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GĠRĠġ 

 

Ünlü Alman filozof Nieztche “Dünyayı gerçeklik değil, güzellik kurtaracaktır.” demiş ve  

dünyada güzelliği temsil eden en büyük değerin de sanat olduğunu belirtmiştir. Gerçi belirttiği 

bu cümleyi onun felsefesine göre değerlendirdiğimizde her ne kadar farklı bir görüş açısı çıksa 

da kanaatimce sarfetmiş olduğu bu cümleyi kendi felsefesinin derinliklerine girmeksizin 

olduğu gibi yorumlamak bize daha iyi bir perspektif kazandırmış olacaktır. Hakikaten de 

bugün dünyada insanların yarattığı en güzel şeylerin başında sanat ve ürünleri gelmektedir. Bu 

ürünlerin arasında her ne kadar ayırım yapmak doğru olmasa da müzik, bence en güçlü ve en 

önemli yeri teşkil edenlerden biridir. Şunu itiraf etmeliyim ki; beni bugüne kadar hayata 

bağlayan en önemli şeylerin başında müzik gelmektedir. Küçük yaşlardan beri müziğe olan 

ilgimin her geçen gün artması, takip ettiğim, bir çok radyo programı, iyi bir dinleyici ve iyi bir 

müzik arşivi sahibi olmama yol açmış bulunmaktadır. Müzik öncelikle insanların duygularının 

paylaşım aracıdır. Bu paylaşım insanları birbirine yaklaştırır, kaynaştırır. Toplumun kültürünü 

yansıtan ve dışa vuran en temel öğelerin başında müzik gelir. Müzik insanların barışa giden 

yolda en güçlü yardımcısı ve destekçisidir. Bence bu anlamda müziğin önemi dünyada tam 

olarak anlaşılmamaktadır. Bugün dünya barışı için yapılan bestelerin sayısı yok denecek kadar 

azdır. Belki bir takım çevreler müziğin bu barış yolunu insanlara göstermesini 

istememektedirler. Çevremizde yaşanan olaylar da kanımca bunun bir göstergesidir. Sevgi 

üzerine yapılan bestelerin yerini de bugünlerde ne idüğü belirsiz hiçbir mesaj ve içeriğe sahip 

olmayan müzik ritmi ve olgusundan uzak parçalar almaya başlamıştır. Dolayısıyla müzikle ilk 

çağlardan beri haşır neşir olmuş insanoğlu ne yazık ki bugün müziğin yozlaşmasına da tanıklık 

etmektedir. Bu nedenle bir besteciye ve söz yazarına düşen en önemli görevlerin müzik gibi 

büyük öneme ve güce sahip bir değeri kullanarak insanlara olumlu ve güçlü duygular 

verilmeye çalışılması ve bu sayede insanların kaynaşma ve bir takım erdemleri anlamasına 

yardımcı olunması olduğu kanaatine sahibim.  

 

İnsan hakları evrensel beyannamesinde her insanın kendi sanatsal yaratımlarından 

yararlanmaya hakkı olduğu açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla fikri hakların en 

önemli insan haklarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Müziğin de sanatsal bir yaratım olduğu 

ve yukarıda açıklanan önemi dikkate alındığında korunması ve eser sahibine tecavüzlere karşı 

bir takım haklar bahşedilmesi gerekir. Müzik eserleri bugün ülkemizde 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu tarafından korunmaktadır. Peki eser, müzik eseri bu kanun lafzında ne 

demektir? Müzik eserlerinin bugün uygulamada yeterince korunmakta olduğunu söyleyebilir 

miyiz? Pratikte yaşanılan sorunlar nelerdir? Bu makale sayılan bu hususlar hakkında bilgi 

verme amaçlı olarak kaleme alınmış olup, sorunların çözümünde izlenebilecek yollar 

konusunda öneriler sunmaktadır.  
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1.ESER NEDĠR? 

 

1.1. Genel Olarak 

 

Fikri hukukta en önemli konulardan birisi bir yaratımın eser sayılıp sayılmayacağı hususudur. 

Çünkü buna göre eser vasfına sahip olan bir yaratım hukuken  korunabilme vasfına da sahip 

olacaktır. Biz hukukçular olarak önümüze gelen bir olayda veya bir eserin korunması ile ilgili 

olarak bir lisans anlaşması yapma durumu ile karşı karşıya kaldığımızda öncelikle önümüzde 

olan yaratımın bir eser vasfında olup olmadığını kavramak ve ona göre hareket etmek 

zorundayız. 

Medeni Kanunumuz, iktisadi değer taşıyıp şahıslarca hukuki işlemlere konu yapılabilen malları 

taşınır  ve taşınmaz mallar olarak düzenlemiştir. Burada söz konusu olan maddi mallardır. 

Gayrı maddi mallara gelince bunlar, yaratıcı insan zekasının ürünü olup, üzerinde cisimlendiği 

maddi mallardan ayrı bir hukuki varlığa ve iktisadi değer sahip olan mallardır.
3
   

Gayrı maddi mallar üzerindeki haklar, inhisarı haklardandır. Yani sahiplerine üçüncü kişilerin 

bu mallardan yararlanmalarına engel olabilme yetkisi verirler. İnhisarı haklar bütün üçüncü 

kişilere ileri sürülebildikleri için bunlar mutlak haklardandır. 

