin açıklanmasını değil
aynı zamanda inciten, şok eden, rahatsızlık veren düşüncelerin
açıklanmasını da içerir. Çünkü, çoğulculuk, hoşgörü ve açık
fikirlilik olmadan demokratik toplum olamaz.
İfade özgürlüğünün kullanılmasında basının çok önemli bir
işlevi bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, basının bilgi ve yorum
aktarmasını güvence altına aldığı gibi bireylerin bu bilgi ve
yorumları öğrenme hakkını da güvence altına alır.
Kamuyu ilgilendiren konularla ilgili beyanların ve siyasi
içerikli beyanların sınırlandırılması konusunda taraf devletlerin
manevra alanları oldukça dardır. 88 Hükümetle ile sıradan
vatandaşlar ve hatta politikacılar karşılaştırdığında, hükümet
için getirilebilecek eleştirinin sınırları daha geniştir. Bunun
nedeni, demokratik bir toplumda, hükümetlerin icraat ve
ihmalleri sadece yasama ve yürütmenin değil kamu oyunun
yakın denetimi altında olmalıdır. Hükümetlerin elinde bulundurdukları güç dikkate alındığında, kendilerine karşı yapılan
haksız eleştirilere karşı cezaî yaptırımlara başvurmak yerine,
birçok farklı şekilde cevap verebilme imkanı vardır.
İfade özgürlüğünün kullanılmasını devletin engellememesi
(negatif yükümlülük), ifade özgürlüğünün korunması açısından
86

V. Bıçak, 2001, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü”, Uluslararası İfade Özgürlüğü Sempozyumu, 8-9 Haziran 2001, İstanbul.
87
The Prager and Oberschlick, 26 Nisan 1995.
88
Wingrowe v UK, 25 Kasım 1996 Kararı, para.57
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yeterli sayılmamaktadır. İfade özgürlüğünün kullanılabilmesi
için gereken tedbirleri almakla da taraf devletler yükümlüdür
(pozitif yükümlülük). İfade özgürlüğünü kullanan bireyin vücut
bütünlüğüne ve mal varlığına yapılan saldırı ve tehditleri
önleme, bu saldırı ve tehditlerin kaynağı ile ilgili gerekli
araştırmaları yapmakla taraf devletler yükümlüdür. Süreli ve
süresiz yayınların dağıtımının engellenmesini önleme taraf
devletlerin yükümlülükleri arasındadır.
İfade özgürlüğü ile ilgili AİHM’nin vermiş olduğu kararlardan yirmi bir tanesi, sadece on dört yıldır aleyhine bireysel
başvuru yapılabilen Türkiye ile ilgilidir. Bu kararlardan on
yedisinde ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği, dört adetinde ise
ifade özgürlüğünün ihlâl edilmediği kararı verilmiştir. Bu kararlardan da açık bir şekilde görüldüğü gibi, Türkiye’nin güncel
demokrasi ve insan hakları sorunlarının başında, ifade
özgürlüğü sorunları yer almaktadır. AİHM kararlarının incelenmesi bu sorunun boyutunu açıklıkla ortaya koymaktadır.
Mevcut durum hem Türkiye’nin uluslararası toplumda itibar
kaybetmesine yol açmakta hem de Türkiye’ye önemli oranda
bir malî külfet getirmektedir. 89
Bir önceki paragrafta belirtilen olguya rağmen Türkiye’de
ifade özgürlüğü konusunda somut bir iyileştirme yapılmamıştır.
İfade özgürlüğünü sınırlayan çok sayıda norm hâlâ yürürlükte
bulunmaktadır. İfade özgürlüğünün kullanımına engel oluşturan
89
Ödenen tazminat miktarları şu şekildedir: İncal/ Türkiye (1998) 45.000 FF,
2.114.745.000 TL; Arslan/Türkiye(1999) 66.000 FF, 2.992.500.000 TL; Karataş/Türkiye (1999) 60.000 FF, 3.990.000.000 TL; Gerger/Türkiye (1999) 60.000
FF, 3.990.000.000 TL; Tanrıkulu/Türkiye(1999) 30.000 İng. ST, 20.010.000.000
TL; Okçuoğlu/Türkiye (1999) 77.400 FF, 5.147.100 000 TL; Çakıcı/Türkiye
(1999) 59.035 İng. ST, 39.376.345 000 TL; İnce/Türki-ye (1999) 32.004 FF,
2.128.266.000 TL; Ceylan/Türkiye (1999) 55.000 FF, 3.657.500.000 TL;
Polat/Türkiye (1999) 20.000 FF, 4.595.337.000 TL; Ok-çuoğlu/Türkiye (1999)
60.000 FF, 3.990.000.000 TL; Özdemir/Türkiye (1999) 98.000 FF, 6.517.000.000
TL; Sürek 2/Türkiye (1999) 58.000 FF, 3.857.000.000 TL; Sürek 4 / Türkiye
(1999) 48.000 FF, 3.192.000.000 TL.
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normların kaldırılması, ifade özgürlüğünü geliştirilmesine
yönelik anayasal, yasal ve idarî güvencelerin geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi gerekmektedir.
İfade özgürlüğünü sınırlandıran ceza normlarının yürürlükten
kaldırılarak sorunun temelden çözülmesi yerine, son zamanlarda
yasama organı çıkardığı af veya erteleme kanunları ile anlık
çözümler benimsemektedir. Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde
çeşitli beyanlarından dolayı mahkûm edilenlerin durumlarını
iyileştiren üç af/erteleme kanunu çıkarılmıştır. Bunlardan ilki,
1999 yılında çıkarılan Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara
İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanundur. 90 Bu
kanun medya (gazete, dergi, rad-yo, televizyon) aracılığı ile
görüşlerini dile getirenlerin dava veya cezalarını üç yıl ertelemiş,
ancak aynı sözleri bir seminer, sempozyum veya üç-beş kişilik
toplantılarda ifade edenleri kapsamamıştır. Eşitlik ilkesine aykırı
olan bu Kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 91
Bunlardan ikincisi, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin
Disiplin Cezalarının Affı hakkında Kanundur. 92 Birtakım söz,
yazı ve eylemden dolayı disiplin cezası alamlar bu kanun
kapsamı dışında tu-tulmuştur. Üçüncüsü ise, 2000 yılında
çıkarılan Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanundur. 93
Af/erteleme kanunları ile anlık çözümlere başvurmak ye-rine
Parlamentonun yapması gereken, “suç olmaktan çıkar-ma”
(dekriminazyon) hareketi başlatmaktır. 1991 yılında, yürürlükte
olduğu dönemlerde ifade özgürlüğünü sınırlan-dırmak için sıkça
yargı organları tarafından başvurulan, TCK 141, 142 ve 163.
maddelerini yürürlükten kaldırılarak “suç olmaktan çıkarma”
hareketi yönünde önemli bir adım atıl-mıştı. 94 Ancak bu
maddelerin Parlâmento tarafından yürür-lükten kaldırılması
90

R.G. 03.09.1999- 23805.
E. 1999/39, K.2000/23, Kt. 19.09.2000, R.G. 12.10.2000-24198.
92
R.G. 03.09.2000-23805.
93
R.G. 22.12.2000-24268.
94
R.G. 12.04.1991-20843 (Mükerrer).
91
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üzerine, benzer düşünce açıklamaları için TMK 8 ve TCK 312.
maddeleri yargı organları tarafından yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Türkiye’de yargının ifade özgürlüğünün geliştirilmesine
katkı sağladığını, bu konuda duyarlı olduğunu gözlemlemek
mümkün olmamaktadır. Kuruluşunun ilk yıllarında Anayasa
Mahkemesi, ifade özgürlüğünü sınırlandıran TCK 141 ve 142.
maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığı kararını vermiştir. 95 27
Mayıs Devrimini eleştirmeyi yasaklayan 5 Mart 1962 tarihli
Tedbirler Kanunu da Anayasa Mahkemesi Anayasaya uygun
bulmuştur. 96
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma yönünde siyasi
iradesini ortaya koyması, her alanda olduğu gibi demokrasi ve
insan hakları konularında da Avrupa Birliği standartlarına uyum
ihtiyacını gündeme getirdi. Bu ihtiyaç aynı zamanda
Türkiye’nin liberalleşme ihtiyacıdır. Liberalizmin temeli olan
insan kişiliğinin birinci değer olduğu varsayımının 97 Türkiye’nin temel referansı olduğunun Bakanlar Kurulu tarafından
Avrupa Birliği’ne sunulmak üzere kabul edilen Ulusal Programın önsözünde açıkça ifade edilmiş olması 98 umut vericidir.
Türk demokrasisinin temel sorun alanlarından olan ifade
özgürlüğü konusunda bu özgürlüğün kullanımına engel
oluşturan normların kaldırılması, ifade özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik anayasal, yasal ve idari güvencelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bazı düşüncelerini
açıkladıklarından dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin af/erteleme kanunlarıyla özgürlüklerine kavuşturulmaları yoluna
başvurmak yerine ifade özgürlüğünü sınırlandıran normların
kaldırılmasına yönelik bir suç olmaktan çıkarma hareketinin
95

E.1963/173, K.1965/40, Kt. 26.09.1965, AMKD, sy.4, s.266.
E.1963/17, K.1963/84, Kt. 08.04.1963, R.G. 17.07.1963-11456.
97
M. Erdoğan (1998), Liberal Toplum, Liberal Siyaset, s.2.
98
T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, http://www.abgs.gov.tr.
96
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başlatılması gerekmektedir. Yargının ifade özgürlüğü konusunda duyarlılığının arttırılması da diğer bir ihtiyaçtır.
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Genişleme Sürecinde AB İnsan
Hakları Politikası*
Christopher Brewin **

Beni davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İstanbul’a
gelmek benim için her zaman bir keyif olmuştur ve bu
konferansta Türkiye’deki insan haklarını geliştirme konusun-da
göstermiş olduğunuz heyecanı görmek harikulade bir şey.
Konferans süresince Sayın Büyükelçi Karen Fogg’un da burada olması, AB’nin konuya gösterdiği ilginin ciddiyetini kanıtlayıcı bir unsurdur.
Bildiğiniz gibi, 1999’un baharında Almanya’nın Başkanlık
döneminde Almanya, ardından gelecek aday ülke statüsü teklifiyle beraber Türkiye’deki reformlar için bir zaman plânı önererek AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır. Köln Sonuçları’ndaki taslak paragrafı esas olarak İsveç’ten ve Yunanistan’dan gelen itiraz neticesinde çıkarılmıştır.
1999 sonbaharında Finlandiya Başkanlığı, Amerikan diplomatik
desteğiyle birlikte, Ankara’yı, olumlu gelişmelerin ancak
Türkiye’nin kendi yapacaklarına dayalı olduğuna ikna ederek
*
Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
**
Keele Üniversitesi Öğretim Üyesi.
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aynı amacın peşinden gitmiştir. Atina ve Ankara’yı içeren bazı
son dakika diplomasilerinin ardından, AB’nin devlet ve hükü-met
başkanları Aralık ayındaki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin
adaylığının diğer aday ülkelerinkiyle aynı koşullarda olması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu, niyetin ciddiyetini göstermektedir. Ne var ki, her iki tarafın da bugün Almanlarca verilen
programa bağlı olmadığı gerçeği, iki taraftan gelen gecikmelere
yol açmıştır. Aralık 2000’deki Nice Zirvesi’nde Avrupa devlet
başkanları Türkiye’ye değinmeksizin yeni oylama formülleri ve
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası üzerinde fikir birliğine
vararak görüşmelere erken başlamayı beklemediklerini göstermişlerdir. Belki de kısmen AB’nin tavrına bir karşılık olarak,
Türkiye Ulusal Reform Programı’nın yayınlanması Şubat 2001’e
kadar gecikmiştir ve bu program, hayatî öneme sahip insan
haklarını sorunları konusunda kayda değer belirsizlikler
içermektedir. Bugün bunları ayrıntılı olarak tartışmak istemiyorum. Benim amacım her iki taraf adına daha hızlı ve daha fazla
istekli olunmasını savunmak olduğundan, gecikmenin bazı
nedenlerinden bahsederek başlayacağım.

Türk Korkuları
Avrupa insan hakları politikasını eleştiren Türkler haklı olabilirler. Reform Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, Cumhuriyet’in
lâik temellerine ve Türk anayasası ile kurulan bazı kurumlara
yönelik Batı Avrupa’da genel olarak beklenenden da-ha fazla
bir risk gerektirmektedir. İfade özgürlüğünü bir ör-nek olarak
alacak olursak, Avrupalıların gözünde bu, Kürt partilerine ve
İslâmî partilere Anayasa’nın 169. Maddesi tara-fından izin
verilenden daha fazla bir yasallık içermelidir.
Türkiye’deki bazı Kürtler, şüphesiz, kültürel ve bölgesel siyasî özerklik ve belki de tamamen ayrılma talebinde bulunarak
uzun süredir varolan sosyal, dilsel ve ideolojik bölünmüşlüklerinin üstesinden gelmek için kendilerini organize etmek adına
daha fazla ifade özgürlüğü kullanmak istemektedir. Kürt mil310
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liyetçiliğinin hem kapsadığı rakamlar hem de uluslararası etkiler
bakımından statüko için Bask, Valon veya İskoç milliyetçiliğinden çok daha ilerilere varan etkileri vardır. AB ve üye
ülkeleri için Türkiye’den Kürt siyasî partilerine ifade özgürlüğü
istemek çok şey istemektir. Yine teokratik İslâmî partilerinin de
Türk Anayasası ve adalet, eğitim ve dış işleri konusundaki Türk
politikaları üzerinde Kemalistlerden çok farklı görüşleri olacaktır.
Kısa bir süre önce, Erbakan bir koalisyon hükümetinin
başbakanıyken, bazı İslâm devletlerini ziyaret et-meyi tercih
etmiş, ancak Avrupa devletlerini tercih etmemiştir. AB, bazı
Kürtler ve bazı İslâmcılar tarafından yapılan taleple-rin
Türkiye’nin cumhuriyetçi anayasası için Jorg Haider’in partisinin
Avrupa Konseyi’nde alarma sebep olan Avusturya demokrasisine
yönelik tehdidinden daha büyük bir tehdit oluşturduğunu
anlamak zorundadır. Savaş sonrasında Federal Almanya
Cumhuriyeti tarafından hem faşist hem de komünist partilere
uygulanan yasak, Alman demokrasisinin hayatta kal-masını
sağlamak için gerekli görülerek mazur gösterilmiştir. Benim
şahsî görüşüm, Anayasa’nın ve kanunların daha fazla ifade
özgürlüğü vermesi hâlinde Türk siyasî parti sisteminin
kuvvetleneceği yönündedir, ancak burada temas etmek iste-diğim
nokta, orduda ve yargı çevrelerinde oluşturulan korku-ların
mantıksız olmadığıdır.
Türk ordusunun kendisi, Avrupa insan hakları normlarına
uyarak reform yapma baskısı altındadır. AB, silâhlı kuvvetlerin
hem siyasî hem de ekonomik alanda elinde bulundurdu-ğu
gücün büyük bir kısmını bırakmasını beklemektedir; böy-lelikle
silâhlı kuvvetler açıkça sivil hükümete tâbi olacaktır. Şu anda,
Millî Güvenlik Konseyi’nin yapısı, silâhlı kuvvetlere sivil
üyelerin karşısında bir oy çoğunluğu sağlamaktadır. Genelkurmay Başkanı protokolde Başbakan’ın ardında sırala-nıyor
olabilir, ancak yine de sivil olan Savunma Bakanı’nın önünde
gelmektedir. Üstelik, Türkiye’nin silâhlı kuvvetleri, ekonomide
bir demokrasi için olağan seviyeden çok daha fazla güç
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sahibidir. OYAK holding şirketinin büyüklüğü ve vergi
imtiyazları, TSKGV kurumunun silâh üretimi ve Türk
Telekom’un mülkiyeti konusunda ortaya konan ulusal gü-venlik
şartları burada belirtilebilir. Diğer taraftan Batı Av-rupalılar bu
olağandışı askerî hâkimiyetin Türklerin büyük bir çoğunluğu
tarafından kabul görmesi bakımından demok-ratik olduğu
şeklinde düşünebilirler. 1997’de yapılan bir an-kette % 71
oranında bir kesim generalleri parti liderlerinden daha az
yozlaşmış ve lâik cumhuriyetin bütünlüğünü koru-maya daha
fazla muktedir bulmuştur. Milletvekilleri ise geleneksel olarak
askerî bütçeyi fazla incelemeden alkışlarla kabul etmeye hazır
olmuşlardır. Erbakan, 1997 Şubat’ındaki “kadife darbe”de Millî
Güvenlik Konseyi’nin güvenini yitirdiğinde Başbakanlık’tan
alınmasını kabul etmiştir. İnsan hak-ları konulu bir konferansta,
bağımsız bir devletteki bireylerin eşit vatandaşlık ilkesine
ilişkin Kemalist anlayışın, aslında 1789 Fransız İhtilâli’nde
ortaya konan insan hakları doktri-nine, son zamanlarda Kuzey
Amerika’da ve Batı Avrupa’da gelişen ve örneğin
Korsikalıların grup haklarını belli belirsiz benimseyen
çokkültürlü söyleme olduğundan daha yakın ol-duğunu kabul
etmek makuldür. Kürtlerin ve İslâmcıların di-ğer Türklerle aynı
haklara sahip oldukları ve bir grup olarak fazladan hiçbir
hakları olmadıkları düşüncesi, 1792’deki Fransız Meclisi’nde
Marquis de Clermont-Tonnerre tarafın-dan Yahudiler için
söylenenlerle tam olarak aynıdır:
Yahudilere ayrı bir millet olarak verilmesi gereken her şeye
karşı çıkılmalı ve birey olarak verilmesi gereken her şey verilmelidir.
Yargı da, insan hakları talepleri yargının bireylerin haklarını
korumada daha fazla bağımsız olmasını sağlama biçiminde
ortaya çıkmasına rağmen, bu taleplerin muhtemel etkilerinden
korkması için sebepleri olan bir kurumdur. Komisyon, Devlet
Güvenlik Mahkemeleri’ne yapılan atamalarda ordunun etkisini
ve Adalet Bakanı ile Müsteşarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek
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Kurulu’nun mevcudiyetini eleştirmiştir. Avrupa Adalet
Divanı’nın kararlarından alıntılar yapan Komisyon’un 1998
tarihli raporu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin “davalılara
âdil bir yargılama” sunmadığını söylemek-tedir. Yine, bu
duruşmalarda tekrardan ifade edilen korkula-ra rağmen, silâhlı
isyan
koşullarında
normal
araştırma
yön-temlerinin
uygulanmasının imkânsız olduğunu kabul etmek mantıklı
görünmektedir. Tanıkların misillemeyle karşılaşma korkuları
olduğunda, polisin hüküm için tek kanıt olarak zorla alınan
itiraflara bağlı olması ihtimali yüksektir. Kuzey İrlanda’da
Diplock mahkemeleri Birleşik Krallık tarafından devletin
terörist olarak gördüklerini yargılamak üzere kurul-muştur ve
bu da Birleşik Krallık’ı Strasbourg İnsan Hakları Komisyonu’na
en fazla davanın getirildiği ülke yapmıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından dışarıdan
hüküm verilmesi, Avrupa insan haklarının etkisi – bu seferinde
devlet egemenliği ve yargı ve yürütme güçlerinin üzerindeki –
konusundaki Türk korkularının üçüncü kaynağıdır. 2000 yılının
sonu itibariyle, Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne Türkiye aleyhine 3000 dava getirilmiştir.
Türkiye’nin Mahkeme’nin karar verme yetkisini tam olarak
kabul ettiği on yıllık dönem, Türkiye’nin Güneydoğu-sunda
PKK ile yapılan kanlı mücadeleye ve Kıbrıs’ın Kıbrıs Rumları
ve Kıbrıs Rum Hükümeti tarafından Avrupalılaştır-maya
çalışılması sorunuyla çakışmıştır. Türk hükümeti bugü-ne dek
Mahkeme’nin kararlarına genel olarak uymuştur; hat-ta Türk
Anayasası sorgu altına alındığında bile (Dava no 133/1996/752/
1151, Türkiye Birleşik Komünist Partisi ve Diğerleri
Türkiye’ye Karşı Davası). Ne var ki, Öcalan olayındaki proaktif
hareket ve 8 Temmuz 1999’da on beşi bulan Türkiye
aleyhindeki kararların hızı konusunda eleştiriler olmuştur. Bazı
Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından Türkiye
aleyhine açılan davalarda, Loizidou davasında ve Kıbrıs
Türkiye’ye karşı davasında (no 15781/ 94), Türk yetkililerin
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mahkemenin verdiği, Kıbrıs Rumlarının Türkiye’nin Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kararlılığını tanımaya siyasî bir
ilke olarak bağlı olduğu, Kuzey Kıbrıs’taki mülkiyetlerini elde
etmelerine engel olanın Türkiye olduğu yönündeki kararına
uyma zorunluluklarını yerine getirmeleri ihtimal dahilinde
değildir. Aynı şekilde siyasî bir uzlaşma olmaksızın Türkiye’nin
AB’nin dört özgürlüğünün Kıbrıs’ın tamamına uygulanabilir
olmasını kabul etmesi de mümkün görünmemektedir, çünkü bu
Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türk kesiminde mülk edinmesi
anlamına gelecektir.

Avrupa Birliği ve Erteleme
AB’nin İskandinavya ve Avusturya’ya doğru genişlemesinde
İnsan Hakları hiçbir rol oynamamıştır. İlginçtir, eski faşist
devletler olan Yunanistan ve İberya devletlerine 1 doğru gerçekleşen bir önceki genişlemede de insan hakları küçük bir rol
oynamıştır. Komisyon’un Yunanistan’daki uygulama konusundaki olumsuz görüşü ortadan kalktıktan sonra, üye
devletler, bu eski faşist devletlerden insan hakları konusundaki
iyi sicillerini göstermelerini talep etmemişlerdir. Tam aksine,
üye devletlerin tarımda uzun geçiş dönemlerine hemen başlama
konusundaki isteklilikleri, bu ülkelerin yeni ve kırılgan
demokrasilerinin İspanya’da faşist bir darbeye ve Portekiz’deki
bir komünizm tehdidine karşı ayakta kalmalarına yardımcı
olmasının yanı sıra, gümrük tarifesi korumasındaki kaybı
tazmin etmek için yeterli miktarda yabancı yatırım getirmiştir.
Eski komünist Orta ve Doğu Avrupa devletlerinde, AB, daha
önce üçüncü dünya ülkelerine tutarsız bir biçimde uygulanan bir
koşullar doktrini geliştirmiştir. Bu, yeni liberalleşen devletlerin,
karşılığında öncelikle Avrupa Pazarı’na girebilmeleri ve
sonrasında da uzun süreli üye kalabilmeleri için hem azınlıklara
hem de komşularına iyi dav-ranmalarını gerektirmiştir. Çoğulcu
bir ekonomiye geçişin maliyetleri çoğunlukla söz konusu ülkenin
1

İber Yarımadası üstünde yer alan Portekiz ve İspanya kastediliyor (Ed.).
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üzerine yıkılmak-taydı, böylelikle üye devletler, Doğu ve Batı
Avrupa’yı birleş-tirme şeklindeki tarihi fırsat ve vazife
konusunda o kadar da hevesli olmayan seçmenlerine yeni
vergiler getirmek zorunda kalmıyorlardı. Bu ucuz politika
bugüne kadar Batı Avrupa’da işe yaramıştır, ancak Güneydoğu
Avrupa’da yaramamıştır.
Türkiye’nin durumunda, Avrupa’nın, müzakerelerin başlayabilmesinden önce Türkiye’nin insan hakları konusundaki
sicilini iyileştirmesi gerektiği şeklindeki ısrarı, şüphesiz Konsey’den elde edilebilen en fazla şeydi. Bu, Avrupa kamuoyunun
Türkiye’nin adaylık başvurusuna gösterdiği kayıtsızlığa
fazlasıyla etkilenmeye açık, Parlâmento’da önerilen her şeyden
daha iyiydi. İnsan haklarının talep edilmesi, Türk militarizminden ve NATO üyeliğinden rahatsız olan sol kanattakilerle
Avrupa’nın Hristiyan mirasını isteyen ve 65 milyonluk fakir bir
ülkenin üyeliğini 100 milyonluk Doğu Avrupa halkına yönelik
büyüme hareketi için çok fazla olduğunu düşünen siyasî sağ
kanattakileri birleştirmiştir. Türkiye kendi siyasî ve ekonomik
problemlerini çözene kadar bekleme poli-tikasında bir
riyakârlık öğesi vardır. AB, Türkiye’deki insan haklarını ve
doğrudan yatırım seviyelerini iyileştirme konusunda ciddî
olsaydı, daha geç değil de daha yakın tarihli üyelik ihtimalinin
siyasî ve ekonomik reformları arttırmak isteyen Türkiye’deki
unsurları teşvik etme olasılığı Helsinki poli-tikasından daha
fazla olacaktı.

Türkler İçin Reform Sebepleri
Genel olarak, Avrupa yasalarının hem ticaretteki hem de insan
haklarındaki hâkimiyeti, herkes için milliyetçiliğe dönüşten
daha iyidir. Bu, milliyetçilerin farklı bir dinden veya milletten
olmaları sebebiyle, insanların çiftliklerini ve yaşam-larını
ellerinden aldıkları Balkan deneyiminden çok daha de-rine iner.
Eğer Alman milliyetçileri, Kant’ın memleketi Kö-nigsberg’in
ve bir zamanlar Almanya veya Almanlar tarafın-dan sahip
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olunan toprakların geri verilmesini isteyecek olsa-lardı, herkes
huzursuz olurdu. Alman ve diğer Avrupalı siya-sî liderlerin
ulusal para birimlerini Euro’ya dönüştürme, tica-rette ve insan
haklarında Avrupa düzenlemelerine saygı duy-ma, ticarete
engel teşkil eden rollerini ortadan kaldırırken sı-nırlara saygı
gösterme konusundaki isteklilikleri, milliyetçili-ğe veya
medeniyetlerin çatışmasına dayalı herhangi bir siyasî çözüme
tercih edilebilir olan uluslararası bir çevre yaratır.
Türkiye’de demokratik reform, hukukun üstünlüğü, insan
hakları ve azınlıkların korunması ve onlara saygı duyulması –
yalnızca anlaşmalarda belirtilen değil, tüm azınlıklar – sizin için
olduğu kadar dost bir Avrupalı olarak benim için de önemlidir.
Aslan Gündüz’e göre, tüm ilgili çevreler bugün yargının AB
talimatlarına göre iyileştirilmesi gerektiği konusunda
hemfikirdirler ve Yüksek Koordinasyon Kurul’unun raporu,
yargıda acil bir reform çağrısında bulunmaktadır. Kemalist
kesim için, Türkiye ne kadar Avrupa’ya entegre olursa, lâik
cumhuriyetçiliğin Anayasa’nın temeli olarak varolmasının
garantisi o kadar fazla olacaktır. Çeşitli İslâmcı gruplar için,
kendi ülkelerinin siyasî sürecine katılma hakları söz konusu
olacaktır. İstanbul ve Ankara’daki İslâmcı belediye
başkanlarının başarı listeleri, bana göre, mevcut ana akı-mı
temsil eden partilerinden daha fazla seçmenlerine yakın
görünen siyasetçilerle nelerin başarılabileceğinin göstergesidir.
Kürtler içinse, temsil edilme haklarının onları kültürel özerkliğe
götürmesi gayet mümkündür ve bu da siyasî özerk-lik için
muhtemel talepleri beraberinde getirebilir. Benim kendi
tahminim, amaçları ve organizasyonları bakımından onların
bölünmüş olarak kalma ihtimallerinin daha fazla ol-duğu ve
yeterli sayıda insanın mevcut uluslararası sınırların ötesinde bir
Kürdistan yaratma girişiminde mevcut olan bedelleri ödemek
yerine, Türkiye’yi anavatanları olarak kabul etmeyi tercih
edeceği şeklindedir. Eğer bunun yerine Türk vatandaşı olmayı
reddetme temelinde birleşecek olurlarsa, bu durumda, statükoyu
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devam ettirmek için gerekecek olan bas-kı, Türkiye’yi ağır bir
biçimde zayıflatacaktır.

Avrupalılar İçin Reformu Desteklemenin Sebepleri
Türkiye’deki başarılı siyasî reform, Türk ekonomisine, ülkenin
coğrafî konumundan, iyi eğitimli ve gençlerden oluşan iş
gücünden ve kalkınma oranından etkilenecek olan doğrudan
yatırımı arttıracaktır. Batıya yöneliminde emin olan istikrarlı bir
Türkiye, Avrupa’nın Ortadoğu’dan Kafkaslar’a ve Balkan-lar’a
kadar olan komşu bölgeleri istikrarlılaştırma amacını başarmada muazzam bir etken olacaktır. Avrupa Toplulu-ğu’nun
üye olarak fakir Akdeniz ülkeleri olan Yunanistan, Portekiz ve
İspanya’yı üyeliğe kabul ederek aldığı riskin kendisi bu
ülkelerin kötü insan hakları kayıtlarını liberal demokratik
normlara bağlılık şekline getirmiştir. Türkiye’nin kendisini
iyileştirmesini bekleme şeklindeki mevcut durumda bile,
Brüksel Türkiye’yi lâik bir İslâmî devlet olarak karşılayan bir
açıklamayla hâlihazırda AB’ye girmiş olan 13 milyon Müslüman’ın kendilerini özdeşleştirebileceği memurları ve siyasetçileri kazandırabilirdi. Şu anki üye ülkelere kıyasla, Türki-ye
nüfus olarak Almanya’dan sonra ikinci, Hristiyan tarihî
eserlerinde İtalya’dan sonra ikinci, Helenistik tarihî eserlerinin
önemi ve sayısı bakımından Yunanistan’dan sonra ikinci ve
ordusunun büyüklüğü bakımından Fransa’dan sonra ikincidir.
Bir İngiliz olarak, Birleşik Krallık’ın üyelik başvurusu-nu AET
tarafından yeterince Avrupalı olmadığımız ve fazla Amerikan
yanlısı olmamız sebebiyle iki defa reddedildiğini hatırlatmak
isterim.
İkinci olarak, Avrupa Birliği Türkiye’nin reform sürecindeki
güçlüklere ve gecikmelere daha fazla anlayış gösterebilirdi.
Belki de bu noktada eski emperyalist Avrupa devletlerinin insan
hakları konusundaki gayet yeni olan düşkünlüklerinin kısmen,
kendi kötü insan hakları geçmişimize yönelik bir tepki
olduğunu hatırlamakta yarar vardır. AB’nin Brüksel’deki
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kurumları ve Strasbourg’daki İnsan Hakları Mahkemesi, Hitler
tarafından körüklenen nefret olmadan varolmayacaktı. AET
ülkelerinin Doğu Avrupa’daki insan haklarını arttırmak için
sınırlı ‘Basket 3’e karşılık olarak Doğu Avrupa’daki yeni
sınırları tanıdıkları Helsinki süreci, Başkan Carter’ın Vietnam
sonrası insan haklarına gösterdiği düşkünlük ve Alman
hükümetinin Federal Cumhuriyet’in sınırları dışındaki
Almanlara yönelik endişeleri olmadan söz konusu olamazdı.
AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) 1990’dan sonra
1975 Helsinki süreci tarafından oluşturulan temeller üzerine
kurulmuştur, çünkü azınlıklar ve sınırlar tehdit altındaydı.
Bireylerin
uluslararası
mahkemelerden
düzeltme
isteyebilmeleri, devletlerin yanı sıra bireylerin de uluslararası
kanunlara tâbi oldukları ve devletlerin kendileri yerine
vatandaşların adına dava açabilmeleri şeklindeki yeni
doktrinler, Batı Avrupa içindeki yoğun muhalefete rağmen,
yavaşça ve ihtiyatla geliştirilmiştir. AET bir insan hakları
topluluğundan çok, bir tacirler topluluğu olarak kurulmuştur;
yirmi otuz yıl boyunca Strasbourg’daki İnsan Hakları
Mahkemesi, o yıllarda sınırlayıcı olan Komisyon’un ve
Bakanlar Kurulu’nun çifte filtresinden geçebilen az sayıdaki
davayla ilgilenen yarım günlük bir mahkemeydi. Diplomatik
ihtiyat, en az hukuk bilgisi kadar hikayenin bir parçası olmuştur. Müsaadenizle insan haysiyetine ilişkin kaygının nasıl
belirli millî çıkarlarla hafifletilmek durumunda olduğunu
göstermek için size Avrupa Sözleşmesi’nin 8. maddesinden
küçük bir örnek vereceğim. 8. maddedeki mahremiyet hakkı,
“ülkenin ekonomik refahı” için buna gerek duyulduğunda göz
önüne alınmayabilir. Bu ciddî kısıtlama, zengin Britanya
vatandaşlarının özel mektuplarda ülke dışına dolar çıkarmalarını engellemek için getirilmiştir. Bugün bu Birleşik Krallık
hükümeti için bir sorun değildir; ancak Türk hükümetinin
uluslararası anlayışa ve desteğe ihtiyaç duyduğu Kıbrıs ve doğu bölgeleri sorunları vardır. Avrupalı hukukçuların ve diplomatların 1948’de Britanya hükümetine bazı acil ihtiyaçları
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sebebiyle gösterilen aynı anlayışı temel alabilmeleri hâlinde,
Türk hükümetini ve Türk halkını insan haklarının uluslarara-sı
koruyuculuğunun kendilerinin yararına olduğunu göster-me
ihtimalleri bugün daha yüksektir.

