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ART-ICLE
Sanat Hukuku Enstitüsü Resmi Bülteni

‘Simsiyah fonda, bir mezar taşı üzerinde beliren beyaz melek,
tıpkı içimizdeki gibi kutupsal bir karanlık ve ışık oyununu
sahneliyor. 

‘’Ruh ressamı’’ olarak anılan Thayer, oluşturduğu kanatlı
figürlerin birçoğunda, keder üzerine düşüncelerini beden ile
ruh arasındaki ilişiğe dayandırarak anlatıyor. "Resim yapmanın
tüm temeli, resimdeki her nesnenin arka planına karşıtlık
oluşturmasıdır." diyen ressam; yaşam ve ölümün ortasında bir
figür seçiyor ve güzelliğin en lekesiz halini, beyaz sakince
kıvrılan eteğiyle dindirerek romantik bir idealizme
dönüştürüyor.
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   GİRİŞ
   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) uyarınca eser,
sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat
mahsullerini ifade etmektedir (m. 1/a). Eser sahibinin FSEK
uyarınca mali ve manevi hakları bulunmaktadır. Mali ve manevi
haklarını kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir (m.
18/1). Mali haklar sözleşme ile üçüncü bir kişiye devredilebilirken
manevi hakların devri mümkün değildir; ancak bu hakları
kullanma yetkisinin devri mümkündür. Eser sahibi veya
haklarının mülkiyetini ya da kullanma yetkisini devrettiği kişiler
dışında üçüncü kişilerin hak sahibinin mali ve manevi haklarına
aykırı yaptığı her fiil tecavüz anlamına gelir. Fikri mülkiyet
haklarına tecavüz halinde hak sahibinin başta Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu olmak üzere, Türk Borçlar Kanunu (TBK) 
ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca birçok 
hukuki imkanı bulunmaktadır. 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA
TECAVÜZ HALİNDE
AÇILABİLECEK HUKUK
DAVALARI
Av. Aslı TAŞDELEN

   Eserin alt kompozisyonunda ressamın
üççocuğunun portresine yer verdiği, meleğin
isevefat eden eşini imgelediği söyleniyor.  Sanat
dünyası, Thayer'in meleklerini ‘eski bir zevkin
duygusal kalıntıları’olarak nitelendirse de, eser,
içinde sevgiyi unutulmaya karşı bir ışık gibi
saklıyor.

“Şüphesiz, hayatım boyunca kuşlara olan tutkum,
resimlerime kanatlar koymamı sağladı; ama
öncelikle, figürlerin hareketini açıklamaya gerek
olmayan yüce bir atmosferi sembolize etmek için
muhtemelen daha fazla kanat taktım.” (Thayer)

’Hâlâ oynadığımız rollerle dolu
dünya. Biz, hoşa gidiyor muyuz diye
kaygılandıkça, ölüm de oynamakta,
aldırmaksızın beğenilmediğine.’’ 

Rilke
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   Uyuşmazlığın tarafları arasında yazılı veya sözlü bir
sözleşme olması durumunda uyuşmazlık sözleşme
hükümleri ve üstün genel ilkelere göre çözümlenir.
Taraflar arasında sözleşme akdedilmemiş olması halinde
haksız fiil temelli bir tecavüz söz konusu olacaktır, bu
durumda TTK ve yerine göre TBK hükümleri
uygulanacaktır.[1] FSEK’te düzenlenen ve eser şartlarını
taşımayan değer ve iş ürünleri için ise haksız rekabet
hükümleri uygulanır.

   FSEK uyarınca mali ve/veya manevi haklarının ihlal
edilmesi halinde hak sahibi, hukuk davaları ve ihlalin aynı
zamanda suç teşkil etmesi halinde ceza davaları açabilir,
ayrıca mahkemeden ihtiyati tedbir veya gümrük
idaresinden tecavüz oluşturan eşyalara el konulmasını
talep edebilir. Hak sahibinin açabileceği hukuk davaları (1)
eser sahipliğinin tespiti davası, (2) tecavüzü tespit davası,
(3)  tecavüzün men’i (önlenmesi) davası (4) tecavüzün ref’i
(kaldırılması) davası ve (5) tazminat davası; ceza davaları
ise mali, manevi ve bağlantılı haklaratecavüz suçları
nedeniyle açılan ceza davalar, eser, icra, fonogram, yapım
ve yayınları etkisiz kılmaya yönelik eylemlere karşı
davalar ve bandrol ihlalleri için açılan davalardır. Bu
yazımızda hukuk davaları incelenecektir.

  A. İHTİYATİ TEDBİR VE GÜMRÜKTE GEÇİCİ OLARAK
EL KOYMA

   Hukuk mahkemesi, esaslı bir zararın veya ani bir
tehlikenin önlenmesi için veya diğer herhangi bir
sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen
iddiaları kuvvetle muhtemel görürse, FSEK uyarınca
tanınmış olan hakları ihlal veya tehdit edilen kişinin ya da
meslek birliklerinin talebi üzerine diğer tarafa bir işin
yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin
kapatılması veya açılmasını emredebileceği gibi bir eserin
çoğaltılmış nüshalarının veya onu imale yarayan kalıp
veya buna benzer çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir
yoluyla muhafaza altına alınmasına da karar verebilir. 

   İhtiyati tedbir ve el koyma, davanın açılmasından önce
talep edilebileceği gibi davanın açılmasından sonra da
talep edilebilir. İhtiyati tedbir hususunda 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 389 vd.
hükümleriuygulanır. İhtiyati tedbir kararına muhalefet
edilmesi halinde, duruma göre HMK m. 398 ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanunu (İİK) m. 343’de belirtilen disiplin
hapsi ve hapsen tazyik cezaları uygulanır.[2] Buna göre,
tedbir kararı veren mahkeme, ihlalin öğrenildiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde  şikayet edilmesi halinde 

 disiplin ceza yargılaması yaparak muhalefet edenin
ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre
uymadığı veya tedbir kararına aykırı davrandığını tespit
ederse muhalefet eden hakkında 6 aya kadar disiplin
cezasına karar verebilir. Karara, tefhim veya tebliğinden
itibaren 1 hafta içinde itiraz edilebilir. İtirazı, o yerde
hükmü veren mahkemenin birden fazla dairesinin
bulunması hâlinde, numara olarak kendisinden sonra
gelen daire; son numaralı daire için bir numaralı daire; o
yerde hükmü veren mahkemenin tek dairesi bulunması
hâlinde en yakın yerdeki aynı düzey ve sıfattaki mahkeme
inceler. İtiraz merci, 1 hafta içinde kararını verir. Merci,
itirazı yerinde görürse işin esası hakkında karar verir.
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Disiplin hapsi kararı
kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2
yıl içerisinde infaz edilir. Disiplin hapsine ilişkin karar,
kesinleştiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra yerine
getirilemez. Tedbir kararına aykırı davranışın sona ermesi
veya tedbir kararının gereğinin yerine getirilmesi ya da
şikayetten vazgeçilmesi hâlinde, dava ve bütün
sonuçlarıyla beraber ceza düşer. 

   Haklara tecavüz oluşturulması ihtimali hâlinde yaptırım
gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nun (GK) 57. maddesi hükümleri
uygulanır. Buna göre, hak sahibinin yetkilerine tecavüz
eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük
işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya
temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından
gerçekleştirilir. Durdurma ve alıkoyma kararı hak sahibi
veya temsilcisi ise beyan sahibi veya GK m. 37’de
belirtilen kişilere bildirilir. Gümrük idaresine henüz bir
talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın
fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık
deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir
başvuruda bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri
tarafından eşya 3 işgünü süresince re’sen alıkonulabilir
veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir. Hak
sahibinin yetkilerine tecavüz eder nitelikteki nüshalara
gümrük idareleri tarafından el konulmasına ilişkin
işlemler Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre
yürütülür. Ayrıca, şartların varlığı halinde, Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.[3]

Dipnotlar

[1] GÜNEŞ, İlhami; Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri
Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2022, s. 198
[2] GÜNEŞ, s. 215
[3] SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/TEMEL, Nal; Fikri
Mülkiyet Hukuku, Ankara 2019, s. 141
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   B. HUKUK DAVALARI
   I. AÇILABİLECEK DAVALAR
   1. ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI

   Eser sahipliğinin tespiti davası, eser sahibinin kim
olduğunun tespit edilmesi amacıyla  hukuk
mahkemelerinde açılan bir eda davasıdır.[4] Eser
sahipliğinin tespiti davası, eser sahibinin manevi
haklarından olan eser sahibi olarak tanıtılma (adın
belirtilmesi) hakkının kullanımı niteliğindedir. FSEK m.
15/3 uyarınca bir eserin kim tarafından yaratıldığı
hususunda bir uyuşmazlık söz konusuysa veya üçüncü bir
kişi eserin esas sahibi olduğunu iddia ediyorsa, eserin asıl
sahibi, hakkının tespit edilmesini mahkemeden
isteyebilir. Dolayısıyla eser sahipliğinin tespiti davasında
çekişmesiz değil; çekişmeli yargılama usulü
işletilmektedir. 

   FSEK m. 19 uyarınca eser sahibinin vefat etmesi
durumunda bu davayı vasiyeti tenfiz memuru, bu tayin
edilmemişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocukları ve
mensup mirasçıları, anne-babası, kardeşleri hak sahibinin
ölümünden itibaren 70 yıl içerisinde açabilir. Mezkûr
kişilerin bu yetkilerini kullanmamaları durumunda, eser
sahibinden veya onun halefinden mali bir hak iktisap
eden kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat
ederse, dava açma hakkını kendi namına kullanabilir. 

   2. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI

   Tecavüzün tespiti davası, eser sahibinin haklarının veya
bir hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir
tarafın bu hakka veya haklara tecavüz edip etmediğinin
belirlenmesi için açılır. Tecavüzün tespiti davası FSEK’te
düzenlenmemiş olup genel hükümlere dayanılarak
açılmaktadır (HMK m. 106, TTK m. 56/1). FSEK m. 19’da
sayılan kişiler de tecavüzün tespiti davasını açabilir.[5]
Tecavüzün tespiti davasının açılabilmesi için hukuka
aykırılık yeterli olup, kusurun varlığı gerekmemektedir.
Hak sahibi, mütecavizin fiillerinin haklarını ihlal ettiğinin
tespit edilmesinin yanı sıra, tecavüzün men’i veya ref’i
(sonuçlarının ortadan kaldırılması, düzeltilmesi,
tecavüzün işlenmesinde etkili olan araçların ve malların
imhası) ve tazminat da (birlikte veya ayrı olarak) talep
edebilir (TTK m. 56/1).[6]

  3. TECAVÜZÜN MEN’İ (ÖNLENMESİ) DAVASI

   Tecavüzün men’i davası, eser sahibinin olası tecavüzleri
önlemesini amaçlayan bir eda davasıdır. FSEK m.69’a göre
eser sahibi, mali veya manevi haklarının tecavüz
tehlikesine maruz kalması ya da gerçekleşen
tecavüzündevamının veya tekrarının muhtemel görülmesi
halinde tecavüzün önlenmesini dava edebilir.

   Eser sahibinin ya da mali veya manevi haklarını
devrettiği kişilerin tecavüzün men’i davasını açabilmesi
için mütecavizin kusurunun varlığı şart değildir.
Mahkeme, eser sahibinin mali ve manevi haklarını,
tecavüzün kapsamını, kusurun olup olmadığını, varsa
ağırlığını ve tecavüzün men’i halinde tecavüz edenin
uğraması muhtemel zararları takdir ederek duruma göre
tecavüzün men’i için lüzumlu göreceği tedbirlerin
tatbikatına kararverecektir. Burada kusurun varlığı
yalnızca tecavüzün önlenmesi hakkında verilecek tedbirin
belirlenmesi bakımından rol oynamaktadır. 

   Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin
temsilcisi veya müstahdemleri tarafından
yapılmışsaişletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

   Tecavüzün men’i ve ref’i aynı davada ileri sürülebilir.    Ayrıca, eser ülkenin kültürü bakımından önemli
görülmüşse ve yukarıda sayılan yetkili kişilerden
hiçbirinin bulunmaması veya bulunmasına rağmen
yetkilerini kullanmamaları halinde ya da 70 yıllık sürenin
dolmuş olması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı da eser
sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.

Dipnotlar
[4] GÜNEŞ, s. 200
[5] SULUK, KARASU, TEMEL, s. 142 
[6] GÜNEŞ, s. 214
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Yargılama sonucunda davayı kabul etmesi halinde
mahkemenin vereceği hüküm ile davalının yapması
veyayapmaması gereken davranışları infazda tereddüt
yaratmayacak şekilde açık ve net olarak göstermesi
gerekmektedir.[7] Mezkur mahkeme hükmünün infazında
“bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan
ilamlar”ı düzenleyen İİK m. 30 hükmü uygulanacak,
mahkeme hükmüne muhalefet edenlere ise İİK m. 343
hükmü uygulanacaktır. 

4. TECAVÜZÜN REF’İ (KALDIRILMASI) DAVASI

  Tecavüzün ref’i davası, mali veya manevi hakları
tecavüze uğrayan hak sahibinin tecavüzün ve
sonuçlarınınortadan kaldırılması için açtığı bir eda
davasıdır. Eser sahibi veya mali/manevi hak sahibi, ref
davası ile tecavüzsonucu meydana gelen hukuka aykırı
sonucun ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.

  Eser sahibinin ya da mali veya manevi haklarını
devrettiği kişilerin tecavüzün ref’i davasını açabilmesi
için mütecavizin kusurunun varlığı şart değildir.
Mahkeme, eser sahibinin mali ve manevi haklarını,
tecavüzün kapsamını, kusurun olup olmadığını, varsa
ağırlığını ve tecavüzün ref’i halinde tecavüz edenin
uğraması muhtemelzararları takdir ederek duruma göre
tecavüzün ref’i için lüzumlu göreceği tedbirlerin
tatbikatına karar verecektir. Yine burada da kusurun
varlığı yalnızca tecavüzün kaldırılması hakkında verilecek
tedbirin belirlenmesi bakımından rol oynamaktadır.[8]

  Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin
temsilcisi veya müstahdemleri tarafından
yapılmışsaişletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

 (i) Manevi Haklara Tecavüz Halinde

  FSEK m. 67’de düzenlenmiştir. Buna göre, henüz
alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya
arzusuna aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde
tecavüzün ref'i davasının açılabilmesi için umuma arz
fiilinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle
gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde
esere, sahibininarzusuna aykırı olarak adının konulduğu
hallerde de hak sahibinin ref davası açabilmesi için
hukuka aykırı fiilin çoğaltılmış nüshaların yayınlanması
suretiyle gerçekleştirilmiş olması gerekir. 

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış
konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek
mahiyette olup da eser sahibi eser sahipliğinin tespiti da-

 vasından başka tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz
eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış
nüshalar üzerine eser sahibinin adını kaydetmeye
mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere,
hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir (FSEK m.
67/2).

Eser haksız olarak değiştirilmiş ise: 

  (1) Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde
çoğaltılmasının yayım ve temsilinin, yayım ve temsilinin,
radyo ileyayımının menedilmesini ve tecavüz edenin,
tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri
düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep
edebilir. Değişiklik, eserin, gazete, dergi veya radyo ile
yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi, masrafı tecavüz
edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde
yayımlamış olan bütün gazete, dergi ve radyo
idarelerinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini
talep edebilir. 