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser “Sahibinin 

hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat,musiki güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan 

her nevi fikir ve sanat mahsulleridir” denmektedir.  

 

O halde yukarıda belirttiğimiz tanımdan sayılan fikir ve sanat mahsullerinden eser sahibinin 

hususiyetini taşıyanların eser vasfına haiz olacağını anlamaktayız. Yani kanunumuza göre bir 

fikir ve sanat mahsulünün eser olarak kanunumuza göre kabul edilip koruma altına 

alınabilmesi için; 

 

 Eser sahibinin hususiyetini taşıması ve 

 Kanunda sayılması gerekmektedir. 

 

Yukarıda sayılan şartlardan da anlaşılacağı üzere eser vasfına haiz olma şartları sınırlıdır. Eser 

sahibinin hususiyetini taşıyan ve 5846 sayılı Kanun’da sayılan şeyler eser olarak 

nitelendirilebilir. Kural olarak bir fikre haiz olmasına rağmen yukarıda sayılan şartlar altında 

eser vasfına sahip olmayan şeyler 5846 sayılı Kanun lafzı altında korunmayacaktır. Bunda 

amaç sadece toplumun kültürünün ve bilgi seviyesinin gelişimine yardımcı olacak şeylerin 

korunma altına alınmak istenmesi bu vasfa haiz olmayan şeylerin koruma dışı tutulmasıdır. 

Aksi takdirde rasgele meydana getirilen ve toplumun kültürü ve bilgi dağarcığına bir katkıda 

bulunmayacak fikri ürünlerin korunması hem çok zor hem de gereksiz olacaktır. 

Fikir ve sanat eserlerinde  üretilen ürünün marka, patent, endüstriyel tasarıma ilişkin sınai 

haklarda olduğu gibi yeni ve sanayiye uygulanabilir olması veya ticarete elverişli olması gibi 

bir şarta gerek yoktur. Sanat Eseri kendisini meydana getiren cismani unsurlardan ayrıdır ve 

yaratıldığı anda onu yaratana ait olur. Yine sınai haklarda olduğu gibi illa belli bir makama 

                                                 
3
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tescili zarureti bulunmamaktadır.
4
 Bir fikir ve sanat ürününde özelliğin ve dolayısıyla eser 

niteliğinin tespiti için, kural olarak sahibinin sarih veya zımni açıklaması da aranmaz. Bazen 

bir eser vücuda getirilmesi amaçlanmadığı halde, ortaya çıkan fikir ürününde bu nitelik 

bulunabilir; yayımlanması düşünülmeden kaleme alınan ve sonradan büyük bir edebi değer 

taşıdığı anlaşılan mektuplar veya hatıratlar gibi. Burada fikri ürünün, sahibinin özelliğini 

taşıyıp taşımadığı ve eser sayılıp sayılmayacağı, yazarın arzu ve iradesine değil, objektif 

verilere göre tespit olunacaktır.
5
  

Uluslararası Sözleşmelerde eser kavramının ayrıntılı bir tanımının yapılmasına gerek 

duyulmadığı görülmektedir. Bern Sözleşmesi’nde de eser kavramının tanımı yapılmamakla 

birlikte, eser türlerinin sayıldığı 2 nci maddesinde, eserlerle ilgili olarak değişik paragraflarda 

iki önemli nitelikten söz edilmektedir. Bu niteliklerden ilki, eserlerin özgün (orijinal) olmasıdır 

(Brüksel 2/2, Paris 2/3). Eserler için öngörülen ikinci nitelik ise eserlerin yaratıcı düşünce 

ürünü olmasıdır (Brüksel 2/3, Paris 2/5). Evrensel Sözleşmede ise önsözde eserlerin insanların 

düşünce ürünlerinden, insan aklının emeğinden söz edilmektedir. 

Bern Sözleşmesinde ayrıca yaratıcı düşünce ürünü özgün eserlerin türleri sayılmıştır. 

Sözleşmenin ikinci maddesinde edebiyat ve sanat eserleri tanımı içinde, genel ve ayrıntılı bir 

sıralama yapılmaktadır.  

“Edebiyat ve Sanat eserleri deyimi, ifade edilen şekli ne olursa olsun, edebiyat, bilim ve sanat 

alanındaki kitaplar, dergiler ve diğer yazılar, konferanslar, kitaplar, vaazlar ve eserler ve 

gösteri eğlenceleri, sözü veya sözsüz müzik kompozisyonları, sinema tekniğine benzer bir 

yöntemle ifade edilen sinema eserleri, çizim, sulu ve yağlı boya resim, mimarlık, 

heykeltıraşlık, oymacılık ve taş basma eseleri, fotoğraf tekniğine benzer bir yolla elde edilen 

fotoğraf eserleri, uygulamalı sanat eserleri, resimlendirmeler, haritalar, planlar, krokiler ve 

coğrafya, topografya, mimari ve bilimsel boyutlu eserleri gibi bütün ürünleri içerir.”  