Sonuç
Türklerin reform konusundaki heyecanlarının her iki tarafın da
çıkarlarını korumaya yönelik sürekli ihlaller ile beraber daha
geç değil daha erken bir tarihte üyeliğe kabul vaadiyle Avrupa
tarafından tanınacağı şeklinde bir sonuca varmak isterim.
Başkanlığı döneminde Berlin’in hızlandırılmış bir zaman plânı
ya da hızlı reformları erken üyeliğe ve Kıbrıs konusunda
Yunan-Türk anlaşmasına bağlama konusundaki yarış hâlâ
geriye dönebilir. Bu arada, korkarım, Avrupa hükümetleri,
kurumları ve kamuoyu, görüşmeleri insan hakları, Ege ve Kıbrıs
gibi güç sorunların çözümüne kadar erteleyerek başka bir uzun
hatalar zincirine düşmektedir. Umarım beni yanıltırsınız ve
reform geçiren bir Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğini
kutlamak için tekrar davet edersiniz.
Çeviren: Serkan Göktaş
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IV. BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA
TÜRKİYE: DEĞİŞEN VE
DEĞİŞMEYEN

320

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

321

Bekir Berat Özipek

Türkiye’nin Hukuk Devleti Sorunu:
Hukukun Evrensel Üstünlüğüne
Karşı Devletin Anayasal Üstünlüğü *
Yavuz Atar **

Anayasamızda hukuk devleti (m.2) temel ilkeler arasında yer
almış ve hukuk devletinin gereklerine de (m.11, 36, 38, 125,
138 ve diğer hükümler) yer verilmiş olmakla birlikte, anayasanın temel felsefesi ve genel yaklaşımına büyük ölçüde devletin üstünlüğü düşüncesi egemendir. Devlet âdeta halktan bağımsız bir aygıt hâline gelmiştir. Anayasal-siyasal sistemimi-ze
egemen olan devletin üstünlüğü anlayışını bireysel özgür-lükler
bakımından daha da sakıncalı hâle getiren bir husus ise,
“devletin siyasal taraflılığı”dır.
Anayasanın Başlangıcında çok açık olarak görülen bu yaklaşım, maddelerinde iyice pekiştirilmiştir.
Devletin üstünlüğü düşüncesi aslında hukuk sistemimizin
bütününe egemendir ve hatta Anayasadaki durumdan daha da
vahimdir. Bunun açık göstergelerini sıralayacak olursak;
-Kutsal (ya da yüce) devlet anlayışı,
-Anayasadaki hürriyet-otorite dengesizliği,
-Türk hukukuna kamu hukuku kurallarının egemen olması,
*

Liberal Düşünce, Güz 2001, Sayı 24, s. 166-184.
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

**
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-Hak ve hürriyetler alanını düzenleyen temel kanunların
askerî darbe ya da muhtıra dönemlerinde kökten değiştirilmesi,
-İdarî alandaki hukukî düzenlemelerin ve uygulamanın
merkezi ve bürokratik devlet zihniyetine dayalı olması,
-Meslekî kuruluşların idarî bir örgütlenme yapısına sahip
olması,
-Devletçi ceza politikası ve ceza kanunlarında yer alan düşünce suçları,
-Zaman zaman yargı organlarının da devletçi bir tutum içine
girmesi
gibi faktörlerdir.
Bu çalışmada, hukuk devleti ilkesinin anlamı ve Anayasadaki görünümüne genel olarak göz attıktan sonra, esas itibariyle, Türk anayasal-siyasal sisteminde “devletin üstünlüğü”nün başlıca göstergeleri üzerinde durulacaktır.

I. Hukuk Devleti İlkesi ve Anayasadaki Görünümü
A- Kavram
Hukuk devleti, devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına dayandığı ve vatandaşların da hukukî güvenlik içinde
bulunduğu bir sistemdir 1 . Hukuk devleti “hukuku olan devlet”
ya da “devletin koyduğu hukuk” değil, “huku-kun egemen
olduğu devlet”tir ve siyasal bir idealdir. 2 Hukuk devletinin
amacı, yönetim yetkisinin keyfî kullanımının yarattığı tehlikeyi
asgarîye indirmek; istikrarsız, açık olmayan ve geçmişe dönük
kuralların neden olduğu kişisel hürriyet ve onur ihlâllerini
engellemektir. 3 Bu sebeple, devletin hukuk kurallarıyla bağlı
1
Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1998, s.89; Soysal, Mümtaz,
100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul 1986, s.243.
2
Erdoğan, Mustafa, Anayasal Demokrasi, Ankara 2001, s.93-97.
3
Erdoğan (2001a), s.93.
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sayılmadığı “polis devleti” anlayışından, va-tandaşların devlete
karşı güven duydukları ve kendi kişilik-lerini geliştirebildikleri
bir hukukî güvenlik ortamını garanti eden hukuk devleti
anlayışına ulaşılmış olması anayasacılık düşüncesi bakımından
oldukça önemli bir aşamadır.
Anayasa Mahkemesi de hukuk devletini benzer şekilde tanımlamıştır: 4 “Hukuk devleti ilkesi, insan haklarına saygılı ve
bu hakları koruyucu âdil bir hukuk düzenini kuran ve bunu
devam ettirmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kurullarına ve Anayasaya uygun, bütün eylem ve
işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet demektir.”

B- Hukuk Devletinin Gerekleri
1. Devlet Organlarının Hukukla Bağlı Olması
a) Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Hukukla
Bağlı Olması
Hukuk devletinin temel gereği, başka bir ifadeyle varlık şartı
devletin bütün işlemlerinin hukuka bağlı olmasıdır. Devletin
hukukî açıdan üç temel fonksiyonu ve bunları yürütmekle
görevli üç temel organı vardır: Yasama fonksiyonu yasama
organınca, yürütme fonksiyonu yürütme organınca ve yargı
fonksiyonu da yargı organınca yerine getirilir. O hâlde dev-letin
hukuka bağlılığı, yasama, yürütme ve yargı işlemlerinin hukuka
bağlı olması anlamına gelir.
Yasama organının hukuka bağlılığı esas itibarîyle Anayasaya bağlılığı demektir. Anayasanın 11. maddesinde de, Anayasa hükümlerinin “yasama organını bağlayan temel hukuk
kuralları” olduğu belirtilmiştir. O hâlde yasama organı olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasaya aykırı işlem yapma4

E.1976/1, K.1976/28, K.T. 25.5.1976, AMKD., Sayı 14, s.189; Benzer kararlar
için bkz. E.1985/31, K.1986/11, K.T. 27.3.1986, AMKD., Sayı 22, s.120;
E.1990/20, K.1991/17, K.T. 21.6.1991, AMKD., Sayı 28, Cilt 1, s.100.
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malıdır. Meclisin vatandaşlarla ilgili düzenlemeleri kanunla
yapması gerektiğinden özellikle kanunların Anayasaya aykırı
hükümler içirmemesi gerekir. Nitekim Anayasanın 11. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “kanunlar Anayasaya aykırı olamaz”.
Yürütme organının hukuka bağlılığı, yürütme organının
Anayasaya ve kanunlara bağlı olmasını ifade eder. Anayasanın
8. maddesine göre, yürütme yetkisi ve görevi Anayasaya ve
kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Anayasanın
11. maddesine göre de, Anayasa hükümleri, yürütme organını
ve idarî makamları bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Pozitif
kaynağı Anayasanın bu hükümleri olan “idarenin kanuna
bağlılığı ilkesi” anayasa ve idare hukukunun önemli bir
kuralıdır. Yürütme organının hukuka bağlılığı, yürütmenin
bütün işlemlerinin kanuna dayalı olarak yapılmasını ve
kanunlara uygun olmasını zorunlu kılar. Dolayısıyla, yürütme
organı Anayasaya ve kanunlara aykırı düzenleyici ve bireysel işlemler yapmamalıdır. Tüzükler Anayasaya ve kanunlara, yönetmelikler Anayasaya, kanunlara ve tüzüklere, bireysel işlemler ise
bunların hepsine uygun olmalıdır. Yürütme organının hukuka
bağlılığı, bireyler hakkında somut işlem yapması nedeniyle
uygulama bakımından çok büyük öneme sahiptir.
Yargı organının hukuka bağlılığı ise, mahkemelerin, Anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun olarak karar vermesi anlamına gelir (AY.m.138). Anayasanın 11. maddesinde de,
Anayasa hükümlerinin yargı organlarını bağlayan temel hukuk
kuralları olduğu belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi, anayasaya
aykırılık iddiasıyla önüne getirilen kanunları denetlerken
bunlarla bağlı olmayıp, Anayasa hükümleri ile bağlıdır.

b) Devlet Organlarının Bağlı Olacağı Hukukun Niteliği
ve Kapsamı
Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, hukuk devletinde
egemen olması gereken hukuk, insan hak ve hürriyetlerini tanıyan, vatandaşlar için hukukî güvenlik sağlayan, âdil ve evrensel
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standartlara uygun bir hukuktur. 5 O hâlde hukuk devletinin
kapsamında bulunan kurallar, devletin koyduğu hukuk, yani
kanunlar ya da mevzuattan ibaret değildir.
Devlet organlarının bağlı olduğu hukukun kapsamında pozitif
hukuka dahil kurallar ile hukukun genel ilkeleri yer alır.
Pozitif hukuk: Pozitif hukuk devletin yetkili organları tarafından konulmuş ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının
bütünüdür. Örneğin, Türk pozitif hukuku başta Anayasa olmak
üzere, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, Türkiye’nin
katıldığı milletlerarası antlaşmalar, tüzükler ve yönetmeliklerde
yer alan kuralların tamamından oluşur. O hâlde kural olarak
devletin bütün organları Türk pozitif hukuku içinde yer alan
kurallarla bağlıdırlar. Ancak, yasama organı kanun yaparken,
Anayasa Mahkemesi ise kanunları denetlerken sadece Anayasa
hükümleri ile bağlıdırlar.
Öte yandan, anayasa hukukundaki anayasa teamülleri ile
pozitif hukukun kabul ettiği örf ve adet kuralları ve diğer teamüller de ilgili makamları bağlayıcı niteliktedir.
Hukukun genel ilkeleri: Hukuk devletinde devlet organlarının bağlı olacağı kurallar pozitif hukukla sınırlanamaz. Zira,
hukuk devleti, “kanun devleti” demek değildir.
Anayasa, “hukukun genel ilkeleri”nden doğrudan doğruya söz
etmemiştir. Bununla birlikte, Özbudun’un belirttiği gibi, 6
Anayasanın 138. maddesinde yer alan, “hâkimler... Anayasa-ya,
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm
verirler” hükmü, anayasa yargısı da dahil olmak üzere her
düzeydeki hâkimlerin yazılı kuralların yanında, hukukun genel
ilkelerini de dikkate almalarını zorunlu kılmaktadır. Ay-rıca,
hukukun genel ilkelerine bağlılık, hukuk devleti kavra-mının
içinde zaten mevcuttur. Esasen asıl amacı adaleti ger5
6

Erdoğan (2001a), s.93-94.
Bkz. Özbudun (1998), s.95-96.
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çekleştirmek olan hukukun, iyi niyet, hakkın kötüye kullanılmaması, kazanılmış haklara saygı, mücbir sebep, kanunların geriye
yürümezliği gibi “hakkaniyet kuralları”nı dışlaması mümkün
değildir. Dolayısıyla, hukukun genel ilkeleri sadece hâkimleri
değil, bütün devlet organlarını bağlayıcı niteliktedir. Hâkimler de
Anayasanın 2. maddesinde pozitif bir kural olarak yer alan
“hukuk devleti”nin anlamını belirlemeye çalışırken, hukukun
genel ilkelerini kullanabileceklerdir. Ancak hâkim, verdiği kararın pozitif dayanağı olarak “hukuk devleti”ni düzenleyen
Anayasanın 2. maddesini göstermelidir.
Özbudun’a göre 7 , Hukukun genel ilkelerinin bir başka pozitif
dayanağı, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü’nün 38.
maddesidir. Bu madde, “uygar milletlerce tanınmış genel hukuk
ilkeleri”ni hukukun kaynakları arasında göstermiştir. Hukukun
genel ilkeleri arasında, ahde vefa, hakkın kötüye kullanılmaması,
kazanılmış haklara saygı, sebepsiz zenginleşme, gecikme faizi,
verilen zararın tazmini, kesin hükme saygı, kimsenin sahip
olduğu haktan fazlasını devredememesi, kimsenin kendi
davasında hâkim olamaması, kanunların geriye yürümezliği,
devlete güven, özel kural - genel kural çatışmasında özel kuralın
uygulanması gibi ilkeler sayılmaktadır. 8 Esasen bu ilkeler tek tek
ele alındığında birçoğunun Anayasa ve kanunlarda da pozitif dayanağı-nı bulmak mümkündür. Örneğin, “verilen zararın tazmini” il-kesi Anayasada (m.40/2, 125/son) ve Borçlar Kanununda da (m.41 vd.) açıkça yer almıştır. Ancak bu ilkeler pozitif
hukuk içinde yer almasa dahi dikkate alınması gereken ilkelerdir.
Anayasa Mahkemesi de birçok kararında, 9 hukukun genel
ilkelerini “hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimse-yip

7

Özbudun (1998), s.96.
Özbudun (1998), s.96-97; Yüzbaşıoğlu, Necmi, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul 1993, s.18-24.
9
Örneğin, E.1963/166, K.1964/76, K.T. 22.12.1964, AMKD., Sayı 2, s.291;
E.1985/31, K.1986/11, K.T. 27.3.1986, AMKD., Sayı 22, s.119-120.
8
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uyduğu ilkeler” şeklinde tanımlamış ve kararlarında bu il-kelere
de yer vermiştir.
Hukukun genel ilkeleri arasında sayılan “kazanılmış haklara saygı” ilkesi özellikle birey haklarının korunması bakımından büyük öneme sahiptir ve Anayasa Mahkemesi kararları
arasında da özel bir yer tutmaktadır.

2. Birey Hak ve Hürriyetlerinin Tanınması ve Korunması
Hak ve hürriyetlerin tanınması: Hukuk devletinin en önemli
unsurlarından birisi de kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin
hukuken tanınması ve koruma altına alınmasıdır. Temel hak ve
hürriyetlerin tanınması, her şeyden önce bunların güvenceleriyle birlikte anayasal düzenlemeye kavuşturulmasıyla olur.
Ayrıca temel hak ve hürriyetlerin fiilen kullanılabilmesi ve
gerçekleştirilebilmesi için gerekli kanunî düzenlemelerin de
yapılması gerekir. Nitekim 1982 Anayasası, bireylerin temel hak
ve hürriyetleri kişi hakları, sosyal haklar ve siyasi haklar şek-linde
üç bölüm hâlinde (m.12-74) düzenlemiş ve tanımıştır. Ne var ki,
Anayasa, demokratik anayasalardan farklı olarak hak ve
hürriyetlere ciddî sınırlamalar getirmiştir. İnsan haklarına ilişkin
milletlerarası sözleşmeler de ülkemizce kabul edilmiş olmakla
birlikte, bunlar etkin bir şekilde uygulanamamaktadır.
Hakların korunması: Hukuk devletinde hak ve hürriyetlerin
tanınması yeterli değildir, aynı zamanda hakların devletçe korunması ve hak arama yollarının açık tutulması da gerekir.
Anayasanın 40. maddesi “temel hak ve hürriyetlerin korun-ması”
başlığı altında şu hükme yer verilmiştir: “Anayasa ile ta-nınmış
hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama
geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Kişinin, resmî görevliler tarafından vaki haksız
işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe taz-min
edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücû hakkı saklıdır
(f.1). Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve
mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorun-dadır (f.2).”
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Öte yandan, Türkiye’nin de kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi uyarınca kamu makamlarınca hakları ihlâl edilen
bireylerin iç hukuk yollarını tükettikten sonra Av-rupa İnsan
Hakları Mahkemesine başvurma hakları vardır.
Hak arama hürriyeti: Hukuk devletinde bireylerin hiçbir
engelle karşılaşmadan haklarını arayabilmeleri gerekir. Nitekim
Anayasanın “hak arama hürriyeti”ni düzenleyen 36. mad-desine
göre, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve
savunma ile âdil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mah-keme,
görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.”

3. Bireylerin Hukukî Güvenlik İçinde Olması
Hukuk kurallarının belirliliği: Hukuk devletinde vatandaşlar
hukukî güvenlik içinde olmalıdırlar. Hukukî güvenliğin temel
şartı, vatandaşların hangi kurallara tâbi olduklarını önceden
bilmeleri ve davranışlarını ona göre ayarlayabilmeleridir.
Bunun için de hukuk kurallarının belirli olması gerekir. Hukuk
kurallarının belirliliği devletin pozitif hukukunu oluşturan bütün
kuralların vatandaşlara duyurulmasıyla sağlanır. Nitekim Türk
hukuku bakımından, kanunların ve diğer düzenleyici işlemlerin
Resmî Gazetede yayımlanması kuralı, belirlilik ilkesini
gerçekleştirme
amacına
yöneliktir.
Resmî
Gazetede
yayımlanması mecburî olmayan kural ve işlemlerin ise,
ilgililere bildirilmesi zorunludur.
Hukukî istikrar: Hukukî güvenliğin bir diğer şartı hukuk
kurallarının istikrarlı olması, yani sık sık ve keyfî olarak değiştirilmemesidir. 10 Hukukî istikrar hukuk kurallarının gerekli olan
durumlarda değiştirilmesine engel değildir. Kuşkusuz hukuk
kurallarının toplumsal değişmeye uydurulması da bir zorunluluktur. Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler hukuk kurallarının değişmesini gerekli kılar. O hâlde ekonomik, sosyal,
10

Erdoğan (2001a), s.109.
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teknolojik vb. gelişmeler doğrultusunda hukuk kuralları değiştirilmeli, ancak bu faktörler ortaya çıkmadan ve keyfî olarak
hukuk kurallarıyla oynanmamalıdır. Örneğin, vergi oranları bireylerin ekonomik ve ticarî faaliyetlerinin plânlanması ve sürdürülmesi bakımından önemli bir etkendir. Dolayısıyla, vergi
oranlarının çok sık ve keyfî olarak artırılması bu faaliyetleri
olumsuz şekilde etkiler. Yine suç oluşturan fiillerin suç ve cezalara ilişkin ilkelerle bağdaşmayacak şekilde sık sık değiştirilmesi
bireyleri, hangi fillerin suç olduğu ve nasıl davranmaları gerek-tiği
konusunda ciddî tereddütlere sevkeder.
Kazanılmış haklara saygı: Hukukun genel ilkeleri arasında
yer alan kazanılmış haklara saygı, yani kazanılmış hakların korunması hukukî istikrarın da önemli bir unsurudur. Kazanıl-mış
hak, yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olarak kişiler le-hine
doğmuş bulunan hukukî durumlardır. Kazanılmış haktan söz
edebilmek için hakkın bütün sonuçlarıyla fiilen elde edil-miş,
gerçekten kazanılmış olması gerekir. Tamamlanmamış hukukî
durumlar, kişiler lehine hak yaratmazlar. Hukukta hakları
kazanmanın yolları ise kurallarla belirlenmiştir. 11
Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında “kazanılmış haklara
saygı” ilkesine ilişkin olarak şu görüşlere yer vermiştir:
“Kazanılmış hakların tanınması ve korunması hukuk devletlerinde benimsenen bir ana hukuk kuralıdır. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında bu kuralı ortadan kaldıracak hiçbir
hüküm yoktur; olabilmesi de düşünülemez.” 12 Kazanılmış bir
haktan söz edebilmek için hakkın edinildiği anda yürürlükte
olan kurallara uygun şekilde ve bütün sonuçlarıyla fiilen elde
edilmiş olması gerekir. 13 Kanunlara aykırı durumlara
dayanılarak kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz. 14

11

Erdoğan (1999), s.109-110; Özbudun (1998), s.97-98.
Bkz. E.1963/106, K.1963/270, K.T. 11.11.1963, AMKD., Sayı 1, s.473.
13
Bkz. E.1986/3, K.1986/15, K.T. 3.7.1986, AMKD., Sayı 22, s.175.
14
Bkz. E.1985/1, K.1986/4, K.T. 25.2.1986, AMKD., Sayı 22, s.52.
12
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Kanunî hâkim güvencesi: Kanunî hâkim güvencesi, bir kişinin kanunen yargılanması gereken mahkeme dışında başka bir
mahkemece yargılanamamasını, yani suçun işlenmesi anında o
davaya bakmakla görevli mahkeme tarafından yargılanmasını
ifade eder. Buna göre, işlenmiş bir suç için yeni bir mahkeme
kurulması ya da hâkim atanması söz konusu ol-mamalıdır.
Anayasanın “kanunî hâkim güvencesi”ne ilişkin 37. maddesine
göre, “hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahke-meden başka bir
merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanu-nen tâbi olduğu
mahkemeden başka bir merci önüne çıkar-ma sonucunu
doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mer-ciler kurulamaz.”
Anayasanın bu hükmüne rağmen, kanunî hâkim, her zaman,
hukuk devletinin gereği olan “tabiî hâkim” anlamına gelmez.
Nitekim, ülkemizde sıkıyönetim mahkemeleri ile devlet
güvenlik mahkemelerinin özel mahkeme niteliği taşıması, tabiî
yargı yolu ilkesi ile uyumlu değildir.
Ceza sorumluluğu ilkeleri: Hukuk devletinde bireylerin cezaî sorumluluğuna ilişkin bazı ilkeler vardır. Suç ve cezalarla
ilgili düzenlemelerin bu ilkelere uygun olması gerekir. Anayasanın, “suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlığını taşıyan 38.
maddesinde bu ilkeler şöyle düzenlenmiştir: “Kimse, işlendiği
zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda
o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez...
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu
sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen
yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil
göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş
bulgular, delil olarak kabul edilemez. Ceza so-rumluluğu
şahsidir. Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri
dışında ölüm cezası verilemez. Genel müsadere cezası verilemez.
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine
getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. İdare,
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kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide
uygulayamaz. Silâhlı Kuvvetlerin iç dü-zeni bakımından bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir. Va-tandaş, suç sebebiyle
yabancı bir ülkeye geri verilemez.”

C- Hukuk Devletini Sağlamanın Mekanizmaları
1. Yasama ve Yürütme İşlemlerinin Yargısal Denetimi
a) Yasama İşlemlerinin Yargısal Denetimi
Yasama organının hukukla bağlı olması yasama işlemlerinin hukuka aykırı olmamasını gerektirir. Yasama organı anayasaya aykırı kanun yapmamalıdır. Hukuk devletinin yerleşmesiyle, sade-ce
yürütme işlemlerinin yargısal denetiminin vatandaşların haklarının korunması ve hukukî güvenliklerinin sağlanması için yeterli olmadığı anlaşılmış ve kanunların anayasaya uygunluğunun
yargısal denetimi de kabul edilmiştir. Türkiye’de de kanunların
anayasaya uygunluğunun denetlenebilmesi için Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi, kanunların şekil ve esas
bakımından Anayasaya uygunluğunu denetler (AY.m.148).

b) Yürütme İşlemlerinin Yargısal Denetimi
Hukuka bağlı olan yürütme organının bütün işlemlerinin hu-kuka
uygun olması gerekir. Tarihî olarak kişi hak ve hürriyet-leri
pratikte yürütme organı tarafından ihlâl edildiği için, yü-rütme
işlemlerinin keyfîlikten kurtarılmasının ancak yargı de-netimi ile
sağlanabileceği anlaşılmıştır. Anayasa, “İdarenin her türlü eylem
ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” (m.125), hük-müyle
yürütme işlemlerinin yargısal denetimini kabul etmiştir.
Ancak 1982 Anayasasında, 1961 Anayasasında
birtakım istisnalara yer verilmiştir. Anayasanın yargı
dışında tuttuğu işlemler, Cumhurbaşkanının tek başına
işlemler (m.105/2, 125/2), Yüksek Askerî Şura
(m.125/2), Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
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(m.159/4) ile uyarma ve kınama şeklindeki disiplin cezaları
(m.129/3) dır. Bunların dışında 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu-nu
da (Ek.m.3), sıkıyönetim komutanlarının işlemlerini yargı
denetimi dışında tutmuştur. Cumhurbaşkanının idarî işlem niteliğinde olmayan, yani devlet başkanı sıfatıyla yaptığı işlemle-rin
yargı denetimi dışında olması, onun siyasal sorumsuzlu-ğunun bir
gereğidir. Buna karşılık, Cumhurbaşkanının yürüt-me organının
başı sıfatıyla yaptığı işlemler (idarî işlemler) ile diğer sayılan
işlemlerin yargı denetimi dışında bırakılması hu-kuk devleti
açısından doğru değildir.
Anayasanın 125. maddesi, idarî yargı denetiminin niteliği
ve sınırlarıyla ilgili bazı hükümlere de yer vermiştir. Bu
maddenin dördüncü fıkrasına göre, “yargı yetkisi, idarî ey-lem
ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınır-lıdır.
Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara
uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve
işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde
yargı kararı verilemez.” Esasen idarî yargının ma-hiyetinden
doğan ve Anayasada ayrıca belirtilmesine gerek olmayan idarî
yargının sınırlarına ilişkin bu hükümden çı-karılacak sonuçlar
şunlardır 15 :
(1) İdarî yargı “yerindelik” denetimi değil, ancak “kanunîlik” veya “hukuka uygunluk” denetimi yapabilir.
(2) İdarî yargı kararı idarî işlem ve eylem niteliğinde olamaz.
(3) İdarî yargı kararının içeriğinin yerine getirilmesi için yeni
işlemler yapma görevi yargı organına değil, idareye aittir.
(4) Kanunun idareye takdir hakkı tanıdığı durumlarda, yargı
organı bu takdirin yerindeliğini denetleyemez.
Anayasanın 125. maddesi (f.5) idarî yargının önemli unsurlarından olan “yürütmenin durdurulması” konusunu da dü15

Özbudun (1998), s.92.
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zenlemiştir. Buna göre, “idarî işlemin uygulanması hâlinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına
karar verilebilir.” Yürütmenin durdurulması da idarî yargının
niteliğinden çıkarılabilecek yerleşmiş bir ilkedir. İdarî yargı organları yürütmenin durdurulması şartlarından olan “işlemin hukuka aykırı olması” şartını, “işlemin hukuka aykırı görünmesi”
şeklinde değerlendirmelidirler. Çünkü işlemin gerçekten huku-ka
aykırı olup olmadığı ancak yargılamanın sonunda tam olarak
anlaşılabilir.16 Ancak Anayasaya göre (m.125/6) “kanun, olağanüstü hâllerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâlinde ayrıca
millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık sebepleri ile yürüt-menin
durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.” Bu hük-mü hukuk
devleti ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir.
Hukuk devleti ilkesi, idarenin kişilere verdiği zararlardan
dolayı malî sorumluluğunun (tazminat sorumluluğu) kabul
edilmesini de gerektirir. Anayasa idarenin malî sorumluluğunu
kabul etmiştir. Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasına göre,
“idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle
yükümlüdür.”

c) Yargı Bağımsızlığı
Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının, yasama ve yürütme organları karşısında bağımsız olması ve karar verirken kimseden
emir almaması ve etkilenmemesini ifade eder (AY.m.138). Yar-gı
bağımsızlığını sağlamak amacıyla Anayasa, Hâkimler ve Sav-cılar
Yüksek Kurulunu öngörmüş (m.159) ve hâkimlik temi-natına
ilişkin hükümler koymuştur (m.139). Yasama ve yürüt-me
işlemlerini denetleyecek olan yargı organlarının bağımsızlı-ğının
olmaması denetimin etkinliğini zayıflatabilir.

16

Özbudun (1998), s.92.
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2. Diğer Hak Arama Yolları
Yargısal denetim dışında, dilekçe hakkı ve idarî başvuru gibi
başka bazı hak arama yolları vardır. 17 Anayasamızın 74. maddesinde yer alan dilekçe hakkıyla ilgili düzenlemeye göre,
“vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili
dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye
Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.” Dilekçe hakkının
kullanılmasıyla ilgili usûl ve kurallar ise, 3071 sayılı Dilekçe
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiştir.
İdarî başvuru ise, kişilerin idarî makamlara başvurarak
kendileri hakkında işlem yapılmasını talep etmelerine imkân
sağlayan bir hak arama yoludur. İdare hukukunun bireylere
tanıdığı genel bir hak arama yolu olan idarî başvuru, idarî işlemlere karşı dava açılmasında ise, İdarî Yargılama Usûlü Kanunuyla (m.11) “üst makamlara başvuru” adıyla davadan önce
yerine getirilmesi gereken bir önşart olarak düzenlenmiştir.

II. Türkiye’de Devletin Anayasal Üstünlüğü
A- Devletin Kutsallığı ve Hikmet-i Hükümet Anlayışı
1982 Anayasası ilk düzenlemesinin daha başlangıcında “devletin kutsallığı”nı vurguladıktan sonra, “hiçbir düşünce ve
mülâhazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti
ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî
değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâp-ları ve
medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyece-ği”ni
belirtmiştir.

17

Erdoğan (2001a), s109.
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Bülent Tanör’ün belirttiği gibi, 18 liberal anayasacılığın sadece bireye ve insan haklarına layık gördüğü “kutsallık” sıfatı,
1982 Anayasasında devleti taçlandırmak için kullanılmıştır.
Anayasa açıkça bireyi ve sivil toplumu devlete tâbi tutmak
istemiştir.
Anayasanın Başlangıcında yer alan “kutsal devlet” deyiminin
1995 değişikliğiyle “yüce devlet” biçimine dönüştürülmüş
olmasının bir anlayış farklılığı meydana getirdiğini söylemek
oldukça zordur. “Hiçbir düşünce ve mülâhazanın koruma göremeyeceği”ne dair ifadenin, 2001 Anayasa değişikliği sürecinde, düşünce hürriyetinin önündeki önemli Anayasal engellerden birisini ortadan kaldırmak amacıyla partiler arası uzlaşma komisyonunca “hiçbir eylemin koruma göremeyeceği” biçiminde benimsenmesine rağmen, Meclis tarafından kabul
edilen metinde “hiçbir faaliyetin koruma göremeyeceği” şekline
dönüştürülmesi de, Anayasa koyucunun, ne üstün devlet anlayışından ne de düşünceleri yasaklama zihniyetinden taviz (!)
vermeye niyeti olmadığını göstermektedir. Mustafa Erdo-ğan’ın
haklı olarak işaret ettiği gibi, 19 günlük dilde panel, sempozyum,
toplantı vb. düşüncelerin de açıklandığı birçok etkin-liği ifade
etmek için kullanılan “faaliyet” teriminin, hürriyetleri korumada
pek de istekli görünmeyen mahkemelerimizce “ey-lem”
anlamında dar yorumlanacağı oldukça kuşkuludur.
18

Tanör, Bülent, İki Anayasa 1961-1982, İstanbul 1986, s.133-134. Tanör, 1982
Anayasasının Devlet-birey dengesi ve hukuk devleti bakımından şu tercihlere yer
verdiği görüşündedir: i) Devlet-toplum ilişkilerinde Devlet, bireye; toplumsal gruplara
ve örgütlere, bunların ortak faaliyetlerine ve kollektif hak ve özgürlükleri kullanabilmelerine; çalışan kesime, sınıflara ve sınıf mücadelesine; siyasal gruplara karşı, kısacası
örgütlenmiş ve politize bir topluma karşı güçlendirilmiştir. ii) Genel hukuk re-jimleri
bakımından, Devlet siyaseti, hukukun üstünlüğü aleyhine; olağanüstü hâl re-jimleri,
olağan yönetim usulü aleyhine; askeri yargı, sivil yargı aleyhine; polis rejimi, yargısal
rejim aleyhine güçlendirilmiştir (Bkz. Tanör -1986-, s.151-153);
19
Erdoğan, Mustafa, “Anayasa Değişikliklerinden Sonra Ne Kadar Demokratik Bir
Anayasaya Sahibiz?”, Liberal Düşünce Topluluğu İzmir Grubu, Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Friedrich Naumann Vakfı Tarafından Düzenlenen AB
Yolunda Türkiye’nin 2001 Sonu Manzarası Sempozyumunda Sunulan Tebliğ (7
Aralık 2001, İzmir).
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Anayasanın Başlangıcından, Anayasanın amacının, devlet
iktidarını insan haklarıyla sınırlamak değil, kutsal ya da yüce
devletin, insan hakları ve hukuk devletinden feragat pahasına da
olsa, üstünlüğünü sağlamak olduğu sonucu çıkmaktadır.
Anayasadaki bu üstün devlet anlayışı, devletin bireylere ve
topluma karşı korunmasını, varlık ve bekasının sağlanmasını
gerektirmektedir. Bu koruma için gerekli mekanizmalar da
hukuk ve yargı düzeni (devlet güvenlik mahkemeleri gibi)
içinde öngörülmüş bulunmaktadır. 20
Türk anayasal-siyasal sistemine egemen olan “üstün devlet” anlayışının dayanaklarından birisi de, anayasa hukuku
literatürümüzde özellikle Mustafa Erdoğan 21 tarafından işa-ret
edilen ve eleştirilen “hikmet-i hükümet” felsefesidir. Erdoğan, hikmet-i hükümet terimini “siyasetin devlet merkez-li
kavranması”, “siyasette devletçilik” ya da “devletçi siyasî
felsefe” şeklinde tanımlamaktadır. Erdoğan’a göre, Türkiye’de kullanılan “devletin âlî menfaatleri”, “millî menfaat”,
“devletin korunması”, “Devlet politikası” gibi kavramlar
hikmet-i hükümeti ifade etmektedir. Hikmet-i hükümet felsefesine göre de, “devletin ve devletluların yaptıklarının hikmetinden sual olunmaz, devlet katından sadır olan her türlü iş
ve eylemde -çok kere vatandaşların idrak edemeyecekleri- bir
hikmet saklıdır... Bu çerçevede, devlet toplumun (bir aygıtı)
değildir, aksine toplum veya millet Devletindir. Hat-ta, toplum
devletin malıdır, onun üstünde dilediği gibi ta-sarruf edebilir.
Devlet toplumun üstündedir; çünkü o kut-saldır, yücedir”. 22
Kısaca, devletin hikmeti, ahlâk, adalet, in-san hakları ve
hukuktan bağımsızdır ve onlardan önce gelir. Devletin varlık
ve bekası asıldır. Bütün diğer amaçlar, bu büyük amaca hizmet
eder. 23
20

Bkz. Erdoğan, Mustafa, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Ankara 2001, s.121.
Bkz. Erdoğan, Mustafa, Dersimiz Özgürlük, İstanbul 2001, s.23-40.
22
Erdoğan (2001c), s.37.
23
Erdoğan (2001a), s.95.
21
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Türk anayasal sisteminde devletin resmî bir ideolojisinin
bulunması, 24 düşünce özgürlüğü temeline dayalı demokrasi
teorisine göre siyasal açıdan tarafsız 25 olması gereken devletin
üstünlüğü anlayışını daha da sakıncalı hâle getirmektedir.
Türk hukukunda üstünlük sadece devlete değil, devletle ilgili
hemen her şeye tanınmış bir hususiyettir. Örneğin, dev-letin
alacağı, vatandaşın alacağından üstündür. Vatandaşın alacağı
İcra İflâs Kanunu hükümleri ile, devletin alacağı ise özel
imtiyazlar öngören Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre takip edilir. Vatandaşın alacağına %70
oranında kanunî faiz, devletin alacağına %120 oranında
gecikme zammı uygulanır.