  (2) Güzel sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki
değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını veya
eserdekiadının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep
edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise değişikliğin
giderilmesikamunun veya malikin menfaatlerini esaslı
surette bozmuyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir.

 (ii) Mali Haklara Tecavüz Halinde

  Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak
sahiplerinden yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan,
çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya her türlü
işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme
yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya tespit
edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir
(FSEK m. 68/1). 

Dipnotlar

[7] GÜNEŞ, s. 213
[8] Hukuk Genel Kurulu’nun T. 15.12.2010, E. 2010/4-
607 ve K. 2010/663 sayılı kararı: “Anlaşılan odur ki;
tecavüzün ref’i davası maddi ve manevi haklara bir
tecavüzün olduğu her halde açılabilir (FSEK m.66/1).
Ref davasının açılabilmesi için tecavüzde bulunanın
kusurlu olması şart değildir. Kusur ve ağırlığı zararın
takdirinde ve alınacak önlemlerde rol oynar (FSEK
m.66/3).”.



K A S I M  2 0 2 2 ,  1 .  S A Y I

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa hak
sahibi çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film,
kalıp ve benzeri araçların imhasını veya üretim maliyet
fiyatını geçmeyecek uygun bir bedel karşılığında
kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda
isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu
husus, izinsiz çoğaltanın hukuki sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz (FSEK m. 68/2).

  İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmışsa hak sahibi,
tecavüz edenin elinde bulunan nüshaların imhasınıveya
üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir bedel
karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme
olmasıdurumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını
talep edebilir (FSEK m. 68/3).

  Yargıtay’a göre, davacının seçimlik hakkını kullanarak
rayiç bedelin üç katını istemesi halinde mahkemenin bir
veya iki kat bedele hükmetme gibi bir takdir yetkisi
bulunmamaktadır.[9] İşbu husus Anayasa Mahkemesi’ne
(AYM) taşınmış, AYM ise T. 28.02.2013, E. 2012/133 ve K.
2013/33 sayılı kararı ile aksi yönde bir gerekçe olarak
FSEKm. 68/1’de yer alan bedel hususunda kanunda yer
alan sınır içerisinde kalmak şartıyla hakimin dosya içeriği
ve talebi de gözetilerek takdir yetkisini kullanacağının
açık olduğunu ileri sürmüş ve iptal talebini reddetmiştir.
Nitekim Yargıtay’ın son dönem kararları da bu yönde
değerlendirmeler içermektedir.[10]

Eser sahibinin mali haklarını üçüncü bir kişiye devretmiş
olması halinde ref davasını açma hakkı mezkur hakları
devralan hak sahibine aittir; eski hak sahibinin dava açma
hak ve yetkisi yoktur. Ruhsat sahiplerinin FSEK m. 68’da
yer alan hukuki imkandan yararlanıp yararlanamayacağı
hususu tartışmalıdır. Doktrinde münhasır  (tam)ruhsat
sahiplerinin m. 68 uyarınca dava açabileceği, basit ruhsat
alanların ise aksi sözleşmede belirtilmediği sürece dava
hakkının bulunmadığı ileri sürülse de; Yargıtay 11. Hukuk
Dairesi’nin T. 20.11.2007, E. 2006/6776 ve K.2007/14566
sayılı kararında “Davacı, FSEK'nun 68. maddesine dayalı
olarak tecavüzün ref'i ve tazminata karar verilmesini
istemiştir. Bu madde uyarınca talep hakkı eser sahibine
veya eser sahibinden mali hakları devralan kişiye aittir.
Ruhsat verilmesi yoluyla mali hakları kullanma yetkisine
sahip olan kişi ise zararının karşılanmasını sadece
FSEK'nun 70/2. maddesi uyarınca açacağı maddi tazminat
davasında isteyebilir.” demek suretiyle ruhsat sahiplerinin
FSEK m. 68’e dayanarak talepte bulunamayacağına
hükmetmiştir.

Sonuç olarak, FSEK m. 68 uyarınca hak sahibinin üç tane
seçimlik hakkı bulunmaktadır: (1) Bir sözleşme yapılmış
olsaydı talep edilebilecek bedelin veya tespit edilecek
rayiç bedelin en çok üç kat fazlasının ödenmesi, (2)
Çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve
benzeri araçların imhası, (3) Maliyet fiyatını aşmamak
üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film,
kalıp ve benzer gereçlerin uygun bir bedel karşılığında
kendisine verilmesi. Uygulamada çoğunluklu birinci
seçenek seçilmektedir. Bu durumda Yargıtay’a göre
taraflar arasında farazi bir sözleşme ilişkisi
kurulmaktadır. Nitekim FSEK m. 68/6 uyarınca “Bedel
talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir
sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün
hak ve yetkileri ileri sürebilir”. Bu sözleşme ilişkisinin
sonucu olarak FSEK m. 68 uyarınca açılan davalarda
zamanaşımı TBK m. 146 uyarınca belirlenecek ve 10 yıl
olarak uygulanacaktır. Öte yandan, ikinci ve üçüncü
seçimlik hakların kullanılması durumunda Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) el koymaya ilişkin
hükümleri delil elde etmek amacı dışında uygulanmaz.
Ayrıca, ikinci ve üçüncü seçimlik hakların eser sahibinden
başka hak sahiplerince uygulanabilmesi için eser
sahibinin FSEK m. 52 uyarınca çoğaltma izni vermiş
olması gerekir. 

  Üç kat tazminat tecavüzün ref’i istemi ile birlikte
mahkemeden talep edilebilir. Burada önem ihtiva
edenhusus, kural olarak bir tazminatın kazanılabilmesi
için bir zararın ve nedensellik bağının söz konusu
olmasıgerekirken FSEK m. 68’in sağladığı imkan için
zararın kanıtlanması gerekmemektedir.[11]

Dipnotlar

[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin T. 28.09.2009, E.
2008/5307 ve K. 2009/9739 sayılı kararında “FSEK'nun
68/1.fıkrasındaki eser sahibinin "uğradığı zararın, en çok üç
kat fazlasını isteyebilir" şeklindeki düzenleme, eser
sahibininmali haklarına tecavüz halinde gerektiğinde rayiç
bedelin üç katının mütecavizden istenilebilmesi hususunda
eser sahibine tanınmış bir seçeneğin kullanılması yetkisidir.
Bu bakımdan, Kanun'da eser sahibine tanınan rayiç bedelin
üç katı fazlasına kadar isteyebilme seçeneklerinden herhangi
birisini kullanma yetkisi eser sahibi olan davacıya aittir.
Mahkemece seçilen talep değiştirilemez (Ünal Tekinalp, Fikri
Mülkiyet Hukuku, Üçüncü Bası, S.300). O halde, davacının
FSEK'nun 68/1.fıkrası uyarınca rayiç bedelin üç katına
hükmedilmesine ilişkin talebi gözetilerek hüküm kurulması
gerekirken, kararda yazılı gerekçelerle iki katına
hükmedilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle davacı
yararına bozulması gerekmiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur.
[10] GÜNEŞ, s. 209
[11] GÜNEŞ, s. 211
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   Hükmün İlanı:

   FSEK m. 78 uyarınca, FSEK m. 67/2’de yer alan durum
dışında, haklı olan taraf, haklı bir sebebi veya menfaati
varsa, masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş
olan kararın gazete veya buna benzer vasıtalarla
tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etme
hakkına sahiptir. İlan şekil ve içeriği kararda tespit
edilecektir. İlan hakkı, hükmün kesinleşmesinden itibaren
3 ay içerisinde kullanılmazsa düşecektir.
 
   5. TAZMİNAT

   Hak sahibi, diğer tüm davalarla birlikte veya onlardan
ayrı olarak, uğramış olduğu maddi ve/veya
manevizararların tazmini için maddi ve/veya manevi
tazminat davası açabilir. 

   (i) Manevi Haklara Tecavüz Halinde

   FSEK m. 70 uyarınca manevi hakları ihlal edilen kişi,
uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminatödenmesi
için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara
ek olarak başka bir manevi tazminat şeklinede
hükmedebilir. Mütecavizin kusuru olmasa dahi manevi
tazminat davası açılabilir. 

   Manevi haklarına tecavüz edilen kişi, tazminat dışında,
temin edilen karın kendisine verilmesini deisteyebilir. Bu
halde FSEK m. 68 uyarınca talep edilen bedel indirilir. 

   (ii) Mali Haklara Tecavüz Halinde

   FSEK m. 70 uyarınca mali hakları ihlal edilen kişi,
mütecavizin kusuru olması halinde haksız fiillere
ilişkinhükümler çerçevesinde maddi tazminat talep
edebilir.  Dolayısıyla, maddi tazminat davasının
açılabilmesi içinmütecavizin kusurunun bulunması
şarttır.

   Mali hakları ihlal edilen kişi, tazminat dışında, temin
edilen karın kendisine verilmesini de isteyebilir.
Budurumda yine FSEK m. 68 uyarınca talep edilen bedel
indirilecektir.

  Eser sahibinin ölümü halinde mirasçılar manevi hakları
ayrı ayrı ve kendi namlarına kullanabilirken; malihakları
birlikte kullanmak zorundadırlar.[12]

   II. TARAFLAR

   Hukuk davalarını eser sahibi ve eser sahibinin vefat
etmesi durumunda mirasçıları açabileceği gibi eser
sahibinin kanuna uygun bir şekilde mali haklarını
devrettiği mali hak sahibi ve münhasır (tam) ruhsat sahibi
de bu davaları açabilir. Eser sahibi münhasır ruhsat
vermiş ancak dava açma hakkını saklı tutmamışsa bu
durumda kendisi de dava açamaz. Basit ruhsat sahipleri
ise aksi sözleşmede belirtilmediği sürece hukuk
davalarını açamazlar. Aynı kural bağlantılı haklar
açısından da geçerlidir.
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 III. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

  (i) Yetki 

  HMK m. 6 uyarınca genel yetki kuralına göre hukuk
davaları davalının ikametgah adresinde açılmaktadır.
Genel yetki kuralının yanı sıra, FSEK m. 66/5 ile özel
yetki kuralı belirlenmiştir. Buna göre eser sahibi, ikamet
ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men davası açabilir.
Dolayısıyla davacı eser sahibinin ikametgah adresinde
açabileceği davalar yalnızca ref ve men davaları olup,
tazminat davaları bu kapsamda yer almamaktadır. 

  FSEK m. 70/2 uyarınca mali haklara tecavüz edilmesi
halinde tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere ilişkin
hükümler çerçevesinde maddi tazminat talep
edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumda hak sahibi HMK
m. 16 uyarınca haksız fiilin işlendiği yerde, zararın
meydana geldiği veya gelme ihtimalinin bulunduğu yerde
ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde de dava
açabilir. Doktrinde maddi tazminat davalarının da FSEK
m. 66/5 uyarınca hak sahibinin ikametgah adresinde
açılabilmesi gerektiği görüşü savunulmaktadır.[13]

  (ii) Görev

  FSEK m. 76 uyarınca görevli mahkeme, ihtisas
mahkemesi olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk
Mahkemesi’dir. Dava konusunun değeri veya suçun
karşılığı olan cezanın miktarına bakılmaksızın görevli
mahkeme, varsa ihtisas mahkemesi ve ihtisas mahkemesi
kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu
tarafından yetkilendirilen Asliye Hukuk ve Asliye Ceza
Mahkemeleridir. 

Görevsizlik itirazı, hakim tarafından re’sen dikkate
alınabileceği gibi taraflarca davanın her aşamasında
ilerisürülebilir.[14]

  IV. ZAMANAŞIMI

  Eser, FSEK m. 27 uyarınca eser sahibi yaşadığı müddetçe
ve ölümünden itibaren 70 yıl boyuncakorunmaktadır.
Dolayısıyla eserin meydana getirildiği tarihten başlayarak
eser sahibinin ölümünü takip eden 70yıl içerisinde hukuk
davaları açılabilir.

FSEK’te özel olarak bir kural belirlenmemesi sebebiyle
hukuk davalarında TBK’nın zamanaşımı kuralları
uygulanacaktır. TBK m. 72 uyarınca tazminat istemi, zarar
görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarih- 

ten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir
zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden
doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Dolayısıyla, hak
sahibinin mali haklarının ihlal edilmesi FSEK m. 71
uyarınca suç teşkil etmekte olup TCK m. 66/1-e’de yer
alan “Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında
kamu davası; e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya
adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle
düşer.” hükmü neticesinde 8 yıllık zamanaşımı süresine
tabidir. 

  Sözleşmeden doğan borçlarda zamanaşımı süresi 10
yıldır. Ancak TBK m. 147 kapsamında yer alan
hallerdezamanaşımı süresi 5 yıldır. Yargıtay’a göre eser
sahipliğinin manevi bir hak olması ve manevi hakların
süreyle sınırlı olmayacak şekilde korunuyor olması
sebebiyle eser sahipliğinin tespiti davası zamanaşımı
süresine tabi değildir.[15] Yine manevi haklara tecavüz
halinde zamanaşımı süresi söz konusu olmayacaktır. 

Tecavüz fiili devam ederken zamanaşımı süresi
işlemeyecektir. 

  Yukarıda da belirtildiği üzere, FSEK m. 68 uyarınca
açılan davalarda zamanaşımı süresi TBK m. 146 uyarınca
10 yıldır.

Dipnotlar

[12] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin T. 18.04.2013, E. 2012/7048
ve K. 2013/7606 sayılı kararına göre “FSEK’nın19. maddesinde
eser sahibine 14, 15 ve 16. maddelerin üçüncü fıkralarında
tanınan manevi hakları eser sahibinin ölümünden itibaren
maddede sayılan kimselerin 70 yıl süre ile kendi namlarına
kullanabileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanun'un 63. maddesinde
ise kanunun tanıdığı mali hakların miras yolu ile intikal
edeceği belirtilmiştir. Bu düzenleme karşısında FSEK 19.
maddesi kapsamında eser sahibine tanınan manevi haklar
bakımından Kanunda sayılan kimselerin ayrı ayrı ve kendi
namlarına manevi hakları ileri sürebilmesi mümkün olup, bu
hakların birlikte kullanma zorunluluğu da yoktur. Ancak, FSEK
19 maddesi uyarınca manevi hakların kullanımı yönünden hak
sahiplerine tanınan yetkiler mali hakları kapsamayıp, aynı
Kanun'un 63. maddesine göre mali hakları veraseten iktisap
eden mirasçılar tarafından mali haklarla ilgili taleplerin
kullanımı genel hükümlere tabidir.”.
[13] GÜNEŞ, s. 224
[14] SULUK, KARASU, TEMEL, s. 146
[15] GÜNEŞ, s. 216
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  V. İSPAT 

  FSEK kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme,
davacının iddianın doğruluğu hakkında kuvvetli kanaat
oluşturmaya yeter miktar delil sunması hâlinde,
korunmakta olan eserler, fonogramlar, icralar, filmler ve
yayınları kullananların, kanunda öngörülen izin ve
yetkileri aldıklarına dair belgeleri veya tüm yararlanılan
eser, fonogram, icra, film ve yayınların listelerini
sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya listelerin
sunulamaması tümeser, fonogram, icra, film ve yayınların
haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder (FSEK m.
76/2).[16]

  SONUÇ

  Fikri mülkiyet hakları hak sahipleri için gerek mali gerek
manevi açıdan oldukça önem arz etmektedir. Günümüzde
özellikle teknolojinin gelişmelerin ve ulaşılabilirliğin
artması gibi sebeplerle hak sahiplerinin mali ve manevi
haklarının gün geçtikçe daha kolay ve sık bir şekilde ihlal
edildiği görülmektedir. Bu hususta hak sahiplerinin
hukuki imkanlarını ivedilikle kullanmaları gerekmekte ve
böylece meydana gelebilecek olası zararları
önleyebilmeleri veya halihazırda meydana gelmiş
zararları ortadan kaldırabilmeleri mümkün olmaktadır.
İşbu hususta hak sahiplerinin haklarını güvence altına
alabilecekleri birçok hukuki imkan bulunmaktadır. Hak
sahiplerinin haklarına tecavüz eden kişilere karşı
kullanabilecekleri hukuki imkanlardan biri hukuk
davalarıdır. 