Madde ile ayrıca, çeviriler, işlemeler, müzik düzenlemeleri ve edebiyat ve sanat eserlerindeki 

diğer değişimler, ansiklopediler ve antolojiler gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden oluşan ve 

düşünce yaratıcılığı sonucu olan edebiyat ve sanata eserleri derlemelerinin de özgün eser 

üzerindeki haklara zarar vermeksizin, özgün eser olarak ortaya konulacakları da 

öngörülmüştür. 

1.2. Eser Vasfı ve Özellikleri 

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630 Sayılı Yasayla değişik 1b maddesinin 

(b) bendinde  eser: “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar 

                                                 
4
 Konu ile ilgili olarak 5846 sayılı Kanun’da 4630 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle Sanat Eserleri’nin de tescili 

mümkün hale getirilmiştir ve bu konuda hazırlanan bir yönetmelik taslağı bulunmaktadır. Fakat bu durum sadece 

sanat eseri sahibinin eser üzerinde mülkiyet hakkını ispat açısından kolaylık sağlaması için getirilmiş bir  

düzenlemedir. Yoksa hakkın kazanılması tescile bağlı olmayıp, yaratımla kazanılmaktadır. Bununla birlikte 5846 

sayılı Kanun gereğince sinema, müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ve süreli olmayan yayınların, 3257 sayılı 

Sinema,Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nu gereğince de sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshalarının 

bandrollenerek satışa sunulması zorunludur. Bunun içinse Kültür Bakanlığı’na başvurarak eser işletme belgesi 

sahibi ve bundan önce de ilgili meslek birliği aracılığıyla yapımcı belgesi sahibi olmak gerekmektedir. Bu tip 

eserlerin bandrolsüz olarak satışa sunulmaları mümkün olmayıp, 5846 sayılı FSEK anlamında suç teşkil 

etmektedir. Eser sahibinin sahip olduğu eser işletme belgesi eser sahipliğinin ispatında bir karine olarak kabul 

edilir. Fakat bu durum dahi eserin yaratımla yaratanına ait olacağı kuralını değiştirmez.  
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veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder” şeklinde 

tanımlanmıştır.  Kanunun bu hükmüne göre, eser niteliğinin tespitinde biri esasa, diğeri şekle 

ilişkin iki şarta yer verildiği görülmektedir.  

1.2.1.   Sahibinin Özelliğini TaĢımak 

Bir fikir ve sanat ürünün eser sayılabilmesi için esasa ilişkin şart, onun sahibinin özelliğini 

taşımasıdır.  

Eserin bağımsız bir fikri çalışma ürünü olması, kendisinden önce yaratılan diğer eserlerden 

istifade edilmeyeceği anlamına gelmez. Ancak bu istifade edilen, başkasının eserini gaspa 

veya kendine mal etmesine varacak ölçüde olmamalıdır. Önemli olan bu istifadenin yanı sıra, 

eser sahibine atfedilebilecek “az çok bağımsız bir fikri emeğin” bulunup bulunmamasıdır.  

Eserin yaratıcı gücünü yansıtması da, eserde daha önce duyulmamış veya görülmemiş mutlak 

bir orijinalite bulunması anlamına gelmez. Bazı fikir ve sanat eserlerinde, eserin taşıdığı 

özellik sebebiyle sahibinin derhal fark edilmesi mümkündür, fakat hukuki himaye yalnızca bu 

eserlerle sınırlı tutulamaz; aksi halde kanunun uygulama alanı çok daraltılmış olur. Nitekim 

bazı eserlerde, sözlüklerde, haritalarda, içtihat dergileri ve benzerlerinde eser sahibinin 

özelliği, kullanılan bilimsel ve teknik malzeme arasında kaybolur. Buna rağmen bu tarz 

eserlerde beliren fikri emeğin korunması gerektiği şüphesizdir ve “sahibinin  özelliğini taşıma” 

şartı var olduğu ölçüde, bunlar da eser sayılırlar.
6
 

1.2.2.    Kanunda Sayılan Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olmak 

Bir fikir ve sanat ürünün eser sayılabilmesi için yukarıda belirtilen sahibinin özelliğini taşıma 

şartı yanında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan eser kategorilerinden 

birine dahil olması gerekmektedir. 

5846 Sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1 inci maddesinde fikri ürünün 2 ile 5 inci 

maddeler arasında sayılan eser kategorilerinden olması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Doktrinde aşağıda sayılı gruplar içerisinde sayılan fikir ve sanat eserlerinin sınırlayıcı nitelikte 

olmadığı, yeni vasıfta bu gruplardan birine girebilecek türde yeni eserlerinde her zaman 

yaratılabileceği ifade olunmaktadır. 

Kanunda gösterilen eser kategorileri şunlardır: 

  1-     İlim ve Edebiyat Eserleri (md. 2) 

  2-     Musiki Eserleri (md. 3) 

  3-     Güzel Sanat Eserleri (Md. 4) 

4- Sinema Eserleri (Md.5) 

5- İşlenmeler ve Derlemeler (Md. 6) 

 

                                                 
6
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Görüldüğü üzere müzik eserleri iş bu kanunun 3. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Kanunda eser türleri yukarıda sayılan gruplar altında alt gruplara ayrılmakta ve bunlarda 

kanunda sayılmaktadır. Doktrinde baskın olan görüş bu saymanın sınırlı olmadığıdır. Eser 

grup ve alt grupları aşağıda sayılmıştır. 