B- Anayasada Otorite-Hürriyet Dengesizliği
1982 Anayasasının en belirgin özelliklerinden birisi, doktrinde
büyük çoğunluğun belirttiği gibi, 26 “hürriyet-otorite”
dengesinde otoriteden yana tavır koymuş ve devleti birey
karşısında korumaya çalışmış olmasıdır. Gerçekten de, 1982
Anayasası, hak ve hürriyetleri düzenlemiş, ancak getirdiği sınırlamalarla hak ve hürriyetlerin alanını oldukça daraltmıştır.
Anayasanın bütününde devletin üstünlüğü ve otoritenin korunmasına vurgu yapan hükümler, bireylere hak ve hürriyet
tanıyan hükümlerden açık biçimde fazladır.

24

Erdoğan, Mustafa, Demokrasi, Lâiklik, Resmî İdeoloji, Ankara 2000, s.3-18; Erdoğan (2001b): s.121-123. Karatepe, Şükrü, Darbeler, Anayasalar ve Modernleşme,
İstanbul 1993, s.299-305; Özbudun (1998), s.358; Ayrıca Hak-İş tarafından
düzenlenen bir sempozyumda bu konuda ileri sürülen çeşitli görüşler için bkz. Hak-İş
Anayasa Kurultayı, (27,28,29 Şubat 1992), Ankara 1992, s.47-116.
25
Bu konuda bkz. Arslan, Zühtü, “Anayasal Devletin Normatif Temelleri: Si-yasal
Tarafsızlık (I)”, Liberal Düşünce, Sayı 16, Güz 1999, s.5-19; Selçuk, Sa-mi, Zorba
Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Ankara 1999, s.73-75; Erdoğan (2000), s.303305.
26
Tanör (1986), s.127-138, 143-145; Özbudun (1998): s.38-39,75; Soysal (1986),
s.194.
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1982 Anayasasında düzenlenen bütün bu hak ve hürriyetlerin
milletlerarası antlaşma ve belgelerle kapsam bakımından büyük
bir benzerlik göstermesi, hatta bazı hükümlerin aynen alınması,
Anayasanın hazırlanmasında, bunlardan büyük ölçüde
yararlanıldığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak Anayasada
yer alan temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, uluslararası
sözleşmelerde yer alan sınırlarla kıyaslanamayacak ölçüde
fazladır. Hak ve hürriyetleri düzenleyen maddelerde genel bir
yaklaşım olarak birer cümle ile haklar belirtilmiş, ancak hemen
ardından gelen uzun ve ayrıntılı fıkralarda bu haklara ilişkin
sınırlamaların neler olduğu açıklanmıştır.
1982 Anayasası ilk düzenlemesinde, temel hak ve hürriyetlerin hangi sebeplerle sınırlanabileceği hususunda, birinci
olarak, bütün hürriyetler için geçerli olmak üzere birtakım
“genel sebepler” saymış (m.13), ikinci olarak da, her hürriyetle
ilgili özel sınırlama sebeplerine ilgili maddelerde yer vermiştir.
2001 tarihli Anayasa değişikliği ile Anayasanın hürriyetlerin
sınırlandırılmasıyla ilgili genel hükmü (m.13) önemli ölçüde
değiştirilmiştir. Yeni düzenlemede 13. maddedeki genel
sınırlama nedenleri kaldırılmış ve sınırlamanın sadece ilgili
maddelerdeki
özel
sebeplere
dayanılarak
yapılacağı
belirtilmiştir. Yine bu değişiklikle 13. maddedeki sınırla-mada
uyulacak kriterlere, “hürriyetlerin özlerine dokunma-mak, lâik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ay-kırı
olmamak” şartları eklenmiştir.
2001 tarihli Anayasa değişikliği ile 1982 Anayasasında
otorite ve hürriyet arasındaki dengesizlik kısmen düzeltilmek
istenmişse de, bu oldukça sınırlı kalmıştır. Hatta bazı bakımlardan mevcut düzenlemenin de gerisine gidilmiştir. En önemli
değişikliklerden birisi olarak, temel hak ve hürriyet-lerin
sınırlanmasında kullanılan genel sınırlama sebepleri 13.
maddeden çıkarılmış olmakla birlikte, bu sebepler Anayasa-nın
hak ve hürriyetleri düzenleyen ilgili maddelerine serpiştirilmiştir. Örneğin, sadece suça azmettirme, hakaret ve söv-me
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biçiminde kullanılma yasağı dışında hiçbir şekilde sınırlanmaması gereken düşünceyi açıklama hürriyeti, değişiklikten önce
var olan sınırlama sebeplerinin yanısıra, 27 2001 değişikli-ğine
göre, “millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği,
Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğünün korunması” (m.26/2) amaçlarıyla da
sınırlanabilecektir. Görüldüğü üzere, değiştirilen 13. madde-deki
sınırlama sebepleri büyük ölçüde bu maddeye aktarılmış-tır. Anayasadaki diğer hak ve hürriyetler bakımından da du-rum farklı
değildir. Dolayısıyla, 1982 Anayasasının otorite-hürriyet dengesizliği, 2001 değişikliğinden sonra da hürriyet-ler aleyhine
devam etmektedir.

C- Hukuk Düzeninde Kamu Hukukunun Egemenliği
Hayek’e göre, evrensel davranış kuralları ile devletin örgütlenmesine ilişkin kurallar arasındaki fark, özel hukuk ile kamu
hukuku arasındaki farkla yakından ilgili, hatta bazen aynıdır. 28
Hayek, kamu hukukunu belirli sonuçları almak için tasarlanmış
organizasyon kuralları olarak adlandırırken, özel hukuku, amaçbağımsız âdil bireysel davranış kuralları olarak nitelemekte 29 ve
çağdaş gelişmeler sonucunda kamu huku-kunun özel hukuku
egemenliği altına aldığına işaret etmek-tedir. Yazara göre bu
durum, liberal düzenin tahrip edilmesi-nin başlıca yollarından

27

Anayasanın “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”ni düzenleyen 26.
maddesinde yer alan (f.2) ve 2001 değişikliğiyle de aynen korunan sınırlama
nedenlerine ilişkin hüküm şöyledir: “Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama
görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.”
28
Hayek, Friedrich A., Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük, (Çeviren: Atilla
Yayla), Ankara 1994, s.197.
29
Hayek, Friedrich A., “Liberal Bir Sosyal Düzenin İlkeleri”, (Çeviren: Atilla Yay-la),
Sosyal ve Siyasal Teori: Seçme Yazılar, (Der: Atilla Yayla), Ankara 1999, s.180.
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biridir. Çünkü, liberal düzen, aslında özel hukuk toplumu
demektir. 30
Hukuk düzenine kamu hukuku kurallarının egemen olması,
başka bir ifadeyle, kamu hukuku kurallarının özel hukuk
kurallarına nazaran fazla olmasının somut olarak nasıl bir
sakınca doğurabileceği sorusu akla gelebilir. Böyle bir durumun iki farklı etkisinden ya da sonucundan söz edilebilir:
Birinci olarak bir hukuk düzeninde kamu hukuku kurallarının özel hukuk kurallarına göre fazla olması, bireylerin her
türlü faaliyetlerinde devlet ile daha çok ve daha sıklıkla karşı
karşıya gelmeleri sonucunu doğurur.
İkinci olarak da, böyle bir hukuk düzeni, o ülkede devlet
faaliyetlerinin, devletin aslî görevi olan adalet, savunma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi gibi alanların fazlaca dışına
taşmasına yol açar ve bireysel girişimlerle yapılacak faaliyetle-rin
devletçe üstlenilmesi sonucunu doğurur (Nitekim, Türki-ye’de
devletin ekonomik faaliyetlerini -kamu iktisadî teşeb-büsleri- ya
da ekonomiye müdahalesini düzenleyen çok sayıda kanun
mevcuttur). Bu ise, bireysel hak ve özgürlükler bakı-mından
sakıncalıdır ve bireysel faaliyetleri daraltıcı niteliktedir.
Mustafa Erdoğan da, “kamu hukuku emperyalizmi” olarak
adlandırdığı bu eğilimin, bireysel özel alanların ve sivil toplum
alanının giderek daralması sonucunu doğurabileceği tehlikesine
işaret etmektedir. 31
Kamu hukukunun hukuk düzenine egemen olması olgusu
Türk hukuk düzeni bakımından da ciddî bir boyuta ulaşmış
bulunmaktadır. Gerçekten de, Türkiye’de yürürlükte bulunan
kanunların çok büyük bir bölümü kamu hukuku karakterlidir.
Sosyal, ekonomik ve kültürel alanları oldukça ayrıntılı bir şekil-de
düzenleyen çok sayıdaki kanun, doğrudan ya da dolaylı ola-rak
bireysel faaliyetleri kapsamaktadır. Örneğin, eğitim, toplan-tı,
30
31

Hayek (1999), s.178.
Erdoğan (2001a), s.98.
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örgütlenme hürriyetlerinin kullanımı gibi bireysel ve sivil toplum
alanına ilişkin faaliyetler, ya tamamen ya da büyük ölçü-de, ancak
kamusal kurallarla çizilen çerçevede yürütülebilmek-tedir. Dernek
ve vakıf kurmak ya da bu tür örgütlenmeler al-tında faaliyette
bulunabilmek için onlarca kamusal yükümlülü-ğü yerine getirmek
zorunludur. Bu sebeple, aslında, bir dernek-ler kanununa ihtiyaç
yoktur. Bireyler, anayasal dernek hürriye-tine dayanarak serbestçe
topluluk haline gelebilmeli ve faaliyette bulunabilmelidirler.
Örneğin, İngiltere’de, örgütlenme hürriyeti bu şekilde
kullanılmaktadır. Dernekler Kanunu, aslında, devle-tin bu
hürriyete nasıl müdahale edeceğini düzenlemektedir.
Ülkemizde teşebbüs hürriyetini kullanmanın önünde yüzlerce
mevzuat ve bürokrasi engeli vardır. En basit bir ticari faaliyette
bulunan bir kişinin bu faaliyetiyle ilgili kamusal yükümlülükleri
bile (izinler, işyeriyle ilgili resmî işlemler, haksız vergi, fon ve
prim ödevleri, denetimler, esnaf ya da ticaret odasına kayıt ve
aidat ödeme zorunluluğu, 1980’lerde kaldırılan narh uygulaması
gibi), bu bireyin özel hukuk işlemlerinden az değildir. Bu
kamusal ödevlerin önemli bir kısmı söz konusu faaliyet-lere
yönelik devlet müdahalesi niteliğindedir. Bazı ticarî yatı-rımlar için
yüzlerce muamelenin tamamlanması gerekmektedir.

D- Temel Kanunların Askeri Darbe ya da Muhtıra
Dönemlerinde Yenilenmesinin Etkileri
Bir ülkede çeşitli faktörlerin etkisiyle gerçekleşen ihtilâl, devrim,
hükümet darbesi gibi yollarla siyasal rejimde kökten veya kısmi
bir değişme ya da kesintinin ortaya çıkması durumunda, fiili
iktidarı elinde tutan sosyal ve siyasal güçlerin yeni rejimin
anayasasını yapması kaçınılmaz bir sosyal olaydır. 32 Böylece, bu
değişimi gerçekleştiren güçlerin siyasal düşünce ve menfaatleri
anayasaya yansıyacaktır. Bununla birlikte, geçici siyasal
32
Preuss, Ulrich K., “The Politics of Constitution Making: Transforming Po-litics
into Constitutions”, Law and Policy, April 1991, Vol. 13, No. 2, s.107.
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avantajları sağlamlaştırmak için yapılan anayasalar, yeni egemen
güçler (galipler) arasında iktidar paylaşımını düzenlemekten
başka bir önemi olmayan anayasalar niteliğindedir ve bunlar
ancak son egemen siyasal güçleri ortaya çıkaran şartlar (faktörler)
kadar kalıcı olabilirler. 33
Ancak Türkiye’de askerî darbe ya da muhtıra dönemlerin-de,
sadece yeni anayasaların yapılmasıyla yetinilmeyerek, ana-yasalsiyasal sistemle ilgili temel kanunlar da yeniden çıkarıl-maktadır.
Bu yaklaşım, anayasayı yapan gücün siyasal düşün-celerinin
bütün sistemi yeniden dizayn etmesini sağlamakta-dır. Bireysel
özgürlükler darbe anayasası ile yeterince sınırlan-maktadır.
Anayasa ile tanınan haklar da bir anlamda kanun-larla geri
alınmaktadır. Nitekim, Siyasî Partiler Kanunu, Der-nekler
Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile bu hak ve
hürriyetlerin kullanılması düzenlenirken, bu hürri-yetlere
Anayasada öngörülmeyen ek sınırlamalar getirilmiştir.
Öte yandan bu dönemlerde (Millî Güvenlik Konseyi dönemi)
çıkarılan kanunlar ile yapılan idarî işlemlerin yargı denetimi dışın-da
tutulması devlet faaliyetlerini iyice hukuktan uzaklaştırmakta-dır.
Nitekim 1982 Anayasasının bu nitelikteki geçici 15. madde-sinin
son fıkrası,34 aradan geçen 19 yıl içinde görülen birkaç başa-rısız
denemeden sonra, ancak 2001 yılında yürürlükten kaldırıla-bilmiştir.
Buna karşılık, söz konusu dönemde bu işlemleri ya-panların cezaî,
malî ve hukukî sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin hükümler
(f.1,2) ise yine yürürlükten kaldırılamamıştır.
33

Przeworski, Adam, Demokrasi ve Piyasa: Doğu Avrupa ve Lâtin Amerika’da Siyasal ve Ekonomik Reformlar, (Çeviren: İlter Turan), Ankara 1995, s.34-35.
34
Anayasanın geçici 15. maddesinin 2001 tarihli değişiklik ile yürürlükten
kaldırılan son fıkrası, “12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu
toplanacak Türkiye büyük millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya
kadar (7.12.1983 tarihine kadar) geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik
Konseyi” dönemi içinde “çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile
2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların
Anayasaya aykırılığı”nın iddia edilemeyeceğini öngörmekteydi.
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Anayasanın bu tür bir koruyucu hüküm koymak suretiyle
anayasa yargısı denetimi dışında tuttuğu Millî Güvenlik
Konseyi dönemi kanunları, Tanör 35 tarafından haklı olarak
“ikinci anayasa” olarak nitelendirilmiştir. Sözü edilen dönemde çıkarılan kanunların genellikle temel öneme sahip seçim,
siyasî partiler, bazı temel hak ve hürriyetler gibi konulara ilişkin olması, bunların anayasa yargısı denetimi dışında tutulmalarından doğan sakıncaları daha da artırmaktaydı. Anayasa
değişikliğinden sonra, bu kanunların itiraz yoluyla Anayasa
Mahkemesine götürülmesi artık mümkündür.

E- Devletçi Ceza Politikası ve Düşünce Suçları
Ceza kanunlarında yer alan, devlet otoritesini bireye karşı
güçlendirmeyi ve devlet politikalarının eleştirilmesini engellemeyi amaçlayan, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
düşünce suçları demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması önünde ciddî bir engel oluşturmaktadır.
1991 yılında Türk Ceza Kanununun 140,141,142 ve 163.
maddelerinin yürürlükten kaldırılması düşünce suçlarının hukuk
düzeninden ayıklanması bakımından çok ileri bir adım
olmuştur. Bununla birlikte Ceza Kanununda hâlâ düşünce suçu
öngören ya da mahkemelerce bu anlamda yorumlanan başka
hükümler varlığını sürdürmektedir. Bu çerçevede özellikle Türk
Ceza Kanununun 159. maddesinde dü-zenlenen “devlet
organları ve kuruluşlarını tahkir ve tezyif suçu” ile 312.
maddesinde düzenlenen (f.2) “halkı kin ve düşmanlığa açıkça
tahrik suçu”, 36
mahkemelerce çoğu defa düşünce
açıklamalarının cezalandırılması şeklinde uygulanabilmektedir.
Benzer şekilde, Türk Ceza Kanununun; “bazı resmî bilgilerin
açıklanması” (m.132, 136,137), memleketin emniyetini
tehlikeye atacak makaleler yayınlanması veya nutuk irat
35

Tanör (1986), s.113.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Gökcen, Ahmet, Halkı Kin ve Düşmanlığa
Açıkça Tahrik Cürmü, Ankara 2001.
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edilmesi (m.155), suç işlemeye teşvik (m.311) ve cürüm fiilini
övme (m.311/1) gibi hükümleri de ifade ve eleştiri hürriyetini
tehdit edici niteliktedir. 37 Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’nun
bu maddelerinin düşüncelerin cezalandırılmasına imkân
vermeyecek bir tarzda değiştirilmesi zorunludur. Keza, Terörle
Mücadele Kanunu’nun “devletin bölün-mezliği aleyhine
propaganda”yı suç sayan 8. maddesi 38 , “ay-rılıkçılık” boyutuna
varmayan düşünce açıklamalarının da ce-zalandırılmasına
imkân veren bir esnekliğe sahiptir. 39 Bu maddenin yeniden
düzenlenmesinde de yarar vardır.
Ülkemizde çıkarılan af, şartlı salıverme ya da cezaların ertelenmesine ilişkin kanunlar, genel bir eğilim olarak bireylere
karşı işlenen suçları kapsarken, devlete karşı işlenen suçları
kapsam dışı tutmaktadır. Bu yaklaşım, devletin, bireye ve bireysel özgürlüklere üstün tutulduğunun bir başka göstergesidir.
Örneğin 1974 tarihli Af Kanunu 40 ile Türk Ceza Kanu-nu’nun
141 ve 142. maddeleri af kapsamı dışında tutulmuş, maddelerin
kapsamına giren suçları işleyenler, ancak Anayasa
Mahkemesinin affı genişletici nitelikteki kararından 41 sonra aftan
yararlanabilmişlerdir. Yine, 2000 tarihli Şartlı Salıverme ve
Erteleme Kanunu 42 ile de, devlete karşı işlenen suçlar (ör-neğin,
m.125-157) ve bazı düşünce suçları (örneğin, m.312/2) kapsam
dışı tutulmuştur.
Devlete karşı işlenen suçların af kanunlarının kapsamı dışında tutulması eğilimi, disiplin suçlarına ilişkin af kanunlarında
37

Tanör, Bülent, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Cilt 1, İstanbul 1991, s.95-96.
Terörle Mücadele Kanununun 8. maddesi üzerine bir değerlendirme için bkz.
Selçuk (1999), s.382-387.
39
Tanör (1991), s.XIV.
40
15.5.1974 tarih ve 1803 sayılı “Cumhuriyetin 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve
Cezaların Affı Hakkında Kanun.”
41
Anayasa Mahkemesinin bu kararı için bkz. E.1974/19, K.1974/31, K.T.
2.7.1974, AYMKD., Yıl 1975, Sayı 12, s.259-272.
42
21.12.2000 tarih ve 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan
Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun.”
38
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da geçerlidir. Örneğin, 28.8.1999 tarih ve 4445 sayılı
“Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının
Affı Hakkında Kanun” (m.1), “devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçları” af kapsamına almamıştır.

F- İdarî Yapılanmada Merkeziyetçilik ve Korporatizm
Türkiye’nin idari yapılanmasının büyük ölçüde merkeziyetçi ve
korporatif bir niteliğe sahip olması, devletin üstünlüğünü
pekiştiren unsurlardan bir başkasıdır.
1982 Anayasası merkeziyetçiliği daha da güçlendirmiştir.
Bunun en önemli göstergeleri, merkezî idarenin yerel yönetimler
üzerindeki
vesayetinin
artırılması
ve
üniversitelerin
Yükseköğretim Kurumuna bağlanmasıdır. Türkiye’de yerel yönetimlerin yetkileri ve gelir kaynakları, Batı ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça zayıftır. Bu durum yerel yönetimleri iyice
merkezî idareye bağımlı hâle getirmektedir. Üniversitelerde ise,
Cumhurbaşkanınca seçilen YÖK üyeleri ve rektörler ile YÖK
tarafından atanan dekanlar güçlü yetkilerle donatılmış ve
hiyerarşik bir yapılanma oluşturulmuştur. 43
Öte yandan, meslekî kuruluşların “kamu kurumu niteliğinde”
kabul edilerek Anayasada “idare” başlığı altında düzen-lenmesi
(m.135), “meslekî grupların, bürokratik yoldan belir-lenen tek bir
“ulusal çıkar” anlayışı etrafında toplanmasını” öngören korporatif
bir anlayışı yansıtmaktadır. Böylece bu meslekî kuruluşlar, birey,
dernek, vakıf ve siyasî partilerden esirgenen bazı imtiyazların
devlet tarafından kendilerine sağlanması karşılığında, resmî
ideolojinin zorunlu sonucu sayılan devlet politikalarını
desteklemektedirler. 44 Ancak bu devletçi rollerine karşın, meslekî
kuruluşların, merkezî yönetim tarafın-dan pek de benimsendiği
söylenemez.

43
44

Bu konuda ayrıca bkz. Tanör (1986), s.119-121.
Erdoğan, Mustafa, Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Ankara 1998, s.381.
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Öte yandan, kamu gücünü kullanma yetkisiyle de donatılan,
mimar-mühendis odaları, tabip odaları, barolar, esnaf birlikleri,
ticaret ve sanayi odaları gibi meslekî kuruluşların kendi
“zorunlu üye”lerine ne derecede fayda sağladıkları da
kuşkuludur. Aksine bu meslekî kuruluşlar, üyelerinden kanunlarla öngörülen aidatları gerektiğinde cebrî tahsil yoluyla
toplayarak, onların zaten ağır olan malî yükümlülüklerini artırmakla kalmamakta, ticarî ya da meslekî faaliyetlerinin hemen
her aşamasında da birçok külfet yüklemektedirler. Örneğin,
2000-2001 yıllarında tüccar ve esnaf büyük bir ekonomik kriz
yaşarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezinde
üyelerden toplanan yaklaşık 400 milyon ABD dolarının nasıl
harcanacağı sorun olmuştur. Yine aynı dönemde, ekonomik
krizden çok olumsuz etkilenen dört buçuk milyon civarındaki
esnaf perişan bir durumdayken, bunların üyesi bulunduğu
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun, üyelerine
hiçbir yarar sağlayamadığı ve hatta yöneticilerin milyarlarla
ifade edilen maaşlar aldıkları ve esnaftan zorunlu olarak
toplanan aidatları üyelerinin neredeyse hiç yararlanmadığı
gayrimenkullere ve sosyal tesislere harcandığı ileri
sürülmüştür. 45 Son olarak bir diğer meslekî kuruluş olan
Türkiye Barolar Birliğinin çabaları ile 2001 yılı içinde Avukatlık Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış, avukatlara
vatandaşlara tanınmayan bazı imtiyazlar verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca avukatlık gibi bir serbest meslek faaliyetinin yapılabilmesi için, teşebbüs hürriyetiyle bağdaşmayacak şekilde “sınav şartı” getirilmiştir.
Kuşkusuz bu eleştirilere karşılık, meslekî kuruluşların mevcut
yapılanmalarının yerine nasıl bir örgütlenme şeklinin önerildiği
sorulabilir. Kanaatimizce, devletle irtibatlı ve tekelci yapıya sahip
mesleki kuruluşlar, kendi mensuplarına yeterince yarar
sağlayamaz. Bu sebeple her meslek alanında “meslek ahlâk
45

Bu açıklamalar, ATV Televizyonunun 16.11.2001 tarihindeki 19:00 Ana Haber
Bülteninde çok geniş bir şekilde yer almıştır.
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ilkeleri”nin uygulanmasını izleyecek, devletten bağımsız ve
birden çok meslekî kuruluş oluşturulmalı ve dileyen istediği
kuruluşa üye olabilmelidir. Ancak böyle bir yapılanmanın sağlanmasından sonra, meslekî kuruluşlar gerçekten “sivil toplum
örgütü” olarak kabul edilebilir. Bugünkü yapılarıyla meslekî
kuruluşların, sivil toplum kuruluşları olarak kabul edilmesi
mümkün değildir. Çünkü bunlarda zorunlu üyelik geçerlidir ve
yönetimlerin aldığı kararlar bütün üyelere dayatılmaktadır. İnsan
haklarının öznesinin bireyler olması, birtakım haklardan
yararlanmanın belli bir kollektiviteye mensup olma şartına bağlı
olmamasını gerekli kılar.46 Öte yandan, bir sivil toplum kuruluşunda yöneticiler, hatta üyelerin çoğunluğu tarafından alınan
kararların, bu kararlara katılmayanları bağlaması düşünülemez.
Gerçek sivil toplum kuruluşlarında, üyelerin çoğunluk kararla-rına
katılmama ve üyelikten ayrılma hakları her zaman vardır.

G- Devlet Memurunun “Devletçi” Mentalitesi, İdarede
Amir Tahakkümü, Memurların Yargılanması ve
Disiplin Hukuku Alanındaki Sorunlar
Türkiye’de Anayasa ile tanınan haklar kanunlarla yeterince
kısıtlanmakla kalmamakta, kanunlarla tanınan bir kısım haklar
da önemli ölçüde idareciler tarafından geri alınmaktadır. Bu
durumun başlıca nedeni ise, özellikle çeşitli yönetim kademelerindeki üst düzey devlet memurlarına ve genel olarak
kamu görevlilerine vatandaşlara tanınmayan birtakım imtiyazların bahşedilmesi ve sorumluluklarının tam olarak belirlenmemiş ya da çeşitli mekanizmalarla önlenmiş olmasıdır. 47
Başka bir ifadeyle, Türk idare sisteminde bir bürokrat saltanatı
söz konusudur. Örneğin, genel müdürler, üniversite rektörleri ya
da benzeri konumdaki bürokratlar çok geniş malî kaynakları,
sosyal tesisleri kontrol etmektedirler ve özlük hakları
bakımından da oldukça iyi durumdadırlar. Bazı bürokratlar,
46
47

Erdoğan (2001a), s.124.
Bu konuda ayrıca bkz. Erdoğan (2001c), s.38.
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çeşitli ek ve yan ödeneklerle, çok eleştirilen milletvekillerinden
kat kat fazla ücret almaktadırlar. Öte yandan bazı kanunlar,
örtülü idarî emirler ya da sözlü talimatlarla bu yöneticilere,
insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacak tarzda
bireysel özgürlükleri gözetim ve denetim altında tutma görevi
de verilebilmektedir. Hâl böyle olunca bu yöneticiler
görevlerinin devamı hatırına ya da imtiyazlarının yüzü suyu
hürmetine vatandaşlarla ilişkilerde açıkça “devletçi” bir tutum
izlemeyi yeğlemektedirler.
Devlet memurunun devletçi bir mentaliteye sahip olması,
Anayasa ve kanunlarla tanınan özgürlüklerinin uygulamaya
aktarılamamasına ya da uygulamada hukukî dayanağı olmayan
özgürlük kısıtlamalarına yol açabilmektedir. Örneğin, toplantı ve
gösteri yürüyüşü hakkının kullanımında mülkî amirlerin kısıtlayıcı tutumları, dernek kuruluşunda ya da faaliyetlerinde
görülen kısıtlayıcı yaklaşımlar, devlet memurlarının çoğunlukla
vatandaşlarla ilişkilerde “zorluk çıkarmaları”, bazı güvenlik
personelinin yetkilerini aşan uygulamalar içine girmeleri, eğitim,
sağlık vb. alanlarda kanunlarla açıkça vatandaşa tanınmış
hakların verilmesinden imtina edilmesi, genelde, bu yaklaşımın
bir sonucu olarak görülebilir. Bütün bu uygulamalar, ne yazık ki,
ülkemizi “kanun devleti” statüsünün bile gerisine itmektedir.
Dolayısıyla, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğünün
sağlanamaması, hukuk kurallarının evrensel adalet ilkelerine
uyumsuzluğu kadar, uygulamadaki aksaklıklara ve yanlışlıklara
da bağlıdır.
Türk idare sisteminde genel olarak devlet memuruna tanınan
özel statü ve korumanın, alt düzeydeki sıradan memurlar için
fiilen uygulanmadığını özellikle belirtmek gerekir. Uygulamada
Memurin Muhakematı Kanunu (Memurin Muhake-matı
Hakkında Kanun-ı Muvakkat) hükümleri 48 ve katı disip-lin
48

Memur yargılaması hakkında karşılaştırmalı bir inceleme için bkz. Selçuk
(1999), s.197-261.
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kuralları, çoğunlukla alt düzeydeki kamu görevlileri üze-rinde
âdeta demoklesin kılıcı gibi bir işlev görmektedir. Yol-suzluklara
karışan üst düzey yöneticilerin yargılanması Me-murun
Muhakematı Kanunu ile önlenirken, eğer âmirlerinin himayesine
mazhar değilse, sıradan memurlar için bu kanun bir koruma
sağlamamaktadır. Türk hukukunda memur yargı-lamasında
geçerli olan “yönetimden önceden izin alma” siste-mi bütün
memurları için kaldırılarak, önsoruşturma ve kovuş-turma yetkisi
tamamen yargı organlarına verilmelidir. 49
İdarî sistemimizde disiplin hukuku alanında da ciddî sorunlar mevcuttur. Uygulamada çoğu defa görevini gereği gibi
yapan, yöneticilerin keyfî işlemlerine tepki gösteren memurlar,
amirlerince disiplin soruşturmalarıyla hizaya getirilmektedir.
Çünkü disiplin kuralları, amirlere âdeta memurlara tahakküm
etme yetkisi vermektedir. Genellikle amirler, şu ya da bu
sebeple husumet duydukları memurlarına karşı disiplin
kurallarını çok katı bir biçimde uygularken, çeşitli se-beplerle
korudukları memurlarının disiplin suçlarını ise gör-mezlikten
gelebilmektedirler. Dolayısıyle disiplin kuralları, aslında
sıradan memurlar için ve çoğunlukla bir baskı aracı olarak
kullanılır. Diğer yönetim birimleri bir yana, özgür bi-lim ortamı
olması gereken üniversitelerde, Yükseköğretim Kanunuyla
yöneticilere tanınan olağanüstü yetkiler, Devlet Memurları
Kanunundaki disiplin hükümlerinden daha katı kurallar içeren
disiplin yönetmeliği ile birlikte kullanılarak, öğretim elemanları
sıkı bir denetim kıskacında tutulabilmek-tedir. Yükseköğretim
Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliği ile, yönetmeliğin adın-dan da anlaşılacağı üzere,
akademik özgürlüğe sahip olması gereken ve yaptıkları iş,
nitelik olarak memurlardan çok farklı olan öğretim üyelerine,
memurlarla aynı disiplin kural-larının uygulanması reva
görülmüştür. Örneğin, bir memura verilebilecek görevler bir
öğretim elemanına da verilebilir ve bu görev yerine getirilmezse
49

Bu konuda bkz. Selçuk (1999), s.242-243.
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disiplin suçu oluşur. Bu sebepledir ki, uygulamada öğretim
elemanları alt düzey memurlarla aynı kaderi paylaşmaktadırlar.
Uygulamada öğretim üyesi, sırf basit emirleri yerine getirmedikleri
gerekçesiyle ya da konuşmaları ve görüşlerinden dolayı cezalandırılabilmektedir.
Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, idarî disiplin hukukunda
köklü bir reform yapılması zorunlu hâle gelmiştir. Bu çerçevede
yapılacak en önemli değişiklik, amirlerin disiplin cezası verme
yetkilerinin kaldırılarak, sadece “disiplin cezası önerme” yetkisi ile
sınırlandırmaktır. Amirlerce önerilecek disiplin cezaları ba-ğımsız
bir kurul (bir çeşit ombudsman) tarafından verilebilir. Bu şekilde
oluşturulacak bağımsız kurullarca verilecek disiplin cezaları da
yargı denetimine tâbi tutulmalıdır.
Öte yandan, adaletsiz ücret politikaları ve kamu görevlileri
için söz konusu olan siyaset ve ticaret yasağı birlikte düşünüldüğünde, sıradan devlet memurlarının, ticaret, serbest
meslek erbabı ve sendikalı işçilere kıyasla her bakımdan oldukça mağdur oldukları söylenebilir. Vaktiyle itibar, nüfuz ve
refah kaynağı olan devlet memuriyeti, şimdilerde yoksulluğu
çağrıştırmaktadır.