  Hak sahipleri, mali ve/veya manevi haklarına tecavüz
edilmesi halinde önleyici tedbir olarak dava açmadan
önce veya dava açtıktan sonra mahkemeden ihtiyati
tedbir talep edebilir, aynı zamanda gümrük idaresinden
tecavüz oluşturan eşyalara el konulmasını da isteyebilir.
Hak sahibi, eser sahibi olduğunun tespit edilmesi
amacıyla eser sahipliğinin tespiti davası; maruz kaldığı
tecavüzün tespit edilmesi amacıyla tecavüzü tespit
davası; herhangi bir tecavüz gerçekleşmemiş ancak
gerçekleşme tehlikesi mevcutsa veyahut sona eren bir
tecavüzün devamı ya da tekrarı muhtemelse tecavüzün
men’i davası; haklarına tecavüz edildiyse tecavüzün
sonuçlarını ortadan kaldırmak için tecavüzün ref’i davası;
ve tecavüz sebebiyle  gördüğü manevi ve/veya maddi
zararların giderilmesi için maddi ve/veya manevi
tazminat davası açabilir.

Hukuk davalarını eser sahibi, mirasçıları, mali hak sahibi
ve münhasır (tam) ruhsat sahibi açabilir. Basit ruhsat 

sahipleri kural olarak hukuk davalarını açamazlar. HMK
m. 6 uyarınca genel yetki kuralına göre hukuk davaları
davalının ikametgah adresinde açılmaktadır. Genel yetki
kuralının yanı sıra, FSEK m. 66/5 ile belirlenen özel yetki
kuralı da uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra FSEK m. 70/2
için HMK m. 16 da uygulanabilecektir. FSEK m. 76
uyarınca görevli mahkeme, ihtisas mahkemesi olan Fikri
ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’dir. FSEK’te özel olarak
bir kural belirlenmemesi sebebiyle hukuk davalarında
TBK’nın zamanaşımı kuralları uygulanacaktır. Dolayısıyla
haksız fiiller bakımından 2 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri
uygulanacaktır. Sözleşmeden doğan borçlarda
zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ancak TBK m. 147 kapsamında
yer alan hallerde zamanaşımı süresi 5 yıldır.Manevi
haklara tecavüz halinde zamanaşımı süresi söz konusu
değildir. 

Dipnotlar

 [16] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin T. 02.05.2011, E. 2009/12371
ve K. 2011/5325 sayılı kararı: “Öte yandan, 25.12.2002 tarihinde
noterde düzenlenen tespit tutanağı ile icracı sanatçılar Edip ve
Muazzez’in seslendirdiği eserlerin izinsiz olarak davalının
işlettiği radyo kanalında temsil edildiği belirlenmiştir. 5846
sayılı FSEK’in 76. maddesi uyarınca davacının sunduğu deliller,
korunmakta olan eserlerin ihlaline ve haksız kullanıma karine
teşkil etmektedir. Dolayısıyla mahkemece, davacı meslek birliği
üyesi olan icracı sanatçıların davalıya ait radyo kanalında
izinsiz olarak temsili yoluylagerçekleşen eylemleri nedeniyle
FSEK 69. maddesi uyarınca davalı tecavüzünün men’ine karar
verilmesi mümkündür.”

KAYNAKÇA

GÜNEŞ, İlhami; Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku,
Ankara 2022

SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/NAL, Temel; Fikri Mülkiyet
Hukuku, Ankara 2019
 
 https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIs
temciWeb/

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/
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Netflix’in başarılı dizisi “Bridgerton”dan
esinlenilerek ve izinsiz olarak hazırlanan bir
müzik prodüksiyonu ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin Texas eyaletinde yer alan bir
kilisenin ödüllü “Hamilton” müzikalini
sahnelemesi performans sanatlarındaki hakların
ve telif hukukundaki adil kullanım hakkının
sınırlarını zorlamaktadır.

Telif haklarına ilişkin kanun hükümleri genellikle
sanatçıların popüler kültüre ait orijinal bir
çalışmaya lisans izni almaksızın kendi
yorumlarını katabilmelerine imkan tanımaktadır.
Buna karşılık, söz konusu Bridgerton
dizisindenuyarlanan müzik prodüksiyonu ve
kilise tarafından sahnelenen Hamilton müzikali
uyarlaması kar amacı gütmememotivasyonundan
yoksun olup aynı zamanda telif hakkı ihlalinden
kaçınmak için kendilerini orijinal yapımlardan
ayırt etmeye yarayacak özgünlükten de
yoksundurlar.

ADLİ KULLANIM
HAKKININ
"BRİDGERTON" VE
"HAMİLTON"
OLAYLARI
BAKIMINDAN
İNCELENMESİ
Av. Feyza ALKAÇ 

“The Unofficial Bridgerton Musical Album Live in Concert” isimli
gösterinin bir geceye mahsus olarak 26 Temmuz akşamı
Washington’daki Kennedy Center’da gösterime sunulması Netflix’e
dava açma zemini hazırlamıştır. Tiktok platformunda ünkazanan
söz yazarı ve performans sanatçısı olan ikili Abigail Barlow and
Emily Bear, söz konusu gösteriyi yaratmış ve daha öncesinde de
Regency döneminden esinlenerek Grammy ödüllü bir albüm
kaydetmişlerdir.

Başka bir olay olarak, Texas’ta bulunan The Door Christian
Fellowship Ministries of McAllen, isimli bir kilise, ünlü “Hamilton”
müzikaline ait şarkıların sözlerini değiştirip gösterinin son kısmına
da LGBTQ+ karşıtı vaaz içeren bir bölüm ekleyerek 5 Ağustosta
canlı bir gösteri sergilemiştir. Her ne kadar kilise, müzikali
sergileyebilmek için izin aldığını iddia etmişse de, yapım,
“Hamilton” müzikalinin yaratıcısı olan Lin-Manuel Miranda’yı “yasa
dışı izinsiz üretim” sebebiyle avukatlarını görevlerini yapmaları
adına çağırması için teşvik etmiştir. Nihayetinde, “Hamilton” ekibi,
kiliseye ikinci gösterim için hiçbir fotoğrafın ve kaydın çevrimiçi
ortamlarda yayımlanmaması koşuluyla sınırlı izin hakkı tanımıştır.

Bu iki prodüksiyonu birbirine bağlayan nokta ise, her ikisinin de
“adil kullanım” adı altında kültürel ve finansal açıdan başarılı olmuş
işlerden (Netflix’in Bridgerton dizisi ve Broadway’de 
gösterilen Hamilton müzikali), kar elde etmek isteyen 
ikinci kişileri içermesidir. The Unoff�c�al Br�dgerton Mus�cal Album L�ve �n Concert

A Br�dgerton Exper�ence: Queen's Ball
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Bu iki kullanım da adil kullanım hakkı” doktirininin
amacına aykırılık teşkil etmektedir.

Davada Netflix, ikilinin (Barlow and Bear) “Bridgerton
dizisindeki birebir diyalogları, karakter özelliklerini,
ifadelerini ve diğer unsurları korunmayan bir şekilde
kopyaladığını” yazmıştır. Netflix'e göre, Barlow ve Bear'ın
gösterisi ile ABD’nin DC eyaletinde düzenlenen Netflix’in
"A Bridgerton Experience: Queen's Ball" isimli canlı
programı arasındaki benzerlikler, Netflix etkinliğinin
ticari pazarını potansiyel olarak azaltabilmektedir. Bu
durum adil kullanım analizi kapsamında değerlendirilen
faktörlerden bir başkasını oluşturmaktadır.

Diğer yandan, The Door McAllen'ın "Hamilton"daki
değiştirilmiş diyaloğu sosyal medyada tartışmalara yol
açsa da,kilise orijinal prodüksiyonun içeriğini adil
kullanım olarak kabul edilecek kadar değiştirmemiş
olabilir. Yüzeysel veya küçük değişiklikler, özellikle
orijinal çalışma hakkında yorum yapmadıkları veya başka
bir şekilde dönüştürmedikleri zaman, genellikle
doktrinde adil kullanım olarak değerlendirilmesi gereken
düzeye erişememektedirler.

3.  Adil Kullanım Hayran Çalışmalarını Kapsar Mı?

Telif hakkı yasası, türev çalışmalar için (örneğin
hayranların hazırladığı çalışmalar) istisnalar içerse de,
buçalışmalar para kazanmaya yönelik olmamalıdır.

Mevcut karakterlerden ve dünyalardan ödünç alınan
ticari olmayan hayran kurgu çalışmaları genellikle adil
kullanım kapsamındadır, ancak Barlow ve Bear'ın
Kennedy Center gösterilerine 149 $’a bilet satmaları, adil
kullanım savunmalarını zayıflatır yöndedir. İlgili davaya
göre ikilinin, stüdyo albümlerini kutsamayı reddeden ve
şarkılarını belirli bir yardım şovu dışında canlı
çalmamaları konusunda uyaran Netflix ile de karışık bir
geçmişi vardır.

Netflix, ikilinin Kennedy Center’da gerçekleştirdiği canlı
şovunun çok ileri gittiğini söylemektedir.

KAYNAKÇA

The Door Chr�st�an Fellowsh�p M�n�str�es of McAllen K�l�ses�

1.  Adil Kullanım Nedir?

Adil kullanım, özelikle orijinal esere yeni ve dönüştürücü
bir anlam verildiğinde, telif hakları yasalarıyla korunan
eserin eser sahibinin izni olmaksızın sınırlı olarak ödünç
alınmasını ve kullanılmasını ifade eder. Adil kullanım
konsepti her ne kadar uygulanabilir görülse de
uygulanabilirliği somut olaya göre değişmektedir ve
sınırları hızlıcabulanıklaşabilmektedir.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi
halihazırda Vanity Fair dergisinin kapağı için kullanılan
bir Andy Warhol baskısının, müzisyen Prince’e ait olan ve
fotoğrafçı Lynn Goldsmith tarafından Newsweek için
çekilenbir fotoğrafın adil kullanım hakkını ihlal edip
etmediğine karar vermektedir. Warhol Vakfı,
renklendirilmiş versiyonun orijinal fotoğrafa yeni bir
anlam katması nedeniyle baskının adil kullanım olduğunu
savunmaktadır.

2.  Adil Kullanım Somut Olayda Nasıl Uygulanır?

Bridgerton müzik prodüksiyonu davasında, adil
kullanımın, dizinin karakterlerinin ekrana yansıtılmamış
yeni durumlara sokulmalarını, karakterlere yeni
diyaloglar verilmesini, karakterlerin hayali iç yaşamlarına
dair öngörüler sunulmasını ve hatta parodi yoluyla
dizinin kinayeleriyle dalga geçilmesini kapsayabileceği
savunulmuştur. Ancak Netflix’e göre, Barlow ve Bear,
bahsedilen müzik prodüksiyonunu özgün hale getirme
konusunda yeterli çaba göstermemişlerdir.

Barlow & Bear
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Barlow ve Bear’ın ilerleyişi sosyal medyada başlamış olup
bu ilerleyiş hayranların kurgularıyla kırılma
noktasınınötesine geçmiştir. Netflix bunun açıkça fikri
mülkiyet haklarının ihlali olduğunu savunmaktadır. 

4.  Kilise Yapımı Açısından Değerlendirme

Bazı telif hakkına ilişkin istisnalar, kiliselerde
gerçekleştirilen canlı müziği de kapsamaktadır. Ancak
The Door McAllen kilisesinin, dramatik bir eseri yeniden
üretmek ve çevrimiçi olarak sunmak için “Hamilton”
yaratıcılarındanönceden izin alması gerekirdi. Daha önce
“Elf”, “Despicable Me” ve “Toy Story” gibi filmlere
dayanan oyunlar sergileyen kilisenin, bu tür hakları
güvence altına aldığı bildirilmiş, ancak “Hamilton”ın
yaratıcısı Lin-Manuel Miranda Twitter'da bu duruma
itiraz etmiştir. 

The Door McAllen kilisesinin, etkinlik için biletleri satışa
sunması, çevrimiçi reklamını yapması ve gösteriyi
canlıyayınlaması, (tartışmaya açık olmakla birlikte
Disney+'daki resmi filme alınmış sürümle rekabet etmesi)
kiliselerleilgili olan telif hakkı muafiyetlerinin sınırlarını
aşmaktadır.

5.  Peki Dava Açmak İçin Ne Kadar Geç?

Bir telif hakkı sahibi, çalışmalarının potansiyel olarak ihlal
edici bir şekilde kullanıldığını gördüğünde hemen
harekete geçmek zorunda değildir. Buradan da
anlaşılabileceği üzere, Netflix’in Bridgerton müzik
prodüksiyonunun canlı yayınlamasına müdahale
etmemesi dava açma hakkından feragat ettiği anlamına
gelmemektedir. Ek olarak, Netflix’in Tiktok platformunda
yayınlanan Bridgerton müzik prodüksiyonu hakkındaki
içeriklere dair attığı destekleyici tweet (söz konusu
tweet: https://twitter.com/netflix/status/13494090
98652024835?s=20&t=zbTxX_hkFV3ZcK4PcwWRPQ) de,
daha sonra itiraz etme hakkını etkilememektedir.

Yine de, Barlow ve Bear, Netflix'in bu duruma sessiz
kalmasıyla haksız yere zarar gördüklerini iddia ederek
birestoppel savunması başlatabilirler, ancak avukatlar bu
argümanın nadiren başarılı olduğunu söylemektedirler.

KAYNAKÇA

Kelcee Griffis, Bloomberg Law, 22 Ağustos 2022, 
 “‘Bridgerton’ Musical, Church’s‘Hamilton’: IP Fair Use
Explained”, https://news.bloomberglaw.com/ip-
law/bridgerton-musical-churchs-hamilton-ip-fair-use-
explained?context=search&index=4 

İzin alınarak çoğaltılmıştır. 

22 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Telif hakkı 2022
The Bureau of National Affairs, Inc.’e aittir (800-372-1033)
http://www.bloombergindustry.com (Reproduced with
permission. Published August 22, 2022. Copyright2022 by
The Bureau of National Affairs, Inc. (800-372-1033)
http://www.bloombergindustry.com )

KAYNAKÇA

1. GİRİŞ

Bir eser meydana getirildiğinde ve bu eser topluma
sunulduğunda, eser sahibinin yaratıcılığı, dehası ve
emekleritakdir edilir. Gerek güzel sanatlar alanında
gerekse edebiyat, sinema ve müzik gibi alanlarda
ortaya konulanbirçok eser ülkemizde 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.