 

I- İlim ve Edebiyat Eserleri (Md.2) 

 

l.Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim 

altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada 

program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; 

2.Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna 

benzer sözsüz sahne eserleri; 

3.Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf 

eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, 

coğrafya ve topografya' ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve 

şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne 

tasarım ve projeleri. 

 

II- Musiki Eserleri (Md.3) 

 

Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir 

 

III- Güzel Sanat Eserleri (Md.4) 

 

1. Yağlı ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, 

gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri 

usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit 

edilen eserler kaligrafi, serigrafi. 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar. 

3. Mimarlık eserleri. 

4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı 

ürünleri ile tekstil, moda tasarımları. 

5. Fotografik eserler ve slaytlar, 

6. Grafik eserler, 

7. Karikatür eserleri, 

8. Her türlü tiplemelerdir. 

 

IV. Sinema Eserleri (Md.5) 

 

1.Her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya 

2.Günlük olayları tespit eden filmler veya  

3.Sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, 

elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya 

sessiz,  birbiriyle  ilişkili  hareketli  görüntüler dizisi, 
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sinema eseridir.  

 

V. İşlenmeler ve Derlemeler (Md.6) 

 

Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere 

nispetle müstakil olmayan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat 

mahsulleri işlenmedir; 

 

 

1.Tercümeler; 

2.Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan 

nevilerden bir başkasına çevrilmesi; 

3.Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline 

sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait 

bir şekle sokulması; 

4.Musiki aranjman ve tertipleri; 

5.Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması; 

6.Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat 

haline konulması; 

7.Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama 

eserler tertibi. 

8.Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma 

neticesinde yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi (ilmi bir araştırma 

ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler 

bundan müstesnadır.); 

9.Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması. 

10.Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya her hangi 

bir değişim yapılması. 

11.Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve 

materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile 

okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları. (Ancak, burada sağlanan 

koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için 

genişletilemez) 
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2 .   5846 SAYILI KANUN’DA MÜZĠK ESERLERĠ 

Müzik eserleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinde “Musiki eserleri her 

nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.” ifadesiyle tanımlanmıştır. Müzik eserleri sözlü veya sözsüz 

olabilirler. Sözsüz müzik eserlerinde sadece besteler, sözlü musiki eserlerinde hem beste hem 

de güfteler musiki eseri olarak Kanun tarafından korunurlar. Ancak güftede edebi bir özellik 

varsa ilim ve edebiyat eseri olarak da korunurlar
7
 Müzik eserleri hem zekaya hem de duyguya 

hitap etmeleri bakımından ilim edebiyat eserlerinden; görmekle değil işiterek duyguya hitap 

etmeleri bakımından da güzel sanat eserlerinden ayrılır.
8
 Yukarıda yapılan açıklamalar 

ışığında müzik eserini şu şekilde tanımlayabiliriz; müzik eserleri bir düşünceyi duyguyu, sesle 

ifade eden ve duyma yoluyla algılanan ürünlerdir. Her türü ile kompozisyon, opera, operet, 

senfoni, keman piyano, veya diğer sazlar için parçalar, ilahiler şarkılar, ve türküler, musiki 

eserlerini oluşturur.
9
  

Musiki eserlerinde korumanın konusu sadece işitme duyusuna hitap eden ve eserin ifade aracı 

olan sestir. Şayet eserde aynı zamanda görme duyusuna hitap den unsurlar ve özellikler de 

varsa, o takdirde bunlar da ayrıca korunurlar. Mesela, bir bale eserinde bestenin musiki eseri 

olarak, dans bölümlerinin de sözsüz sahne eseri olarak korunması söz konusudur.
10

 

Musiki eserlerinde ifade aracı, sestir. Seslerin birer müzik aletinden, elektronik araçlardan, 

veya insan gırtlağından çıkması, seslerin güzel veya çirkin olması, eseri musiki eseri olarak 

nitelendirmekte önem taşımaz. Meydana getirilen eserin yukarıda da açıklandığı üzere onu 

yaratanın yani eser sahibinin hususiyetini taşıması gerekir, tabiatta zaten mevcut olan seslerin 

tespitine yönelik bir çalışma musiki eseri olarak korunamaz. Bir başkasına ait bestenin 

seslendirme yoluyla  veya çalınarak  icra edilmesi halinde bu seslendirme ne kadar ustaca 

olursa olsun musiki eser olarak  korunmaz. Bu durumda sadece FSEK. m. 80. vd. uyarınca 

“Bağlantılı Haklar” kapsamında  icracı sanatçının emeğinin korunması söz konusu olabilir. Bir  

müzik eserine ilişkin nota seslendirilmediği suretçe dil ile ifade olunan bir eser vasfındadır.
11

 

Bir müzik eseri, farklı elektronik teknikler, orkestral veya ritmik eklemeler ile düzenlenmesi 

halinde şartları varsa işlenme eser olarak korunmaktadır. “Mix”, “Versiyon” veya “Yorum” 

tabiri ile betimlenen bu düzenlemeler, sahibinin özelliğini taşımaları halinde işlenme eser 

tabiri altında başlı başına bir eser niteliğine haiz olmakla birlikte düzenlemeyi yapan da eser 

sahibi niteliğine haiz olmaktadır. (Madde 8)
12

 