H- Yargı Kararlarında Devletçi Tutum
Ülke düzeyinde demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin
kurumsallaşamamış olması, yargıçların tutumunun belirlenmesinde de olumsuz bir etken olmaktadır. Ülkemizde otoriter
rejim dönemlerinde devleti ve toplumu dönüştürme çabasında
hukuk kuralları ve buna bağlı olarak yargı önemli bir rol
oynamıştır. Bu sebeple Türk yargıcının hukuku yorumlama,
doktrinin de “ideal hukuku” arama konusunda çekingenlikleri
olmuştur. İnsan hakları bakımından yetersiz, ancak yasakçı
olmayan bir hukuk düzeninde yargıcın evrensel adalet ilkelerini
iç hukuka aktarması daha kolaydır, buna karşılık yasakçı bir
hukuk düzeninde yargıcın hukuk üretebilmesi pek mümkün
351

Bekir Berat Özipek

değildir. 50 Türkiye’de Anayasa ve kanunlarla getirilen
kısıtlamalar bu anlamda Türk yargıçlarını sınırlamıştır.
Öte yandan, çeşitli mahkemelerde özellikle, kamu hukuku
alanında devletin taraf olduğu ya da siyasî niteliği olan davalarda,
yargıçların, evrensel adalet ilkelerini göz önünde tutarak kuralları
insan hakları lehine yorumlamak bir yana, mevcut kurallarla
tanınan hak ve özgürlükleri daha da kısıtlayıcı bir tutum içine
girebildikleri gözlemlenmektedir. Açıkça devletçi bir yaklaşımı
ifade eden bu tutum, anayasa yargısı, idari yargı ve ceza
yargılaması alanlarında daha belirgindir.
Anayasa Mahkemesi: Anayasallık denetimi yapmakla görevli Anayasa Mahkemesi, parti kapatma davalarında, özgürlükleri kısıtlayan kanunlar ile ekonomik konuları düzenleyen
kanunların denetiminde, genelde yasakçı ve devletçi bir
yaklaşım ortaya koymuştur.
Anayasa Mahkemesi’nin, iç hukukumuzun bir parçası sayılan
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirilen kriterleri göz önüne
almadan, Anayasa hükümlerini de oldukça dar yorumlayarak son
yıllarda çok kolay bir şekilde verdiği parti kapatma kararları, 51
siyasî niteliği belirgin, bir anlamda devlet politikasını yansıtan
kararlar olarak hafızalarda yer etmiştir.
Anayasa Mahkemesi, din ve vicdan özgürlüğü alanını ilgilendiren kararlarında ise, din ve vicdan özgürlüğünün hukukî
güvencesi olan lâiklik ilkesini, bu özgürlüğü sınırlayan bir
kavram olarak yorumlamış ve ibadet özgürlüğünün uygulamada
kullanımını engelleyen tutumlara bir anlamda hukuki dayanak
oluşturmuştur. 52 Anayasa Mahkemesinin parti kapatma ve din
50

Tanör (1991), s.336-337.
1982 Anayasası döneminde, Huzur Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Türkiye
Birleşik Komünist Partisi, Sosyalist Parti, Halkın Emek Partisi, ÖZDEP, Sosyalist
Türkiye Partisi, DEP ve diğer birçok parti, “antilâik”, “komünist” ya da “bölücü”
oldukları gerekçesiyle kapatılmıştır (Erdoğan –2001b-: s.206).
52
Anayasa Mahkemesinin bu nitelikte bazı kararları için bkz. E.1970/53,
K.1971/76, K.T. 21.10.1971, AMKD., Sayı 10, s.60-70; E.1989/1, K.1989/ 12,
51
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ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikteki kararları, son
yıllarda Türk anayasa hukuku literatüründe “militan demokrasi”
adı altında “demokrasi teorisine yaban-cı” bir kavramın
doğumuna da esin kaynağı oluşturmuştur. 53
Yine Anayasa Mahkemesi, doksanlı yıllarda önüne gelen özelleştirme düzenlemelerinin tamamına yakınını iptal etmek suretiy-le,
Anayasanın belli bir ekonomik modeli öngörmemesine rağ-men,
devletçi bir ekonomik modeli siyasî iktidarlara empoze etmiş ve
hükümetlerin bazı ekonomik konularda kendi programlarını
uygulamalarını engellemiştir. Bu kararlarında Anayasa Mahke-mesi
hukukîlik denetimini aşarak, yerindelik denetimi yapmıştır.54
İdare Mahkemeleri ve Danıştay: Danıştay ve onun etkisindeki
idare mahkemeleri, toplumsal mühendislik uygulamalarının
yaygınlaştığı belli dönemlerde, ülkenin içinde bulunduğu genel
siyasî konjöktürün etkisiyle, hak ve özgürlük ihlâlleri karşısında
otoriteden yana tavır koyabilmektedirler. Danıştay’ın, devlet
memurları ve üniversite öğrencilerinin disiplin cezalarıyla ilgili
içtihatları son yıllarda özgürlükleri daraltıcı yöndedir. Örneğin,
Danıştay 12. dairesi, memuriyetten men cezası alan kamu
görevlilerinin, disiplin affından sonra otomatikman görevlerine
dönmeleri gerektiği yolundaki yerleşik içtihadını son kararlarında
değiştirmiş ve bu durumda olanların ancak idarenin kabulü ile
eski görevlerine dönebilecekleri yolunda karar vermeye
başlamıştır.
Öte yandan genel bir eğilim olarak idare mahkemeleri,
“telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması” ihtimaline karşı
K.T. 7.3.1989, AMKD., Sayı 25, s.148-152. Anayasa Mahkemesinin bu kararları
doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir (Bkz. Erdoğan –2000., s.183-186,356-359;
Selçuk –1999-, s.373-374,427-431).
53
Militan demokrasi kavramı ve tartışmalar hakkında geniş bilgi için bkz.
Hakyemez, Yusuf Şevki, Militan Demokrasi Anlayışı ve 1982 Anayasası, Ankara
2000; Çağlar, Bakır: “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”, Anayasa
Yargısı 7, AYM Yayınları, Ankara 1990, s.61-76.
54
Anayasa Mahkemesinin, özelleştirme düzenlemeleri üzerindeki denetimi hakkında eleştirel bir yaklaşım için bkz. Erdoğan (2001a): s.206-218.
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hakları ihlâl edilen bireyler için önemli bir güvence oluşturan
“yürütmenin durdurulması” kararlarını, bu konuyu düzenleyen
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerini (m.28) de bir
anlamda bertaraf edecek şekilde hemen değil, idarenin cevabını
aldıktan sonra vermektedirler. Bu uygula-ma, dava açıldığında
en kısa sürede verilmesi gereken yürüt-menin durdurulması
kararlarının bazen aylarca gecikmesine ve kişilerin mağdur
olmasına yol açmaktadır. Hatta bazen, hukuka aykırılığı açık ve
telâfisi güç zararlar doğuran idarî işlemler hakkında istenen
yürütmenin durdurulması talepleri, tatminkâr hukukî gerekçe
gösterilmeden reddedilmektedir.
Ceza Mahkemeleri: Özellikle, devletin şahsiyetine karşı cürümlerle ilgili davalarda, mahkeme kararlarının gerekçeleri
hukukdışı mülâhazalarla oluşturulabilmektedir. 55 Yine, Türk
Ceza Kanunu’nun düşünce suçu öngören 141, 142 ve 163.
maddelerinin 1991 yılında yürürlükten kaldırılmasından sonraki
dönemde, ceza mahkemelerinin, kaldırılan bu maddelerin yerine
TCK’nin 312. maddesini ikame etme eğilimi içine girdikleri
söylenebilir. Zira, yeni dönemde TCK m.312’ye istinaden
verilen mahkûmiyet kararlarında, önceki döneme nazaran bariz
bir artış gözlemlenmektedir. Öte yandan, savcıların tutumunda
da zaman zaman sübjektif eğilimler göze çarpmaktadır.
Örneğin, devlet organları ve kuruluşlarını tahkir ve tezyif
suçunu düzenleyen TCK’nin 159. maddesinin kapsamına giren
eylemler bakımından, savcılar, belli kuruluşlara yönelik
eylemleri en seri şekilde dava konusu yaparken, diğer bazı
devlet organlarına, örneğin TBMM’ye da hükümete yönelik
eylemler karşısında ise, ne yazık ki, aynı hassasiyeti
göstermekten kaçınmaktadırlar.
Giderek artan sayıda istisnaları olmakla birlikte, Türk yargıcının, genellikle evrensel adalet ilkelerine ve uluslararası insan hakları normlarına ve bunların bağlayıcı gücüne duyarsız,
55

Bu konuda bazı örnekler için bkz. Tanör, (1991): s.338, dn.177, 178.
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ideolojik açıdan taraf ve dar pozitivist bir hukuki ve mes-leki
formasyona sahip olması, yargının olumsuz tutumunun en
önemli etkenidir. 56 Tarafsız ve nitelikli yargıçların yetişebilmesi için düşünülebilecek tedbirler çerçevesinde, hakimlik
stajının, siyasi niteliği ağır basan Adalet Bakanlığı yerine,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yürütülmesi de olumlu
katkılar sağlayabilir.
Türk yargısının içinden bir yüksek yargıç olan Sami Selçuk,
yargının bağımsızlığı ve yargıçların tarafsızlığının önemi ve
bunun nasıl sağlanabileceği hakkında şunları söylüyor: 57
“(N)esnel bir mantıkla davranan yargıç, hem yansızdır ve hem
de kişisellikten arınmış bir yargıçtır. Her yargıcın da böyle
olması zorunludur. Düşünsel ve psikolojik olarak bunu
beceremeyenlerin yargıçlık yapmaya hakları yok-tur. Çünkü
onlar, daha işin başında önyargıyla doldurdukları bir beyne ve
vicdana sahiptirler. Böyle bir beyin ve vicdan ise, yargıçlık
yapmak için çok yaşlı ve çok hastadır... Türk hukukçusu ve
özellikle yargıcı, yargılamanın ve yargı karar-larının kişisel
ideolojilere, kaygılara, görüşlere, inançlara araç kılınmasına
engel olmalıdır...”

Sonsöz
Ülkemizde hukukun üstünlüğünün yerleşebilmesi için üstün devlet
anlayışı yerine, bireyi esas alan bir yaklaşımla, demokratik
anayasalar, uluslararası sözleşmeler, Avrupa Konseyi ve AGİT
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı) bünyesinde ortaya konulan demokratikleşme kriterleri ile Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararları değerlendirilerek, geniş bir toplumsal katı-lım
ve uzlaşma ile “insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni
bir demokratik anayasa” yapılması, kanunların ve diğer mevzuatın bu yeni anayasaya uyumlu hale getirilmesi ve nihayet başta
56
57

Tanör (1991), s.339.
Selçuk (1999), s.102.
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idarî organların işlem ve kararları olmak üzere, bu kural-ların tam
anlamıyla uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.
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Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü:
Anayasal Sınırlar Açısından Neler
Değişti?*
Osman Can **

Bilindiği gibi, bir yandan Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde
ulusal hukukun Avrupa Birliği Hukuku ile uyumlulaştırıl-ması,
Kopenhag Kriterleri ve Katılım Ortaklığı Belgesinin
gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla uzun çalışmalar ve
uzlaşılar/tavizler sonucu oluşan Ulusal Programın gereklerini
pozitif hukukta realize edebilme çabası, diğer yandan da ulusal
düzlemde oluşan ve ağırlıklı olarak sivil toplum kuruluşlarının
çabaları sonucu oluşturulan kamuoyu baskısı, Anayasanın bazı
maddelerinin değiştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Başlangıçta
37 maddelik değişiklik paketi TBMM’deki ikinci oylama sonucu
bazı maddeleri, Paketin bir demokra-tikleşme paketi olup
olmadığına ilişkin kuşkular doğuracak biçimde reddedilmesi
sonucu 34 maddeye indirilerek kapsam daralması yaşamıştır.
Kamuoyunda çokça dile getirilen olgu-lardan biri de düşünce
özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı ve bunun

*

Liberal Düşünce, Güz 2001, Sayı 24, s. 89-116.
Dr., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Ana-bilim
Dalı Öğretim Üyesi.

**
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demokratikleşme açısından önemli bir adım olduğuydu. Acaba
öyle midir?

I. Değişiklikten Önce Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
ve Genel Değerlendirme
Türk anayasa hukuku ve özgürlükler hukuku literatüründe bazı
kavramlar daima birbirine karıştırılmaktadır. Hukuksal
tartışmalar, hukuksal argümantasyon ve normatif incelemelerde
bu açıkça görüldüğü gibi bu tarz incelemelerde sunulan çözüm
önerilerinin de sağlıklı ve çelişkisiz/kafa karıştırıcı olmayan
türden olmaları beklenemez, değildirler de. Bunlar ifade
özgürlüğü ile düşünce özgürlüğü ve düşünceyi açıkla-ma
özgürlükleridir.
Bir kere düşünce özgürlüğü düşünceyi açıklama özgürlüğü
olmadığı gibi, ifade özgürlüğünü de düşünceyi açıklama
özgürlüğüne indirgemek mümkün değildir; ya da düşünceyi
açıklama özgürlüğünün kapsamını ifade özgürlüğünü içine
alacak biçimde genişletme imkânı bulunmamaktadır.
Özellikle düşünce özgürlüğü kavramı literatürde sıkça düşünceyi açıklama özgürlüğünün yerine kullanılmaktadır. 1 Oysaki her iki özgürlük bağımsız, birbirinden açıkça farklılık arz
eden, birbirine karıştırılmaması gereken temel haklardır. 2
Düşünce özgürlüğü içsel bir işlem, düşünceyi açıklama özgürlüğü ise bu içsel işlemin dışa aktarılmasıdır. Düşünceyi
açıklama özgürlüğü dışsal dünya üzerinde bir etki doğururken
ya da doğurmayı amaçlarken, düşünce özgürlüğü bir forum
internum olarak kalır ve dışsal dünyada bir etki doğurması
mümkün değildir. 3 Düşünce özgürlüğünün sınırlanması
mümkün değil, sınırlama denemesi insan onurunu zedeleyici bir
1

K.J. Ridder, Meinungsfreiheit in:Neumann-Nipperdey-Scheumann, Die Grundrechte, Bd. 2, Berlin 1954, s. 243.
2
Gilbert-Hanno Gornig, Äußerungsfreiheit und Informationsfreiheit als Menschenrechte, Berlin 1988, s.141.
3
A.g.e.
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uygulamaya yol açar. Ancak düşünceyi açıklama özgürlü-ğünün
demokratik sistemlerde ve insan haklarına ilişkin ulus-lararası
sözleşmelerde bazı sebeplerle sınırlanabileceği kabul
edilmektedir.
Bu ayrım İHAS’nde düşünce özgürlüğünün 9. maddede
sınırsız olarak ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün de 10.
maddede, ancak ikinci fıkrasında belirlenen sınırlama nedenlerine paralel olarak düzenlenmesi biçiminde kendini göstermektedir. Aynı yaklaşımı 1966 tarihli Birleşmiş Milletler
Medenî ve Siyasal Haklar Paktının 19. maddesinde de görmek
mümkün. Maddenin birinci fıkrası düşünce özgürlüğünü, 4
ikinci fıkra ise düşünceyi açıklama özgürlüğünü de kapsayacak
biçimde ifade özgürlüğünü düzenlemektedir. 5 Üçüncü fıkraya
göre yalnızca ikinci fıkradaki ifade özgürlüğüne sınırlar
çizilebilmesi tutarlıdır, 6 çünkü düşünce özgürlüğü iç dünyaya
ilişkin bir işlemdir ve bu niteliğinden dolayı hiç bir siyasal
iktidar müdahalesine elverişli değildir 7 . Bu yaklaşım Türk
Anayasası tarafından benimsenmiş; düşünce ve kanaat
özgürlüğü 25. maddede herhangi bir sınırlama sebebi
öngörülmeden düzenlenmişken, düşünceyi açıklama özgürlüğü, haberleşme, kitle iletişim özgürlüğünü de içine ala-cak
biçimde 26. maddede düzenlenmiş ve çeşitli sınırlandır-ma
sebeplerine tâbi tutulmuştur. Bu açıdan anayasanın po-zitif

4

“Everyone shall have the right to hold opinion without interference”. Sözleşmenin 18. maddesinde ise düşünme özgürlüğüne “dinsel ve vicdanî bağlamda”
değinilmektedir. Düşünceyi açıklama özgürlüğünün özü, ön şartı olan düşünce
özgürlüğü 19. maddenin 1. fıkrasında ayrıca düzenlenmiştir.
5
“Everyone shall have the right to freedom of expression…”
6
“The exercises of the rights provided for in paragraph 2 (vurgu bana ait O.C.) of
this article carries with it special duties and responsibilities”
7
Gornig, a.g.e., 142
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düzememesinin -biçimsel de olsa- çağdaş bir çizgi izle-diğini
söylemek gerekir. 8
Her iki olgunun ayrı maddelerde düzenlenmesi onlar arasında
bir ilişkinin olmadığı anlamına da gelmemektedir. Dikkat edilmesi
gereken nokta, düşünce özgürlüğünün, düşünceyi açıklama
özgürlüğünün temelini oluşturduğudur. Çünkü bireyin
düşüncelerini özgürce oluşturması ve ona sorunsuz ve endişesizce
bağlanabilmesi/savunabilmesi, düşünceyi açıklama özgürlüğünün
ön şartıdır. Düşünceyi açıklama özgürlüğünün düşünce özgürlüğü
olmaksızın, ya da ona müdahale edilmesi durumunda bir anlamı
kalmayacaktır. 9
İfade özgürlüğü ise düşüncelerin açıklanmasının yanında,
ifadeye konu olabilecek tüm unsurların dışsal dünyaya aktarımına ilişkin geniş nitelikli bir özgürlüktür. 10 Haber aktarımı,
duygusal nitelikli açıklamalar, dinsel kanaatlerin açıklanması bu
kapsamda değerlendirilmelidir. 11
Yine Türk anayasa hukuku literatüründe belki de kendilerine
bağlanan hukuksal sonucun aynı olması sebebiyle, kanaat ve
vicdan özgürlükleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Sonuç
olarak yanlış olmamakla birlikte, hukuk teorisi ve dogmatiği
açısından birbirlerinden farklı iki kavramdan/ol-gudan söz
etmek yanlış olmaz. Düşünce özgürlüğü, düşün-me işlemi
sonrası oluşan ürün olan düşünceyi korumakta iken, kanaat
8

Bu ayrımın pozitif anayasa hukuku açısından ne anlama geldiğine ilişkin geniş
bilgi için bkz. Osman Can, Die Schranken der Meinungsäußerungsfreiheit Nach
Türkischem Verfassungsrecht, Aachen 2001,s. 77 vd.
9
Gornig, a.g.e. Ancak aralarındaki bu sıkı ilişki, farklılıklarını ortadan kaldırmaz.
Farklılıklarını önemsememek toptancı ve redüksiyoner yaklaşımlara yol açma
sakıncasını beraberinde taşıdığı gibi, uluslararası sözleşmelerde ve anayasada ayrı
düzenlemenin anlamını da açıklayamayacaktır. Aksi yönde bkz. Reyhan Sunay,
İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Ankara 2001, s. 29 vd.
10
Aynı yönde bkz. İbrahim Ö. Kaboğlu, Düşünce Özgürlüğü, İnsan Hakları, YKY
Yay, İstanbul 2000 içinde, s. 109.
11
Bu tür kavramsal ayrımlara yeni bazı çalışmalarda rastlamak mümkün. Krşl. Reyhan
Sunay, İfade Hürriyetinin s.8 vd.
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özgürlüğü iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin benzeri olgular
arasında bir tercih, bir taraf tutma işlemi-ni/seçimini korumaktadır. 12

Normatif Alan
Düşünce özgürlüğünü düzenleyen Anayasanın 25. maddesin-de
bir değişiklik olmadığı için çalışma, 26. madde üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak 25. maddeye, değişiklik paketinin tümü
açısından ne tür bir anlam değişikliğine uğradığı bakımından,
yeri geldiğinde değinilecektir.
Anayasanın birinci fıkrasında düşünce ve kanaatleri açıklama
özgürlüğünün koruma alanı, klâsik açıklama tarzlarını/modalitelerini aşacak biçimde tüm iletişim yollarını kapsamaktadır. Bu
sebeple maddenin koruduğu hukuksal alanı ifade özgürlüğü olarak
nitelendirmek gerekir.13 Madde, düşünceyi açıklama özgürlüğünün yanında aynı zamanda toplantı ve gösteri yürüyüşü
özgürlüğünün, yeni medya olarak nitelendirilebilecek olan in12

Benzeri analizleri ilerletmek zor değildir. Nitekim, düşünme ile düşünce kavramları aynı olmadığı gibi bu farklı kavramları koruyan özgürlükler de farklılık
göstermektedir. düşünme, süreci betimleyen bir kavram iken, düşünce bu süreç
sonrası oluşan bilgiye dayalı ürünü tanımlamaktadır. Bana göre bu analizlerin yapılmaması, anayasa ve temel hak teorilerinin ve bunlardan doğan somut çözümlemelerin sağlıksız olması tehlikesini barındırmaktadır. Aynı yönde bkz. Ahmet
İnam, “Düşünce Özgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye”, Hayrettin
Ökçesiz (Der.), Düşünce Özgürlüğü, Afa Yay, İstanbul 1998 s. 37.
13
Akademik yaklaşımda titizliğin, özellikle Türk Anayasasının incelenmesi sırasında, akademisyeni zor durumlara düşürdüğü, akademisyenler için, bilinen bir
gerçektir. Şimdi eski 26. madde ifade özgürlüğünü düzenlemektedir dedik. 1. Fıkraya
göre herkes düşünce ve kanaatlerini.... açıklama ve yayma özgürlüğüne sahiptir. Aynı
fıkranın ikinci cümlesine göre de özgürlüğün kapsamı genişletilmektedir. 2. Fıkra
yine tutarlı bir biçimde “bu hürriyetlerin kullanılması...” diyerek maddenin ifade
özgürlüğü niteliğini gözünüze alıp tüm alt kategoriler için geçerli sınırlama sebepleri
saymaktadır. Ancak üçüncü fıkradaki “düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında
(kanaat, haber vs. belirtilmiyor) kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil
kullanılamaz” biçimindeki anayasal sınırın kanaat açıklanmasında ya da haber alıp
vermede geçerli olmayacağını mı ileri süreceğiz? Bu bir redaksiyon hatası mı, yoksa
anayasa koyucunun bilinçli iradesini mi yansıtmaktadır? Bu soruların yanıtı herhâlde
başka bir çalışmanın konusu olmalıdır.
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ternet, kablo yoluyla data transferinin, uydu yoluyla yayın ve data
transferinin vs. alt yapısını içermektedir. Ayrıca madde açıkça
haber aktarımını da düşünce açıklamasıyla aynı koruma sistemine
tâbi tutmuştur. Nitekim anayasanın gerekçesi bu yak-laşımı
yansıtmaktadır. 14 Bu açıdan 26. maddenin bir taraftan düşüncelerin
ve haberlerin kitle iletişim araçlarıyla yayılmasını, diğer taraftan da
düşünce oluşturma özgürlüğünü garanti etti-ğini söylemek gerekir.
26. maddenin koruma alanına toplu olarak düşünce açıklamasının yanında, basın, televizyon, sinema ya da tiyatro yoluyla
düşünce açıklaması girmektedir. Ancak, etkilerinin kamuoyunda
beklenmedik ve sarsıcı olması ve teknolojik problemler sebebiyle
bazı özel kayıtlamalara tâbi olan 15 toplu hâlde ya da medya
yoluyla düşüncelerin açıklanmasında, nasıl bir sı-nırlama
yapılacağı, bu araçların anayasada kurumsal özgür-lükler olarak
nasıl düzenleneceği, takip eden maddelerde ele alınmaktadır.
Nitekim aynı şekilde İHAS’nin 10. maddesi rad-yo, televizyon ve
sinema yoluyla yayın yapılmasının izne tabi olabileceğini hükme
bağlamıştır.

1. Düşünce Açıklama Özgürlüğünün İçeriği
Düşünceyi açıklama özgürlüğünün hukuk-dogmatik açıdan
içeriğinin anlaşılabilmesi için, öncelikle bu özgürlüğe ait kavramlardan ne anlaşılması gerektiği açığa çıkarılmalıdır. Anayasanın 26. maddesinde ilgili kavramlar “düşünce”, “kanaat” ve
“haber” olarak geçmekte; çalışmanın ağırlığı ise buna karşın
yalnızca düşünce üzerinde yoğunlaşacaktır.

a. Düşünce Kavramı 16
14

Burhan Kuzu, Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1997, s. 48.
Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, 19. Aufl, Heidelberg 1993, s. 163.
16
Düşünceyi açıklama özgürlüğü Türk hukuk öğretisinde ve politik hayatında en
tartışmalı sorun olmasına rağmen, düşünce kavramından ne anlaşılması gerektiği
konusunda pek bir açıklamaya rastlanmaz. Oysa ki düşünce kavramın
15
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Anayasanın 26. maddesinin 1. fıkrasına göre “Herkes, düşünce
ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu
hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya
fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fık-ra
hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla ya-pılan
yayımların izin sistemine başlanmasına engel değildir.” Bu
norm düşünceyi açıklama özgürlüğünün iki ana unsuru-nu, yani
düşünce ve haberlerin açıklanması ve yayılması un-surlarını
dile getirmektedir.
Düşünce Ridder’e göre, rasyonel düşün işlemlerinin ürü-nü,
insanin, kendi zihinsel ameliyeleri yoluyla bir biçimde ras-yonel
olarak somutlaştırılabilir ve ifade edilebilir kılınmış ka-naat ve
sanatsal bilinç özü, sonuçta sesli, idrak edilebilir/du-yulabilir
düşünme ya da sanatsal yaratmanın kendisi, her ha-lükârda
bunları dışarı vuran insanın kendi zihinsel başarı ve eseridir. 17
Buna paralel olarak düşünceyi, mütalâa, bir şey ola-rak
görme/kabul etme, yargılama unsurlarıyla biçimlenmiş olarak
algılamak gerekir. 18 Yani bireyin olaylar, ilişkiler, ideler veya
kişilere ilişkin olarak oluşturduğu öznel görüştür. 19 Ayrı-ca bu
özgürlük, öncelikle sübjektif bir özgürlük olduğundan, bireysel
algılamaya dayandığından, özgürlük kapsamına giren düşünceler
açısından “değerli” 20 , “yararlı”, “iyi”, “etiğe uy-gun” veya
“anayasaya uygun” düşünce ayrımcılığını yapmak tutarlı
anlaşılmadan, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün içerik ve norm
alanının ve bu özgürlüğün uygulamada yaşanabilir kılınmasının olanağı yoktur.
Hukuk-teorik ve hukuk-dogmatik temellerin yoksunluğu da, düşünce özgürlüğü
konusundaki klişeleşmiş yazıların çokluğunu ve hukuk-teorik ve pozitif-hukuksal
incelemelerin eksikliğini açıklamaktadır. Değinmeler için bkz. Bülent Tanör,
Siyasî Düşünce Özgürlüğü ve 1961 Anayasası, İstanbul 1969, s. 16 vd; Sait Güran,
İfade Hürriyeti Üzerinde İdarenin Yetkileri, İstanbul, 1969, s. 369.
17
Ridder, Meinungsfreiheit, s. 248.
18
BVerfGE, 61, 1 (8).
19
Dieter Grimm, Die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, NJW 1995, s. 1698
20
BVerfGE, 33, 1 (14f).