Telif hukukunun en temel prensiplerinden biri
“fikir”lerin değil “ifade” biçimlerinin korunmasıdır. Bu
koruma kapsamı tespit edilirken ilk etapta söz konusu
korumanın sağlandığı yaratımın bir eser olup
olmaması değerlendirilir. Ancak eser niteliği
değerlendirmesinin tek başına yeterli olmadığı bazı
durumlar söz konusu olabilir. Yazımızda zaman zaman
tartışmalara yol açan bir ikilemi ele alarak telif
korumasına tabi olan eserlerde gündeme gelen fikir-
ifade ikilemini değerlendireceğiz. Bir eserin bir
fikirden ibaret mi olduğu, yoksa bir ifade biçimi olarak
mı kabul edilmesi gerektiği sorularının yanında, fikir
ve ifade ayrımının nasıl yapıldığına ilişkin yaklaşımları
ele alacağız.

TELİF HUKUKUNDA 
FİKİR - İFADE İKİLEMİ
Av. İlay YÜCE 

https://twitter.com/netflix/status/1349409098652024835?s=20&t=zbTxX_hkFV3ZcK4PcwWRPQ
https://news.bloomberglaw.com/ip-law/bridgerton-musical-churchs-hamilton-ip-fair-use-explained?context=search&index=4
http://www.bloombergindustry.com/
http://www.bloombergindustry.com/
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Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması
(Agreement On Trade-Related Aspects Of
Intellectual Property Rights) - TRIPs

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Telif Hakları
Anlaşması (WIPO Copyright Treaty)

 2. TELİF HAKKININ KORUMA KAPSAMI

Eser kavramını tanımlamak için çeşitli mevzuat ve telif
haklarına ilişkin uluslararası anlaşma ve sözleşmelere
bakmak gerekmektedir. Bazı uluslararası anlaşmalarda
eser kavramına ilişkin açık bir tanımlama bulunmasa
dahi,telif hakkının kapsamına ilişkin bir hüküm
görebilmek mümkündür. Bunlar içerisinde ön plana çıkan
iki önemli tanım aşağıdaki gibidir:

TRIPs Madde 9(2) - Fikir hakkının korunması,
düşünceleri, yöntemleri, uygulama esaslarını yada
matematik kavramlarıdeğil, düşüncelerin ifade biçimini
kapsar.

WIPO Telif Hakları Anlaşması Madde 2 - Telif hakkının
korunması, düşünceleri, yöntemleri, uygulama esaslarını
yada matematiksel kavramları değil, ifadeleri kapsar.

Görüldüğü üzere, telif hakkı koruması söz konusu
olduğunda salt düşünce ve fikirlerin koruma kapsamına
girmediği, ancak bu fikir ve düşüncelerin ifade ve ifade
biçimlerinin koruma kapsamında değerlendireceği
kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla belirtilmiştir.

3. FARKLI HUKUK DÜZENLERİNDE FİKİR-İFADE
KAVRAMINA BAKIŞ AÇISI

Çeşitli hukuk sistemlerinde eser kavramı tanımlanırken
genel geçer kabul gören birtakım kriterler
gözeçarpmaktadır. Bu koşullardan eserin tespit veya
somutlaşma olarak belirtebileceğimiz bir kritere tabi
olmasıyönünden farklılıklar bulunsa da özünde eser
kavramı ve koruma kapsamına ilişkin bir açıklamayı
mevzuattabulmak zor olmamaktadır.

Amerikan Telif Kanunu § 102’ye göre “…telif hakkı
koruması, şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilecek,
doğrudan veya bir makine veya cihaz yardımıyla
algılanabilecekleri, çoğaltılabilecekleri veya başka bir
şekilde iletilebilecekleri herhangi bir somut ifade
düzlemine sabitlenmiş orijinal eserler için mevcuttur…
Orijinal bir eserin telif hakkı koruması, bu tür bir eserde
tanımlandığı, açıklandığı, gösterildiği veya
somutlaştırıldığı biçimden bağımsız olarak,
hiçbirdurumda herhangi bir fikri, prosedürü, süreci,
sistemi, çalışma yöntemini, konsepti, prensibi veya keşfi
kapsamaz.” Görüldüğü üzere Amerikan hukukunda da
fikir ve benzeri özelliklerin telif koruması kapsamına
girmediği, aksine yalnızca orijinal eserlerin ifade
biçimlerinin korunduğu açıklanmıştır. 

Yine Avrupa Birliği hukukuna baktığımızda doğrudan bir
mevzuat tanımı bulunmasa da önemli bir Avrupa Birliği
Adalet Divanı kararı olan Levola kararında belirtildiği
üzere “İfade herhangi bir formda olabilir, bu form kalıcı 
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olmak zorunda değildir.” denilerek eserin ifade biçiminin
kalıcı dahi olmasının gerekmediğinin altı çizilmektedir.

Türk hukukuna baktığımızda ise Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu Madde 1/B’ye göre eser tanımında “Sahibinin
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir
ve sanat mahsullerini… ifade eder.” denilerek eserin
yaratıcısının ortaya koyulan esere yansıttığı “hususiyet”
kavramı vurgulanmıştır. Burada önemli olan eser
sahibinin üslubunun ve yaratıcı stilinin eserde vücut
bulması ve bir fikrin ötesine geçmesidir. “Her nevi fikir ve
sanat mahsulleri” ifadesinden de korumanın “ifade
biçimini” kapsadığı anlaşılmaktadır.

4. FİKİRLERİN KORUNMAMASI

Peki fikirleri neden korumuyoruz? Sonuç olarak, fikirler
daima özgürdür ve kimsenin tekeline verilemez. Fikirlerin
her zaman, tabiri caizse “hava kadar özgürce” kamuya ait
bir şekilde herkesin kullanımına açık olması
gerekmektedir. Bunun sebebi aslen telif haklarının
altındaki temel prensiplerde yatmaktadır. Telif haklarını
iki tarafı keskin bir bıçak olarak tanımlamak mümkündür.
Telif hakkı ile birlikte, eser sahibine monopolistik bir hak
verilmektedir. Telif hakkı sahibi kişiye birtakım mali ve
manevi haklar sağlanarak eserinin kendisinin izni
olmadan başkaları tarafından yeniden üretilmesinin,
kopyalanmasının ve kullanılmasının önüne geçilmektedir.
Bu şekilde, eser sahibinin yarattığı özgün üslup ve ifade
biçimi yalnızca eser sahibinin tekelinde olmaktadır. Eğer
sadece ifadebiçimi değil, fikir de korunursa ve eser
sahibine bu fikir için de tekel verilirse, hiç kimse eser
sahibinin izni olmadan o fikri kullanamayacak ve hatta o
fikri kullanıp geliştirerek kendisi özgün bir ifade koysa
dahi, önceki esersahibinin eserine bağlı telif hakkını ihlal
etme durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir
senaryoda fikri yaratıcılık ve üretkenlik ciddi bir şekilde
kısıtlanmış olacaktır. Aslen telif hakkı ile birlikte eser
sahibinin fikri yaratıcılığı ödüllendirilmektedir. Hem eser
sahibine hem de eser sahibi dışında kalan diğer herkese
bazı ayrıcalıklar ve istisnalar tanınmaktadır. Eser sahibi
eserinden mali ve manevi olarak yararlanırken, eser
sahibi dışında kalan kamu da eserdeki yaratıcılıktan
faydalanarak, eserin ardındaki fikirden ilham alarak ve
geliştirerek yeni eserler ortaya koyma imkanına sahip
olmakta ve fikri yaratıcılığın ve kültürel birikimin
ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Fikirlerin telif hakkı ile
kısıtlanması halinde, telif hakkıyla korunacak başka
eserlerin oluşturulması mümkün olmayacaktır. İşte tam
da bu sebeple fikirlerin korunması mümkün değildir.

5. “FİKİR” VE “İFADE” NEDİR?

Fikir kavramına telif hukuku açısından bakıldığında
düşünce ve akıl yürütmeden ziyade “zihinsel çaba”
kastedilmektedir. İfade kavramına bakıldığında ise yine
bu zihinsel çabanın “dışavurum”una ve dış dünyaya
yansıtılarak vücut bulmasına işaret edilmektedir. İfade
veya dışavurum direkt ya da dolaylı olarak
gerçekleşebilir. Burada önemli olan ifade biçiminde ciddi
oranda bir esneklik bulunmaktadır ve ima yoluyla dahi
ifade meydana gelebilir. Örneğin bir hikaye fikrinin özgün
cümlelerle yazıya dökülmesi veya özgün bir stilde resim
veya heykel olarak görsel sanatlar aracılığıyla ortaya
konulması ifade biçimi için yeterlidir. İfade, dijital veya
analog bir düzlemde oluşturulabilir. Klişe bir örnek olarak
zengin kız fakir olan hikayesi bir fikirdir, bu fikrin eser
niteliğine kavuşması özgün bir kitap veya sinema eseri
olarak ifade düzlemine getirilmesi ile gerçekleşir.

Peki bir eser bir “ifadeyi” mi ortaya koyuyor, yoksa bir
“fikirden” mi ibaret? Bunun ayrımını nasıl yapabiliriz?

6. FİKİR-İFADE İKİLEMİ

Fikir ve ifade arasında ayrım yapmak, ihlal konusu olan
eserde diğer eserden alınan kısım için “fikirdir ve ihlal
yoktur”, veya “ifadedir ve ihlal oluşturur” şeklinde bir
sonuca ulaşmak her zaman kolay olmamaktadır. Fikir ve
ifade ayrımı hukukçular nezdinde dahi oldukça sübjektif
bir şekilde tartışılmaktadır.

Fikir ve ifadenin birbirinden ayrılması yönünden bir
Amerikan mahkeme kararında Bölge Hakimi Learned
Handtarafından söylenen önemli bir cümle aslen fikir-
ifade ikileminin zorluğunu açıklamaktadır: 

“Hiç kimse (fikir ve ifade arasındaki) bu sınırı
saptayamadı, ve hiç kimse asla saptayamayacak.”

Yine başka bir mahkeme kararında Hakim Hand’e göre:

“Şu açıktır ki, bir taklitçinin ne zaman "fikri"
kopyalamanın ötesine geçtiği ve onun "ifadesini" ödünç
aldığı konusunda hiçbir ilke ortaya konulamaz. Bu nedenle
kararlar kaçınılmaz olarak ad hoc olmalıdır.”

Bazen fikir ve ifade ayrımı, bir stilin, bir tekniğin veya
eserdeki farklı bir özelliğin yeniden üretimi söz konusu
olduğunda problem teşkil edip tartışmaya konu
olabilmektedir. Eserin kendisinden birebir kopyalama ve
aynısını yeniden yapma durumu mevcut olmasa da eserin
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 ifade ettiği stil ve tekniğin birebir alınması veya
kopyalanması durumunda mahkemenin
incelemesi gereken unsurlar da ortaya
çıkmaktadır. Öncelikle ihlal edildiği öne sürülen
eserin gerçekten de bir eser niteliğine sahip
olup olmadığına bakılmalıdır. Diğer bir deyişle,
ele alınan eserin bir ifade biçimi mi olduğu
yoksa korunmayacak bir fikir mi olduğunun
mahkemece değerlendirilmesi gerekir. Eğer ilk
eser bir ifade biçimi olarak kabul edilirse, bu
aşamada ihlal teşkil ettiği öne sürülen ikinci
eserin kopyaladığı unsurun önceki eserdeki fikir
mi yoksa özgün ifade biçimi mi olduğuna
bakılmalıdır.

Fikir ve ifade ayrımına ilişkin birbiriyle ilişkili iki
ayrı Fransız mahkemesi kararı ile hukukun bu
ikileme yaklaşımının ne kadar değişken
olabildiğini örneklendirebiliriz. 1985’te Paris’teki
Pont Neuf köprüsünün sanatçılar Christo ve
Jeanne-Claude tarafından kumtaşı renkli
kumaşlarla kaplanması ile oluşturulan bir
yerleştirme sanatı eseri iki hafta boyunca halka
tamamen açık olarak sergilendi. Bazı medya
kuruluşlarınca sanatçıların izni alınmadan bu
eser fotoğraflanarak ticari kullanıma konu
olduktan sonra telif hakkı ihlali iddiasıyla
1986’da Paris mahkemesi önüne gelen olayda,
mahkeme, köprüyü vurgulamak için ipeksi bir
muşamba kullanılması ile özgün bir eser
meydana getirilmiş olduğuna ve medya
kuruluşlarının bu eseri izinsiz olarak
fotoğraflayıp çoğaltarak sanatçı haklarını ihlal
ettiğine hükmetti. Ancak yalnızca takip eden bir
sene sonra, 1987’de sanatçılar benzer bir davada
farklı bir sonuç aldı. Bir reklam şirketi
tarafından bir fotoğraf çekimi için benzer bir
kumaş kullanılarak ağaçların kaplanması ve
fotoğraflanması, mahkeme tarafından
sanatçıların eserlerinden kaynaklanan telif
haklarını ihlal teşkil etmediği kararıyla
sonuçlandı. Mahkemeye göre “…kanun, yalnızca
belirli, bireyselleştirilmiş ve mükemmel bir
şekilde tanımlanabilen nesnelerin yaratımlarını
korur, ancak yalnızca hepsi bir üsluba veya bir
fikirden kaynaklanan bir sürece karşılık geldiği
için ortak özelliklere sahip bir kategori veya
formlar ailesini korumaz.”

Chr�sto and Jeanne-Claude
 

The Pont Neuf Wrapped, Par�s, 1975-85
Fotoğraf: Wolfgang Volz© 1985 Chr�sto and Jeanne-Claude Foundat�on

https://chr�stojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-wrapped 

 7. SONUÇ

Fikir ve ifade biçimi ayrımı yapmak maalesef hukukun geldiği bu
noktada dahi kolay bir süreç değildir. Telif hakkının koruma
kapsamı belirlenirken öncelikle ele alınan eserin gerçekten eser
olma kriterlerini taşıyıp taşımadığına bakmak gerekir. Herhangi bir
telif hakkı ihlali iddiasında ise ihlalin eserin ifade biçiminin
kopyalanması mı, yoksa altında yatan fikrin kopyalanmasından mı
ibaret olduğunun değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme her
koşulda somut olayın özelliklerine göre yapılmalıdır ve maalesef
belirli bir formül veya kritere tabi değildir. Böylesine esnek bir telif
hakkı sorunu için yine de sübjektif bir bakış açısının ötesine
geçmek mümkün olmamaktadır. Yine de fikirlerin değil de katı bir
biçimde ifade biçimlerinin korunması sanatsal yaratıcılık ve
üretkenlik için oldukça kritik ve gerekli bir yaklaşımdır.

Berra Aktan, Contemporary Art and Its Protection in the Scope of
Copyright Law, Ankara 2022, s. 137-138.
CA Paris, 13 Mars 1986, Gaz. Pal. JP 239.
TGI Paris, 26 Mai 1987 (Dalloz 1998. Sommaires Commentés 201, obs.
Colombet)
Daniel McClean, ve Karsten Schubert, Dear Images: Art, Copyright and
Culture, Londra 2002, s. 174.
Fendler v. Morosco, 253 N.Y. 281, 171 N.E. 56 (1930).
Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV, CJEU, Case C-310/17, 13.11.2018.
Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930).
Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp., 274 F.2d 487, 489 (2d Cir.
1960).
The Pont Neuf Wrapped, Paris, 1975-85,
https://christojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-
wrapped,Erişim tarihi 13.11.2022.