 

 

                                                 
7
 Türk Fikir ve Sanat Hukuku-Prof. Dr. Şafak N. Erel-Sy.44 

8
 Fikri Haklar Bakımından Eser Kavramı-Av Bilge Kılıç-Sy.6 

9
 Fikri Mülkiyet Hukuku-Prof.Dr.Ünal Tekinalp-Sy.108 

10
 Türk Fikir ve Sanat Hukuku-Prof. Dr. Şafak N. Erel-Sy.44 

11
 Türk Fikir ve Sanat Hukuku-Prof. Dr. Şafak N. Erel-Sy.44 

12
 İşlenme eser kavramı ve sahipliği hakkında detaylı açıklamalar aşağıda yapılmıştır. Bkz. Bölüm 4 
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3. MÜZĠK ESERLERĠNDE ESER SAHĠPLĠĞĠ 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesine göre eser sahibi eseri meydana getiren 

gerçek kişi olup, 8. maddesine göre de bir eseri meydana getiren onun sahibidir. O halde bir 

müzik eserinin sahibi de onu meydana getiren bestesini ve güftesini yaratan gerçek kişidir. 

Tüzel kişinin kanun lafzında gerçek kişi olması mümkün değildir. Yukarıda da değinildiği 

üzere eser üzerindeki haklar yaratımla eser sahibine geçer. Bu haklar mutlak herkese karşı ileri 

sürülebilecek haklardandır. Yani illaki bir eser sahipliği için eserin yayımı ve kamuya arzı 

gerekli değildir. Zaten bu hakka haiz olan eser sahibi olup karar verme yetkisi de ondadır. Bir 

müzik eseri birkaç kişi tarafından da yaratılabilir. Bu kişiler arasında ya bir ortaklık ya da bir 

birlik mevcuttur. Bu konuya ilişkin düzenlemeler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 9. ve 10. 

maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre; 

 

Eser Sahiplerinin Birden Fazla Oluşu  

Madde 9- Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri   eserin   kısımlara  ayrılması   

mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. 

 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin 

değiştirilmesi veya  yayımlanması için diğerlerinin iştirakini isteyebilir. Diğer taraf muhik bir 

sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların 

kullanılmasında da uygulanır. 

   

Eser Sahipleri Arasındaki Birlik  

Madde 10- Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil 

ediyorsa, eserin sahibi onu vücuda getirenlerin birliğidir. 

 

Birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerinden biri, birlikte yapılacak bir 

muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. 

Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket 

edebilir. 

 

Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar, iştirake 

esas teşkil etmez. 

 

 

Birden fazla kimsenin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa bir 

sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser meydana getirildiğinde yürürlükte olan herhangi 

bir yasada aksi öngörülmediği takdirde birlikte eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya 

getiren gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılır. Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır.  
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Yukarıda belirtilen kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere ortak eser sahipliği ve eser 

sahipleri arasında birlik  kavramları birbirinden farklıdır. Eğer bir eserde birden fazla yaratan 

varsa fakat bu eserler birbirlerinden ayrılabiliyorlarsa bu halde ortak eser sahipliği 

mevcuttur. Ortak eserde, eseri vücuda getiren kişilerden her biri kendi kısmının sahibi sayılır. 

Eser ortak eser niteliğini korudukça her eser sahibi açısından eser sahipliği söz konusu olur. 

Eser sahiplerinin kendi eserleri üzerinde mali ve manevi hakları olduğu gibi müşterek esere 

ilişkin hususların manevi unsurunda da hakları bulunmaktadır. Ortak eserde mali haklar 

kullanılırken eser bir bütün olarak kabul edilir. Eser sahipleri hakkı koruyucu beyan ve 

eylemlerde bağımsız olarak hareket edebilme hak ve yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Ancak 

müşterek kısımlar konusunda bağımsız olarak hareket etmeden önce diğer eser sahiplerinin 

görüşü alınmalıdır. Bir eser sahibinin müşterek eserin yayımına veya değiştirilmesine gereksiz 

yere izin vermemesi halinde diğer eser sahiplerinin yayın veya değiştirme için mahkemeye 

başvurmaları konusunda kanun gereği hakları mevcuttur. Bir müzikalin ayrı ayrı bestelerine 

sahip olan üç bestekar arasındaki eser sahipliği ortak eser sahipliğidir.
13

 

 

Bununla birlikte eser sahipliğinde birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen bir eserin 

ayrılmaz bir bütün teşkil etmesi durumu söz konusudur. Yani eser hiçbir şekilde eser 

sahiplerine ait olacak şekilde bölüştürülememektedir. Mesela iki bestekarın bir araya gelerek 

beste ve güftelerinin ortak olarak yaptıkları bir albüm oluşturmaları gibi. Mesela bir eserin 

altında Söz – Müzik: Mazhar-Fuat-Özkan ibaresini gördüğümüzde birlikte eser sahipliğinin 

bulunduğunu anlaşılması gerekir. Bu gibi eser sahipleri birliğine adi ortaklığa ilişkin hükümler 

uygulanacak olup, birliğe tecavüz halinde eser sahiplerinden her biri bu tecavüze karşı tek 

başına hareket edebilir. Eser sahipleri arasındaki birlikte kararlar oybirliği ile alınır. Eğer eser 

sahiplerinden biri birlikte yapılacak bir eyleme haklı bir neden olmaksızın izin vermezse 

mahkemeye izin için başvurulabilir.
14

 

 

Taraflar aralarında gerek ortak ve gerekse birlikte eser sahipliğinde konu ile ilgili olarak 

emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla anlaşma akdedebilirler.  