364

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

olmadığı gibi, özgürlüğü özgürlük olmaktan da çı-karır. Bu
bakımdan Türk hukuk literatüründe bir biçimde yansımasını
bulan, yalnızca “demokratik yaşam için vazgeçil-mez
düşüncelere” vurgu yapılmasının anlamı yoktur. Bu an-layış
özgürlüğü objektif-kurumsal alanla sınırlayan, buna kar-şın her
şeyden önce bireysel bir olgu olduğunu unutan bir an-layıştır.
Düşünceyi açıklama özgürlüğü demokratik-kamusal-objektif bir
özgürlüktür; ancak öncelikli olarak bireysel-süb-jektif bir
özgürlüktür.
Dar anlamda düşünce, görüş, yaklaşım, gözlem, muhakeme,
ide, kanaat, mütalaa, yargıyı vs. kapsar. 21 İnsanın, toplumsal
olaylar ya da kişisel problemler karşısında, beyin fonksiyonları
yoluyla biçimlenmiş pozitif, negatif ya da nötr tutumu, düşünce
kavramını kısmen tanımlamaktadır.
Düşünceyi açıklama özgürlüğünün objektif bir özgürlük
olduğu ve toplumsal yaşamı ilgilendiren esaslı sorularda önemli
rol oynadığı 22 doğrudur, ancak eksik bir yaklaşımdır. düşünceyi
açıklama özgürlüğü her şeyden önce kişiliğe bağlı, devredilmez,
vazgeçilmez temel haktır. Bu hakkı politik açıdan önemli
sorunlara ilişkin olarak ya da iki kişi arasındaki bir tartışmada
karşı tarafı eleştiri amacıyla ya da yalnızca monolog biçiminde
kullanması tamamen kişinin takdirine aittir. Düşünceyi
açıklama özgürlüğünün bu yönü onun her şeyden önce sübjektif
bir özgürlük olduğunu gösterir. Zaten tersine bir yaklaşıma 26.
maddenin izin verdiğini iddia etmek mümkün değildir. 23
21

Bu kavramlardan bazıları için bkz. Özkan Tikveş, T.C. Anayasası Şerhi, İstanbul
1969, s. 74.
22
Türk anayasa hukukuna hâkim bu öğreti, detaylı olarak Tanör’de kendini
göstermektedir. Düşünceyi açıklama özgürlüğünün politik ve objektif yönüne sürekli
olarak yapılan bu vurgu, Türk anayasa koyucunun “political-correctnes” an-layışına
karşı bir tepki olması dolayısıyla anlaşılabilir, ancak bu sebeple düşünceyi açıklama
özgürlüğünün sübjektif yönünün ihmal edilmesine sebep olmasından dolayı da
hatalıdır. Krşl. Tanör, Siyasî Düşünce..., s. 19.
23
Toplumsal ve siyasal alanlar bakımından düşünceyi açıklama özgürlüğü kabul
edilemez oranda sınırlı olması gerçeği karşısında, toplumsal ve siyasal konularda
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Özgürlükçü yaklaşım –anayasaya hâkim özgürlük anlayışına
rağmen–, daha etkin bir garanti sağlamak için, düşünceyi
açıklama özgürlüğünün geniş geçerlilik alanının kabulünü
gerekli kılar. 24 Bu sebeple “hukuksal olarak korunan düşünceler
kategorisi” 25 anlayışına fırsat vermeden düşünce kavramını
geniş anlamda kabul etmek, tam bir hukuksal denetimden
geçirilip üçüncü kişilerin hak-larını veya hukuksal olarak
korunan diğer değerlerin ihlâl et-tikleri andan itibaren ancak,
hukuksal koruma alanı dışına çı-karmak en doğru yol olsa
gerektir. 26 Aksi yaklaşım, zaten anayasaya hâkim olan ve devlet
otoritesi karşısında özgürlük-lerin geri adım atmasını gerektiren
anlayışa paralel olarak, özgürlüğün koruma alanını daha da
daraltacaktır. 27
Yalın haber aktarımını düşünce açıklaması biçiminde algılamanın zorluğu ortadadır; ancak bunların da 26. madde
kapsamında aynı korumadan yararlandığı açıktır. Bununla
birlikte haber yalın olarak aktarılmıyor ve birey bir biçimde bu
habere bir anlam yüklüyor ve sahiplenebiliyorsa bu durumda
entelektüel katkı sağlandığı için geniş anlamda düşün-ce
(sözüm ona) önemsiz düşüncelerin düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamına
alınmaması herhâlde bu özgürlüğü boş bir kalıp hâline getirmektedir.
24
Aksi takdirde, zaten bazı davranışların temel hak olarak nitelendirilmesini da-hi
parti kapatma davasına gerekçe olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesinin yo-rumu
desteklenmiş olur. Bu durumda artık düşünceyi açıklama özgürlüğünden değil,
ayrıcalıklı veya “kötü” düşüncelerin açıklanmasından söz etmek gerekir.
25
Süheyl Batum, Düşünce ve Bilim Özgürlüğü, Türkiye’nin Demokratikleşme
Sorunu, İÜHF Sempozyumu II, 21 Nisan 1995, İstanbul 1996, s. 42; Tanör ticarî
ilân ve reklâmları ve toplum meseleleriyle ilgili olmayan fikirleri düşünce
kapsamında değerlendirmemekte, bu yaklaşımıyla düşünce özgürlüğünü yalnızca
kamusal bir özgürlük olarak algılamaktadır. Tanör, Siyasî Düşünce..., s. 17 vd;
Çetin Özek, Türk Basın Hukuku, İstanbul 1978, s. 140.
26
Bu açıdan örneğin haber, soru, reklâm kavramlarında düşünsel katkıyı yadsı-mayıp
bunları da geniş anlamda düşünce kavramına katıp özgürlük alanını geniş-letmek
gerekir.
27
İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1996, s. 63; Tanör,
İki Anayasa, 2. Bası, İstanbul 1991, s. 154; Oktay Uygun, 82 Anayasasında Temel
Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, İstanbul 1992 (Bundan sonra “Genel Rejim”),
s. 14.
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kapsamında değerlendirilmelidir. Yine yönlendirici, eleş-tirel ve
bazen de yanıtı içinde olan sorulara yapılan bireysel entelektüel
katkı ortada iken, bunları düşünce kavramı içinde değerlendirip
düşünce açıklama özgürlüğünün koruma ala-nına almamak
mümkün değildir.
Ticarî/reklâm nitelikli açıklama da, öncelikli olarak bir bilgi
aktarımı niteliğinde iken, açıklayanın buna kendi olumlu yargısını
kattığını yadsımamak gerekir. Bir düşünce açıklamasında motife
dayalı olarak ayrımcılık yapılması tutarlı değildir. 28 Açıklayanın
bununla bir kazanç sağladığının temel hak korumasında bir rolü
olamaz. Aksi taktirde yine “değerli-değersiz”, “topluma yararlıyararsız” biçiminde özgürlüğün esprisiyle bağdaşmaz ayrımlara
kapı açılmış olunur. Bu sebeple bir düşünce açıklamasına temel
teşkil eden ticarî yararlar da29 düşünceyi açıklama özgürlüğünün
koruma alanına girer. Bu yaklaşım İHAM yargısında da yansıma
bulmuştur. Mahkemeye göre bir düşünce açıklamasının
övücü/reklâm yapıcı etkisi de aynı şekil-de sözleşmenin 10.
maddesinin koruma alanına girer. 30

b. Açıklama ve Yayma Kavramları
1. Genel Olarak
Anayasanın 26. madde metnine bakıldığında düşüncelerin
yalnızca açıklanmasından değil, aynı zamanda yayılmasından da
söz edilmektedir. Düşüncelerin yayılması kavramının açık-ça
belirtilmiş olmasını, özgürlüğe mümkün olduğunca geniş bir etki
alanı sağlama çabası olarak nitelendirmek yanlış ol-maz. 31 Ancak
28

Degenhart, Rn. 150.
Bunun (alman anayasasının ) 5/1. Maddesiyle uyuşmadığını söylemek mümkün
değil. Bkz. BGHZ 51, 236, 249, aktaran Degenhart Rn. 150.
30
25. Mart 1985 tarihli İHAM kararı için bkz. Dr. Barthold v. Deutschland,
EuGRZ 1985, 170, s. 172 vd.
31
Christoph Degenhart Art. 5 Abs. 1 u. 2, in: Kommentar zum Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland (Reihe Alternativ-Kommentare), Bd. 1, Lfg. 66, Rn.
160.
29
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her halükârda her iki kavramı, yalnızca düşünce-lerin dış
dünyaya, üçüncü kişilere aktarılması, bildirilmesi biçi-minde dar
ve pasif olarak algılayamayız. Geniş anlamda açık-lama ve
yaymadan, bir düşüncenin ilânını, açıklanmasını, ona çağrıyı,
önerilmesini, telkinini, o düşünce açısından ikna edil-mesini, bir
düşüncenin propagandasını, eleştirisini, reddini, ona karşı çağrı
yapılmasını ve bir düşünce için mücadele ya-pılmasını anlamak
gerekir. 32
Her iki modalitenin belirtilmiş olması, düşünce açıklamasının arzu edilen etkisinin korunmasına hizmet ettiği gibi, aynı
zamanda muhataplarla ilişki kurulması olanağının korunmasına
da hizmet eder. Buna karşın iletişime hazır bir muhatap
kitlesinin sağlanmasını talep etme hakkı içermez. 33
Bir düşüncenin muhataplarında bir etki doğurma, onların
kanaat ve davranışını değiştirme amacının olması, o düşünce
açıklanmasının anayasal korumadan dışlanması anlamına hiçbir
zaman gelemez. 34 İnteraktif iletişim içinde üçüncü ki-şilerde
etki doğurmak, onları ikna etmek, her halükarda dü-şünce
açıklamanın varlık sebebidir. 35
Alman Anayasa Mahkemesi’ne göre de düşünce açıklamasının anlamı, dışsal dünyada düşünsel etki doğmasını sağlamak,
düşünce oluşturucu ve ikna edici bir biçimde genelin üzerinde
etki bırakmakta kendini gösterir. 36 Nitekim bir düşünce
açıklamasının temelini oluşturduğu bir boykot çağrısı,
kamuoyunu esaslı bir biçimde ilgilendiren bir soruna ilişkin bir
düşünsel tartışmanın aracı olarak kullanılıyorsa, yani özel bir
tartışma değil, bilâkis toplumun politik, ekonomik, sosyal veya

32

Güran, s. 369.
Degenhart, Rn. 167.
34
Hans-Uwe Erichsen, Das Grundrecht der Meinungsfreiheit, Jura 1996, s. 85.
35
Erichsen, a.g.e.
36
BVerfGE 7, 198 (210).
33
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kültürel yararlarına ilişkin endişeye dayanıyorsa, anayasal
korunmadan özellikle yararlanır. 37

2. Propaganda
Propagandanın açık, tatmin edici bir tanımını yapmak oldukça
zordur, 38 ancak propagandayı, insanları etkilemek veya onları
taraftar olarak kazanmak için, açıklama yoluyla bilinçli, sistematik ve organize nitelikli etkileme olarak tanımlamak yanlış
olmaz. Daha açık olarak, açıklama ve yaymanın ötesinde, propagandanın, Üçüncü kişilerde yeni kanaatler/idrakler, düşünceler,
eğilimler, heyecanlar ya da diğer düşünsel etkiler doğurucu
anlamı vardır. 39 Propaganda etkilemedir. Bu niteliği yoluyla,
düşünce oluşumunun, ders vermenin, öğretmenin, eğitimin,
tartışmanın ve aydınlatmanın tüm diğer biçimlerinden ayrılır. 40
Propaganda bazen de insanlar üzerinde güç kullanmaksızın
düşünsel anlamda tahakküm kurmanın aracı olarak gösterilir. 41
Propaganda, aynı zamanda politik, felsefî, ekonomik, doğal
bilimsel vb. doktrinlerin ve idelerin sistemli yayılmasının ve
esaslı bir biçimde anlatımının aracıdır. 42 Propagandanın özü
itibariyle değil, ancak belirli içeriklere sahip olması dolayısıyla
uluslararası hukukta yasaklamalarla karsılaşmakta-dır. Şiddet
propagandası, 43 ayrımcılık, 44 küçük düşürme 45 içe-rikli
propaganda yasaklanan türlerdendir.

37

BVerfGE 7, 198 (212); 25, 256 (264).
Ivo Zellweger, Die strafrechtlichen Beschränkungen der politischen Meinungsäußerungsfreiheit, Diss. Zürich 1975, s. 46.
39
Tanör, Siyasi Düşünce..., s. 28 vd.
40
Gornig, s. 423.
41
A.g.e.
42
Das kleine politische Wörterbuch, Dietz Vlg. (DDR), “Propaganda” maddesi, s.
730, aktaran Gornig, s. 423.
43
BM-Tüzüğü, Md. 2, No. 4; MSHB Md. 20/1; IHEB Md. 13/5.
44
MSHB Md. 20/2, IHEB Md. 13/5.
45
MSHB Md. 19/3, İHAS Md. 10/2, IHEB Md. 13/2a.
38
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Yargıtay da propagandayı bir bütün olarak toplumun ya da
belirli bir kesimin inanç, tutum ve davranışlarını yönlendirmek
amacıyla bilinçli olarak seçilmiş bilgi, olgu ve savları sistemli bir
çaba ve çeşitli araçları kullanarak yayma etkinlikleri olarak kabul
etmektedir. Ona göre propaganda, geniş bir kitleyi, belirli
hedefler doğrultusunda ikna etmek çabasıdır. Bu yolla kitle
desteği sağlamak istenmektedir. 46 Gerek yukarıdaki açıklamalar
gerekse Yargıtay’ın tarif ettiği propaganda kavramının özellikle
siyasî düşünceler açısından düşüncelerin açıklanması ve
yayılmasından başka bir şey olmadığı açıktır. Zira kişinin doğru
saydığı düşüncelerini başkalarına da kabul ettirmeye çalışması
kadar doğal bir şey olamaz. 47 Hukuk bunu korumayacaksa,
düşünce özgürlüğünün demokratik sistem açısından artık
öneminden söz etmenin anlamı kalmaz.

c. Düşünceyi Açıklama Yöntemleri/ Araçları
26. maddede düşüncenin açıklanması araçlarına ilişkin bir sınırlama öngörülmemiştir. Bu bakımdan “...veya başka yollarla...” biçimindeki yaklaşım, düşüncelerin uygun olan herhangi
bir araçla ya da yolla açıklanabileceğini göstermektedir.48

1. Söz, Yazı, Resim ve Başka Yollar
Yukarıda ifade edildiği gibi, 26. maddedeki açıklama araçlarını
geniş anlamda algılamak gerekir. 49
“Söz” ile düşüncelerin doğrudan akustik biçimde aktarılmasını anlamak gerekir. 50 Bu bireysel açıklamanın en aslî unsuru

46

CGK, E. 1990/9-263, K. 1990/336, Kt. 10.12.1990
Tanör, a.g.e., s. 29
Aynı yönde Güran, s. 369.
49
Kaboğlu, İfade Özgürlüğünün Siyasî Partilerce Kullanımının Sınırları, Anayasa
Yargısı 1999, s. 72.
50
Roman Herzog, Art. 5, Abs. I, II, Lfg. 20, in: Maunz-Dürig GrundgesetzKommentar, Rn. 70.
47
48
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olan konuşulan söz olabileceği gibi, 51 terennüm ya da marş
biçiminde de kendini gösterebilir. 52 Ses dalgaları yoluyla
aktarımın yanında elektromanyetik dalgalar, yani plaklar, ka-setler,
telefonlar yoluyla aktarımlar53 da maddenin koruma ala-nına
girmektedir. Yayılmada esas olan, açıklamanın yazılı biçi-midir.54
Yazının yabancı bir dilde ya da ölü bir alfabeyle oluş-turulmuş
olmasının bir önemi yoktur. Yazı, ayrıca gizli simge-lerden,
çizimlerden veya resimlemeden oluşabilir ya da yalnızca belirli bir
kişi grubu tarafından biliniyor olabilir.55 Yazının üze-rine işlendiği
nesne, yazı yazmaya elverişli herhangi bir cisim olabilir, yalnızca
kâğıt, karton değil, taş, ağaç, plâstik ve deri de olabilir.56 Daha
modern aygıtlar da bu kapsamda değerlendiri-lebilir. Örneğin,
daktilo ile yazılmış tüm belgeler, mektuplar, el ilânları, pankartlar
açıklama araçları olduğu gibi,57 elektronik aktarım biçimleri de,
aktarım muhatapta yazılı bir biçimde algılandığı taktirde aynı
niteliktedir. Bu bakımdan teleteks, kablo yoluyla aktarılan
metinler58 ya da internette yayınlanan metinler biçiminde açıklama
anayasal koruma altındadır.
“Resim”den anlaşılması gereken hem gerçeğin çizimler ya da
fotoğraflama yoluyla yalın biçimde yansıtılmasıdır hem de
bunların soyutlaması yoluyla ortaya çıkan eser, semboldür. 59
Bunların yalın biçimleri korunduğu gibi, çeşitli görüntü aktarım
yollarıyla muhataplarına ulaşması da aynı biçimde korunur. 60
26. maddenin yazılış biçimine bakıldığında açıklama yolları/tarzları bunlarla sınırlı değildir. Jestleri, üniforma ya da
51

Degenhart a.g.e., 66. Lfg., Rdnr. 163.
Degenhart, a.g.e.
53
Degenhart, a.g.e.
54
Degenhart, a.g.e.
55
Herzog, a.g.e.
56
Herzog, a.g.e.
57
Herzog, a.g.e.
58
Degenhart, a.g.e.
59
Degenhart, Rdnr. 165.
60
Degenhart, a.g.e.
52
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sembol taşımayı, müzik yoluyla düşünce aktarımını 61 vb. anayasal koruma kapsamında değerlendirmek gerekir. 62

2. Yeni medya ve İnternet
Anayasanın 26. maddesi medya yoluyla düşünce ve haberlerin
aktarımını korumakta, bu biçimiyle de yeni teknolojik gelişmeler
ve demokratik bilgi toplumunun iletişimsel gerekliliklerine
uyarlanabilirliğini göstermektedir. 63 Anayasa koyucunun yeni
teknolojik gelişmeleri göz ardı etmeyip bunu düşünce açıklama
özgürlüğünün gerekleri olarak görmesini yadsımamak gerekir. 64
Bu bakımdan düşünceyi açıklama özgürlüğünün klâsik
modalitelerinden olan radyo ve televizyonun yanın-da elektronik
bilgi ağı olanaklarının kullanılmasını, bilgi/dü-şünce aktarımına
hizmet ettikleri sürece 26. madde kapsa-mında değerlendirmek
gerekir. 65

3. Başkalarının Haklarına Müdahale Biçimindeki
Açıklamalar
Esasen yalın fiziksel güç kullanımı, kavramsal olarak düşünce
açıklanması olarak değerlendirilemez. Bunlarda amaç, düşünce
oluşumu/oluşturulması değildir. Amaç, belirli düşünceleri dik-te
etmek ya da –düşünsel bir motif olsa bile– muhataplarda bir
düşünce oluşumunu ya da taraftar kazanmayı hedeflemeksizin
belirli bir harekete zorlamadır. 66 Aynı şekilde, şiddete dönük bir
61

Herzog, Rn. 73; Degenhart, 66. Lfg., Rn. 166.
Walter Berka, Die Kommunikationsfreiheit in Österreich, EuGRZ 1982, s. 413;
Aksoy çeşitli açıklama araçları saymakta ve düşünce açıklama özgürlüğü
sorununu, hukuk düzeninin bunların kullanılmasına ne oranda izin verdiğine
bağlamaktadır. Muammer Aksoy, Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü, Türkiye’de
İnsan Hakları Sempozyumu, Ankara 1970, s. 131.
63
Aynı biçimde Avusturya Anayasası için bkz. Berka, s. 413.
64
Zehra Gönül Akkanat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’de İletişim
Özgürlüğünün Sınırları, İHY, C. 17-18, 1995-1996, s. 175.
65
Bireysel ve kitle iletisi ayrımı sorunu için bkz. Martin Bullinger, Strukturwandel von Rundfunk und Presse, NJW 1984, 385 vd.
66
Degenhart, Rn. 173.
62
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gösteri yürüyüşünde taş atma, belirli politik talepleri dile getiren
bombalı saldırılar gibi fiziksel güç kullanımları, düşünce
açıklaması olamaz. 67 Yine düşünce açıklamasıyla doğrudan
bağlantısı olamayacak mala zarar verici eylemler –yürüyüş
sırasında üçüncü kişilere ait araçların tahribi gibi– 26. maddenin
koruma alanına girmez.
26/1. madde hiçbir biçimde, düşünce açıklamasının muhataplarıyla iletişimi suç konusu eylemler yardımıyla sağlamayı, özellikle üçüncü kişileri zorla bilgilendirme hakkını kabul
etmez.

B. Anayasal Sınırlar
a. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Normatif Alanı –
Anayasal Sınırlar
Anayasal sınırları belirtilmemiş/çizilmemiş bir özgürlük kullanımının, bireyler açısından hukuksal olarak ne anlama geleceği, yasa koyucu tarafından ne biçimde sınırlanabileceği, ida-rî
birimler tarafından nasıl uygulanacağı ve yargılama tara-fından
nasıl yorumlanacağı; bu yolla özgürlüklerin nasıl etkin
korunacağı konusunda sağlıklı bir çıkış yolu sağlaması düşünülemez. Anayasal sınırları ihmal etme yoluyla yasa koyucu-nun
sınırlama yetkisinin incelenmesi temel hak teorisine aykı-rıdır ve
bir paradokstur. Ne olduğu bilinmeyen bir olgunun rasyonel
uygulanışının imkânı olmadığı gibi sınırlanması da söz konusu
olamaz. Buna rağmen sınırlanıyorsa ortaya çıkan duru-mun,
özellikle özgürlükçü demokratik sistem ve birey için çok da iç
açıcı olmayacağını söylemek gerekir. Zaten uygulama da bize
fazla zorluk çıkarmadan gerekli örnekleri sergilemektedir.68
67

Degenhart, Rn 173; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasasının 23. Maddesi
uyarınca bur tür gösteri ve yürüyüşler yasal değildir.
68
Nesnel ve anayasal sınırlara ilişkin sonraki bölümlerde ortaya çıkan gerçek, yasa
koyucuya kanunla sınırlanacak bir alanın kalmadığıdır. Aynı yönde bkz. Mithat
Sancar, “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti, İstanbul 2000, s. 144 vd. Bunun
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Anayasal sınırlar, temel hakların garanti sınırını çizerler.
Kıta Avrupası hukuk sistemini benimsemiş ülkeler açısından bu
önemlidir. Anayasal olarak düzenlenmemiş bir hakkın hukuksal olarak talep edilebilirliği söz konusu değildir. Temel
hakların öncelikle nesnel sınırları vardır. Bu nesnel sınırların
ötesinde anayasanın ideolojik, otoriter niteliğine göre bu nesnel
sınırlar yeterli gelmemekte, anayasaların kendileri so-yut ya da
somut nitelikte sınırlar ve yasaklar koymaktadırlar.
Anayasaların doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çizdiği
sınırlar dahilinde kalan özgürlük alanı anayasal korumadan
yararlanır. Yasa koyucunun yapacağı sınırlandırmalar ise geriye kalan bu alanda etki doğurur. Yasa koyucunun anayasal
sınırları somutlaştırması niteliğindeki yasama çalışmaları
açıklayıcı nitelikte, 13. maddedeki gibi belirli sebeplere daya-lı
sınırlandırma yetkisi ise kurucu nitelikte ve farklı prosedür-lere
tâbidir.69 Bize göre, yasa koyucunun aslî sınırlandırma
yetkisinin sınırları 13. maddede belirtilirken, aynı kriterlerin
anayasal sınırların somutlaşması ya da yasal düzleme geçirilmesinde geçerliliği olduğunu belirtmek oldukça zordur. Örneğin Anayasanın (eski) 51/7. maddesinde, işçi sendika ve üst
kuruluşlarında yönetici olabilmek için en az bilfiil 10 yıl işçi
olarak çalışmış olma şartı aranır, hükmünün demokratik toplum
düzenine uygunluğu tartışılabilir, ancak yasayla bunu 5 yıla
indirmeye anayasa izin vermez. 70
Anayasamızdaki anayasal sınırlara ilişkin açıklamaları bu
yaklaşımla değerlendirmek gerekir.
bilincinde olmakla birlikte yinede anayasal metodolojiye dikkat ederek yapılacak bir
incelemenin akademisyenin önünü açtığını, eleştirilerini rasyonel temellere
oturtmasını sağladığını ve çözüm önerilerini de aynı biçimde sağlıklı kıldığını
söylemek yanlış olmaz. Nitekim hangi yasanın anayasal sınırı yansıttığını ve açıklayıcı/deklâratif nitelikte olduğunu, hangi yasanın da yasa koyucunun kurucu/konstitutif nitelikteki sınırlaması olduğunu bilmenin, bunlara uygulanacak yargısal
denetim mekanizmalarının saptanmasında önemi ve gerekliliği ortadadır.
69
Uygun, Genel Rejim, s. 73.
70
Benzer yönde ve geniş açıklamalar için bkz. Uygun, a.g.e., s. 76 vd.
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1. Başlangıç
a. Genel Olarak
Genel olarak Başlangıçlar doğrudan doğruya uygulanabilir
hukuk kuralları ve normlar niteliğinde değildirler. 71 Bunlar daha
çok anayasalara temel olan tarihsel, sosyal ya da ideolojik özleri
ve temel ilkeleri yansıtırlar 72 . Çoğu zaman hedef ya da program
normları olarak görünürler. Bu açıdan genellikle, anayasa
maddeleri gibi, pozitif-hukuksal bağlayıcılıkları ve doğrudan
uygulanabilirlikleri (self-executing nitelikleri) yoktur. 73 Temel
işlevleri
pozitif
anayasal
normların
uygulanışında
yorumlayıcı/ışık tutucu olarak ele alınmalarıdır. 74 Her
halükârda başlangıçların anayasa yorumunda yönlendirici, ışık
tutucu ve anayasanın özünü yansıtıcı bir fonksiyonu olduğundan kuşku yoktur. 75

71

Tanör, Siyasî Düşünce..., s. 154.
Alman Anayasası da bir başlangıç (Präambel) kısmına sahiptir. Anayasanın
metnine dahildir ve anayasanın tarihsel ve siyasal şartlarına, anayasa koyucunun
anlayışına ve hedeflerine ilişkin ifadeler içermektedir. Başlangıcın yalnızca
deklâratif bir niteliğe sahip olduğunu söylemek güçtür (Hartmut Maurer,
Staatsrecht, München 1999, s. 136). Hukuksal niteliğe de sahip olduğu kabul
edilmektedir (Hartmut Maurer, a.g.e., s. 136). Başlangıcın her bir cümlesi bu
acıdan yoruma ilişkin direktifler ve bütünleştirici faktörler olarak dolaylı bağlayıcılığa sahiptir (Hartmut Maurer, a.g.e., s. 136). Alman Anayasa Mahkemesi,
başlangıçtan iki Almanya’nın birleştirilmesi ödevini çıkarmıştır (Maurer, a.g.e., s.
137; BVerfGE 5, 85 (126 vd); 77, 137 (149). Ancak bunun dışında temel haklara
sınır çizebilecek ve doğrudan uygulanabilir nitelikte bir norm türetmeden söz etme
imkânı yoktur, Osman Can, Die Schranken der Meinungsäu-ßerungsfreiheit nach
türkischem Verfassungsrecht, Aachen 2001, s. 111.
73
Can, a.g.e.; Uygun, 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasal
Sınırları, MHB 2 (1988), s. 380.
74
Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul
1993, s. 118 vd.
75
Tanör, Siyasî Düşünce... s. 154.
72
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Türk hukuk uygulamasında ise başlangıçların anlamları ve
fonksiyonları oldukça büyüktür. 76 Anayasanın 176. maddesi
başlangıca pozitif-normatif bir nitelik kazandırmaktadır. Bu
maddeye göre “Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri
belirten Başlangıç kısmı anayasanın metnine dahildir”. 77 Öte
yandan Anayasanın 2. maddesi uyarınca, başlangıçtaki temel
ilkeler cumhuriyetin niteliklerini tanımlar. Hatta bir öncelik
sıralaması yapıldığında anayasal normlar karşısında üstünlüğe
sahiptir. 78 Çünkü başlangıca göre “... bu anayasa ... (başlangıçta
belirtilen temel nitelikler, O.C.) fikir, inanç ve kararıyla
anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulan acaktır”. Demek ki anayasanın tümü
başlangıçtaki normlar ve ilkelere uygun olarak yorumlanmalıdır. 79 Cumhuriyetin de aynı biçimde anlaşılması gerekmektedir, yani cumhuriyetin niteliklerinden olan demokrasi,
insan haklarına saygı, sosyal devlet ilkesi ve insan onurunun
korunmasına yönelik diğer tüm anayasal normların, aynı
biçimde başlangıçtaki ilkeler ışığında ve ona mutlak sadakatle
yorumlanmasında bir anayasal zorunluluk vardır. 80 Yine bu
olgunun, insan haklarına saygı, demokrasi, sosyal devlet gibi
76
Genel değerlendirme için bkz. M. Tevfik Gülsoy, “Anayasa Mahkemesi kararlarında Ölçü Norm ve Siyasal alanın Sınırı Olarak başlangıç İlkeleri”, Liberal
Düşünce, Cilt 6, Sayı 22, s. 46-58.
77
Anayasanın gerekçesinde de başlangıç anayasanın diğer normlarıyla eşdeğer
kılınmıştır. Kuzu, Anayasa Metinleri..., s. 207.
78
Bu üstünlük, farklı anayasal normları arasındaki nicelik değil, ancak nitelik
farklılığını belirlemeye çalışan göreceli bir ilişkidir. Bu ilişki, alt normun üstün
olan norma uygun yorumlanması gerektiğini ifade eder, üstün olan normun
diğerini ortadan kaldıracağını değil... Yüzbaşıoğlu, s. 110.
79
AYMKD 11, 141; 7, 167; 20, 363; 21, 172 vd; 22, 259.
80
Bu anlayışın, anayasanın 25. maddesinde sınırsız kabul edilen düşünce ve kanaat
özgürlüğü, bireyin düşüncelerini açıklamaya zorlanamaması, ve düşünceleri ve
kanaatleri nedeniyle kınanamaması ve suçlanamaması garantisini ortadan
kaldırabileceğine/kaldırdığına ilişkin kuşkular doğurduğunu belirtmekte yarar
vardır. Hatta Kaboğlu, anayasanın özgürlükleri sınırlama sisteminin, düşünce ve
kanaat özgürlüğünün 13. madde karşısında konumu açısından kendi mantığı içinde
anlamlı bir yorumunu imkânsız kıldığını ifade etmektedir. Kaboğlu, Düşünce
Özgürlüğü, İnsan Hakları, YKY Yay, İstanbul 2000 içinde, s. 115.
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niteliklerin/ilkelerin klâsik Batı demokrasilerindeki gibi değil,
yalnızca başlangıçta ifadesini bulan temel ilkeler ışığında yorumlanabileceği sonucunu doğuracaktır. 81 Esasen sorun da buradan çıkmaktadır. Başlangıç, Anayasanın özünü ortaya
koymaktadır. Anayasanın özünün ve felsefesinin de temel hak
ve özgürlüklerden daha çok otoriteye ağırlık verdiği ortadadır.
“Hiçbir düşünce ve mülâhazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk
varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün
tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve
inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma
göremeyeceği...” ifadesiyle düşünceler arasında ay-rımcılık
yapmakta, koruma göremeyecek düşünceler ve ka-naatler
kategorisi yaratmakta, bunun sonucunda da düşün-celeri ve
kanaatlerin açığa vurulması sırasında geçerli olan 26.
maddenin normatif alanını, insan onurunun ve demok-ratik
temel değerlerin kabul edemeyeceği biçimde daralt-maktaydı.
Bu durum değişiklik sonrası da değişmemiştir. Öte yandan
Başlangıç kısmı, Anayasa Mahkemesinin ifade-siyle
“Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri içer-mekle
Anayasa maddelerinin amacını ve yönünü belirleyen bir
kaynak” 82 ise, artık anayasal normların yorumu konu-sunda
hukuk metodolojisinin bilinen yöntemlerini uygula-manın da
bir anlamı kalmayacaktır, çünkü herhangi bir ana-yasa/temel
hak normunun amacını saptamak için Başlangıç kısmına
bakmak gerekecektir, bu da söz konusu normun, değişen
zaman ve toplumsal koşullara uygun “objektif” bir amacının
türetilmesinin yolu tıkamaktadır.
Başlangıç ilkelerinin tümünün, Anayasanın 176. maddesi ve
Anayasa Mahkemesine göre bağlayıcı normlar olarak nitelendirmek zorunluluğu vardır. Ancak Başlangıç ilkeleri içinde öyle bazı
terimler vardır ki bunların hukuksal niteliğe sahip olduklarını iddia

81
82

AYMKD 22, 224.
AYMKD, Sayı 25, s.142.
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etmek mümkün değildir.83 Bu hâliyle dahi Anayasa Mahkemesi
başlangıcın bağlayıcılığı konusunda herhangi bir duraksamada
bulunmamıştır. 84
Şimdi başlangıcın normatif boyutu ortaya konduktan sonra,
düşünceyi açıklama özgürlüğü bakımından ne tür anlamlarının
olduğuna bakmak gerekir.
Özgürlükçü bir demokraside, anayasanın anlamını ve ideolojik özünü yansıtan başlangıcı ve onda ifadesini bulan temel
ilkeleri kabul etmek, reddetmek ya da farklı bir anlayışa sahip
olmak, bireye kalmış bir tercihtir. 85 Düşünceyi açıklama özgürlüğünün anlamı da zaten burada, yani anayasaya uygun
olmayan düşünceleri de savunmada ve açıklayabilmede yatmaktadır. 86 Öte yandan Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan
temel ilkeler ve anlayışlar Anayasanın geçerli olduğu toplumsal
yaşamda, siyasal ve toplumsal olarak söylenmiş ve söylenecek
son söz, ulaşılabilecek son hedef değildirler. Onlar mutlak ve son
gerçek değildirler, bilâkis zaman akışı içinde de-ğişebilen ve
dönüşebilen göreceli geçerlilik postülalarıdırlar. 87 Aksi taktirde
halkın, bir kere anayasayı yaptıktan, devletin niteliklerini
belirledikten, devletin organlarına ve güçler ayrı-mına ilişkin
sistemi kurduktan sonra, bir daha o devlet siste-mi, ideolojisi,
anayasasına ilişkin herhangi bir eleştiri yönelte-meyecek,
değişiklik önerisi yapamayacak, bu yönde kamuoyu

83

Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. Bası, İstanbul 1994, s. 198. Bu kavramlar “Türk millî menfaatleri, Türk varlığı, Türklüğün tarihî ve manevî değerleri,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliği” olarak sayılabilir.
84
AYMKD, 21, s. 59 vd; 21, 221f; AYMK, E. 1988/64, E. 1990/2, KT. 01.02.1990;
AYMK, E. 1988/62, E. 1990/3, KT. 06.02.1990. Başlangıcın bağlayıcılığını net
olarak sergileyebilmek için Anayasa Mahkemesinin bir kararından alıntı yapmakta
yarar vardır.
85
Tanör, Siyasi Düşünce..., s. 155.
86
Tanör, a.g.e.
87
Tanör, a.g.e.
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oluşturamayacaktır. 88 Bunun ise ne sosyolojik, ne hukuksal ne de
mantıksal bir tutarlılığının olmayacağı ortadadır.
“Özgürlükçü demokrasilerde...” diye başlanan açıklamaların,
anayasanın başlangıcı karşısında anlamlarını yitirdikleri açıktır.
Eğer “Hiçbir düşünce ve mülâhazanın Türk millî
menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin
karşısında koruma göremeyece(kse)...”, bu durumda Anayasada
ifadesini bulan düşünceyi açıklama özgürlüğünü, “klâsik
demokrasilerde” ya da “Özgürlükçü sistemlerde” biçimindeki
kavramlarla tanımlama ya da bunu anayasanın anlamına/
özüne/ruhuna uygun yorum yoluyla çıkarma imkânı da olamayacaktır. Bu bakımdan anayasanın düşünceyi açıklama özgürlüğünü ne kadar koruduğunu anlayabilmek ve onun norm
alanını tespit edebilmek için, bu özgürlüğü yine başlangıç
ilkeleri ışığında yorumlamak ve somutlaştırmak gerekecektir.
Bunun da düşünceyi açıklama özgürlüğünün temelini oluşturan
25. maddedeki düşünce ve kanaat özgürlüğünün içini
boşaltacağını iddia etmek yanlış olmaz.

b. Atatürk İlke ve İnkılapları
Anayasanın başlangıç ilkelerinde dikkati özellikle çeken olgu, di-ğer
demokratik ülkelerde rastlanmayan89 ve Türkiye’nin anayasal
düzeninin hem hukuksal hem de hukuk ötesi alanında en belir-gin
ve belirleyici etkiye sahip “Atatürk İlke ve İnkılâpları”dır.
Müslüman ve aynı zamanda modern, ulus hâline gelmiş lâik
ve demokrasiye ulaşma çabası içindeki tek ülkeyi, Osmanlı
Devleti’nin yıkıntıları arasından çıkaran Atatürk ilke ve in88

Tanör, a.g.e., s. 156.
Tanör, Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri, (TÜSIAD Raporu), İstanbul
1997, s. 96. Tanör bu normu antidemokratik olarak nitelendirmekte ve kaldırılması
gerektiğini belirtmektedir.
89
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kılâpları 1924 Anayasası’ndan beri tüm Türk Anayasala-rında
kabul edilmiştir. 90
Atatürk ilke ve inkılâpları başlangıç dışında anayasanın çeşitli
maddelerinde yer almaktadır. 91 Tüm bu düzenlemeler ve
vurgular, Atatürk ilke ve inkılâplarının yalnızca bir teşekkür
ifadesi niteliğinde ve sembolik olarak kabul edilmediğini, tersine,
bunun da ötesinde, her bir birey için ve özellikle partiler 92 için
bağlayıcı bir devlet ideolojisini oluşturduğunu ve bu açıdan tüm
devlet erklerini bağladığını göstermektedir. 93 Bu bağlamda
Atatürk ilke ve inkılâpları ne Anayasa Mahkemesinde iptal
davasına konu olabilirler, 94 ne anayasanın 4. maddesi uyarınca
cumhuriyetin nitelikleri olarak değiştirilebilirler ne de
değiştirilmeleri teklif edilebilirler. 95 Anayasa hukukumuz
açısından Atatürk ilke ve inkılapları diğer anayasal normlara
üstündür; en azından anayasal normlar Anayasanın özünü ve
90

Eleştirel yaklaşım için bkz. Refik Yıldızer, “Demokrasi ve Agnostizm ya da Kemalist Tek Yolculuk”, Yeni Türkiye, No. 17, Türk Demokrasisi Özel Sayısı, s. 496 vd.
91
Md. 2,”Türkiye Cumhuriyeti... Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlettir.”; Md.
42/3, “Eğitim, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ... devletin denetimi ve
gözetimi altında yapılır”; Md. 58 “Devlet, ...gençlerin..., Atatürk ilke ve inkılâpları
doğrultusunda... yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır”; Md. 81
“...Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma...and içerim”; Md. 103
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla ... Atatürk ilke ve inkılâplarına ... bağlı kalacağıma... and
içerim.”; Md. 134 “Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve
yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevî himayelerinde, ...
Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk
Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip ‘Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu’ kurulur.”; Geçici Md. 2/a “Cumhurbaşkanlığı Konseyinin
görevleri ... Atatürk İnkılâplarının korunması, ...”
92
Yılmaz Aliefendioğlu, Siyasal Partiler ve Sivil Toplum Örgütleri, Anayasa
Yargısı 16 (1999), s. 108.
93
Bakır Çağlar, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi, Anayasa Yargısı 1990,
s. 63 vd; Uygun, Genel Rejim, S. 157; AYMKD 20, 364 vd (SP Kapatma kararı); Bu
tespit ayrıca “Eğitim, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ... dev-letin denetimi ve
gözetimi altında” yapılmasını öngören Md. 42/3 tarafından desteklenmektedir.
94
Md. 174/1.
95
AYMK, E. 1989/1, E. 1989/12, KT. 07/03/1989, RG. 05.07.1989, s. 33 vd.
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ruhunu yansıtan Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun yorumlanmak zorundadırlar. 96
Atatürk ilke ve inkılâpları bu nitelikleriyle düşünceyi açıklama özgürlüğüne geniş sınırlar çizmektedirler. Nitekim bu
sonuca Anayasa Mahkemesi de demonstratif bir biçimde
ulaşmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında “Etnik
farklılıkları kaldıran, değişik uygulamaları olanaksız kılan,
birleştirici ve bütünleştirici, Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçemeyeceği en temel (vurgu bana ait, O.C.) ilke olan Atatürk
milliyetçiliği, vatana ve devlete bağlılığı; yurtta ve dünyada ba-rışı
öngörür. Bu ilkeye karşı olan bir görüşün Ülke ve ulus bütünlüğüne de karşı olacağı kuşkusuzdur...” demektedir.97 Bu
yaklaşım Anayasanın Başlangıcındaki 5. paragraftaki cümleyle
çatıştığını iddia etmek mümkün olmadığı gibi, “bu ilkeye karşı
olan bir görüşün” koruma göremeyeceğini, ilkelerin bu bakım-dan
düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün nesnel ala-nını,
daraltıcı bir biçimde çizdiğini söylemek de yanlış olmaz.