KAYNAKÇA

https://christojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-wrapped
https://christojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-wrapped
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Katedralin inşa edildiği yerde, daha önceden en azından
savaş ya da yangın nedeniyle yok olmuş beş ayrı katedral
inşa edilmiştir. 858 yılında yok edilen ilk kiliseden
günümüze hiçbir şey kalmamıştır. Chartres Katedrali,
Fransız Devrimi sırasında neyağmalanmış ne de büyük bir
zarar görmüştür.  

Vitray, kısaca cam süsleme sanatı olup, renkli camların
bir araya getirilerek çeşitli desenlerle
birleşmesiyleoluşturulan bir sanattır. Teknik olarak
genellikle renkli cam parçalarının kurşun dolgu
malzemesiyle birleştirilereklehimlenmesiyle yapılır. 

Vitray sanatı tarihinin Antik Çağ’a kadar uzandığı tahmin
edilmektedir. En eski boyalı vitray örnekleri ise 9
ve10.yy’da bulunmuştur. 11. yüzyılda dini yapılarda
görülmeye başlanmış, takip eden birkaç yüzyıl dini
yapılardapopüler bir şekilde uygulanmış, sonraları dini
yapıların dışında da uygulamalar popülerleşmiştir. 

TANRI IŞIĞIYLA
BOYANMIŞ SANAT:
VİTRAY
Melisa Su Esat 

13.yy’da binalarda boşlukları arttıran bir mimari üslup
olarak Gotik mimari, vitray sanatının gelişmesine yol
açmıştır. Bu dönemde vitray sanatına öncülük eden yapı,
Paris’in 80 km güneybatısında bulunan Chartes kentinde
bulunan Chartres Katedrali olmuştur.  Romanesk mimari
ile yapılmış olsa da Gotik mimariyi en iyi temsil eden ve
günümüze kadar özgün vitrayların hemen hemen
hepsinin bozulmadan kaldığı, UNESCO tarafından Dünya
Mirasları listesine alınan ilk tarihi eserlerden biridir. 

Yapılan sayısız restorasyona rağmen Gotik sanatın
şaheserlerinden biri olarak kalmaya devam
etmiştir.Avrupa’da meydana gelen din savaşları ve
Fransız Devrimi sırasında katedralin, diğer birçok kilise
ve yapı gibi hasar almaması çok şanslı bir durumdur.
Ancak kurşun tavan sökülüp eritilerek kurşun yapımında
kullanılmıştır. Almanlar Fransa’yı işgal etmeden önce,
1939 yılında katedralin tüm vitraylarısökülmüş, savaş
bittikten sonra vitraylar temizlenerek tekrar
kurşunlanmış ve takılmıştı. Vitraylar büyük ölçüde
günümüze kadar aynı şekilde gelmeyi başarmıştır. 

170’ten fazla vitray penceresi bulunan Chartres
Katedrali’nde, üst kattaki pencereler Hıristiyan inancının
büyük şahsiyetlerini yüceltir. Alt kattaki vitray
pencereler hikayeler anlatır. Geometrik tasarımlarla
çevrelenmiş yirmi otuzpanel, mesih inancının tüm
önemli bölümlerini anlatmaktadır. Bu vitray pencereler
aşağıdan yukarıya, soldan sağa doğru okunur. Vitrayları
hissedebilmek için hikayeyi hatırlamak önemlidir. Bizi
tarihin ne anlama geldiğini ve şu anla nasıl bir ilişkisi
olduğunu düşünmeye; inanç, sosyal ilişkiler ve hayatın
üzerine düşünmeye davet ederler.
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Madalyonlara bölünmüş kompozisyonlar yalın, çarpıcı
renklerin birleştirilmesi, ışıklı maviler ve
kırmızılarkullanılarak yapılmış olan vitraylar Chartres
üslubunun belirgin özellikleridir. Kullanılan mavi tonu
özelolduğundan dolayı bu renk için “Chartres mavisi”
söylemi kullanılmaktadır. 

14.yy’da çeşitli yenilikler ile camlar inceltildi,
tarihtensahneler canlandıran madalyonlar yerine
mimariçerçeveler içerisinde farklı uzun figürler yer
almayabaşlandı. 15.yy’da ise sıcak renkler kullanmaya
geridönüldü. 

Bu dönemlerde işlenen konular genellikle dini
hikayelerdi. İlerleyen dönemlerde vitray sanatı bu
özelliğini kaybetmeye başladı, konular dindar havalardan
çıktı ve vitray ustaları Rönesans sanatının süsleme
alanındaki yenilikleri benimsemeye başladılar. Peyzaj ve
bitki motifleri artmaya başladı. 17 ve 18.yy’da mimari
üsluplar vitray kullanımına pek de elverişli değildi. Ancak
romantik çağ, orta çağ merakı ile birlikte vitrayları da
geri getirdi. 

Vitray sanatını en iyi yansıtan örneklerden yine Fransa’da
bulunan Saint-Denis bazilikasını söyleyebiliriz. Burada
bulunan vitray pencereleri de vitray sanatı tarihinde
dönüm noktası olmuştur. Saint-Denis Bazilikası,
başlangıçta bir manastır olarak kurulmuş Gotik tarzda bir
kilisedir. Bu yapının mimarı tarihi bakımdan önemi
kilisedeki ayinlerde papazların ve kilise korosunun
geleneksel olarak bulundukları ve 1144'te tamamlanmış
olan "koro" bölümünün Fransa'da Gotik mimarı stilinin
ana öğelerinin kullanıldığı ilk dinsel yapı olmasıdır. 12.
yüzyılda bu manastırın başrahibi, bu manastır kilisesinin
büyük bir kısmını yeniden yaptırmaya başlamış ve yeni
yapılan kısımlarda, o dönemde yapısal elemanlar ve
mimari süsleri nitelikleriile büyük bir mimari yenilik
içeren Gotik mimarı stili kullanılıp geliştirilmiş ve bu
bazilika tümüyle ilk gerçek Gotik mimari stildeki dinsel
bina şekline dönüşmüştür. Aynı zamanda bu bazilikanın
Fransa için büyük tarihi bir önemi de vardır. Orta
çağlardan itibaren yaşayıp hüküm sürmüş Fransa
krallarının hemen hemen hepsinin anıtsal mezarları
bulunmaktadır. 1862'den itibaren bir kilise olmak niteliği
yanında Fransa'da tarihi bir anıt olarak kabul
edilmektedir.  

“Vitray insana benzer: Dışarıdan
baktığınızda grimsi, karanlık, tozlu bir
görüntüden başka bir şey görmezsiniz; ancak
Tanrı'nın ışığıyla kesiştiğinde, görüntüler,
hikayeler, duyular, semboller ortaya çıkarır; o
zaman etrafını renklendirir ve aydınlatır.” 

Chartres Katedral� 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa_h%C3%BCk%C3%BCmdarlar%C4%B1_listesi
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Saint Denis vitrayları, devrim sırasında tahrip
edilmemişlerdir. Ancak tarih boyunca çeşitli olaylarla
bazıları kırılmışve hatta satılanlar olmuştur. Bazilikada
yer alan çok eski kırılgan vitray pencereler (31 adet) 1997
yılında kaldırılmış ve Champs-sur-Marne’deki tarihi anıt
araştırma laboratuvarında koruma altına alınmış, 2014’te
restore edilmiştir. Gotik, nomanesk ve modern stilin
yansımalarını bir arada görebilmekteyiz. 

Bunların dışında, Notre Dame, Paris (2019 yılında 8,5 saat
süren bir yangında ağır hasar gören katedralin çatısı ve
ana kulesi çökmüştü. Ancak ünlü vitray pencereleri ve
dini eserlerin çoğu yangından kurtarıldı.), Reims Notre
Dame, Saint Chapelle Paris vitray sanatı için mükemmel
örnekler barındıran yapılardan sadece bir kısmı.

Sa�nt Den�s 

Vitray’ın bizim kültürümüzdeki yerine bakacak olursak;
Geleneksel Türk Sanatları arasında sayılan vitray, diğer
bir deyişle cam işçiliğine Anadolu uygarlıklarında
rastlanılmakla birlikte, sanatın Anadolu’da devamıyla
Selçuklu mimarisinde ‘Revzen’ adını aldığını görmekteyiz.
Sonrasında ise Osmanlı’da Revzeni Menkuş adıyla
başarıyla devam ettirilmiştir. Dönemin başarılı
vitraylarını Süleymaniye Camii, Topkapı ve Yıldız
Saraylarında görmekteyiz. Ünlü sanatkârlar sanatlarına
servi ağaçlarını, laleleri, karanfilleri konu edinmişlerdi.
18'inci yüzyılda başlayan Avrupa etkisiyle klasik motifler
yerlerini madalyonlara, barok desenlere bırakmıştır. 

Re�ms Notre Dame 



K A S I M  2 0 2 2 ,  1 .  S A Y I

Günümüzde vitray sanatı eskisi kadar fazla olmasa da
halen uygulanmakta olup, geçmişi ve modern
çağıharmanlayan sanatçılar tarafından kah geçmişe
dönüp bakarak, kah geleceğe göz kırparak geçmişle
bağımızı eşsizgüzelliklerle bize hatırlatmaya devam
etmektedir. Sanatla kalın! 

Notre Dame Par�s, Gül Pencere 

KAYNAKÇA

1- chartrescathedral.net 
2- sanatinyolculugu.com 
3- istanbulsanatevl.com 

Bir paparazzi fotoğrafçısı olan Robert O'Neil, 13 Eylül
2019 tarihinde profesyonel model ve aktris Emily
Ratajkowski'nin fotoğrafını, yüzünü kaplayan bir buketle
çiçekçi dükkanından çıkarken çekti. O'Neil, fotoğrafın
telif hakkını tescil ettirdi, fotoğrafı lisanslamak üzere
çevrimiçi olarak yayınlayan Splash News isimli ajansa
yükledi ve bu fotoğraftan bir gelir elde etmeye başladı.

Ratajkowski, O’Neil’in bu fotoğrafını Instagram platformu
üzerinden “hikaye” formatında yayınladı ve gönderinin
altına "değişmeyen ruh halim" anlamına gelen açıklamayı
ekledi. Gönderi, 24 saat içinde otomatik olarak silindi
fakat O'Neil, Amerikan Telif Yasası’nın 106. maddesine
dayanarak “izinsiz çoğaltma” nedeniyle telif hakkı ihlali
iddiasıyla dava açtı. Ratajkowski’nin avukatları ise
kullanımın “adil kullanım” sınırlarında değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak uyuşmazlığın konusu,
bir ünlünün yirmi dört saat sonra kaybolan bir sosyal
medya paylaşımında, lisanssız olarak bir paparazzi
fotoğrafını kullanmasının 107. madde kapsamında “adil
kullanım” teşkil edip etmediği üzerinde yoğunlaştı ve
mahkemeden bu konuda bir karar vermesi talep edildi.

Uyuşmazlık konusu değerlendirilirken, adil kullanımı
gösteren birinci kriter olan eserin kullanılma amacını ve
niteliğini göz önünde bulunduran mahkeme, ön inceleme
aşamasında, Ratajkowski'nin tescilli fotoğrafı bu şekilde
kullanmasının, eser sahibinin kullandığından farklı bir
anlam veya amaç taşıyıp taşımadığı ve özellikle ileri
sürülmesi mümkün bir hakkın var olup olmadığı
konularında taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğunu
saptadı. 

Mahkeme, jürinin fotoğrafı, Ratajkowski'nin duruşu ve
yazdığı metin birlikte değerlendirildiğinde
paparazzilerden saklanma çabasını ima ettiği şeklinde
yorumladığı, bunun da fotoğrafı eser sahibine göre farklı
bir amaçla kullandığının bir kanıtı olacağını, aynı
zamanda jürinin fotoğrafı, tıpkı eser sahibinin kullandığı
gibi salt kıyafet, mekan ve duruşunu sergilemek
amacıyla, dolayısıyla eser sahibi ile aynı amaca hizmet
edecek biçimde kullandığı şeklinde de yorumladığını
gördü. Ratajkowski’nin avukatları ise, ünlü modelin 

ESERİN ADİL
KULLANIMINA İLİŞKİN BİR
DAVA İNCELEMESİ:
O'NEİL V. RATAJKOWSKİ
Av. Batuhan Umur GÜZEL 

http://chartrescathedral.net/
http://sanatinyolculugu.com/
http://istanbulsanatevl.com/
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fotoğrafı paylaşırken, paparazzilerin özel
hayatına müdahalesini eleştiren ve adil kullanım
sınırı içinde kaldığını gösteren "değişmeyen ruh
halim" şeklinde bir ek metne yer verdiğini
belirtti.

Mahkeme, Ratajkowski'nin bu paylaşımdan
herhangi bir gelir elde etmemiş olmasına
rağmen, söz konusu Instagram hesabının, ünlü
modelin ticarifaaliyetlerinin bir parçası
olduğunu da ifade etti. Kötü niyetli olma
ihtimalini de göz ardı etmeyerek yaptığı
değerlendirmede, Ratajowski'nin, fotoğrafın telif
korumasında olduğunu bildiğine veya fotoğrafı
doğrudan Splash News’tan aldığına ve fotoğraf
üzerindeki telif korumasını ihlal etme amacında
olduğuna dair hiçbir delil bulunmadığını ifade
etti.

İkinci kriter olarak, telif hakkıyla korunan bir
eser, doğası gereği adil kullanımın bir miktar
aleyhinedir çünkü fotoğraflar her ne kadar
yaratıcı olsa ve fotoğrafçının hususiyetini taşısa
da uyuşmazlık konusu fotoğraf, tam olarak
hayatın bir parçası idi çünkü O'Neil,
Ratajkowski'yi kamusal alanda yakalamış ve sanat
anlayışını gerçekleştirmek için onu herhangi bir
şekilde yönlendirmemişti.

Üçüncü kriter olan eserin kullanılan kısmı ve bu
kısmın önemi değerlendirildiğinde,
Ratajkowski’nin adil kullanıma dayanan
savunmasının bir miktar aleyhine idi çünkü ünlü 

model, söz konusu fotoğrafı, müdahaleci paparazzileri eleştirmek
amacıyla kullandığı görüşüne nazaran fotoğrafın gereğinden
fazlasını kullandı. Buna rağmen, bütüncül olarak
değerlendirildiğinde bu kriterin ağırlığı diğerlerine nazaran azdır
çünkü fotoğraf yalnızca yirmi dört saat boyunca görülebilecek
şekilde Instagram hikayelerinde yayınlandı.

Dördüncü kriter olan kullanımın telif hakkıyla korunan eserin
potansiyel pazarı veya değeri üzerindeki etkisi konusunda
mahkeme, kayıtlarda paparazzi fotoğraflarını sosyal medyada
yayınlamak üzere lisanslayan bireylerin pazarına ilişkin herhangi bir
bilgi bulunmadığından, verilecek bir kararda kilit öneme sahip
olgusal problemin devam ettiğine karar verdi. 