 

Müzik eseri sahibi yayımlamış olduğu eserin üstüne besteci ve söz yazarı olarak kendi ismini 

koyabilir. Genelde bugün yayımlanan albümlerde İngilizce “Cover” (Kapak) ya da “Booklet” 

(Kitapçık) olarak tabir edilen kısımlarında parçaların altında söz yazarı ve bestecisi açık olarak 

yazılmaktadır. 5846 sayılı Kanuna göre yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat 

eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını 

kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır. Bu durumun açık olmadığı 

durumlarda 5846 sayılı kanun bir takım karineler getirmiş bulunmaktadır. Umumi yerlerde 

veya radyo-televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutat şekilde eser sahibi 

olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır. (Md. 11) Yayımlanmış olan bir eserin sahibi belli 

olmadıkça, yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri 

kendi namına kullanabilir.(Md. 12) 

 

Bugün müzik eserlerinin “Mix”, “Versiyon” ya da “ Yorum” tabir edilen şekilde işlenmeleri 

yapılmaktadır. Bunlar da müzik eseri olup, bu şekilde bir müzik eserinin kamuya ticari amaçla 

arz edilmemek, bu eser üzerinde eser sahibinin iznini almaksızın mali ve manevi haklarından 

faydalanmamak şartıyla işlenmesi serbesttir. Herkes esere yönelik mali ve manevi hakları 

                                                 
13

 Bkz. Fikri Mülkiyet Hukuku-Prof Dr. Ünal Tekinalp-Sy.132 
14

 Bkz. Fikri Mülkiyet Hukuku-Prof Dr. Ünal Tekinalp-Sy.135 
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kullanmamak (mesela yapmış olduğu işlenme eseri yaymamak, umuma iletmemek) kaydıyla 

işlenme eser yaratabilir. Fakat iş bu işlenme eserin alenileştirilmesi, yayınlanması gibi 

eylemler eser sahibinin iznine bağlı olup, mali ve manevi haklarının ihlali anlamına gelir. Eser 

sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka 

değiştirmeler yapılamaz. (Md.16 - Md. 21) Bir işlemenin sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan 

mali hakları, işleme hususunun serbest olduğu haller dışında, asıl eser sahibinin müsaade 

ettiği nispette kullanabilir. (Md.20) 5846 sayılı Kanun’da işlenme eser diğer bir eserden 

istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin 

hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsulü olarak tanımlanmıştır.Yine 5846 sayılı kanun 

işlenme eserleri sayma yoluyla açıklamış olup musiki aranjman ve tertiplerini işlenme eser 

kategorisinde saymış bulunmaktadır. Şu hususu burada belirtmek gerekir ki işlenme eser sahibi 

de başlı başına eser sahibi olup, işlenme eserine karşı yapılacak tecavüzlere karşı kanun 

yollarına başvurma yetkisine haizdir.  

 

Bu arada şu hususu yine tekrarlamakta fayda bulunmaktadır; bir müzik eserini icra eden müzik 

eseri sahibi olmayıp, bu şahsın eser sahibi ile birlikte yukarıda sayılan ortak eser sahibi veya 

birlikte eser sahibi olarak anılması da mümkün değildir. Bir müzik eserini icra eden icracı 

sanatçı vasfına haiz olup,  FSEK 80. madde babında bağlantılı hak sahibidir. 80. madde altında 

kendisine tanınan hak ve yetkileri eser sahibinden ayrı olarak icracı sanatçı sıfatı ile 

kullanabilir. Fakat bir eserin icrası için yine eser sahibinin izni gerekmektedir. Yapımcı da eser 

sahibi değildir. Uygulamada eser sahipleri yapımcı ile yaptıkları bir lisans anlaşması ile 

haklarını yapımcıya devretmektedirler. 

 

Yukarıda da değinildiği üzere bir başkasına ait bestenin seslendirme yoluyla  veya çalınarak  

icra edilmesi halinde bu seslendirme ne kadar ustaca olursa olsun musiki eser olarak  

korunmaz. Bu durumda sadece FSEK. m. 80. vd. uyarınca “Bağlantılı Haklar” kapsamında  

icracı sanatçının emeğinin korunması söz konusu olur. Gerçektende FSEK’nu 80. maddesine 

eser sahibinin haklarına komşu (bağlantılı) haklar tanımlanmıştır. Buna göre eser sahibinin 

manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir 

biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden 

sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile 

radyo-televizyon kuruluşlarının .... komşu hakları vardır. (Md.80) İcracı sanatçıların sahip 

olduğu haklar madde 80’de sayılmış bulunmaktadır. 80.maddenin /I-A bendine göre; 

 

1) İcracı sanatçılar, mali haklardan bağımsız olarak ve bu hakları devretmelerinden sonra 

dahi, tespit edilmiş icraları ile ilgili olarak uygulama şartlarının gerektirdiği durumlar hariç, 

icralarının sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi  itibarlarını zedeleyebilecek 

şekilde tahrif edilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler.  