2. 14. Madde – Kötüye Kullanım Yasağı
Düşünceyi açıklama özgürlüğünün anayasal sınırlarından biri de
Anayasanın “temel hakların kötüye kullanılamaması” başlığını
taşıyan 14. maddesidir. Anayasanın 14. maddesinin, temel
haklara uygun yorum yöntemiyle, yalnızca “bozmak”, “tehlikeye
düşürmek”, “yok etmek” gibi düşünce özgürlüğü ile nesnelspesifik ilişki içinde olmayan modaliteleri hukuksal koruma
dışına çıkardığı düşünülebilir. 98 Bu tür kavramların, devlet
düzeni için “tehlikeli” görüşler için kullanıldığı ve buna bağlı
olarak içeriksel düşünce yasaklarının Başlangıçta kendini
gösterdiği gerçeği karşısında böyle bir sonuca ulaşmak ideal bir
çözümdür, ancak gerçekleri yansıtmamaktadır 14. maddenin
96

Yüzbaşıoğlu, s. 98.
AYMKD, 28, s. 808.
98
Krşl. Christian Rumpf, Das Türkische Verfassungssystem, Einführung mit
vollständigem Verfassungstext, Wiesbaden 1996, s. 224 vd.
97
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gerekçesi de bu açıdan anlamlıdır. Buna göre “... kanun
hükümlerine uygun kullanılan bir hürriyetin esasında başka bir
kasıt gütmesi ve bu kastın da fıkrada belirtilen yasak amaçlara
yönelik bulunması her zaman mümkündür. Mesela Türkiye’de
Türkçe’den başka bir dille yayımlanan süreli yayının bölücülük;
yahut dini yayının mezhep ayrımı yaratma kastını gütmesi
gibi.” 99
Öte yandan 14. maddenin, 1961 anayasası döneminde
defalarca anayasaya aykırılık savıyla Anayasa Mahkemesi
önüne gelen, toplumsal sorunların kaynağı ve düşünce suç-ları
oluşturan, 100 , hukuka ve insan haklarına aykırılıkları konusunda toplumsal konsensüs oluşması sonrasında 1991 yılında kaldırılan TCK 141, 142 ve 163. maddelerinin anaya-sal
dayanağını oluşturduğu, o maddelerin koruduğu değer-lerin
anayasal düzeye taşınması rolüne sahip olduğunu unut-mamak
gerekir. 101 Ki bu maddeler düşünce açıklamalarını, kamu
düzenini tehlikeye atmış olup olmadıklarına bakmaksı-zın,
yaptırıma tabi tutmaktaydılar. 102
1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi, lafzi olarak
düşünceyi açıklama özgürlüğüne herhangi bir sınır öngörmeyen 103 11/3. maddesini (şimdiki Anayasanın 14. maddesinin
benzeri), genel bir sınırlama kuralı olarak algılamış ve dü-şünceyi
99

Kuzu, Anayasa Metinleri..., s. 34.
Bu normların Türk politik ve entelektüel yaşamındaki zararlarına ve ilgili
Yargıtay kararlarına ilişkin olarak bkz. Tanör, TCK 142. Madde, Düşünce Özgürlüğü ve Uygulama, İstanbul 1979, s. 58 vd; Turgut Kazan, Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü, s. 680 vd; Çetin Özek, Suç teşkil eden fiillerin övülmesi ve
TCK’nun 142/4. maddesi İle İlgili İki Yargıtay Kararı, İÜHFM, C. 3 (1967), s.
439 vd.
101
Hasan Sabri Çelikyay, 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996, s. 36 ve 37
vd; aynı yönde bkz. Rumpf, Laizismus und Religionsfreiheit in der Türkei,
Stiftung Wissenschaft und Politik, Forschungsinstitut für internationale Politik und
Sicherheit, Haus Eggenberg, Ebenhausen 1987, s. 40.
102
Uygun, Genel Rejim..., s. 68; AYMKD 18, 265-285; 339-373.
103
Doktrindeki tartışmalar için bkz. Tanör, TCK 142. Madde, s. 46 vd.
100
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açıklama özgürlüğünün her yönden 104 sınırlanması amacıyla
kullanmıştır. Bundan hareketle Anayasa Mahkeme-sinin, yeni
anayasanın daha ağır ve kısıtlayıcı bir düzenleme öngörmesi
gerçeği karsısında içtihadını özgürlükçü yönde ge-liştirmesi
beklenemezdi. 105 İki yeni kararında Anayasa Mah-kemesi,
anayasal olarak tanınmayan ve uluslararası sözleşme-lerde106
açıkça belirtilmemiş azınlıkların olduğuna yönelik id-diaları,
parti kapatma kararında gerekçe olarak kabul etmiş-tir. 107
Mahkemeye göre bu tür iddialar, ancak “olmayan bir in-san
hakları sorununu” yaratma amacındadırlar ve hiçbir şekilde
koruma göremezler 108 . Anayasa Mahkemesi bu kararındaki
yargısını 14. madde ile temellendirmiştir. 109
14. maddenin ikinci fıkrası ise maddenin birinci fıkrasında
öngörülen anayasal yasaklara karşı hareket eden veya başkalarını bu
yolda teşvik ve tahrik edenlere karşı cezaî yaptırımlar öngörmektedir. Yukarıda anılan anayasal yasakları ve bunlara uyulmaması durumunda yaptırımları somutlaştıracak yasaların ölçülü olmaları gerekmektedir.110 Ancak aynı yasaların, demokratik top-lum
gereklerine uygun olmaları zorunluluğunun olmayacağını iddia
etmek yanlış olmaz. Çünkü anayasanın kendisinin, demok-ratik
toplum düzenine uygun olup olmadığı tartışması yapılmak-sızın,
104

AYMKD 1, s. 163-164; AYMKD 1, s. 180.
1961 Anayasası döneminde dahi Anayasa Mahkemesi Md. 11/3’ü (Temel hakların
kötüye kullanılamamasını) temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması için uygulamıştır. 1982
Anayasası’nın bu konuya yönelik düzenlemesi (Md. 14) daha somut ol-duğundan,
Anayasa Mahkemesi’nden bu konuda bir yaklaşım değişikliği beklememek gerekiyordu.
Bkz. AYMKD 20, 363. Benzer yaklaşım için bkz. Kaboğlu, Düşünce Özgürlüğü, İnsan
Hakları, YKY Yay, İstanbul 2000 içinde, s. 117.
106
Anlatılmak istenen Lozan Barış Anlaşmasıdır.
107
AYMK, E. 1991/2, E. 1992/1, KT. 10.07.1992, s. 89 ve 92 (SP-Kapatma kararı).
108
AYMK, E. 1991/2, E. 1992/1, KT. 10.07.1992, s. 89 ve 92 (SP-Kapatma Kararı).
Kararda devletin kendini koruma “doğal hakkından” söz edilmektedir. s. 65. Karşı
oyda, siyasal partilerin, faaliyetlerini ve işlevlerini şiddet ve teröre dönüştür-medikleri
ve belirli bir gruplaşma temelinde iktidarı ele geçirmeyi amaçlamadıkları sürece,
hukuksal ve anayasal korumadan yararlanacakları belirtilmektedir. s.105.
109
SP-Kapatma kararı, s. 66 vd, 80.
110
Uygun, Genel Rejim, s. 81.
105
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öngördüğü yasakları somutlaştıran yasaların bu kurala uy-maları
gerektiğini söylemek tutarlı değildir.111 Siyasal alanın sınır-larını
çizen ve düşünceyi açıklama özgürlüğüne sınırlar çizen ya-sal
düzenlemelerin 14. maddedeki yasakların somutlaşması niteli-ğinde
olmalarını göz önüne alırsak, Türkiye’de temel hak ve öz-gürlüklere
ilişkin genel durumun hukuksal açıdan zannedildiğin-den de kötü
olduğunu söylemek haksızlık olmayacaktır.112
Anayasanın 13. maddesinde öngörülen “demokratik toplum
düzeni gerekleri” ilkesinin adresi, anayasanın 13/2. maddesi
uyarınca kurucu nitelikte hukuk normu koyan yasa koyucudur.
Buna karşın yasa koyucunun 14. madde kapsamındaki yasa
çıkarma yetkisi sadece açıklayıcıdır ve anayasada öngörülen
yasakların somutlaştırılmasıyla ilgilidir. 113

3. 24/5. Madde
Her ne kadar anayasanın 24. maddesi “Din ve Vicdan Özgürlüğü”nü taşıyorsa da, içerik olarak aynı zamanda ibadet özgürlüğünü de içermektedir. 114 Maddenin 5. fıkrasında an-tilaik
görüşleri ve teokratik ya da dine dayalı bir devlet dü-zenini savunmak yasaklanmıştır. 115 Ayrıca 5. fıkranın, hukuk-sal bir
kuralın dinsel ihtiyaçları karşılamak üzere biçimlendi-rilmesini
yasakladığı savunulmaktadır.
24. maddenin 5. fıkrasına göre, “Kimse, Devletin sosyal,
ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa,
din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çı-kar
111

Uygun, a.g.e.; AYMKD E. 1969/31, E. 1971/3, KT. 12.1.1971
14. maddenin somutlaşması niteliğindeki yasal düzenlemelerin, yalnızca ana-yasanın kendisinin öngördüğü anayasal yasakları somutlaştırmalarından dolayı, demokratik toplum düzenine uymak zorunda olmadıklarını hatırlamak gerekir.
113
Uygun, a.g.e., s. 73.
114
Din özgürlüğü, ancak dinin bireyin vicdanî ve düşünsel dünyasından top-lumsal
ve kamusal yasama aksetmediği durumda garanti edilir. Din özgürlüğü devlet
işlerinin başladığı yerde sona erer, s. AYMKD 10, 65.
115
Bihterin Dinçkol, 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Lâiklik, İstanbul 1992, s. 103.
112
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yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa ol-sun,
dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri
istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” Burada ifa-desini
bulan “istismar etme” veya “kötüye kullanma” kav-ramları
hakkın kötüye kullanımının klâsik tanımlamalarıdır. Bu
biçimde anlaşıldığında pek sorun doğurmamaları bek-lenir.
Ancak bu kural gerek anayasa hukuku teorisinde, ge-rekse
Anayasa Mahkemesi kararlarında temel hakların, özellikle
düşünceyi açıklama özgürlüğünün doğrudan doğ-ruya sınırı
olarak anlaşılmış ve uygulanmıştır. 116 Nitekim bu anayasal
yasağı somutlaştıran mülga TCK’nin 163/4. maddesi doğrudan
doğruya antilâik ifadelerin propagan-dasını yasaklamaktaydı.
Öte taraftan Anayasa Mahkeme-sinin TCK 163. maddesini
anayasaya uygun bulan bir ka-rarında, (1961 Anayasası’nın)
19. maddesinde ifadesini bu-lan “istismar etmek”, “kötüye
kullanmak” ve “yasağa karşı gelmek” ve “kışkırtmak”
kavramlarının TCK 163/4. mad-desindeki propaganda ve
telkini karşıladığı dile getirilmiş-tir. 117 Propagandanın Türk
anayasal pratiğinde yasaklanabil-mesi için, bunun mutlaka
doğrudan doğruya bir zarar ya da tehlike doğurması ve
insanları yasak bir eyleme ya da bir suça azmettirici nitelikte
olmasına gerek yoktur. 118 Bir dü-şünce ya da ideoloji Türk
anayasal düzenine uygun olma-dığı sürece anayasal
korumadan yararlanamaz. Bu tür teh-likeli düşüncelerin
açıklanması ya da propagandasının ya-pılması düşünceyi
açıklama olarak algılanamaz. Anayasa Mahkemesi “...düşünce
özgürlüğünün sınırlanması, lâik-liğin korunması ve
yaşatılması amacıyla anayasanın kendisi tarafından

116

Tartışmalar için bkz. Dinçkol, a.g.e., s. 103 vd; AYMKD 18, 272; AYMKD 25,
133 (150 vd).
117
AYMKD, 18, 273
118
AYMKD, 18, 273; Uygun, 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasal Sınırları, MHB 2(1988), s.378 vd.
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öngörülmüştür...” demekle 119 aynı zamanda an-tilâik
düşüncelerin açıklanması diye bir özgürlük olamaya-cağını
belirtmektedir. 120 Yine başka bir kararında Anayasa
Mahkemesi üniversitelerdeki kılık kıyafetin yasaklanmasını
eleştiren ifadeleri parti kapatma kararının gerekçesi olarak
kullanmıştır, bunun da ötesinde bu yasağı eleştiri amacıyla
yapılan mitingleri, “demokrasiyi yok etmeyi hedefleyen eylemler” olarak nitelendirmiş ve bunların düşünceyi açıklama özgürlüğünün korumasından yararlanamayacağını belirtmiştir.121
Bununla birlikte bir dinin sömürülmesi olgusu hukuksal
olmaktan öte etik bir sorundur. Bu sorunlar daha çok sağduyuyla,
eğitim ve toplumsal hoşgörüyle ve yine yurttaşlarca çözülebilecektir. 122 Aksi taktirde devlete, herhangi bir dinsel davranışı ya da düşünce açıklamasını önce “yanlış” veya dinsel
duyguların “sömürülmesi” olarak mahkûm edip, sonra da bundan
hareketle açıklayanı cezalandırmak imkânı yaratılmış olur. Zaten
mülga TCK 163. maddesinin uygulaması da bu yönde gelişim
göstermişti. 123 Anayasa Mahkemesi’nin lâikliğe ve dinsel alana
ilişkin yargılaması aynı şekilde, tüm yaşamsal alanları ve tüm
kamusal
alanları
din
kaynaklı
olgulardan
temizlemek/soyutlamak, onu kontrol etmek ve baskı altına almak
biçiminde açıklanabilecek dogmatik bir inanç sistemi, bir ideoloji
yaratma olarak kendini göstermiştir. 124
Bu niteliğiyle anayasanın 24/5. maddesi baskın görüşe göre
düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırı olarak anlaşıl119

AYMKD, 18, 273; AYMK E. 1989/1, E. 1989/12, KT. 03.07.1989, RG.
05.07.1989, No. 20216.
120
Tanör, İnsan Hakları Sorunu..., s. 69.
121
AYMK E. 1998/2, K. 1998/1, KT. 9.1.1998, RG. 22.2.1998, s. 277.
122
Sami Selçuk, Düşün Özgürlüğü, Yeni Türkiye, Türk Demokrasisi Özel Sayısı,
No. 17, s. 242.
123
Yargıtay, 9 CD, E. 976/47, E. 976/54, KT. 20. 10. 1976; 9 CD, E. 77/4375, E.
78/ 454 KT. 8.2.1978, Aktaran Turgut Kazan, Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü,
İBD 52, s. 684 vd.
124
Sami Selçuk, a.g.e.
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mıştır. 125 Bu görüş aynı şekilde yargılama tarafından da desteklenmektedir. 126

2. 26/3. Madde ve Dil Yasağı
İçeriksel düşünce yasaklarının yanında anayasanın 26. maddesinin 3. fıkrası düşünceyi açıklama özgürlüğüne farklı bir sınır
çizmektedir. Buna göre düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında
yasayla yasaklanmış herhangi bir dil kullanılamayacaktı.127
Yasaklanan bir düşünce değil, düşüncelerin yasaklanmış olan bir
dille açıklanmasıdır. İnsanların düşüncelerini anadilleriyle ifade
edememelerinin, herhangi bir düşünceyi açıklayamamadan daha
yapay ve insan onurunu daha fazla zedelediğini vurgulamaya
gerek
yoktur.
Düşünce
açıklamasının
moda-litelerini
düşündüğümüzde, yasaklanmış olanın, insanın bey-ninde var olan
düşüncenin herhangi bir yolla dışarı yansıma-sıydı. Yani sözle,
yazıyla, resim yoluyla olduğu gibi yayın yo-luyla açıklamada da
yasak işleyecekti. Kısacası kamusal alan de-ğil, bireysel alanın da
bu yasak kapsamına girmesinin yolu açık-tı. 128 Zaten basın
yoluyla açıklamaya ilişkin aynı yasak 28. maddede kendini
göstermekteydi.

125
Turgut Kazan, Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü, İBD 52, s. 684; Bihterin Dinçkol,
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Lâiklik, s. 103; Ergun Özbudun, Türk Anayasa
Hukuku, 4. Bası, Ankara 1995, s. 59; Soysal ve Teziç buna karşın, Anayasanın Md.
24/5’nin düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırı değildir. Bununla daha ziyade bir
cezaî yaptırımın unsurlarını gerçekleştiren düşüncelerin sömürülmesi ve kötüye
kullanılması yasaklanmaktadır. Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 10.
Baskı, İstanbul 1993, s. 141, Erdoğan Teziç, Türkiye’de Siyasal Düşünce ve
Örgütlenme Özgürlüğü, Anayasa Yargısı 7 (1990), s. 38 vd.
126
AYMKD 18, 273; 22, 313; 25, 143- 158.
127
Bkz. 12.4.1991 yılında kaldırılan ve 2932 sayılı Türkçe’den Başka Dillerle Yapılacak
Yayınlar Hakkında Kanun. Burada yasaklanan dilin Aztek ve Eskimo dillerinin ya da
Avustralya yerlileri olan Aborijinlerin dilleri olmadığı açıktır. Formülasyondaki zorlama
ve anlamsızlık, asıl amacı gizlemedeki başarısızlığı açıkça sergilemektedir.
128
Rumpf, Das Türkische Sprachenverbotsgesetz (SprVG) mit einer Anmer-kung,
InfAuslR 9/85 s. 253.
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Doktrinde, bu yasağın düşünce ve kanaat özgürlüğünü de
sınırladığı ve bu hâliyle cumhuriyetin temel niteliklerini belirleyen Md. 2’ye aykırı olduğu görüşü savunulmuştur. 129
Anayasanın 3. maddesi uyarınca devletin dili Türkçe’dir. Dik-kat
edilecek nokta, resmî bir dilden değil, devlet dilinden söz
edilmesidir.130 Millî Güvenlik Konseyi, Türkçe’nin resmî yazışma
dili olması zorunluluğun da ötesinde -Atatürk milliyetçiliğine vurgu
eğilimine paralel olarak- devletin dili olarak kabul etmişti. Bu
anlamsız değildi. Çünkü “devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü” ilkesinde de açıkça görüldüğü gibi dil devletin diliyse,
aynı zamanda millî dil olacaktı.131 Bu durumda Türkçe’den başka
anadil olması da mümkün değildi. Nitekim Anayasanın 41.
maddesinde hâlen bu anlayış kendini göstermektedir.132
Bu yasağı Türkiye’nin demografik yapısıyla ilişkili olarak 133
ve Siyasî Partiler Yasası’nın azınlık yaratılması yasa-ğıyla
(SPY Md. 81/c) paralel olarak değerlendirmek gerekir. Dil
yasağı bunun yanında dernek kurma özgürlüğünde de (Dernekler Kanunu Md. 6, No. 4 ve Md. 5, No. 6 ya paralel olarak)
kendini göstermektedir 134.
Dil yasağını somutlaştıran kanun 1991 yılında kaldırılın-ca,
yasağın uygulanabilirliği kalkmış oldu. 135 Ancak aynı yasak
radyo ve televizyon yayınları için devam etti. Bu yasak,
uygulamada yalnızca belirli bir dile karşı kullanılmıştır.

129

Zeki Hafızoğulları, Türk Hukuk Düzeninde İnsan Haklarını Kayıtlayan Hükümler, İHMD, C. 3, Sayı 1, Ocak 1995, s. 10.
130
Rumpf, Das Türkische Verfassungssystem, s. 105.
131
Rumpf, Das Türkische Sprachenverbotsgesetz, s. 255.
132
Anayasanın 42/son maddesi uyarınca Türkçe’den başka hiçbir dil, eğitim ve öğ-retim
kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.
133
Christian Rumpf bu yasaklanan dilin pratikte “Kürtçe” olduğunu ve yasanın
başka bir anlam içermediğini ifade etmektedir. Bkz. Rumpf, Das Türkische
Sprachenverbotsgesetz, s. 253.
134
Rumpf, a.g.e.
135
Aliefendioğlu, Düşünsel Özgürlük, s. 18.
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Uluslararası hukuk açısından bakıldığında dil yasağına ilişkin
anayasal düzenlemenin özellikle Lozan Barış Anlaşması’na da
aykırı olduğu görülür. Anlaşmanın 39. maddesine göre “Herhangi
bir Türk uyruğunun (vba), gerek özel gerekse ticaret ilişkilerinde,
din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla açık toplantılarında,
dilediği bir dili kullanmasına karşı hiçbir kısıtla-ma
konulmayacaktır.” Bu düzenlemenin açıkça tüm Türk va-tandaşları
için geçerli olduğu ortada iken, bunu yalnızca gayri-müslim
azınlıklar için kabul etmenin bir anlamı yoktur.136 Çün-kü
gayrimüslim azınlıklara özel düzenleme söz konusu oldu-ğunda
yine aynı madde içinde “gayrimüslim” kavramı açıkça
kullanılmıştır. Bu yaklaşım Anlaşmanın 38. maddesinde de söz
konusudur. Nitekim belirli bir toplumsal kesiti çoğunluk içinde
değerlendirdikten sonra onu, anadilini yasaklamak yoluyla azınlıkların da gerisine düşürmenin tutarlı bir yanı olmasa gerek.

C. Genel ve Özel Sınırlandırma Sebeplerine Dayalı
Sınırlar
Düşünceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin genel sınırlama sebepleri Anayasanın 13. maddesinde sayılmıştır. 137 Anayasa-nın
13. maddesi hemen hemen 14. maddenin bir tekrarı ni-teliğindedir. Ancak normatif ve anayasal sınır ile yasa koyu-cuya
bağlı sınırlama arasındaki nitelik farkı yakalanmadığı sürece
bazen 13. maddeye, bazen de 14. maddeye gereksiz gözüyle
bakılabilmektedir. Oysa ki nitelik farkı gözetilerek yapılacak bir
yorumda şu sonuca ulaşmak mümkündür: Ana-yasanın 14.
maddesinde sayılan anayasal sınırlar, yine Anaya-sanın kendi
koyduğu ve temel hakların –özelde düşünceyi açıklama
özgürlüğünün– norm alanını/garanti kapsamını belir-leyen
sınırlardır. Yasa koyucunun 14. maddeye göre yapaca-ğı/yapmak
136

krşl. Rumpf, a.g.e.
Yasa koyucuya bağlı sınırlama nedenlerinin detaylı olarak islenmesinden, hem
çalışmanın amacını hem de makale boyutlarını asacağından kaçınılmıştır. Bu
yönde detaylı ve dogmatik inceleme için bkz. Can, Die Schranken, özellikle s.
77’den itibaren.

137
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zorunda olduğu yasal düzenleme açıklayıcı/deklâra-tiftir. Ancak bu
maddede öngörülenin ötesinde bir sınırlama ih-tiyacı doğarsa, yasa
koyucu Anayasanın 13. maddesi uyarınca sınırlama yapabilecektir.
Bu durumda yasa koyucunun yapacağı sınırlandırma kurucu
niteliktedir ve yasa koyucunun bu yetkisi 14. maddede öngörülenin
aksine takdiridir. 138
Anayasanın 13. maddesinde öngörülen genel nitelikli sınırlandırma nedenleri maddenin son fıkrası uyarınca tüm temel
hak ve özgürlükler için geçerlidir. Bu durumda düşünceyi
açıklama özgürlüğü hem 13. maddedeki genel sınırlandırma
nedenlerine hem de 26. maddedeki özel sınırlandırma
sebeplerine göre sınırlandırılabilecek, yasa koyucu sınırlandırma işlemi yaparken adı geçen genel ve özel sebeplerin
herhangi birine dayanabileceği gibi birkaçına da dayanabilir.
Görüldüğü gibi bir sınırlama sistematiği yoktu. Niteliği gereği
sınırlandırma kabul edemeyecek olan düşünce özgürlüğü (Md.
25), din ve vicdan özgürlüğü (Md. 24/1) gibi temel hak
kategorileri olmadığı gibi nitelikli sınırlandırma sebebi öngören
temel hak kategorisi de kabul edilmemişti. 139

II. Değişiklikten Sonra Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile Anayasanın düşünceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin 26. maddesinde, Başlangıcın 5. paragrafında, 13. ve 14. maddelerinde değişiklikler
yapılmıştır.
Başlangıcın “Hiçbir düşünce ve mülâhazanın...” biçimin-de
başlayan 5. paragrafındaki “düşünce ve mülâhaza” “faa-liyet”
kavramıyla değiştirilmiştir.
138

Bkz. Uygun, Genel Rejim, s. 63.
Anayasanın 35/2. maddesinde böyle bir izlenim uyandırabilecek bir ifade vardır. Ancak bunun 13/3. madde karşısında anlam ifade etmesi söz konusu değil, bu
görüşü maddenin gerekçesi de açıkça desteklemektedir. Bkz. Can, Die Schranken,
s. 57.
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Anayasanın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması”
başlığını taşıyan genel sınırlandırma maddesi, “Temel hak ve
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anaya-sanın
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı ola-maz” biçimini
alarak genel sınırlandırma maddesi olmaktan çıkarılmış ve
1961 Anayasası’nın ilk biçimiyle paralellik sağ-layacak
şekilde sınırlandırmada yöntem ve sınırlandırmanın sınırı
unsurlarına indirgenmiştir.
Anayasanın 14. maddesinde yapılan değişiklikle madde
başlığıyla uyumlu hale gelmiştir. Gerçekten eski hâliyle madde,
kötüye kullanma yasağı sınırlarını aşıp doğrudan doğruya
anayasal sınır niteliğini kazanmıştı.
Anayasanın 26. maddesinde ise yasa koyucunun dayanabile-ceği
13. maddedeki genel sınırlandırma sebeplerinin büyük bir kısmı 26.
maddeye aktarılmış, “Düşüncelerin açıklanması ve ya-yılmasında
kanunla yasaklanmış herhangi bir dil kullanılamaz” biçimindeki
anayasal yasak 3. fıkranın tümüyle birlikte madde-den çıkarılmıştır.
Bunun dışında da maddeye son fıkra olarak “Düşünceyi açıklama ve
yayma hürriyetinin kullanılmasında uy-gulanacak şekil, şart ve
usuller kanunla düzenlenir” eklenmiştir.

A. Normatif Alan
Düşünceyi açıklama özgürlüğünün normatif alanına ilişkin
herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. Bu durumda normatif
alana ilişkin olarak değişiklik öncesi geçerliliğe sahip açıklamalar değişiklikten sonra da geçerlidir. Düşünce kavramı, açıkla-ma
ve yayma kavramları ve açıklama-yayma modaliteleri açı-sından
herhangi bir alan daralması ya da genişlemesinden söz etme
imkânı bulunmamaktadır.

B. Anayasal Sınırları
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Anayasada 4709 sayılı yasayla gerçekleştirilen değişikliklerin
can alıcı yönü anayasal sınırların daraltılması yönünde kendi-ni
göstermektedir.