Görülen davada taraflar uzlaşmaya vardı, uzlaşma şartları ise
açıklanmadı ancak sosyal medya çağında, buna benzer
uyuşmazlıkların yaşanma sıklığı giderek artıyor. Aynı durum, 
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Türkiye'de de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
dördüncü maddesi kapsamında değerlendirilebilecektir.
Bu halde bir fotoğrafçı, kadrajından çıkan ve estetik
değer ihtiva eden bir fotoğraf üzerinde eser sahibi sıfatı
ile bu hakları kullanabilecektir. Fotoğrafın konusunu bir
insanın teşkil etmesi halinde ise, fotoğraflanan kişinin
gizliliğini yahut özel hayatını ihlal etmesi durumunda bu
kişinin iznine ihtiyaç duyacaktır. Yine kararda ifade
edilen “adil kullanım“ doktrini, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun otuz sekizinci maddesi kapsamında
değerlendirilerek, eser olarak değerlendirilebilecek olan
bir paparazzi fotoğrafının, kar amacı güdülmeksizin
şahsen kullanılmasına imkan verecektir.

KAYNAKÇA

U.S. COPYRIGHT OFFICE FAIR USE INDEX
(www.copyright.gov)

FOTOĞRAFLAR: https://www.celebzz.com/emily-
ratajkowski-leaving-adore-floral-in-nyc/ 

GİRİŞ

Fikri hak, bir fikir sonucu ortaya çıkmış ürünleri koruyan
haklara verilen genel bir addır. Bu ürünlerin insan
zekasıyla, yeteneğiyle ortaya çıkmış olması temeldir. Bu
ürünler edebiyat ve sanat eserleri, tasarımlar, bilgisayar
programları gibi bir fikir ve yetenek sonucu olarak ortaya
çıkmış ürünleri kapsar. Mimari eserler, projeler ve
tasarımlar da bu ürünler kapsamına girmekte olup insan
zekâsı ve yaratıcılığının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Dolayısıyla bu eserlerin himaye altına alınması fikri
haklar kapsamındadır. Bu makalede, genel olarak eser
kavramına, mimari projelerde fikri hakların kavramı
incelenecek olup bu çerçevede mimari projelerin FSEK
uyarınca hukuki himayesinin de altı çizilerek, telif
hakları, hakların devri ve bunlara ilişkin yasal yollar gibi
yüksek önem arz eden konulardan da bahsedilecektir.

MİMARİ PROJELERDE
FİKRİ HAKLAR
Av. İlke IŞIKCI 

1. FSEK Kapsamında Eser Kavramı

Fikir ve sanat eserleri kanunun şüphesiz ki en önemli
kavramı eserdir. Eser olarak ortaya konulan ürünün
korunması ve hangi şartlarda tümüyle eser sayılacağı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilmiştir. 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 1.
maddesine göre eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ve
aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musikî,
güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevî fikir
ve sanat mahsulüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun’un
1 inci maddesine göre, bir fikir ürününün eser olarak
vasıflandırılabilmesi için, iki unsurun bulunması gerekir.
Bunlar, fikrî çalışmasının sahibinin özelliğini taşıması ve
Kanun’da sayılan eser türlerinden olmasıdır. [1]

Fikrî bir çalışma, ancak dış dünyaya aksettirildiği ve
üçüncü kişilerin duyularına hitap edecek niteliğe
büründüğü takdirde eser niteliğini kazanabilir. Diğer bir
ifadeyle, insanın düşünceleri değil, bunların dış âleme
yansıdığı biçim eser olarak koruma altındadır.[2] Ayrıca,
bir fikir ürünün eser olarak kabul edilebilmesi ve hukuki
himaye görebilmesi için, sahibinin özelliğini taşıması ve
FSEK’te sayılan eser türlerinden olması gerekmektedir. 

Mimarlık projelerinde sahibinin hususiyetini taşıma
unsurunun tespiti, diğer ilim ve edebiyat eserlerine göre
zor olabilir. Zira mimarlık projelerinde genellikle ortak
bilimsel teknik ve metotlar kullanılarak, bir takım
mevzuat hükümlerine uygun plan ve projelerin
oluşturulması söz konusu olabilecektir. Üstelik mimarlık
projelerinin oluşturulmasında eser sahibinin teknik
yardımcılardan faydalanması olasıdır. Günümüzde hemen
her mimarlık projesinin bilgisayar yardımıyla
oluşturulduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda,
mimarlık projelerinde hususiyet unsurunun daha esnek
değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Eser
korumasından faydalanacak bir mimarlık projesinin
mutlak yeni olması gerekmez. Bu özellik diğer eser
türlerinde de aranmamaktadır.[3]

Dipnotlar

[1] Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre: “Mimari Projeler
Üzerindeki Telif Hakkı”, Seyfullah Edis Armağanı İzmir,
2000, s. 407 
[2] Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre, s.408 
[3] Yücel Tunç, Müjgan, “Mimarlık Projeleri ile Mimarlık
Eserleri ve Bunlar Üzerinde Değişiklik Yapılması”,
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2,
İstanbul 2015, s.190
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2. Eser Olarak Mimari Projeler

Mimarî projeler bir yandan bilim ve edebiyat eserlerinin
alt grupları arasında, diğer yandan güzel sanat eserleri
arasında sayılmıştır. Bilim ve edebiyat eseri olarak
nitelendirilen mimarî projelerle ilgili hükme göre: “Bediî
vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmî mahiyette
fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, plânlar, projeler,
krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve
benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve
projeleri, mimarî maketler, endüstri, çevre ve sahne
tasarım ve projeleri.”, (FSEK.m.2/I, b.3). [4] Kanundaki
maddeye göre, sadece mimari kısım himaye altına
alınmakla kalmamış, sahibinin özelliğini taşımak kaydıyla
her türlü proje, plan, kroki, tasarım vb. eser olarak kanun
tarafından koruma altındadır. 

Ayrıca sayılan eser türlerinin estetik (bediî) nitelikte
olması gerekmez. Estetik nitelik taşıyan proje ve
benzerlerinin eser sayılmayacağı zannedilmemelidir.
Eğer bu sayılanlar estetik nitelik taşıyorlarsa, bilim ve
edebiyat eseri olarak değil, güzel sanat eseri olarak
korunurlar (FSEK.m.4/II). Öyleyse bir mimarî proje,
Kanun’da koruma altına alınan pek çok eser türünden
farklı olarak, estetik özellik taşısa da taşımasa da himaye
görmektedir. 

3. MİMARİ PROJELERDE TELİF HAKKI

FSEK’e göre, eser sayılan fikir üzerindeki hak “telif hakkı”
olarak tanımlanır. Kural olarak telif hakkı eseri meydana
getiren kişiye aittir. Mimarî projede, projeyi çizen kişi
eser sahibi sıfatıyla telif hakkından doğan hak ve
yetkilere sahip olur. Bu bakımdan eseri meydana getiren
kişinin yaşının küçüklüğü, aklî melekelerindeki yetersizlik
ve benzer sebeplerin önemi bulunmamaktadır. Örneğin
mimarî projeyi çizen, onu meydana getiren kişi, sadece
mimarî eseri vücuda getirmekle eser sahibi olur ve eser
sahibi olması dolayısıyla telif hakkının ve telif hakkından
doğan yetkilerin sahibi olur. Bu bakımdan bir fikir sanat
eserini meydana getirmek, bir hukukî işlem değil, bir
maddî-hukukî fiilden ibarettir. Telif hakkına sahip
olabilmek için, sadece eserin meydana getirilmesi
yeterlidir.[5] 

Mimarî projede telif hakkına sahip olabilmek için eserin
meydana getirilmesi yeterli olup, eserin sicile tesciline,
mimarlar odası veya belediye gibi mercilerin onayına
gerek bulunmamaktadır. Projenin uygulanması için bu
gibi idari işlemlerin yerine getirilmesi gerekse dahi, bu
işlemlerin yerine getirilmemiş olması mimarî projenin 

eser olarak korunmasına engel teşkil etmemektedir.[6]

Telif hakkı, iki yönü bulunan karma nitelikli bir haktır.
Bunlar eser sahipliğinden doğan manevi haklar ve
malihaklardır. Bu haklar kanunda şu şekilde
sayılmışlardır:

1.  Manevi Haklar

a)  Kamuya Sunma Yetkisi

Kamuya sunma, eser yaratıcısının kişiliğinden veya özel
alanından sıyrılarak, insanlığa karışması veya dahil
olmasıdır. Kamuya sunma, bir diğer deyişle eser
sahibinin eserinin bir kısmını veya tamamının ilk defa
herkesçe bilinir hale gelmesiyle, herhangi bir şekle bağlı
olmayan ve bir kez gerçekleşen hukuki bir fiildir. Bir
eserin ne zaman kamuya sunulacağını belirleme yetkisi
de eser sahibinin kendisindedir. Bununla birlikte mimarî
projeler bakımından durum biraz farklıdır. Çünkü mimarî
projeleri eser sahibi, kendisinden bu yönde talepte
bulunanlara karşı ve belirli bir ücret karşılığında hazırlar.
Dolayısıyla kamuya sunma ve onu kullanma yetkisini
ücret karşılığında projeyi hazırladığı kişiye devretmiş
olur. Bu, mimarla projeyi ısmarlayan kişi arasındaki
hukukî ilişkiye dayanır. [7]

Dipnotlar

[4] Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre, s.409 
[5] Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre, s.410 
[6] https://hansu.av.tr/tr/mimari-projeler-ve-telif-
hakki/ 
[7] Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre, s. 411
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b)  Adını Belirleme Yetkisi

Eserle sahibi arasındaki bağ, ancak adın belirtilmesi
suretiyle kurulmaktadır ve bu yetki eser sahibine aittir
(FSEKm.15). Mimarî eserlere isim verilmesi alışılmış bir
durum değilse de projeye isim vermek gerekiyorsa bu hak
veyetki eser sahibine aittir.

c)  Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Yetkisi

Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veya eser sahibinin
adında kısaltma, ekleme veya değişiklik yapılamaz (FSEK
m.16). Yine mimarî projenin değiştirilmesi veya yeni bir
şekle sokulması eser sahibinin izni olmadan
yapılamayacaktır. Buna ek olarak, eser sahibi değişiklik
yapılmasına izin vermiş olsa dahi, eser sahibinin şeref ve
itibarını zedeleyen veya eserin özellik ve bütünlüğünü
bozan değişiklikler yapılması eser sahibinin manevî
hakkının ihlâli sonucunu doğuracaktır.

Eser sahibinin bu sıfatla haiz olduğu manevi haklardan
biri olan, eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı
FSEK m. 16 ile düzenlenmiştir. FSEK m. 16/1
düzenlemesine göre, “eser sahibinin izni olmadıkça
eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme
ve başka değiştirmeler yapılamaz.” Dolayısıyla, FSEK
kapsamında korunan bir eserde ve bu arada mimari
eserde değişiklik yapılması, eser sahibinin bu kanunda
düzenlenen manevi haklarını ihlal etmektedir. Zira eser
sahibi, eserinin hangi somut formda kamuya arz
edileceğine kendisi karar verdiği gibi (FSEK m. 14/1),
eserin bütünlüğünü koruma konusunda da inhisari
yetkilere sahiptir (FSEK m. 17/2). Eser sahibinin eserdeki
değişiklikleri önleme hakkının amacı, esere eser sahibi
tarafından verilmiş olan hususiyetin korunmasıdır. Bir
mimari eser, inşa edilmekle alenileşmiş olur ve eserin
aleniyete sunulduğu şekil aynı zamanda eser sahibinin bu
konudaki tercihini de göstermektedir. Dolayısıyla,
değişiklikleri önleme hakkının temelinde ayrıca, mimarın
söz konusu eser üzerinden elde ettiği olumlu referansın
herhangi bir şekilde zarara uğratılmaması saiki de
yatmaktadır.[8]

d)  Mimarın Zilyet ve Malike Karşı Hakları

Eser sahibi yaptığı iş karşılığında, belirli bir ücret alarak
eseri, onu yapılmasını isteyen kişiye devretmektedir.
Örneğin mimarî projeyi yapan mimar, aldığı ücret
karşılığında, projeyi sözleşmenin karşı tarafına teslim
eder. FSEK’in 17. maddesine göre, eser sahibi, projeyi 

geçici bir süre için devrettiği kimseden isteyebileceği
gibi, projeyi başka işlerde aynen kullanmamak kaydıyla
kopyasını alabilecektir.

2.  Mali Haklar

a)  İşleme Hakkı

İşleme, niteliği itibariyle asıl esere bağlı olarak yapılan
fakat ondan bağımsız şekilde değerlendirilebilecek yeni
bir eser meydana getirilmesini ifade etmektedir (FSEK
m.21). Esasen, projeden yararlanılarak bir mimarî yapının
ortaya çıkarılması niteliği itibariyle bir işleme ise de
projenin uygulanmasının FSEK’in 22/2. maddesine göre
çoğaltma sayılacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu
sebeple, yaygın görüşe göre mimari projelerin
uygulanmasının işleme eser olarak kabul edilmesi
mümkün görünmemektedir.Mimarî projelerin
uygulanmasının Kanun’da açıkça işleme eserler arasında
belirtilmediğinden hareketle, bunların işleme eser
sayılamayacağını söylemek de mümkün değildir. Çünkü
işleme eserler Kanun’da sınırlandırıcı biçimde değil,
başlıcaları şunlardır denilerek belirtilmişlerdir.[9]

b)  Çoğaltma Hakkı

Çoğaltma hakkı da eser sahibinin malî hakları arasındadır
(FSEK.m.22). Mimarî projelerin uygulanmasının çoğaltma
olarak kabul edilmesi karşısında, çoğaltma hakkının
kullanılması sıklıkla kullanılabilecek bir haktır. Nitekim
FSEK’in 22/2. maddesine göre projenin uygulanmasının
çoğaltma sayılacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Yine
aynı maddeye göre, eğer eserin çoğaltılması gerekiyorsa
şüphesiz ki bu eser sahibinin izniyle olmalıdır. Fakat
FSEK.m.38’e göre şahsi kullanım amacıyla projenin
çoğaltılması eser sahibinin haklarını bu anlamda ihlal
eder nitelik taşımaz.