 

2) Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın tespit 

edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç 

verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden 

iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir.  

 

3) İcracı sanatçı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit 

edilmiş icralarının, aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla 

dağıtılması hususunda izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir.  
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4) İcracı sanatçı, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz 

araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin 

seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin 

vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla, icraların dağıtım ve 

sunulması icracı sanatçının yayma hakkını ihlal etmez.  

 

5) İcracı sanatçılar bu haklarını uygun bir bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya 

devredebilirler.  

 

6) İcranın, bir orkestra, koro veya tiyatro gurubu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, 

orkestra veya koroda yalnız şefin, tiyatro grubunda ise yalnız yönetmenin izni yeterlidir.  

 

7) Bir müteşebbisin girişimi ile ve bir sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen icralar için 

müteşebbisin de izninin alınması gereklidir.  

  

Yine kanunun 80. maddesinin 1-B bendine göre; bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa 

tespit eden fonogram yapımcıları eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma 

yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir. 

  

1) Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak 

çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin 

verme veya  yasaklama hakları münhasıran fonogram yapımcısına aittir. Yapımcılar 

tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden 

iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.  

 

2) Fonogram yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış 

tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması 

hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.  
 

3) Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde 

umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine 

ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. 

Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması 

 

Görüldüğü gibi kanun müzik eseri sahibi yanında icracı sanatçı ve fonogram yapımcılarına da 

bağlantılı hak sahibi sıfatıyla hak sahipliği ihdas etmiştir. Kanunun son bendi gereğince eser 

sahiplerinin hakları ile bağlantılı haklara  sahip olanlar da eser sahipleri gibi Tecavüzün Refi 

Tecavüzün  Men'i ve Tazminat davası haklarından faydalanırlar. Bağlantılı hak sahiplerinin 

haklarına tecavüz edenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 10 milyar liradan 50 

milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

 

Burada şu hususa dikkat edilmelidir. Bir icracı sanatçı bir müzik eserini icra ettiği ve icra etmiş 

olduğu bu eser ile ilgili olarak bir fonogram yapımcısı ile anlaşarak iş bu eseri CD ve kaset 

yoluyla kamuya arz etmeye karar verdiği zaman, kendisinin veya iş bu eseri icracı sanatçının 

icra ettiği haliyle yayımlayacak olan fonogram yapımcısının, bu eserin söz yazarı ve 

bestecisinden mali hakları devir alması veya iş bu hakları kullanmaya dair bir lisans anlaşması 

akdetmesi gerekmektedir. Aksi halde eser sahibinin mali ve manevi hakları ihlal edilmiş olur. 

Uygulamada bazen bestecisi ve söz yazarı belli olduğu halde, müzik eseri altına “anonim” 
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kaydı düşülerek asıl eser sahibinin izni olmaksızın müzik eserinin basım ve dağıtımı 

yapılmaktadır. Bu durumda gerek eseri icra edenin ve gerekse çoğaltarak yayımlayan 

fonogram yapımcısının FSEK anlamında sorumlulukları bulunmaktadır. 
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4. 5846 SAYILI KANUNDA “DERLEME ESER” KAVRAMI VE ESER 
SAHĠPLĠĞĠ 

 

10. İstanbul Türk Müziği Günleri kapsamında yapılan Müzik Araştırmaları ve Folklor 

Derlemeleri Sempozyumu için hazırlanmış bu makalede Türk folkloru ve müziği için önem arz 

eden “Derleme Eser” kavramı ve Türkiye’nin herhangi bir yöresinden derleme yapan şahsın 

5846 sayılı Kanun bağlamında eser sahibi olup olamayacağı, tecavüzlere karşı korunma 

hakkının bulunup bulunmadığı konularının tartışılmasının faydalı olacağı kanaatine sahip 

bulunmaktayım. Bu nedenle konu, ayrı bir başlık altında detaylı olarak incelenmiş ve 

irdelenmiş bulunmaktadır.  

 

Konunun başında uygulamada “Derleme Eser” kavramından ne anlaşılması gerektiği ve 5846 

sayılı Kanunda “Derleme Eser” kavramın ne şekilde yer aldığı açıklanılmaya çalışılmıştır. 

Belirtmek isteriz ki “Derleme” Sayın Mehmet Özbek tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği 

El Kitabı Terimler Sözlüğü’nün 58. sayfasında “Folklor ürünlerini saptama, seçme ve toplama 

işi. Bu yolla toplanmış ürünlerin her biri.” olarak tanımlanmakla birlikte derleme işinin 

derleme öncesi, hazırlık, derleme çalışması ve derleme sonrası inceleme olmak üzere üç ana 

evreye ayrılacağından bahsolunmaktadır.
15

 Demek ki folklorik vasfa havi halk şarkılarının 

işinin ehli müzik uzmanlarınca yöre yöre dolaşılarak toplanması ve Türk kültütüne 

kazandırılması işi bir “Derleme” eylemi olarak isimlendirilmektedir. Peki halk müziği 

denildiği zaman ne anlaşılması gerekir? "Halk Müziği toplumların bütün boyutlarıyla 

hayatından kaynaklanan, duygu, düşünce ve zevklerini işleyerek dile getiren, ait oldukları 

toplumların kültürünü yansıtan sözlü ve sözsüz ezgilerdir''
16

 Sayın Nida Tüfekçi’de bir halk 

müziği eserinde bulunması gerekli özellikleri şu şekilde sıralamaktadır;
17

 