1. Başlangıç ve Atatürk İlke ve İnkılâpları Açısından
Anayasanın Başlangıç kısmında yapılan ve 5. paragrafa “Hiçbir
düşünce ve mülâhaza...” yerine “Hiçbir faaliyet...” kavramını
eklemek yoluyla gerçekleştirilen değişiklik iki yönlü etkiye
sahiptir.
İlk önce düşünceyi açıklama özgürlüğünün hammaddesi, özü
ve ön koşulu olan düşünce özgürlüğünü anlamsız kılan ve onun
sağladığı “düşünceye sahip olma”, “sahip olduğu düşünceden
dolayı kınanmama, suçlanmama” ve “sahip olduğu düşüncesini
açıklamaya zorlanmama” biçimindeki garantilerin içini
boşaltan, “ayrıcalıklı” düşünceler anlayışına pi-rim veren,
dolayısıyla insan onurunu zedeleyici, işkencenin önündeki
anayasal-psikolojik engeli relâtive edici bir anomali durumuna,
en azından, bu bağlamda son verilmiştir. Artık dogmatik hukuk
açısından düşünce özgürlüğü ve onun sağladığı dokunulmazlık
zırhının yalnızca “anayasaya” ve “başlangıçtaki değerlere” uygun
düşünceler için geçerli olacağını, onun dışındaki düşüncelerin
anayasal korumadan yararlanamayacağını iddia etmenin imkânı
kalmamıştır. Birey kendi içinde kalan ve söz, yazı, resim vb.
yollarla dışa vurmadığı 140 düşüncelerinden dolayı hukuksal
olarak hiçbir biçimde kınana-mayacak, suçlanamayacaktır, sahip
olduğu herhangi bir düşünceyi, ne kadar saçma olursa olsun, ne
kadar zararlı olursa olsun açıklamaya zorlanamayacaktır. Yasa

140

Birey 26. maddede belirtilen modaliteler dışında, yasam tarzıyla, giyim ve kuşamıyla, kullandığı sözcüklerle, oturduğu cevre, çocuklarını yetiştirme tarzı,
zevkleri ve hobileri dünya görüşü hakkında bir biçimde ipuçları verebilir. Bireyin
kişiliğine özgü bu olguların hukuksal koruma gerektirmediğini iddia etmenin
imkânı yoktur. Zaten 25. maddenin anlamı burada yatmaktadır.
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koyucunun bu yöndeki bir yasal düzenleme girişiminin herhangi
bir anayasal dayanağı kalmayacaktır. 141
Başlangıçtaki bu değişikliğin, düşünceyi açıklama özgürlüğü
açısından aynı sonucu doğurduğunu ifade etmek olduk-ça
zordur.
İlk olarak düşünce açıklama özgürlüğünün değeri, düşüncenin
açıklanması yoluyla hem bireysel gelişimi sağlamasında, hem de
demokratik kamuoyunun sağlıklı hâle gelmesi ve demokratik
meşruiyeti sağlamasında kendini göstermektedir. Açıklama ve
yayma modaliteleri bu fonksiyonu yerine getirmekle, demokratik
toplum açısından zorunlu olmadığı sürece, sınırlamaya elverişli
olmadıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda özgürlükçü bir
yaklaşımla, düşünce açıklaması ve yayılmasının “faaliyet”
olmadığı, dolayısıyla “Türk millî menfaatlerine, Türk varlığına,
devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasına, Türklüğün tarihî ve
manevî değerlerine, Atatürk milliyetçiliğine, ilke ve inkılâplarına
...” aykırı düşüncelerin, söz, yazı, resim vb. yollarla açıklanması
ve yayılmasının önünde herhangi bir hukuksal engelin olmadığı
savunulabilir.
“Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü” yalnızca Başlangıçta geçen bir kavram değil, Anayasanın yeni 14. maddesinde ve yeni 26. maddesinde de yer edinen ve korunan de141

Görüşümüze göre, kamu personeline yönelik olarak çıkarılan ve “Anayasanın ikinci
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile
dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hük-münde
kararnamelerle düzenlenemez” hükmü (Anayasa Md. 91/1) gereğince Cumhurbaşkanı
tarafından veto edilen KHK’nin bu değişiklik sonrası herhangi bir hukuksal dayanağı
kalmayacağı gibi, “sakıncalı (!)” olduğu a priori sabit düşün-celere sahip kamu
personelinin memuriyetten atılmasının yasayla düzenlenebil-mesinin de dayanağı
ortadan kalkmış olmaktadır. Çünkü 25. maddede kayıtsız ola-rak koruma altına alınan
“düşünceye sahip olma”, “sahip olduğu düşünceden dolayı kınanmama, suçlanmama”
ve “sahip olduğu düşünceyi açıklanmaya zorlanmama” özgürlüklerini dolaylı yoldan
kayıtlayan başlangıcın 5. fıkrasındaki “hiçbir düşünce ve mülâhaza...” kaydı ve temel
hak ve özgürlükler için öngörülmüş sınırlama ne-denlerinin istisnasız tüm temel hak
maddeleri için geçerli olacağı biçimindeki eski 13. maddenin son fıkrası da kaldırılmış
bulunmaktadır.
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ğerdir. Bu bakımdan bu hukuksal değere aykırılık oluşturan
herhangi bir düşünce açıklamasının, faaliyet olup olmadığı
tartışmasına girmeksizin, anayasal korunmadan yararlanacağını
iddia etmenin imkânı kalmamaktadır. Ancak “devletin ülkesiyle
bölünmezliği esası” konusundaki bu berraklık, diğer kavramlar
için söz konusu değildir. Yani Anayasanın başka herhangi bir
maddesinde temel hak sınırı olarak öngörülmeyen “Türk millî
menfaatleri, Türk varlığı, Türklüğün tarihî ve manevî değerleri,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ...” gibi değerlere
aykırılık oluşturan düşünce açıklamalarının anayasal
korumadan yararlanamayacağına ilişkin açık bir hüküm
bulunmamaktadır. Ancak bu tür düşünce açıklamalarının
“faaliyet” kapsamı dışına çıkarılıp, anayasal korumadan
yararlanabileceklerini iddia etmek, gerek anayasanın ruhu,
gerekse Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya kazandırılan
nitelik ve sözü edilen değerlere yüklediği anlam karşısında
gerçekçi bir temele dayanmaz. Bu açıdan başlangıçtaki
değerler, 25. maddedeki dokunulmaz özgürlükler karsısında –
değişiklik sonrasında– sınırlayıcı bir etkiye sahip olmaktan
çıkarken, öte yandan bu değerleri reddeden görüşlerin 26.
maddedeki yollarla dışsal dünyaya aktarımlarında anayasal
korunmadan yararlanamayacaklarını söylemek gerekecektir. Bu
da forum internum safhasındaki düşüncelerin dokunulmazlığına ilişmezken, dışa aktarılan görüşlerin aktarım biçimlerinin değil de, aktarılan görüşlerin kendisinin yaptırıma
uğraması anlamına gelir. Sonuç olarak düşünce suçlarının
anayasal dayanaklarının ortadan kalktığını iddia etmek henüz
mümkün değildir.

2. 14. Madde – Temel Hakların Kötüye Kullanılması
Açısından
14. maddede gerçekleşen değişikliklerle madde, başlığıyla
uyum sağlar hâle gelmiş ve TCK 141 ve 142. maddelerinin,
genel anayasal sınır niteliğindeki anayasal dayanakları kaldı394
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rılmış oldu. Anayasa koyucu hem TCK 141 ve 142, hem de
163. maddelerinin koruduğu hukuksal değerlere aykırılığı temel hakların kötüye kullanılması olarak algılamadığını belirtmektedir. Ancak TCK 163. maddenin anayasal dayanaklarının or-tadan
kalkmadığını, hem Başlangıcın 5. paragrafından hem de
Anayasanın 24/5 maddesinden çıkarmak zor değildir.142
Bunun ötesinde TCK 312/2. maddesinin anayasal dayanağı-nın
da ortadan kaldırıldığını, bu bakımdan artık söz konusu ceza
yasasının anayasaya uygunluğunun denetiminde, 14. maddedeki
anayasal sınır kapsamından çıkarılıp 13. maddedeki “demokratik
toplum düzeni gereklerine uygunluk” kriterine tâbi tutulabilece-ğini
ve yasa koyucu tarafından daha demokratik ve özgürlükçü bir
yapıya kavuşturulabileceğini iddia etmek yanlış olmaz.
Bunun dışında en önemli yenilik “kötüye kullanma”nın sadece
temel haklarını kullanan bireyler için değil, fakat aynı zamanda
devlet için de söz konusu olmasıdır. Buna göre, devletin, temel
hak ve hürriyetlerin “Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde
sınırlanmasını amaçlaması” da artık bir kötüye kullanma biçimi
sayılacaktır. Yeni 14. madde bu bakımdan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 17. maddesine biraz daha yakınlaşmıştır. 143
Yukarıda başlangıcı değerlendirirken “faaliyet” kavramının
nasıl değerlendirildiğine bakılarak, anayasal sınırın düşünceyi
açıklama özgürlüğü konusunda zıt sonuçlar doğurabileceğini
açıklamaya çalıştık. Anayasa koyucunun değişikliği yaparken
14. madde ile başlangıç arasında paralellik sağlama amacını
güttüğünü biliyoruz. Bu hâlde faaliyeti, eğer düşüncelerin “söz,
yazı, resim vb.” yollarla açıklanması ve yayılmasını kapsar
biçimde algılarsak, hem başlangıcın 5. paragrafının hem de
Anayasanın 14. maddesinin düşünceyi açıklama özgürlüğünün
142

Bir temel hakkin kötüye kullanılması ile, herhangi bir eylemin hukuka ay-kırılığı birbirinden farklı olgulardır.
143
Mustafa Erdoğan, “Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor?”, http://www.liberaldt.org.tr/at/at-me35.htm,i.t. 10.12.2001.
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genel nitelikli anayasal sınırını çizdiğini ve sonuç olarak da
değişikliğin bir yarar sağlamadığı sonucuna gitmemiz
gerekecektir.
Ancak “faaliyet” kavramını dar olarak yorumlarsak, bu durumda Başlangıç açısından, 5. paragrafta sözü edilen çoğu hukuksal nitelik göstermeyen kavramların düşünce açıklamasıyla
bir ilgisinin bulunmadığını, devletin ideolojik niteliğini ve kurumsal yapısını yok etmeyi hedef alan eylemlerin, organizasyonların ve örgütleşmelerin buna karşın koruma göremeyeceğini,
fakat bunların eleştirisinin ya da birey tarafından kabul ya da
reddedilmesinin hukuk düzenini ilgilendirmediğini kabul etmek
gerekecektir. Anayasanın 14. maddesi açısından da –pa-ralelliği
sağlama düşüncesiyle- düşünce açıklamasının “Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kal-dırmayı
amaçlayan faaliyetler” niteliğinde olamayacağını, prima facie
olarak düşünce açıklamasıyla ilgili görünen, ancak bu öz-gürlüğün
nesnel sınırlarını aşan, üçüncü kişilerin haklarını ze-deleyici,
hakaret, sövme, suça azmettirme144 niteliğindeki açıkla-malar
dışındaki düşünsel nitelikli ve kamuoyu oluşturma aktivi-telerinin,
hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemeye-ceğini
söylemek gerekecektir. İkinci yaklaşımın, yani “faaliyet”
kavramını dar yorumlayan yaklaşımın özgürlükçü ve demokra-tik
bir yaklaşım olacağını belirtmeye gerek yoktur.
Yine yukarıda belirtildiği gibi, Anayasanın bütünü, Başlangıç
bölümü ve Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı karşısında bu
ikinci yaklaşımın geçerlilik arz edeceğini düşünmenin yine
gerçekçi bir temeli var mıdır? Açıkçası anayasa koyucunun dahi
komisyon görüşmeleri sırasında, daha somut ve belirgin olan

144

Ancak antidemokratik düşünce suçu ihdası durumunda bu olgunun içerik değiştireceğini ve ihdas eden devletin Anayasanın yeni 14. maddesinin 2. fıkrasına
aykırı davranmış olacağını belirtmek gerekecektir.
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“eylem” sözcüğünü “faaliyet” sözcüğüyle değiştirmesi 145 bir geri
adımdır ve anayasa koyucunun objektif amacını değil de tarihî
yorumla elde edilecek sübjektif amacı baz alınırsa, ikinci
yaklaşımın Türk jurisprüdansında, özellikle Türk anayasa
jurisprüdansında pek kabul edilmeyeceğini belirtmek gerekir.146
Dikkat çeken başka bir nokta da, eski 14. maddede “amaç”
hukuka aykırılığın ana eksenini çizerken, yeni 14. maddede
“amaçlayan faaliyetler”in yaptırıma tâbi tutulması, maddeyi kö-tüye
kullanım yasağı niteliğine büründürmektedir. Çünkü yeni
düzenlemede görüşümüze göre faaliyet cezalandırılmakta, faaliyetin objektif olarak yasal olmayan bir amacı gerçekleştirmeye
yönelik olması aranmaktadır. Aksi takdirde anayasa koyucunun bir
değişiklik yapma iradesi yoksa niçin “...amacıyla kullanılamaz-lar”
terimleri yerine “...amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamazlar” terimlerini koyduğunu anlama imkanı kalmayacaktır.147
Anayasanın başlangıç hükmü karşısında anayasanın 14.
maddesindeki bu yeniliğin de anlamı kalmamaktadır. “Ana-yasa
hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla
tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını
amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde
yorum-lanamaz” biçimindeki 14/2. madde hükmünde “anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılması...”
kavramının sağladığı koruma alanı, “anayasanın belirttiği sınırlandırmanın” başlangıç paralellinde, zaten demokratik bir
toplumun kabul etmeyeceği kadar geniş olması karsısında
oldukça dardır.
145

İlk değişiklik teklifi ile anayasa komisyonunun kabul ettiği metin arasındaki farklılıklar
için bkz. www.tbmm. gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss737m.htm,i.t. 05.12.2001.
146
Nitekim gelişmenin bu yönde olacağını, bu nedenle değişimin bir anlam ifa-de
etmeyeceğini belirten görüşler dile getirilmiştir, bkz. Mustafa Erdoğan, Ana-yasa
Değişti mi?, Açık Toplum, www.liberal-dt.org.tr/at/at-me33. htm, i.t. 05.12.2001
147
Açıkça ifade etmek gerekir ki, hukuk uygulamasının izlediği yol dikkate alınırsa, bu ayrımın zorlama olabileceği ve herhangi bir değişikliğin olmadığını
savunmak da pekâlâ mümkündür. Bkz. Erdoğan, a.g.e.
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Kısacası, Başlangıç ve 14. maddedeki değişiklikler birlikte
değerlendirildiğinde, anayasanın 25. maddesinin mutlak bir
garantiye kavuştuğunu, ancak “faaliyet” kavramının düşünce
açıklamalarını kapsadığını ve bu sonuçla anayasanın düşünce
suçlarına kapılarını kapadığını söyleme imkanı kalmamakta-dır.148
Başlangıcın anayasanın metnine dahil olması/kaldırılma-ması
devam ettiği ve Anayasa Mahkemesi’nin başlangıcı yo-rumlayış
tarzı değişmediği sürece anayasadaki antidemokratik özün ortadan
kalktığını söylemek mümkün olamayacaktır.

3. 24/5. Madde Açısından
Ancak TCK 163. maddesinin özel anayasal niteliğindeki anayasal
dayanağı olan 24/5. maddesi olduğu gibi durmaktadır. Ancak bu
maddedeki “Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya
hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına
dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama
amacıyla her ne surette olursa olsun, dinî veya din duygularını
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye
kullanamaz” biçimindeki anayasal yasağın değişiklikten sonra
nitelik değiştirdiğini belirtmek gerekir. Kötüye kullanma kapsamından çıkan bu tür faaliyetlerin buna karşın, düşünce özgürlüğünün anayasal sınırını tayin etmeye devam ettiğini, hem
24/5. madde, hem Başlangıcın 5. paragrafı hem de anayasanın
bütününden hareketle söylemek gerekir.

4. 26. Madde Açısından
Anayasa değişikliğinin düşünceyi açıklama özgürlüğünü düzenleyen 26. madde açısından en göze batan yeniliği “Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış
olan herhangi bir dil kullanılamaz...” hükmünün kaldırılmasıdır.
Bu anayasal yasağın demokratik nitelikte herhangi bir ül-kede
148

Mustafa Erdoğan, “Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor?”, http://www.liberaldt.org.tr/at/at-me35.htm,i.t. 10.12.2001.
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bulunması söz konusu olmadığı gibi, böyle bir yasağı koy-manın
hukuksal, etik ve de sosyolojik bir dayanağı yoktur.
Anayasanın 26. ve 28. maddelerindeki bu dil yasağının
kaldırılmasını doğru bir hareket olarak değerlendirmek gerekir.
Ancak bunun bir ilerleme olarak algılanması söz konusu
değildir. Özellikle 26. madde bakımından insan onurunu zedeleyici bir anomali sona erdirilmeye çalışılmıştır. Ancak
uluslararası hukuka aykırılığın devam ettiği anayasa hükümleri
olduğu gibi durmaktadır. Özellikle Anayasanın 42/son.
maddesinde “Türkçe’den başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim
kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz
ve öğretilemez” hükmü dikkati çekmektedir. Madde eğitim
dilinin Türkçe olması zorunluluğunu da aşarak, doğal bir
olguyu reddedip, Türkiye’de yasayan herkesin anadilini yasayla
belirleme gibi bir yetkiyi devlete tanımaktadır.

5. Geçici 15. Madde Değişikliğinin Etkisi
Türk anayasa yargısının kanayan yarası niteliğinde bir sorun olan
anayasanın geçici maddesi tamamen olmasa da pozitif hukuk
açısından anlamlı bir değişikliğe uğradı. Değişiklik askerî darbe
süreci içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler
ve tüm hukuksal tasarruflara karşı anayasa yargısı yolunu açmış
oldu.149 Bu dönem içinde çıkarılan Olağanüstü Hâl Kanunu,
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ve Sıkıyö-netim Kanunu
(önemli maddeleri) gibi yasaların çoğu, düşünce özgürlüğünü
sınırlayıcı etkiye sahipti. Gerçi anayasa değişikli-ğiyle bu yasalar
149

Geçici bir maddenin, ancak anayasa değişikliği sonrası hükümsüz hâle gelebiliyor olması hukuk düzeni açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Demokrasi
ve insan haklarıyla açıkça çelişen ve insan onurunu zedeleyici düzenlemelerin
hükümsüz kılınması için öncelikle yargılamanın yapması gereken hukuksal
yöntemler vardır. Gustav Radbruch formülüne göre bu tür normlar tamamen ihmal
edilir, Alman Yüksek Mahkemesi ise öncelikle normun demokratik bir sistem ve
özgürlükçü bir yaklaşım içinde insan haklarına uygun yorumlanması yoluna
gidilmesi, bu mümkün değilse, ancak ihmal edilmesi yaklaşımını
benimsemektedir. Detaylı bilgi için bkz. Gerhard Werle, Rück-wirkungsverbot und
Staatskriminalität, NJW 2001, s. 3002 vd, 3004.
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hemen değişmeyeceklerdir, yasama belki geç davranacaktır ya da
itiraz yolunun işlemesi zaman alacaktır, an-cak her halükârda bu
yasalara karşı anayasaya aykırılık savında bulunma yolunun
açılması, ikinci bir anayasal düzen anlamına gelen, -hatta aslî
anayasal düzen olarak da nitelendirilebilen- dü-zenin ortadan
kalkmasını sağlaması açısından çok önemlidir.150

C. Genel Özel Sınırlandırma Nedenlerine Dayalı Sınırlar
Anayasanın 13. maddesinin tamamen değiştirilmiş olması,
genel olarak temel hakların sınırlama sistematiğinde köklü
değişiklik anlamına gelmektedir.
İlk olarak anayasada kümülatif sınırlandırma anlayışı yerini
kademeli sınırlandırma sistematiğine bırakmıştır. Bu bir bakı-ma
1961 Anayasası sınırlandırma sistematiğine bir geri dönüş
anlamına da gelmektedir. Çünkü 1961 Anayasasının 11. maddesi (ilk hâli) genel sınırlama maddesi değildi, temel hak ve
özgürlükler yalnızca eğer kendi özel maddelerinde sınırlama
öngörülmüşse sınırlanabilecekti. 151 Nitekim bazı haklar belirli
bazı sebeplerle sınırlanabilirken, diğer bazı haklar da herhangi bir
sebeple yasayla sınırlanabilirdi. Bazı haklar ise sınırsız öngörülmüşlerdi. Ancak bu benzerlik yanıltıcı olabilir. Çünkü yeni
değişikliklerle oluşan kayıtsız temel haklar şimdiki Ana-yasada
25. madde ile 24/1. madde olarak göze çarpmaktadır-lar. Bu
sınırlandırma sistematiğinin düşünceyi açıklama özgür-lüğü
konusunda getirdiği pek bir yenilik olmadığını düşünüyoruz.
Çünkü düşünceyi açıklama konusunda sorun kaynağı olabilecek
eski 13. maddedeki sınırlama sebepleri paket hâlinde zaten 26.
madde metnine dahil edilmiştir. Bu her bir temel hak ve
150

Anayasa değişikliği paketi içinde istisnai bir hükümle ve istisnaî bir süre içinde
geçici 15. madde kapsamındaki yasalara karşı “iptal” yolunun açılması
demokratikleşme sürecini hızlandırabilirdi.
151
1961 Anayasası Md. 11 “(1)Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve
ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir. (2) Kanun, kamu yararı, genel
ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir
hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz.”
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özgürlükte olduğu gibi, düşünceyi açıklama özgürlüğünde de
ilgili sınırlama sebeplerinin öngörüldükleri öz-gürlük bağlamında
değerlendirilip uygulanmasını gerektirecektir. Ancak her
halükârda belirtilmesi gereken bir durum vardır. Anayasa
değişikliğiyle 26. madde metnine aktarılan pa-ket içinde “genel
ahlâk” kavramı bulunmamaktadır. Genel sı-nırlama sebebi artık
bulunmadığına ve 26. madde metninde “genel ahlâk” ya da
“ahlâk” sebepleri öngörülmediğine göre düşünceyi açıklama
özgürlünün genel ahlâk sebebiyle artık sınırlanamayacağını mı
iddia edeceğiz? Elbette ki sınırlama zorunluluğu vardır. Çeşitli
çağdaş anayasalarda bu sınırlama sebebi öngörüldüğü gibi
İHAS’nin 10. maddesinde de belirtilmektedir. Açıkça ifade
etmek gerekirse değişiklik sonrası Anayasanın 13. maddesi ve
26. madde metni bir arada değerlendirildiğinde “ahlâk” sebebiyle
düşünce açıklamasının sınırlanması mümkün olamayacaktır. Genel
ahlâk sebebiyle sınırlamanın ba-sın, toplantı ve gösteri yürüyüşü,
dernekleşme özgürlüğü gibi kurumsal nitelikli özgürlükler için
öngörüldüğünü ve bu se-beple 26. maddede buna ihtiyaç
duyulmadığını iddia etmek an-lamsızdır. Çünkü genel ahlâk
sebebiyle sınırlama sadece düşün-ceyi açıklama modalitelerini
hedef almaz, düşüncenin kendisiyle de ilgilidir. Düşüncenin, bir
biçimde ortaya çıkmasıyla genel ahlâkâ aykırı düşmesi
muhtemeldir. Bu eksikliğin bir anayasa değişikliğiyle giderilmesi
gerekmektedir. Çünkü anayasanın lâfzı bu boşluğu doldurmaya
imkân verecek nitelikte değildir.
Ayrıca, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği esası”
26. maddede de tekrar edilmesine rağmen, düşünceyi açıklama özgürlüğünün türevleri niteliğinde olan ve nitelikleri
gereği daha fazla sınırlandırmaya açık olan dernekleşme özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlükleri için ön
görülmemiş olmalarını nasıl değerlendireceğiz? Açıkçası bunu anlatmanın bir olanağı görünmemektedir. Gerçi Anayasanın Başlangıç ve 14. maddesiyle paralel düşünüldüğünde,
anayasa koyucunun temel hak ve özgürlükler karşısında
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hassasiyetle koruduğu bir değer karşısında düşünce suçu yaratmaktan çekinmediğini iddia etmek mümkündür. 152 An-cak
yine de 26. maddede “devletin ülkesi ve milletiyle bö-lünmezliği” ya da “cumhuriyetin temel niteliklerini” bozma
niteliğine, düşünceyi açıklama hürriyetinden önce toplantı ve
gösteri yürüyüşü ve dernekleşme özgürlüğü elverişlidir. Belki
sonradan eklenen sınırlama sebeplerinin yine 26. maddede
öngörülen kitle iletişim özgürlükleri için geçerli olacakları,
ancak klasik açıklama modaliteleri için geçerli ol-mayacağını
iddia etmek gerekecektir. Anayasa koyucunun bu yönde bir
iradesi olmadığı açıktır. Her halükârda bu de-ğerler Başlangıç
ve 14. madde bağlamında anayasal sınır ni-teliğinde
olduklarından, bunların yasal düzenlemelerle somut-laştırılarak
adı geçen özgürlüklere sınır çizmesi sağlanabilir.
13. maddedeki demokratik cumhuriyet ilkesinin, temel hak
sınırlamalarında yasa koyucunun yapacağı sınırlandır-maların
sınırı fonksiyonu varken, lâik cumhuriyet kavramı-nın
yalnızca temel hak ve özgürlüklerin sınırlaması sebebi olarak
algılandığı ve uygulandığı hem hukuk teorisinde dile getirilen
hem de Anayasa Mahkemesi kararlarında ortaya çıkan temel
olgudur. 153 Bu durumda lâik cumhuriyet ilkesi-nin,
sınırlamanın sınırı niteliği olmamasına rağmen bunun 13.
madde metnine alınması, maddenin koruyucu etkisinin ortadan
kaldırılmasına hizmet eder. Ancak “lâik cumhuri-yet”
kavramının pozitivist bir yaklaşımla değil de, çağdaş ve
hümanist bir yaklaşımla, AngloSakson anlayışı ve Fransa dışında kalan Kıta Avrupası seküler anlayışıyla yorumlanabil-

152
Mustafa Erdoğan, “Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor?”, http://www.liberaldt.org.tr/at/at-me35.htm, i.t. 10.12.2001.
153
Mustafa Erdoğan, Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor? www.liberal-dt.org.tr/ at
/at-me35.htm, i.t. 10.12.2001.
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mesi durumunda, temel hakların sınırlanmasında koruyucu
nitelik kazanabileceğini söyleyebiliriz. 154
Son olarak Anayasanın yeni 13. maddesinde öngörülen “öze
dokunma yasağı” ve “ölçülülük ilkesi”nin temel hakların
yaşanabilir kılınması açısından yararlı gelişmeler olduğunu
belirtmek gerekir. Fakat bu iki ilkeyi 1961 Anayasası dönemindeki anlayışlarla yorumlayıp uygulamak anakronist bir
yaklaşım olur. Çünkü 40 yıl içinde hukuk ve özgürlük anlayışlarında başlangıçta bilinemeyecek yeni boyutlar ve ufuklar
açılmıştır. Bu iki ilkeyi İHAM ve ATM içtihatları ve AB Temel Haklar Şartı paralelinde değerlendirmek ve yorumlamak
daha yapıcı ve çağdaş bir tutum olacaktır. Yine Alman Anayasa Mahkemesi’nin içtihadına başvurmak kavramın içeriği-nin
anlaşılması bakımından yararlıdır. Bu yönde Anayasa
Mahkemesi’ne önemli görevler düşmektedir.

III. Türkiye’nin Taahhütleri Yerine Getirildi mi?
Meclis çalışmalarında “Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde
Ulusal Programda taahhüt ettiğimiz değişikliklerin de bu
teklifle karşılandığının ayrıca önemli olduğu belirtilmiştir.” 155

A. İHAS İle Uyum
Düşünce özgürlüğüne ilişkin anayasa değişikliğiyle hukuk düzenimizin İHAS ile öngörülen demokratik bir toplum düzenine
uyumlu hale gelip gelmediğinin incelenmesi gerekir.
Anayasal sınırlar açısından şunları söylemek mümkündür:
Bir kere değişikliklerin İHAS ile uyum sağlama amacını
güttüğü tartışması bir kenara, gerçekten anayasanın, düşünce
özgürlüğüne ilişkin değişikler sonrasında İHAS ile uyumlu hâle
154

Bu başlık altında detaylı inceleme, çalışmanın kapsamını ve amacını aşacaktır.
Yasa koyucuya dayalı sınırlandırma sebeblerini ayrı bir çalışma içinde incele-mek
yerinde olur.
155
Bkz. 21.09.2001 tarihli Anayasa Komisyonu Raporu, http://www.Tbmm.gov.
tr/sirasayi/donem21/yil01/ss737m.htm, i.t. 05.12.2001.
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geldiğini iddia etmek mümkün değildir. Çünkü her şeyden önce
İHAS’nin 10. maddesiyle bir uyumdan söz etmek için
düzenlemelerin sadece lâfızlarına değil, anlam ifade ettikleri
sistematiğe ve sözleşmenin/anayasanın bütünlüğündeki
konumlarına bakmak gerekir. Anayasanın 26. maddesindeki
düşünceyi açıklama özgürlüğü yukarıda belirtildiği gibi
Başlangıç, Anayasanın 14. maddesi, 24/5. maddesinin tayin
ettiği anayasal sınırlar içinde geçerlilik kazanır. Ne ka-dar
demokratik ve özgürlükçü bir metin halinde formüle edilmiş
olursa olsun, özgürlük, anayasanın kendisine çizdiği sınırlar
içinde geçerlilik kazanıp anlam ifade eder. Yani Tür-kiye
Cumhuriyeti Anayasası’nda düşünceyi açıklama özgür-lüğü,
“Türk millî menfaatleri, Türk varlığı, Devleti ve ül-kesiyle
bölünmezliği esası, Türklüğün tarihî ve manevî de-ğerleri,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeni-yetçiliği”ne
aykırı düşmediği ölçüde korunmakta, “lâiklik ilkesinin gereği
olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya
kesinlikle karıştırmama” yükümü altındadır. Bu bağlamda,
“Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya
Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını
amaçlayan bir faaliyette bulunmayı müm-kün kılacak şekilde
yorumlanamaz” biçimindeki 14/2. madde hükmünde
“Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sı-nırlandırılması...” kavramının sağladığı koruma alanı, “Ana-yasanın
belirttiği sınırlandırmanın” başlangıç paralelinde ele alındığında, İHAS’nin 17. maddesindeki korumadan çok da-ha öte
sınırlama getirdiği ortadadır. Anayasanın 14. madde-sinin
yollama yaptığı metin, belirli bir ideolojik ağırlığa ve tercihe
dayanan, halkın doğrudan doğruya özgür iradesinin ürünü
olmayan, özgürlük-otorite ikileminde otoriteye ağırlık veren bir
anayasa iken, İHAS’nin 17. maddesinin yollama yaptığı metin
ise imzacı devletlerin “dünyada barış ve adale-tin asıl temelini
oluşturan ve sürekliliği için her şeyin üs-tünde, bir taraftan,
gerçekten demokratik bir siyasî rejim ve diğer taraftan, insan
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haklarına ortaklaşa saygı ve bu konuda ortak bir anlayış esasına
dayalı olarak bu temel özgürlüklere bağlılıklarını teyit” 156
ettikleri bir metindir. İHAS’nde düşün-ceyi açıklama
özgürlüğüne ilişkin tüm sınırlamaların demok-ratik toplum için
zorunlu olma koşuluna uyması gerekirken, anayasamızda
düşünceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin sınırlamaların
(Başlangıç, Md. 14 ve Md. 24/5) demokratik toplum düzeni
gereklerine uyması gerekmiyor, çünkü yukarıda da belirtildiği
gibi Anayasanın doğrudan doğruya öngördü-ğü bir yasağa, yasa
koyucuya uygulanacak 13. maddedeki kriterlerin sonradan
uygulanmaya çalışılması söz konusu olamaz.
İHAS ile uyum değerlendirilirken İHAM içtihatlarının da
değerlendirilmesi gerekir. İHAM’nin İHAS md. 10’daki sınırlama nedenlerini uygulaması ve yorumlamasıyla Anayasa
Mahkememizin ayni kavramları uygulaması ve yorumlamasını
karşılaştırdığımızda aradaki fark açıkça ortaya çıkmaktadır. 157
Ancak dil yasağının kaldırılmasının, İHAS’ye uyum sağla-ma
konusunda bir temel gelişme olduğunu da kabul etmek gerekir.

B. AB-Hukuku İle Uyum, AB-Charta’sı İle Karşılaştırma
Türkiye, Avrupa Birliği’ne giriş süreci içinde kendi iç hukukunu birlik hukukuna uyumlu hâle getirme yükümlülüğü altına
girmiştir. Zaten Avrupa Birliği’ne giriş için gerçekleştirilmesi
zorunluluk arz eden noktalar Kopenhag Kriterleri olarak
sunulmuştur. Ancak her şeyden önce Avrupa Birliği’nin
kendine özgü bir anayasası olmamasına rağmen, Avrupa Birliği
Mahkemesi vasıtasıyla bir temel hak koruması gerçekleştirdiği,
bunu yaparken üye devletlerin anayasal geleneği ve İHAS’yi
baz aldığını belirtmek gerekir.
156

Bkz. İHAS önsözü, Gölcüklü/Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-si ve
Uygulaması, 2. Baskı, Ankara 1998, s. 385.
157
Kaboğlu, “İfade Özgürlüğünün Siyasî Partilerce Kullanımının Sınırları”, Anayasa Yargısı 1999, S. 75, Kaboğlu, Düşünce Özgürlüğü (Avrupa Ölçütleri ve
Türkiye), İHY 1993, C. 15, TODAIE Ankara, s. 46 vd.
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Avrupa Birliği 1957 yılında kurulurken doğrudan doğruya bir
hedef olmasa bile, millî hukuk çerçevelerinde bazı temel hakların
kısmî görünüşlerini oluşturan bazı hukuksal pozisyonlar
yaratılmıştı. Gittikçe ilerleyen entegrasyonla birlikte AB
Mahkemesi, bunun da ötesinde topluluk hukukunun temel hukuk
ilkelerini üye devletlerin anayasal geleneklerinden yarar-lanarak
elde etti. Ancak bazı temel hak pozisyonlarının mev-cudiyeti
ortak bir temel hak anlayışının oluşması için yeterli değildi. Bu
eksikliği AB Mahkemesi İHAS’yi kendi içtihatla-rına dayanak
oluşturmak süretiyle aştı. AB Mahkemesinin bu içtihadı
Maastricht Sözleşmesi md. F/2 ile aslî hukuk kuralı olarak kabul
edilmiş oldu. 158
Avrupa Birliği’ndeki temel hak korumasının bir yandan üye
devletlerin anayasal standardı, diğer yandan da İHAS ve İHAM
içtihadı baz alınarak gerçekleştiği göz önüne, alınırsa
Türkiye’nin bu yöndeki yükümlüğü, anayasal düzenini
İHAS’ye uyumlu hâle getirmek ve AB’ye üye diğer devletlerin
anayasal düzenleri arasındaki uçurumu gidermek biçimin-de
özetlenebilir. Türkiye’nin kendine özgü şartları söz konu-su
olsa bile -ki bu öznel şartların düşünceyi açıklama özgürlüğünün önündeki engelleri meşru kılması mümkün değildir- bu
öznel şartların demokrasi ilkesi ışığında yorumlanıp temel hak
ve özgürlükleri otorite lehine sınırlayıcı biçimde değil de,
demokratik toplum için zorunluluğu oranında uygulan-ması
gerekecektir. AB Sözleşmesi (Maastricht Sözleşmesi’nin F/1
maddesinin bunu gerektirdiği ortadadır. 159 Anayasanın
başlangıç kısmı ile bunun dışındaki anayasal sınırların bu
açıdan Avrupa standardını yakaladığını söyleyemeyiz.