Bir mal varlığı hakkı olan ve temlik edilebilir
(devredilebilir) olan çoğaltma hakkı, akdî bir
düzenlemenin konusu yapılabilir. Örneğin mimarî eserin
(prefabrik aile evleri, özgün unsurlar taşıyan tatil evleri
gibi) seri üretim hakkını karşı âkide devretmek mimarın
elindedir. Bu izin, fikrî hakların temliki veya tekel niteli-

Dipnotlar

[8] Gürkaynak, Gönenç/ Karaoğlan, Ceyda/ Gönen,
Coşku, “Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin
Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı”, Fikri ve Sınai
Haklar Dergisi, İstanbul 2014, sa.38, s. 7 
[9] Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre, s.414
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-ğinde olay yahut olmayan bir lisans verme şeklinde de olabilir.
[10] 

gerekir. Bir diğer malî hak da pay ve takip hakkıdır
(FSEK.m.45) . Pay ve takip hakkı da genellikle güzel
sanat eserleri hakkında söz konusudur. Ayrıca bu
hakkın kullanılabilmesi için bu konuda kararname
çıkarılması gerekir. Bugüne kadar konu ile ilgili bir
kararname çıkarılmış değildir.[11]

4.MİMARİ PROJEDE TELİF HAKKININ DEVRİ

FSEK’in 52. maddesi uyarınca, eser sahibinin fikir ve
sanat eseri üzerindeki haklarının devri için, eser
sahibi ile bu hakları devralacak kişi arasında
mutlaka yazılı bir devir sözleşmesi yapılması
gerekmektedir. FSEK’te öngörülen bu şekil şartı adi
yazılı şekil olup, devir sözleşmesinin noter
huzurunda yapılması gerekli değildir. Ancak ispat
kolaylığıaçısından uygulamada devir
sözleşmelerinin noter huzurunda yapıldığı
görülmekte ve yaygın olarak noter huzurunda
yapılması tavsiye edilmektedir. Sözlü olarak hakkın
devredilmesi geçerli değildir. (FSEK.m.52)

Mimari projelere ilişkin olarak mimari proje
hazırlama sözleşmesinin niteliği gereği, “çoğaltma
hakkı” iş sahibine geçtiğini kabul etmek
gerekmektedir. Ancak bu noktada, çoğaltma
dışındaki hakların devri için yine yazılı bir devir
sözleşmesi yapmak gerekir. Bununla birlikte
yapılacak devir sözleşmesi ile büyün manevi ve mali
hakların devri mümkün değildir. Zira malî hakların
tamamının devredilmesi mümkünken, manevî
hakların devri kesinlikle mümkün değildir. Manevî
haklar eser sahibinin kişiliğinin bir parçası
olduğundan manevi haklar değil, ancak ve ancak
manevi hakların “kullanımı” devir sözleşmesine
konu olabilecektir.

FSEK’in 52. maddesi uyarınca mali hakların külliyen
devri söz konusu olamayacak; telif haklarının
devrine ilişkinsözleşmede hangi malî hakların
devredildiğinin de tek tek ve açıkça belirtilmesi
gerekecektir. Aksi takdirde, “tümhakların
devredildiğine” ilişkin bir ifade devir için yeterli ve
geçerli olmayacaktır.

Dipnotlar
[10] CHERPĠLLOD Ivan/ DESSEMONTET François,
“(Mimari Eserlerde) Fikri Haklar”, s. 395, bkz. “Les Droits
d’auteur”, in. Peter GAUCH/Pierre TERCİER, Das
Architektenrecht-Le Droit de l’Architecte, Fribourg
1995, s.405-428 
[11] Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre, s.416

c)  Yayma Hakkı

Yayma hakkı çoğaltılan eser nüshalarının satışa çıkarılması,
dağıtılması yahut herhangi bir şekilde ticaret mevkiine
konulmasıdır (FSEK.m.23). Yayma hakkı genellikle basılı eserler
veya sinema eserlerinde geçerli olmakla birlikte, mimarî
projenin de yayılması gerekirse, bu hak da münhasıran eser
sahibine ait olacaktır. Bu hakkı kullanmak isteyen kişinin eser
sahibinden izin alması gerekir. 

d)  Diğer Mali Haklar

Yukarıda sayılanların dışında, eser sahibinin, eseri üzerinde
temsil hakkı, radyo ile yayın hakkı ile pay ve takip hakkı da
bulunmaktadır. Fakat bu hakların mimarî projeler üzerinde
olduğu söylenemeyecektir. Zira temsil hakkı genellikle tiyatro
eserleri hakkında, radyo ile temsil hakkı, radyo ve
televizyonlarda gösterilebilecek olan eserler hakkında söz
konusudur. Eğer mimarî projenin televizyonda gösterilmesi
mümkünse, bu hak münhasıran eser sahibine aittir. Bunu
gerçekleştirmek isteyen kişilerin eser sahibinin iznini almaları 
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5. Mimari Projede Değişiklik Yapılması

Uygulamada, mimarlar iş sahibinin talebi ile bir proje
çizmekte ve inşaatın başlaması için ilgili idare nezdinde
bir takım mimarlık hizmetlerini yerine getirmektedir.
Ancak bu aşamadan sonra zaman zaman herhangi bir
sebeple iş sahibinin başka bir mimarla anlaşması veya
projeyi çizen mimardan izin almaksızın, bu mimarın
adıyla ve bazı değişiklikler yapmak suretiyle idareye
sunması ve ruhsat alarak inşaata başlaması söz konusu
olabilmektedir. Bu halde, eser sahibi olan ilk mimarın
eser üzerinde adının belirtilmesi ve eserde değişiklik
yapılmasını menetme hakları ihlal edilmektedir.

Bunun yanı sıra, mimarlık projesinin değiştirilmesinin
gerekmesi halinde, değişikliğin zorunlu olup olmadığının
değerlendirilmesi gerekir. Proje değişikliği imar planı
değişikliği veya ilgili mevzuatta yapılacak bir
değişiklikten veya inşaat alanında öngörülemeyen ya da
değişikliği zorunlu kılan bir halin meydana gelmesi
halinde değişikliği zorunlu olduğu kabul edilecektir.
Ancak, bu durumda da değişiklik yapmak üzere, eser
sahibi mimarın davet edilmesi gerekir. Mimarın projede
değişiklik yapmayı reddetmesi veya değişiklik için fahiş
bir ücret talep etmesi halinde yukarıda belirtilen
zorunluluğun meydana geldiğinden bahsedilebilecek ve
değişikliğin başka bir mimar tarafından yapılabileceği
kabul edilebilecektir.

Mimarlık projesinde değişiklikler uygulamada farklı
şekillerde ortaya çıkabilir. Bir olayda mimar iş sahibinin
isteği üzerine bir proje çizmiş ve inşaatın başlaması için
ilgili idare nezdinde bir takım mimarlık hizmetlerini de
yerine getirmişken, iş sahibi başka bir mimarla anlaşarak,
aynı projeyi yeni anlaştığı mimarın adıyla ve üzerinde
bazı değişiklikler yaparak idareye sunmuş ve ruhsat
alarak inşaata başlamıştır. Bu durumda eser sahibinin,
eseri üzerinde adının belirtilmesi ve eserde değişiklik
yapılmasını menetme hakları ihlal edilmiştir.[12]

7. Projede İzinsiz Değişiklik Yapılması Halinde
Başvurulabilecek Yasal Yollar

Mimarlık projelerinde eser sahibinin izni alınmaksızın
zaman zaman değişiklikler yapıldığı görülmektedir.
Yapılanbu değişiklikler eser sahibinin ihlal edildiği
anlamına gelmektedir. FSEK’te ilgili maddelerde
belirtildiği gibi eserdedeğişiklik yapma hakkı yalnızca
eser sahibine aittir. 

Eser sahibinin izni olmaksızın yapılan değişiklik sonucu
ihlal olan hak, eser sahibinin manevi haklarındandır.
Dolayısıyla manevi hakkı ihlal edilen eser sahibi, bu hakkı
ihlal edene karşı manevi tazminat davası açabilir
(FSEK.m.70). Ayrıca projesi izinsiz değiştirilen mimar,
yine FSEK’in 70. maddesi uyarınca değişiklik sebebiyle
kötü bir isim yapar ve kendisine artık iş edinemez hale
gelirse maddi tazminat talebiyle dava açabilecektir.

Eser sahibi, eserinde değişiklik yapılmasını önlemek
amacıyla tecavüzün men’i davasını (FSEK.m.66,67) da
açabilir. Örneğin mimarî projede henüz değişiklik
yapılmamış olmakla beraber, değişiklik yapılma tehlikesi
varsa, tecavüzün men’i davası açılabilir (FSEK.m.69).
Esere bir tecavüz yapılmış ve bu tecavüz sürmekteyse,
tecavüzün ref’i davası da açılabilir42. Örneğin mimarî
projede değişiklik yapılmış ve yapılan değişikliğe göre,
binanın yapılması sürüyorsa, bu dava açılabilir. Bu dava
ile birlikte, değiştirilen eserin eski hale iadesi de talep
edilebilir. Ancak eser sahibin bu talep hakkı yukarda
açıklandığı gibi, Kanun’un 67/IV b. 2 hükmüne göre
"toplumun veya malikin haklarını esaslı surette haleldar
etmemesine" bağlı tutulmuştur.

8. SONUÇ

Mimari projeler, Fikri Sınai ve Eserler Kanunu’nda geçen
diğer birçok ilim ve edebiyat eserleri gibi koruma
altındadır. Koruma altındaki bu projeler, kanunda sayılan
tıpkı diğer ilim ve edebiyat eserleri gibi insan
yaratıcılığının ve zekasının bir ürünüdür. Öte yandan
mimari projeler, kanunda sayılan eser türleri gruplarının
içerisinde farklı farklı şekilde konumlandırılmıştır. Buna
göre, bir mimari proje eğer estetik özellik taşıyorsa güzel
sanat eseri, estetik özellik taşımıyor fakat öğretici
nitelikteyse ilim ve edebiyat eseri sayılmaktadır. Fakat
projenin sıfatı ne şekilde konumlandırılsa
konumlandırılsın telif hakkının varlığından söz edilir. Söz
konusu telif hakkı ise mali ve manevi olarak kendi
içerisinde birtakım yetkiler içerir. Telif hakkın devrinde
ise, kural olarak, adi yazılı şekilde yapılması gerekse de
buna ilişkin istisnaları mevcuttur. Öte yandan, mimarlık
projeleri ve eserlerinin değiştirilmesi uygulamada birçok
hukuki ihtilafa sebebiyet vermektedir. Bu hususta
anlaşılması gereken en temel nokta, söz konusu
değişiklik yapma hakkının münhasıran eser sahibine ait
olduğudur. Eğer ki eser sahibinin izni olmaksızın projeler
ve eserler üzerinde değişiklik yapılması halinde eser
sahibinin buna ilişkin yasal yollara başvurma hakkı
haizdir.
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Bu egzotik ve farklı kültür mimariye kadar her alanda
karşılaştığımız bir kültür/moda haline gelmiştir. Zaten
oryantalizmle doğru orantıda, hemen hemen aynı
dönemlerde karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da moda olan
Alla Turca akımının etkisi ile Türk kültürünü,
enstrümanlarını ve müziğini yakından tanıma fırsatı
bulan Mozart’ın, özellikle Mehter Müziği’nden etkilendiği
ve Milli Alman Operası’nın ilk mükemmel eseri sayılmakla
tarihi bir değer taşıdığını gözlemlediğimiz Saraydan Kız
Kaçırma Operası’nda, bu etkileri yansıttığı
anlaşılmaktadır. Mozart yirmi altı yaşında Saraydan Kız
Kaçırma Operası’nı çıkarmasıyla ünlü bir opera bestecisi
olmuştur. Bu operanın Mozart’ın ilk hiti olduğunu pek
tabii söyleyebiliriz. Çünkü Viyana Klasikleri arasında
hiçbir sanatçı opera sanatının geleceğini onun kadar
etkileyememiştir. 

Dipnotlar

[12] Yücel Tunç, Müjgan, “Mimarlık Projeleri ile Mimarlık
Eserleri ve Bunlar Üzerinde Değişiklik Yapılması”, İstanbul
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2, İstanbul 2015,
s.194

Ertaş, Şeref/ Gökyayla, Emre: “Mimari Projeler Üzerindeki
Telif Hakkı”, Seyfullah Edis Armağanı İzmir, 2000, s. 407

Yücel Tunç, Müjgan, “Mimarlık Projeleri ile Mimarlık Eserleri
ve Bunlar Üzerinde Değişiklik Yapılması”, İstanbul Medipol
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2, İstanbul 2015, s.190

https://hansu.av.tr/tr/mimari-projeler-ve-telif-
hakki/Formun Üstü

Gürkaynak, Gönenç/ Karaoğlan, Ceyda/ Gönen, Coşku,
“Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik
Yapılmasını Önleme Hakkı”, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,
İstanbul 2014, sa.38, s. 7

CHERPĠLLOD Ivan/ DESSEMONTET François, “(Mimari
Eserlerde) Fikri Haklar”, s. 395, bkz. “Les Droits d’auteur”, in.
Peter GAUCH/Pierre TERCİER, Das Architektenrecht-Le
Droit de l’Architecte, Fribourg 1995, s.405-428

KAYNAKÇA

19. yüzyılda Avrupalıların doğuya olan ilgisi artmıştır.
Öyle ki Osmanlı Devleti’nin askeri politikaları ve
kapladığı alan öyle büyüktü ki insanlar da merak eder
oldular. Avrupa operalarında Türk imgesine yer
verilmesi, yine 19. yüzyıla uzanan tarihi süreç içinde
Avrupa ve Türk Devletleri’nin sosyal, siyasal, askeri ve
kültürel ilişkiler sonucu doğurmuştur. 

Osmanlı ordularının II. Viyana Kuşatması’nda bozguna
uğraması ile Avrupalılar tarafından tehdit edici olarak
algılanan düşman, ‘’Farklı’’ bir kültüre sahip
olduğundanAvrupalılar tarafından ilgi çekiciydi. Müzik
içerisinde kökleşen Alla Turca sadece müzik içerisinde
yaygınlaşanbir kavram olsa da kadınların giyim
kuşamlarına kadar bir moda haline (Turquerie) geldiğini
de söyleyebiliriz.

MOZART'IN İLK HİTİ:
"SARAYDAN KIZ
KAÇIRMA"
İpek KILIÇ 

Bunu biraz daha ayrıntılı açıklamamız gerekirse eğer;
Klasik dönemin “Viyana Klasikleri” olarak da adlandırılan
üç büyük bestecisi, Joseph Haydn (1732-1809),Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) ve Ludwig van Beethoven
(1770-1827)’dır. Beethoven Klasik ve Romantik dönem
arasında bir köprü olarak tanımlanmış, 1790’dan 1830’a
dek uzanan ve “Beethoven Çağı” olarak adlandırılan bu
dönemde senfoni, piyano, keman ve çello için konçerto- 
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lar, piyano sonatı ve birçok oda müziği eserleri ile ön
planda olmuştur. Haydn ise, en çok oratoryoları ile
beğenilmiş ve Mozart ile birlikte dönemin en önemli çalgı
müziği biçimi olan üç bölümlü  sonat  formunu  yeniden 
 düzenleyip,  dört  bölümden  oluşan  "klasik  sonat"
formuna dönüştürmüşlerdir. Klasik sonat, hızlı bir birinci
bölüm, ağır tempolu bir ikinci bölüm, bir menuet[1] olan
üçüncü bölüm ve hızlı bir son bölümden oluşmuştur.
Sonat[2] formu Haydn’la birlikte gelişmeye başlamış,
Mozart ile birlikte de zenginleşmiştir. Mozart’ı, I.Viyana
Okulu ekollerinden olan çağdaşları Joseph Haydn ve
Ludwig Beethoven’dan ayırt eden en önemli özelliği
opera sanatındaki üstün yaratıcılığıdır. 

W. A. Mozart’ın Türkleri konu alan yapıtı Saraydan Kız
Kaçırma Operası, sanatçının hayatı boyunca sahnelenen
operaları arasında, en başarılısı olmuş, 16 Temmuz 1782
yılında Viyana’da büyük bir başarı ile ilk kez izleyici
karşısına çıkmıştır. Gottlieb Stephanie’nin metnini
yazdığı opera, Türk enstrümanları ve müziğinden büyük
etkiler taşımaktadır. Viyana’ya kadar ulaşan mehter
birliklerinden etkilenen besteci, Türk Müziği’nin, ritmik,
ezgisel ve tınısal özelliklerini vurgulamak amacı ile bu
eserin orkestrasına büyük davul, zil, klarnet, üçgen[3] ve
gibi enstrümanlar ekleyerek kendi anlayışına göre yeni
bir opera stili yaratmıştır.