158

Jürgen Bröhmer, Das Bundesverfassungsgericht und sein Verhältnis zum
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, www.jura.uni-sb.de/projekte/ Bibliothek
/texte/Broehmer.html, i.t. 12.05.2001
159
AB Sözleşmesi, md. F/1: “Birlik, yönetim sistemleri demokratik temel ilkelere
dayanan üye devletlerin millî kimliklerine saygı duyar.”
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Aralık 2000’de Nis’de ilân edilen, İngiltere, İrlanda, İs-veç,
Danimarka ve Hollanda’nın muhalefeti sebebiyle bağ-layıcı
niteliğe kavuşamayan, ancak politik bağlayıcılığından şüphe
duyulmayan 160 AB Temel Hak Şartı, genel olarak AB
Hukukunun normatif kurallarında olduğu gibi, Türkiye için
doğrudan doğruya bağlayıcı olmamakla birlikte, Birliğe giriş
sürecinde dikkate alınması gereken temel belgelerden biridir.
Temel Hak Şartı’nın 52/3. maddesi, Şart ile İHAS arasındaki
zorunlu ilişkiyi, İHAS’de garanti edilen haklarla örtüşen
Şarttaki hakların, İHAS’de kabul edilen sınırlama sebepleri de
dahil olmak üzere ayni anlam ve kapsama sahip olduğu
ilkesini kabul etmek yoluyla kurmaktadır. 161 Koru-ma düzeyi
ve temel hakların kötüye kullanılamamasına iliş-kin 53. ve 54.
maddeleri İHAS’ye tekrar vurgu yapmakta, Şartın, İHAS’nden
daha az garanti sağladığı biçiminde yo-rumlanamayacağını
belirtmektedir. Bu biçimde Türkiye’nin önüne İHAS’ne uyum
sağlama şartını dolaylı yoldan tekrar çıkarmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye’nin genelde temel hak ve özgürlüklerin
tümü, özelde de düşünceyi açık-lama özgürlüğü açısından
hukuk düzeninde demokratik bir toplum düzeninin -ki burada
anlaşılması gereken de Ana-yasanın öngördüğü değil, çağdaş
Batı demokrasilerindeki toplumdur- kabul edemeyeceği
sınırlandırmaları, yani ana-yasal sınırları kısa sürede
kaldırması gerekmektedir.
Bunun dışında, Türkiye’deki düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin sorunların kaynağındaki iki temel
sorun açısından bu belgenin başlangıcı ilgi çekicidir. Temel
Hak Şartı’nın Başlangıç kısmının 2. paragrafında, “manevî160
Karl Albrecht Schachtschneider, “Eine Charta der Grundrechte für die
Europäische Union”, Recht und Politik (37)1/2001, s.16, Matthias Mahlmann, “Die
Grundrechtscharta der Europäischen Union”, www.jura.uni-sb.de/projekte/
Bibliothek/texte/Mahlmann.html,i.t..12.05.2001
161
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Erläuterungen zum vollständigen Wortlaut der Charta, s. 74 http://ue.eu.int/df/docs/de/DE_2001_ 1023.pdf, i.t.
07.12.2001,
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dinsel ve ahlâkî mirasının bilincinde olarak Birlik, insan
onurunun bölünmez ve evrensel değerleri, özgürlük, eşitlik ve
dayanışma temeline dayanmaktadır” denmektedir. 162 Av-rupa
standardında dinsel özgürlükler karşısında en katı tu-tum
içindeki Fransa’nın dahi imza koyduğu bu yaklaşımın, tüm
dinsel öğeleri, hukuksal, kamusal ve toplumsal alan dı-şına
çıkarmayı lâik devletin temeli olarak algılayan Türki-ye’deki
hukuksal düzen için sorunlar doğuracağını iddia et-mek
herhâlde yanlış olmaz. Belki Fransız lâiklik anlayışına uygun
düşebilecek olan yalın hümanist ve din dışı değer-lerin
yanında, ayni zamanda Thomas Hobbes’un deyimiyle
“dignitas humana” anlayışı içinde manevî değerlerin de demokrasi ve temel hak korumasının alt yapısını oluşturduğu,
Avrupa’da kabul gören ve Temel Hak Şartı’na geçen bir olgudur. 163 Avrupa Birliği’ne girme aşamasındaki Türkiye’nin
bu Şarta imza koyacağı/koymak zorunda olacağı gözünüze
alınırsa bunun dinsel içerikli düşünce açıklamalarında bazı
düzenleme/iyileştirmeleri zorlayacağını belirtmek gerekir.
Anayasanın AB Hukuku ve AB Temel Haklar Şartı gerekleriyle paralellik sağladığını iddia etmek yukarıdaki açıklamalar ışığında mümkün değildir.

C. Kopenhag Kriterleri ve Ulusal Program İle Uyum
Avrupa Birliği hukukuyla uyum sağlama çabası dolaylı etkileşim sağlarken, Kopenhag Kriterleri ve Katılım Ortaklığı
Belgesi, Türkiye’nin altına girdiği yükümlülükler açısından
doğrudan doğruya etki doğurmaktadır.
22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirve-si’nde,
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezî
162

Çeviri Almanca metinden yapılmıştır. İngilizce (spiritual and moral herita-ge)
ve Fransızca (patrimoine spirituel et moral) metinde ise “manevî ve ahlâkî
miras”tan söz edilmektedir.
163
Peter J. Tettinger, “Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union”, NJW
2001, s. 1011.
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Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı
zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe
kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de
belirtmiştir. Bu kriterler siyasî, ekonomik ve topluluk
mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta
toplanmıştır. 10-11 Aralık 1999’da Helsinki zirvesinde Türkiye 13. aday statüsü elde edince bu kriterlerin yerine getirilmesi Türkiye açısından da zorunluluk arz etmeye baş-lamıştır. Düşünceyi açıklama özgürlüğü konusunda yapıl-ması
gereken iyileştirmeler Kopenhag Kriterlerinin siyasî yönünü
ilgilendirmektedir.
Kopenhag Kriterleri yanında Türkiye için Avrupa Birliği’nin
hazırladığı 08.11.2000 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi,
Türkiye’nin AB’ye katılımı açısından kaderini tayin etmektedir.
Bu belge, Türkiye’nin AB Hukukuna ilişkin normatif
düzenlemeleri iç hukuka dahil etmesini yeterli görmemekte,
ayrıca Avrupa Birliği’nin uyguladığı standartlarda uygulanmasının güvence altına alınmasını da gerekli görmektedir. 164 Bu,
örneğin çalışmamız açısından, düşünceyi açıklama özgürlüğü-ne
ilişkin anayasal ve yasal düzenlemelerin lâfzî olarak AB Hukukuna uydurulmasının yetersizliğine işaret etmekte, bunun
yanında hukuk düzeninin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, Avrupa standardına ulaşmak için hukuksal uygulamanın,
özellikle yargılamanın da demokratik ve özgürlükçü bir anlayış
içine girmelerini şart koşmaktadır. 165
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Türkiye’nin gerçekleştirmesi
istenen reformlar önceliklerine göre sıralanmaktadır. Türkiye bu
164

Geniş açıklama için bkz. http://www.abgs.gov.tr/Turk-%20AB/katilim_ ortakligib.htm, i.t. 09.12.2001
165
Doğrusu Türk Anayasal Sistemine ve özgürlük anlayışına yönelik itirazımızın
bir özetidir bu. İHAS, Anayasamızın şeklî kaynaklarındandır. Anayasanın 15.
maddesi nerdeyse İHAS md. 15’in kopyasıdır. “Demokratik toplum düzeni” kriteri
yine İHAS kaynaklıdır. Buna rağmen aynı düzenlemelerin Türkiye’de farklı,
Avrupa’da farklı sonuç doğurmaları, Katılım Ortaklığı Belgesindeki vurgunun
haklılığını gözler önüne sermektedir.
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reformları gerçekleştirmek amacıyla bir Ulusal Program
hazırlamak zorundadır. Ulusal Program, Katılım Ortaklığı-nın
ayrılmaz bir parçası olmamakla beraber, belgenin kap-sadığı
öncelikler Katılım Ortaklığına uymalıdır. Nitekim Türkiye bu
doğrultuda kapsamlı bir Ulusal Program hazır-lamış, Siyasî
Kriterler başlığı (2.1.1) altında kısa (2001 so-nuna kadar) ve
orta vadede düşünce ve ifade özgürlükleri açısından yapılacak
düzenlemeleri sıralamıştır.
Kısa vadede gerçekleştirilecek iyileştirmeler konusunda
Ulusal Program 2.1.1 başlığı altında “Anayasa ve diğer mevzuattaki ilgili hükümlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
10’uncu maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü ve ulusal
güvenliğin korunmasını da öngören ölçütler ile lâik ve
demokratik Cumhuriyeti, üniter devlet yapısını ve millî birliği
koruma kriterleri temelinde gözden geçirilmesi öngörülmektedir”. Sınırlama sebeblerinde İHAS’ye göre bir artış söz konusudur. Bunun yanında yasal düzlemde sadece gözden geçirilmeden söz edilmekte ve ne tür somut adımların atılacağına ilişkin
ilkesel yaklaşımlar dahi gözükmemektedir.
Anayasada 4709 sayılı yasa ile gerçekleştirilen değişikliklere
bakıldığında özellikle 26. maddenin Ulusal Programın 2.1.1
baslığına uygun hâle getirildiğini belirtmek gerekir. Şiddet un-suru
aranmaksızın, “millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güven-liği,
Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğünün korunması” amacıyla düşünce açık-laması
sınırlanabilecektir. Bu sınırlama yapılırken adı geçen de-ğerlerin
“Şiddet ya da şiddete teşvik unsuru” olmaksızın nasıl zedelenebileceğine ilişkin herhangi bir endişe duyulmamaktadır.
Oysa ki AB Katılım Ortaklığı belgesindeki siyasî kriterler-de
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile uyumlu
olarak, ifade özgürlüğü ile ilgili hukukî ve anayasal garantilerin
güçlendirilmesi, şiddet yanlısı olmayan görüşleri dile
getirmekten hüküm giymiş kişilerin durumuna değinilmesi”
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öngörülmektedir. Ulusal Programın, Katılım
Belgesindeki talepleri karşılamadığı ortadadır.

Ortaklığı

Bu durumda anayasada yapılan değişikliklerin Ulusal
Programa uygun, ancak Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesine uymadığını söylemek gerekir. Yapılan değişikliklerin
çok somut gelişmeler sağlamadığını, ancak yasal düzlemde
yapılacak düzenlemelerle ve yargılamanın alacağı tavırlarla
olumlu sonuçlar elde edilebileceği, Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun “Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine 2001 Düzenli Raporu”nda açıkça belirtilmektedir. 166

IV. Sonuç
Görülmektedir ki anayasa değişikliğiyle sağlanan gelişmelerin
Türkiye’nin özlediği demokratikleşmeyi ve özgürlükçü batı
demokrasilerindeki standardı sağlayabileceği pek mümkün gözükmemektedir.
Anayasa koyucu çok sınırlı bir özgürleştirme öngörmüş,
ancak bu dar kapsamlı özgürleştirmeyi, anayasaya hakim olan
otoriter felsefe ve alt yapının izin verebileceği kadar gerçekleştirmiştir. Anayasa koyucunun anayasaya hâkim olan
felsefeyi örtülü olarak onayladığını, daha kapsamlı özgürleştirme tekliflerini geri çevirerek ya da başlangıçtaki iyileştirme
tekliflerin kapsamını daraltarak göstermiştir.
Anayasa koyucu anayasa değişikliğini yaparken bir sistem
anlayışına, uzman görüşüne ve sağlıklı bir hukuk politikasına
sahip olmadığını, unuttuğu kavramlarla ve çelişkili düzenlemeleriyle göstermiştir. Düşünceyi açıklama özgürlüğü konusunda iyileştirme sağlayacağı yerde -ki deklâre edilen hedeflerin önemlisiydi- dil yasağının kaldırılması dışında herhangi bir
iyileştirme sağlamamış, hatta sınırlama sebepleri açısından

166

Rapor için bkz. http://www.deltur.cec.eu.int/RRTurkey 2001.pdf, s. 21, 93.
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toplantı ve gösteri yürüyüşü ve dernekleşme özgürlüğüne oranla
daha da geriye gitmiştir.
Yine değişikliklerle Ulusal Programın gereklerine kısmen
uyum sağlanmış olsa bile bu, fazla bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü Ulusal Programın kendisi Katılım Ortaklığı Belgesindeki beklentilerin uzağındadır.
Her şeye rağmen Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde ve bu
amaçla gerçekleştirilen anayasa değişikliğinde bir hedefin varlığı
bulanık da olsa hissedilmektedir: Özgürleştirme. Artık onurlu ve
özgür bir ülke yaratma çabası içinde olan hukuk teorisyenle-rinin
ve uygulamacıların – özellikle yüksek mahkemelerin – değişiklikleri bu gözle okumaları ve uygulamaları gerekmektedir.
Bu temenni Anayasanın tümden gözden geçirilmesinin ve
başlangıç kısmının normatif yapıdan arındırılacak biçimde
yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu hiçbir biçimde relâtive
etmemektedir.

Türkiye Korkularını Aşmak
Zorunda*

*

Bu tebliğ, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8-9 Haziran 2001 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuştur.
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Stephen Kinzer **

Dünyanın en çeşitli ve çok katmanlı ülkelerinden birini keşfederek mutlulukla dolu yıllar geçirdiğim Türkiye’de yeniden
olmak harika. Elbette, bu ülkenin karşı karşıya bulunduğu çok
önemli bir soruna ilişkin bu önemli toplantıya katılmam için beni
buraya getiren Liberal Düşünce Topluluğu’na müte-şekkirim.
Fakat umarım, zamanımın bir kısmını İstanbul’un güzelliklerini
yaşamam için kullandığım için bağışlanabilirim. Özellikle, her
zaman olduğu gibi, en sevdiğim meyhanelerden birinde bir
akşam geçirmek için çok zevk verici bir fırsattı.
Meyhaneleri seviyorum, çünkü farklı mezeleriyle, Türki-ye’nin
muhteşem çeşitliliği, tadını çıkarmak isteyen herkes için masanın
üstüne yayılıyor. Kebaplar ve etten yapılan diğer me-zeler, Orta
Asya bozkırlarından bin yıl önce Anadolu’ya göç eden Türk
boylarını hatırlatıyor. Arabistan’dan humus, Kafkas-lardan Çerkez
tavuğu, Arnavutluk’tan Arnavut ciğeri, Karade-niz kıyılarındaki
köylerden mısır unuyla kızartılmış peynir de orada. Sonra
taçlanmış güzellik, deniz ürünü gelir, o da gü-nümüz Türkiyesi’nin
Ege kıyılarındaki yemek yapma sanatını yüzyıllar boyunca ortaya
koyan Yunanlardan bir hediyedir.
Bu masa bir Türkiye mikro-kozmosudur. Olağanüstü zengin
bir tecrübedir, fakat onun sırlarını keşfetmek son derece zaman
alır. Bir meyhanedeki müşteriler, bütün Türkler gibi, sürekli
değişen bir mozaikle, bir temadaki sonsuz çeşitlemelerle karşı
karşıya gelirler. Onun tam etkisi bir senfoninin etkisiyle, yani
onun melodilerin, farklı ritimlerin kusursuz bütünlüğünü,
yetkinliğin ışıltılarını, bütün hepsini bir kemer gibi taşıyan
**

New York Times, Türkiye Muhabiri.
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yapısıyla karşılaştırılabilir. Bu, Türkiye’yi böylesine heyecan
verici kılan ve onu bu kadar büyük bir potansiyelle dolduran
çeşitliliğin aynısıdır.
Fakat işte bu çeşitlilik fikrinde yönetici yerleşikleri dehşete
düşüren bir şeyler vardır. Çeşitlilik fikri, Cumhuriyetin kurulmuş olduğu 1923 yılından beri Türk yöneticileri pençesine
almış olan derin bir güvensizliği, günümüzde Türki-ye’nin
modern dünyada uygun bir yer almasını engelleyen bir
güvensizliği tetiklemektedir. Birçok Türk lider, Birleşik
Devletleri dünya liderliğine götüren bu çeşitlilik gerçeğini ve
çeşitlilikle ilgili hoşgörü fikrini görmezlikten gelmeyi tercih
etmektedir. Onlar Birleşik Devletler yerine, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği gibi ülkelerin tecrübelerine bakarak, Türk ulusu-nun,
kimlik zenginliğini, ne pahasına olursa olsun inkâr etmek-te ve
onda herkes sanki aynı geçmişi, aynı idealleri, aynı dinî ve siyasî
ilkeleri paylaşıyorlarmış gibi davranmaktadırlar.
Bir meyhanedeki akşam yemeğinin diğer bir yönü bana
Türkiye’nin büyük dilemmasının bir simgesi gibi görünmektedir. Her meze, küçük bir tepside gelir ve her biri kendi
lezzetlerini sunar. Onların, ana yemeğe götüren iştah açıcılar
olduğu varsayılır, ama ana yemek sık sık, tıpkı Türkiye’nin
inanılan büyük kaderi gibi, asla somutlaştırılmaz. Hiç kimse
bundan şikâyet etmez, çünkü meze yemek ve rakı içmek bizzat
kendileri bakımından yüksek hazlardır. Bu yol o kadar mutluluk
vericidir ki, bir yere varma fikri az çok kutsal bir şeye
saygısızlık gibi görünür. Meyhane kültürü, Türkiye’nin kendisi
gibi, son derece farklı insanların mirasının bir karışımı olduğu
için neredeyse sonsuz olasılıklar sunar. İnsanları konuşmaya
teşvik eder ve dostluğu derinleştirir, fakat yemek menüden
sipariş edilmek yerine bir garson tarafından kendiliğinden
getirildiği için hiç kimseye çekici gelmeyen tabakların geriye
çevrilmesi dışında hiçbir eylem, hiçbir karar, hiçbir tercih
gerektirmez. Bir meyhanede dünyayı ya içeri davet edebilirsiniz
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ya da dünyayı dışarıda bırakabilirsiniz. Türkler en bilgece yolun
hangisi olduğuna hâlâ karar vermemişlerdir.
Benim Türkçe’deki favori sözcüğüm “istiklâl”dir. Sözlükler
onun “independence” (bağımsızlık) anlamına geldiğini söyler ve
yalnız bu kadarı onun herhangi bir dilde onur verici bir yer
edinmesi için yeterlidir. İstiklâl Türkiye’de özel bir anlama sahiptir, çünkü Türkiye o kadar çok şeyde bağımsızlaşmak için
mücadele veriyor ki. Türkiye otokratik mirasından kurtulup bağımsızlaşmak istiyor, dünyanın siyasî anadoğrultusu dışındaki
pozisyonundan kurtulup bağımsızlaşmak istiyor, korkunç Türk
stereotipinden ve bu streotipin beslediği sürgünlükten kurtulup
bağımsızlaşmak istiyor. Hepsinden önemlisi, kendi korkuların-dan
-özgürlük korkusu, dış dünya korkusu ve kendisine ilişkin
korkusu- kendini özgürleştirmeye çalışıyor.
İstiklâl kelimesini akla, Türkiye’nin en büyüleyici bulvarını,
İstiklâl Caddesini getirdiği için de seviyorum. İstiklâl Caddesi
yalnız İstanbul’un değil, Türk ulusunun da çarpan kalbidir. Oraya
ne zaman gidersem gideyim, Türkiye’ye ilişkin şüphelerden
etkilenmiş olduğumu hissediyorum. İstanbul, ülkenin her
tarafından milyonlarca göçmeni çektiği için, bu cadde nihai
eritme potasıdır. Bu cadde mükemmel bir biçimde isimlendirilmiştir, çünkü onun insan panoramaları Türkiye’nin
klostrofobik taşralılıktan kurtulup bağımsızlaşma isteğini ve
insanlarının kendilerini özgürce ve korkusuz biçimde ifade
etmeye izin vermeye yönelik arzusunu yansıtıyor.
Kemal Atatürk kurmuş olduğu ulusun ne hâle geldiğini
görmek için dönebilseydi, onun bu kadar mesafe almış olmasından, hiç şüphesiz, hayrete düşerdi. Kerpiçten köyler hareketli
şehirler, keçi yolları otoyollar hâline gelmiştir. En uzak
bölgelerde bile, üniversiteler ve devlet hastaneleri kurulmuş-tur.
Türk şirketleri bütün dünyada para kazanmaktadır. Her yıl,
binlerce genç erkek ve kız yurt dışındaki öğrenim dö-nemlerini
tamamlayıp yurtlarına dönmektedir. İnsanlar de-mokrasi ve
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insan hakları ideallerini cisimleştiren bir ulus inşa etmeye son
derece isteklidirler.
Ancak, yönetici elitler bu yeni ulusu kucaklamayı, hatta onun
varlığını kabul etmeyi bile reddetmektedirler. Askerî komutanlar,
savcılar, kucak köpeği gazete editörleri, keskin muhafazakâr
politikacılar, bu sert kadronun öteki üyeleri psikolojik olarak
1920’lerde takılıp kalmışlardır. Onlar Türkiye’nin bütün
sınırlarından, daha kötüsü, ülkenin bizzat kendi içinden tehdit
edildiğini düşünmektedirler. Bu ölümcül tehlikeden korunmak
için, kendilerini ona karşı harekete geçmeye yükümlü
saymaktadırlar. Onlar yalnızca, ülkelerinin prangalarını kırıp
özgürleşmesini ve Atatürk’ün rüyası olan demokrasiye doğru
yürüyüşünü
tamamlamasını
isteyen
aydın
Türkleri
umursamamakla kalmayıp, onlara yoğun baskı uygulayarak,
direnmektedirler.
Değişmeyen seçkinlerin istedikleriyle, daha fazlasını isteyen
Türkler arasındaki bu uyumsuzluk, bu çatışma modern Türkiye’de hayatın merkezî gerçeğidir. Bu gerçek ülkenin büyük
ulusal dilemmasını oluşturur. Türkiye, bu dilemma az çok çözülünceye kadar, özgürlüğe doğru küçük adımlar atan bir ya-rıdemokrasi olacak, kendi kaderini sadece yarıya yarıya gerçekleştirerek sonsuz bir tereddüt içinde, Araf’ta, yaşayacaktır.
Türklerin “devlet baba” şeklinde adlandırdıkları mesafeli
mevcudiyet Türk halkıyla temasını kaybetmiştir. Artık ortada
olmayan bir ülkeyi idare etmeye çalışmakta, artık kendilerine
yönelik kararları verebilecek insanlar adına kararlar almaktadır.
Türkler her gün kendi kendilerine, neden onların Estonyalıla-rın,
Uruguaylıların ve Tayvanlıların yaptıkları şeyi yapmaları-na,
yani kendi geleceklerini biçimlendirmeye müsaade edilmi-yor
diye sormaktadırlar. Türkleri farklı kılan nedir? Niçin on-ların
kendi kendilerini yönetmekle ilgili sorumluluklarına güvenilmesin? Onlar fazla dikkatsiz, fazla duygusal, fazla aptal mı?
Onların gitgide daha çoğu bu soruları soruyor, hem de daha
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ısrarlı bir biçimde. Ebeveynlerini ve büyük anne-baba-larını
tatmin eden yanıtlar onları tatmin etmiyor. Atatürk’ün devrimci
retoriğinin etkisiyle, artık düşlerini gerçekleştirmek için
sabırsızlanıyorlar. İlk kez onlara gerçekten erişmek üze-reler.
Bütün bunlardan çok farklı bir çağda şekillenmiş olan yönetici
elitler için geriye kalan ise, çocuklarının artık büyü-müş olduğu
ve olgun yetişkinlerin ve olgun bir ulusun hakla-rını elde ettiği
gerçeğiyle karşı karşıya olduğudur.
Türkiye kesinlikle zamanla değişecektir, ama bu zamana
sahip değildir. 21. yüzyılın başlangıcında, ulusların hayatında sık
sık karşılaşılmayan bir fırsat sunulmuştur. Neredeyse varolduğu
bütün süre boyunca Türkiye, kenardaki bir ülke olmuştur.
Avrupa’nın uzak bir köşesinde, Asya’nın uzak bir kıyısında,
aslında Ortadoğu’da, Balkanlarda ve Kafkasya’da olmayan, ama
oralara yakın bir ülke. Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ve yeni
bir dünya jeopolitiğinin doğuşunun ardından, Türkiye kendini,
birdenbire, herhangi bir şeyin kenarında değil fakat dünyanın tam
ortasında bulmuştur. Avrupa ile Asya arasındaki ayrım, yani
doğunun varsayımsal barbarlarına karşı üstünlüklerini
tanımlayacak yollar arayan Avrupalıların sun’î yapısı çökmüştür.
Bugün Avrasya’nın tek bir mevcudiyet olduğu anlaşılmıştır ve
yeni yüzyılın büyük çıkışlarından birisi de uzun süredir bu
mevcudiyeti bölmüş olan gelişmenin ve algılayışın önündeki
engelleri yıkmak olacaktır.
Türkiye coğrafî, kültürel ve tarihî olarak bu yeni doğan
dünyada bir başrol oyuncusu olacak ideal bir yerdedir. Fakat
değişimin böyle bir belirleyici faili hâline gelmesi için, kendisini
değiştirmelidir. Bunu hemen yapmadığı takdirde, büyük bir
fırsatı kaybedecektir. 21. yüzyılın ikinci yarısı civarında Türkiye,
Fas’tan Makedonya ve Malezya’ya kadar İslâm ülkeleri ve
Balkanların, Ortadoğu’nun ve Kafkasya’nın sıkıntılar içinde
kıvranan ulusları için bir model olarak hizmet edecek ölçüde
siyasî ve sosyal olarak gelişecektir. Bununla birlikte, bu tarih, çok
geç olacaktır. Bu ülkeler başka modeller bulmak zorunda
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oldukları için, belki çok daha az pozitif modeller arzulayacaklardır. Bu sadece Türkiye ve Türk halkı için değil, aynı
zaman da dünya için de hesaplanamaz bir kayıp olacaktır.
Türkiye, kendi tarihi içinde kendi kendini sağlam bir biçimde inceleme dönemine giriyor. Çok uzun süredir değişi-me
direnmektedir. Türkler nesiller boyunca istikrar adına yapılan
hiçbir fedakârlığın fazlasıyla zahmetli olmadığını söy-leyen
liderlerine katılmışlardı. Fakat artık buna inanmıyorlar.
Ülkelerini modern bir demokrasiye dönüştürmeyi başa-rırlarsa,
daha önce olduklarından bile mutlu ve zengin hale
geleceklerdir. Bu onları gelişmekte olan dünya için eşsiz bir
model, barış ve özgürlük için çalışan bütün herkesin paha biçilmez bir müttefiki yapacaktır.
Çeviren: Melih Yürüşen
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Yasal ve Sosyal Yönleriyle
Türkiye’de İfade Özgürlüğü Projesi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde yerine getirilmesi öngörülen Kopenhag siyasî kriterleri arasında önemli
bir boyut olan düşünce ve ifade özgürlüğü konusun-da Liberal
Düşünce Topluluğu tarafından bir araştırma ve yayın projesi
başlatılmıştır.
Proje Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Vakfı tarafından
desteklenmektedir. 30 ay sürecek projenin bütçesinin % 90'ı
Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacaktır.
"Yasal ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de İfade Özgürlüğü"
ismini taşıyan projenin amaçları;
1. Türk mevzuatında düşünce ve ifade özgürlüğünü
kısıtlayan hükümlerin ayrıntılı bir dökümünü sunmak ve
mevzuatın ıslahıyla Kopenhag siyasî kriterlerinin karşılan-ması
doğrultusunda öneriler geliştirmek,
2. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda kamuoyu-nun
duyarlılık düzeyini tespit etmek, insan hakları taleple-rinin
"toplumsal tabanının" bir analizini yaparak siyasa yapı-mı ve
uygulamalarına yol gösterici veriler hazırlamak,
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3. Yayınlar ve toplantılar yoluyla düşünce ve ifade özgürlüğü alanında kamuoyunu ve karar vericileri bilgilendirmek.
Evrensel standartlara uygun bir insan hakları rejiminin ve
liberal-demokratik bir hukuk devletinin oluşmasına katkıda
bulunmak üzere proje çerçevesinde 5 ana alanda faaliyet gösterilecektir. Bunlar;
1. Uluslararası (1), ulusal(2) ve bölgesel sempozyumlar
düzenlemek,
2. Türk mevzuatında (Anayasa, yasalar, tüzük ve yönetmeliklerde) düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin ayrıntılı bir
tespit ve öneriler paketi hazırlamak,
3. Türkiye kamuoyu ve karar önderleri arasında düşün-ce
ve ifade özgürlüğüne ilişkin sorun/çözüm algılama biçim-lerini
tespit edecek kapsamlı bir "sosyal araştırma" yürütmek,
4. Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine araştırmalar yayınlamak,
5. Düşünce ve ifade özgürlüğü inceleme yarışması düzenlemek.
Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin yasal ve
sosyal bir "envanterini" hazırlayacak olan proje, Türki-ye'nin
Avrupa Birliği'ne uyum sürecine önemli bir katkısı olacaktır.
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Liberal Düşünce Topluluğu

Liberal Düşünce Topluluğu, 26 Aralık 1992'de Ankara'da
informel bir şekilde tesis edildi. Dernek olarak kuruluşunu ise, 1
Nisan 1994'te tamamladı ve bu tarihten itibaren faali-yetlerine
resmen başladı. Topluluğun amacı, çağdaş medeni-yetin
temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye'de tanıtılma-sını
temin etmek; piyasa ekonomisi, etik, özgürlük, insan hakları,
adalet, barış, eşitlik, hoşgörü, hürriyetçi demokrasi gibi,
insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan
değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benim-senmesine
yardımcı olacak çalışmalar
yapmak; vatandaşları-mızın
düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için
başvurabilecekleri fikri, felsefi, emprik kaynakların oluşumu-na
katkıda bulunmak; dernek amaçlarına uygun araştırma ve
inceleme faaliyetlerinde bulunan kimselere maddi ve manevi
destek sağlamak ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktır.
Topluluk, ayrıca bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmayı ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili odakları
yeniden eğitmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Liberal Düşünce Topluluğu aktif politikayla ilgilenmemektedir. Partilere karşı bağımsızdır. Bir fikir grubu olarak
faaliyet göstermektedir.
Topluluk bu çerçevede özgürlüğe, piyasa ekonomisine, insan
haklarına, liberal demokrasiye inanan, bunu fikri veya mesleki
çalışmalarıyla kanıtlamış, bu değerlerin ve kurumla-rın
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gelişmesi ve yaygınlaşması için entellektüel düzlemde
mücadele etmeye istekli, kabiliyetli ve verimli insanları bünyesinde toplamaya yönelmektedir. Topluluk, ayrıca, isteyen
vakıflara, derneklere ve gayri resmi topluluklara, gerek liberalizmin tarihinin ve başlıca tezlerinin, gerekse muhafazakârlık, sosyalizm, sosyal demokrasi, komüniteryenizm gibi
modern sosyal teorilerin ve adalet, özgürlük, hoşgörü, insan
hakları gibi çağdaş siyaset felsefesinin temel kavramlarının
öğretilmesine yönelik paket eğitim programları sunmaktadır.
Liberal Düşünce Topluluğu üç aylık fikir dergisi Liberal Düşünce’yi; üç aylık iktisadiyat dergisi Piyasa’yı ve www.liberal.org.tr
sayfasında Açık Toplum ismiyle elektronik bir dergi yayınlamaktadır. Bundan başka LDT, kimisi yabancı dilde olup
Türkçe’ye çevrilerek, kimisi de Türk yazarların yüze yakın eseri
ya bizzat yayınlamış ya da birçoğu Liberte Yayınları ta-rafından
ve başka yayınevleri tarafından okuyuculara sunul-muştur.
Ayrıca LDT, Türkiye’nin dört bir tarafından piyasa ekonomisi
ve hukuk devleti taraftarı, liberal eğilimli ve öz-gürlükçü
özellikle genç, fikir insanlarına ve akademisyenlere birbirlerini
tanıma ve fikir alışverişinde bulunma imkânını veren iki
akademik kongre düzenlemektedir. Aynı zamanda uluslararası
bir niteliği olan bu Kongreler, LDT’nin davet et-tiği
konularında uzman ve öncü olan yabancı akademisyen-lerle
tanışma ve tartışma fırsatını da sunmaktadır. Liberal İktisatçılar
Kongresi her yıl Nisan ayının son haftasında, Si-yaset
Bilimciler ve Hukukçular Kongresi ise her yıl Ekim ayının son
haftası yapılmaktadır.
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