Avrupa‘da 19. yüzyıl itibaren 200‘ü geçkin Türkleri konu
olan operalar yazılmıştır ve çoğunun konusunu Osmanlı
padişahları, onların yaşam tarzları ve harem olayları
oluşturmaktadır. En çok operalara konu olan padişahlar
arasında Kanuni Sultan Süleyman (20 kez), Timur'la olan
savaşından dolayı I. Beyazıt (15 kez), Fatih Sultan Mehmet
(10 kez), Sultan İbrahim, II. Ahmet ve II. Osman
bulunmaktadır. Padişahların yanı sıra operalara konu
olan Vezir-i azamlar da bulunmaktadır.  Vezir-i  azam 
 Kara  Mustafa‘yı  konu  alan  ―Kara  Mustaphaǁ
operasının  en  büyük özelliği, 2. Viyana Kuşatmasını
anlatması ve kuşatma daha bitmeden sahnelenmesidir.
Johann Wolfgang Franck‘ın yazdığı bu eser zamanında
büyük ilgi ve rağbetle karşılansa da sonradan partitürler
kayıplara karışmış, eserin bazı aryaları kalmıştır.[4] 

Saraydan Kız Kaçırma’nın konusu; Belmonte adlı bir
İspanyol soylusunun, uşağı Pedrillo ile birlikte, sevgilisi
olan Konstanze'yi ve onun İngiliz hizmetkarı Blonde'yi
tutsak olarak bulundukları Selim Paşanın Akdeniz
kıyılarındaki sarayından veya yazlık köşkünden ve
Paşa'nın harem bekçisi olan Osminin elinden kurtarmak
için yaptığı girişimlerdir. Saraydan Kız Kaçırma Operası
ile Mozart bugüne kadar Avrupalıların gözündeki kötü,
barbar ve acımasız Türk imajını değiştirerek, Selim Paşa
karakterindeki insan sevgisini vurgulayan bir anlayış ile
‘gönlü yüce Türk’ ya da ‘bağışlayıcı Türk’ imgesini
pekiştirmiş ve Singspiel5 türünün de etkisi ile Selim
Paşa’ya konuşma rolü vererek bu karakteri daha da
önemli bir hale getirmiştir.

Müzik Profesör’ü Mutlu Torun’unun bir röportajından
Saraydan Kız Kaçırma üzerine yorumu,

"Kendisinden önceki müzisyenler ya kiliseye intisap ediyor
yahutta bir prens ya da bir kralın yanında yaşıyor. Mesela
Haydn, Kont Eskinazi ve ailesinin yanında yaşıyor.
Oradaki hizmetliler ve temizlikçiler ile aynı muameleyi
görüyor ve servis kapısından girebiliyor. Fakat buna
mukabil eser bestelemek için çok imkânı var. Kont ondan
bir parça istiyor, orkestra hazır, hemen yapılıyor,
dinleniyor vs...

Mozart bu sisteme karşı isyan ediyor ve bu sistemde
yaşamak istemiyor. Bu sistemde yaşamak istemediği için
parayı nereden kazanacak: Konserlerden. O zamanlarda
konserlerde sıralar kiralık ve o zamanki sistem her ne
olursa olsun Mozart, diğer bestecilere nazaran müziğini
herkese beğendirmek zorunda. Haydn öyle değil. Kont
Eskinazi beğense tamam olacak, Saksonya-Weimar dükü
beğenirse Bach memnun olacak. Mozart zaman zaman bu  

Saraydan Kız Kaçırma’nın �lk af�ş� (1782)

Mozart’ın bu ünlü operası 16. yüzyılın ortasında Selim
Paşa’nın köşkünde geçen bir hikâye üzerine kuruludur.
Eser, merak konusu olan Osmanlı yaşayışını, saray ve
harem konularını gözler önüne sermiştir. Alman
İmparatoruII. Joseph devrinin siyasal havası içinde ve
Türk-Alman ilişkilerinin en çetin döneminde kaleme
alınmıştır.
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sistemin bir parçası olmak istiyor fakat pek beceremiyor
galiba. Mozart bir opera yazdığı sırada bu operanın da
herkes tarafından sevilmesi, onun bir yandan da hayatını
idam ettireceği parayı kazanması bakımından gerekli. Bir
toplulukta kendisinin beğenilmesini istiyor. Yazdığı şeyleri
insanların sevmesi lazım ki paza kazansın, öyle ki tam o
dönemde Alla Turca modasıvar.

Bu eserin Türk Motifleri’nin ve Alla Turca stili incelerken
dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, bir Türk’ün
gözünden değil de bir batılının gözünden Türk Müziği’nin
nasıl algılandığı. Mozart bu eseri yazdığı sırada Türkiye’de
de sahnelenecek bu opera diye düşünmüyordur, tahmin
ediyorum. Bu eser Avrupa’da dinlenecektir, dolayısı ile bu
operayı Avrupa’da Avrupalılar’ın müzik diliyle yapması
son derece normaldir. Ayrıca şunu da tahmin edebiliriz:
bazı besteciler oturup nasıl Türk Müziği’ne benzetebilirim
diyerek kurgular. Fakat Mozart, operanın Türk Müziği
bölümlerini besteler iken, hiç kurgulamadan direkt yazıyor
olmalı. Çünkü Mozart’ın öyle bir yaratılışı var, bu onun
doğal yönü ve dehasıdır."

Yapılan eser analizleri sonucunda Mozart‘ın ̳Türk konulu‘
eserleri kronolojik olarak aşağıda sunulmuştur:

1.  “Le gelosie del seraglio” KV Anh. 109/135a (1772)
2.  Violin Concerto No:5 in A DUR, KV219 (1775)
3.  Zaide, Singspiel KV344 (1779-1780)
4.  “Die Entführung aus dem Serail” KV384(1782)
5.  Piano Sonata No:11 in A DUR, KV331 (1783)

Ayrıca Mozart’ı konu alan Amedeus (1979) Imdb top 250
film arasında 72. sıradadır.

Dipnotlar
[1] Rokoko döneminde toplantı ve balolarda çalınan danstır.
Üç büyük klasikler özellikle senfonilerinde hep
kullanmışlardır. 
[2] Sonatlar dört ana bölümlü olan piyano, keman, viyolonsel
solo çalgılarla, piyano eşliğinde yaylı ya da üflemeli çalgılardan
birine yazılan kompozisyonlardır. 
[3]Üçgen çalgı, perküsyon veya vurmalı çalgı ailesine ait olan
ve bir idiofon tipi müzik aletidir. 
[4] Feridunoğlu, Lale (2004). Müziğe Giden Yol, İstanbul:
İnkilap Kitabevi. 
[5] Singspiel bir tür Almanca müzikli dram olarak geliştirilmiş
ve günümüzde bir opera janrı olarak kabul edilmiştir.

Kurgusal Karakterlerin Telif Hakkı Koruması ile Parodi
ve Pastiş Savunmaları

Kurgusal bir karakter kendi başına telif hakkı olan bir
eser olarak korunabilir mi? Eğer öyleyse, test nedir  ve
nasıl uygulanır? 8 Haziran 2022 tarihinde verilen bir
kararda - Shazam v Only Fools The Dining Experience
and Others [2022] EWHC 1379 (IPEC) - Fikri Mülkiyet
Yüksek İhtisas Mahkemesi "evet" yanıtını verdi ve Avrupa
Birliği yasalarından türetilen yönergeleri uyguladı.

Only Fools and Horses 1981 ve 1991 yılları arasında
yayınlanmış 2003 yılına kadar da noel özel bölümleriyle
de yoğun ilgi görmüş; ana karakteri Derek "Del Boy"
Trotter isimli bir işportacı  olan başarılı bir BBC TV
dizisidir. Bu TV dizisini bir nevi nazara alarak 2019
yılında “Only Fools The (Cushty) Dining Experience”
isimli interaktif bir oyunun gösteriye sunulmasıyla telif
hakkına ilişkin söz konusu uyuşmazlık meydana geldi.
Gösteride, izleyiciler bir barda Only Fools and Horses
dizisi karakterleriyle yemek yemekte ve gösteriye dahil
olma imkanı bulmaktaydı.

Huzurdaki uyuşmazlıkta davacı konumunda olan, Only
Fools and Horses dizisinin hayatını kaybetmiş senaryo
yazarının mülkiyetinde ve mirasçılarının idaresinde olan
Shazam Şirketi, ilgili gösterinin oynanmasının akabinde
2018 yılında davalılara avukatları aracılığıyla bir bildirim
göndererek, Only Fools The (Cushty) Dining Experience
isimli interaktif oyunun Shazam Şirketine ait olan fikri
mülkiyet hakkını ihlal ettiğine yönelik ihtarda bulundu.
Devamında 2019 yılında Yüksek Mahkeme’de başlayan
yargılama süreci, bir sonraki yıl Fikri Mülkiyet Yüksek
İhtisas Mahkemesi’nde devam etti. Shazam Şirketi, Only
Fools and Horses dizisi senaryosunda; diziye ait jenerik ve
açılış müziklerinde ve karakterlerde telif hakkının
gündeme geleceğini ileri sürdü. 

SHAZAM V ONLY FOOLS
THE DİNİNG EXPERİENCE
AND OTHERS (2022)
Stj. Av. Türkü Gülce MOLLA 
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Yinelenen ifadeler kullanarak satış yapmak,
Sofistike bir hava yaratmak için Fransızca kullanmak,
Sürekli iyimserlik,
Tehlikeli işlere girişmek,
Başka karakterler için sık sık fedakarlık yapmak.

Ana karakter olan Del Boy incelenirken şu hususların
kişilik anlamında temel oluşturduğu ve telif
hakkıkapsamında korunması gerektiği belirtildi:

Karakter bakımından telif hakkı korumasının bu şekilde
gündeme gelmesiyle, Yargıç Kimbell QC Del Boy
karakterinin edebi veya tiyatral bir eser olarak korunup
korunmayacağına yönelik karar vermek durumunda kaldı,
korunması gerektiği takdirde davalıların önemli bir alıntı
yoluyla ihlalde bulunduğu söz konusu olacak ve 1988
tarihli Telif Tasarım ve Patent Yasasının 30A bölümüne
başvurulabilecekti.

Del Boy Karakteri için Telif Hakkı Koruması

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Avrupa’daki birçok
düzenlemenin aksine, İngiltere’de korunabilir eserler
sınırlı olarak düzenlenmiştir. Yargıcın gözlemlediği gibi,
İngiliz İçtihat Hukukunda veya yorumunda dramatik veya
edebi eserde yer alan birkaraktere ilişkin telif hakkının
söz konusu olup olmayacağı- olduğu var sayılsa dahi
hangi şartlar altında bunun gerçekleşeceğine ilişkin
şaşırtıcı derecede az çalışma mevcuttur. Bu nedenle
Yargıç, Marleasing Kararı - Cofemel davasındaki Avrupa
Birliği Adalet Divanı kararı - uyarınca Del Boy
karakterinin yazarın kendi fikri yaratımı doğrultusunda (i)
orijinal olup olmadığını ve (ii)  tanımlanabilir olup
olmadığını dikkate alarak meseleye hassasiyetle ilk elden
yaklaşılması gerektiği kanaatine vardı. Bu iki aşamalı test
sonucunda Yargıç, Del Boy’un orijinal ve senaryolarda
ayırt edilebilir bir eser olduğu yönünde karar verdi. Bu
karar, Alman Federal Adalet Divanı'nın Pippi
Longstocking davasındaki kararı ve ABD'deki 3. Dairenin
Sherlock Holmes karakteriyle ilgili kararı da dahil olmak
üzere, diğer ülkelerdeki karakter telif haklarıyla ilgili
kararlarla da tutarlıdır. Kategorizasyonla ilgili olarak ise
Yargıç, "Del Boy AB hukuku kapsamında korunabilir bir
eserse, korunan İngilizce eserlerin sınırlı listesinin
amaçları doğrultusunda bir edebi eser kavramı altına
uygun şekilde dahil edilebileceği" ve bunun "Telif Tasarım
ve Patent Yasasına ilişkin herhangi bir zorlama yorumu
gerektirmediği" sonucuna varmıştır. 

Telif Hakkı İhlali

Telif hakkının Del Boy için söz konusu olacağı yönünde
karar veren Yargıç, tensiben ihlal sorununa döndü ve
"Davalılar tarafından  telif hakkının ihlal edildiğine dair
kanıtların güçlü ve açık olduğunu" tespit etti. Daha sonra,
Telif Tasarım ve Patent Yasasının 30A Bölümünün
uygulanabilir olup olmadığı hususu analiz edildi ve
davalılar tarafından söz konusu olup olmayacağı hususu
tartışıldı. Birincil argüman, Davalıların eyleminin parodi
istisnasının - alternatif olarak pastiş istisnası-
uygulanması için uygun olacağıydı. Yargıç, eldeki
kullanımın bir parodi olarak kabul edilip edilemeyeceği
sorusuna geçmeden önce iki aşamalı test hakkında
oldukça uzun bir tartışma sağladı. Mahkeme, Deckmyn
Kararı’ndaki Avrupa Birliği Adelet Divanı kılavuzuna atıfta
bulunarak. sadecetaklidin (bir komedi eserinin) parodi
oluşturmak için yeterli olmadığı sonucuna varmıştır.
Bunun yerine pastişin uygulanıp uygulanamayacağı
sorusuna dönen mahkeme, böyle bir savunmanın
uygulanmasını da reddetti.

Bu karar, karakterlerin telif hakkı korumasını
destekleyen herkes için hoş bir haber. Önemli ve doğru
bir şekilde Yargıç, telif hakkı varlığını, yani bir 'eserin'
orijinal olup olmadığını ve bir eser olup olmadığını
belirlemek için Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından
zorunlu kılınan iki aşamalı  testi uygulamıştır.

Yargıç Kimbell QC, HHJ Hacon'un Cofemel sonrası ilk
Birleşik Krallık kararı olan Response Clothing'te yaptığı
gibi,-işbu uyuşmazlık çözümüne konu Avrupa Birliği
Adalet Divanı kararı sonucu verilen ilk karar- Birleşik
Krallık yasalarına göre sınırlı kategoriler sistemini açıkça
sorgulamasa da, karar asıl sorunun resmi bir soru
olmadığını gösteriyor: Kategorizasyon değil, bir
'nesnenin' her şeyden önce orijinal bir eser olarak kabul
edilip edilemeyeceği.

KAYNAKÇA

Eleonora Rosati Thursday, 9 Haziran 2022, “UK court
discusses copyright protection of fictional characters
anddefences for parody and pastiche”,
https://ipkitten.blogspot.com/2022/06/uk-court-
discusses-copyright-protection.html

Fotoğraflar: https://ipkitten.blogspot.com/2011/08/who-
is-merpel.html 
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discusses-copyright-protection.html 

https://www.blogger.com/profile/05629420303968805446
https://ipkitten.blogspot.com/2022/06/uk-court-discusses-copyright-protection.html
https://ipkitten.blogspot.com/2022/06/uk-court-discusses-copyright-protection.html
https://ipkitten.blogspot.com/2011/08/who-is-merpel.html
https://ipkitten.blogspot.com/2022/06/uk-court-discusses-copyright-protection.html


K A S I M  2 0 2 2 ,  1 .  S A Y I

KASIM AYI YAZARLARIMIZ
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