 

1-Sahibinin bilinmemesi  

2-Halk tarafından benimsenip onun ifadesine bürünmüş olması                       

3-Kulaktan kulağa verilmek suretiyle hayatını sürdürmesi  

4-Gelenek haline gelmesi  

5-Zaman içerisinde derin bir geçmişi olması  

6-Halkın ortak malı olması  

7-Mekan içinde yaygın olması  

8-Yöresel dil ve müzik özelliklerini bünyesinde taşıması 

9-İddiasız olması  

10-Kişisel yapım olmaması  

 

 

                                                 
15

 Türk Halk Müziği El Kitabı Terimler Sözlüğü-Mehmet Özbek-Sy.58 
16

Halk Müziğimizde Anonimlik ve Beste Meselesi-Halil Atılgan (Tanım; Müzik Ansiklopedisi Halk Müziği 

Bölümü 1985, Senem Matbaası -2. cilt. Sy. 577) 
17

Halk Müziğimizde Anonimlik ve Beste Meselesi-Halil Atılgan (Tanım; Cumhuriyet Dönemi Türkiye 

Ansiklopedisi 6. cilt Sy.1482.–Nida Tüfekçi) 
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Sayın Halil Atılgan ise “Halk Müziğimizde Anonimlik ve Beste Meselesi” adlı makalesinde 

halk müziğinin anonim olduğundan bahsederek şöyle devam etmektedir; “ Halk müziğinin en 

belirgin niteliği anonim olmasıdır. Bu ürünler söyleyeni bilinmediği için halkın ortak malı 

olarak kalmıştır ve folklor değeri ağır basar. Dolayısıyla halk müziği; Müzik bilimcilerin 

araştırma alanında olduğu ölçüde, folklorcuların da araştırma alanına girer.” demektedir. Yine 

Sayın Atılgan makalesinde Sayın Cahit Öztelli’nin bu konudaki görüşlerine atıf yapmaktadır. 

Sayın Cahit Öztelli’ye göre
18

; “Yayılmada bugünkü durumda düne oranla şaşırtıcı ölçüde 

değişme ve ilerleme vardır. Radyo, televizyon, gramofon, teyp gibi teknik ve ileri araçlar 

yayılmayı son kertede ileri götürmüşlerdir .Bir türkü en kısa zaman içinde yurdun en uzak 

yerlerinde, dağda koyunlarını otlatan çobana varıncaya dek yayılmaktadır. Yıllar önce 

türkülerin anonim olma konusunda tespit ettiği tehlike günümüzde de gücünü bütün 

haşmetiyle göstermiş, yeni doğan bir türkünün anonim olma özelliğini yok etmiştir .Zira kibrit 

kutusu büyüklüğündeki teyp cihazları, TV , radyo ve uydu yayınlan binlerce kilometre 

uzaklıktaki yerleşim merkezlerine ulaşmaktadır. Türkü yapımcıları ve yakımcıları da bu 

teknolojiden oldukça etkilenmiş, yakılan ve yapılan bir türkü hemen teyplere kaydedilerek, 

kaynağından kasete aktarılarak yaşatılması sağlanmıştır. Herhangi bir konuyla ilgili yakılan 

türkü anonim olmadan bize ulaşmaya başlamıştır. Çağın teknolojik konudaki gelişmesi, 

iletişimin dil ve tel aracılığıyla olmayışı, türkülerdeki anonim olma özelliğini ortadan 

kaldırmış, dolayısıyla anonim türkü üretimi de durmuştur.” Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere 

eski çağlarda bugün kullandığımız iletişim araçlarının bu kadar etkili ve yaygın olmaması 

dolayısıyla yapılan halk şarkıları kulaktan kulağa ve dilden dile yayılmakta ve böylece 

anonimlik vasfı kazanarak halkın malı hale gelmekteydi. Tabi fikri hukuk alanının bugün 

itibariyle bugünkü gibi gelişme göstermemiş olması müzik eseri sahibinin o parça üzerinde 

hak sahipliği aramasına yol açmıyor, besteleyenin ve söz yazarının kim olduğu önem arz 

etmiyordu. Fakat bugün için aynı şeyi söyleyebilmemiz mümkün değildir. Sayın Atılgan 

makalesinde “Anonim” vasfına haiz  olmayan bestelerin anonim vasfına haizmiş gibi TRT 

repertuarına kaydedilmiş olduğunu, fakat bunların bir çoğunun aslında anonim olmayıp, söz 

yazarı ve bestecisinin bulunduğunu belirtmektedir. Sayın Atılgan’ın makalesinden anlaşıldığı 

kadarıyla bir çok besteci ve söz yazarı bir dönem ülkemizdeki tek yayın kurumu olan TRT’de 

bestelerinin repertuarda yer alıp yayınlanması  için, kendi bestelerini anonimmiş gibi 

göstermişlerdir. Sayın Atılgan makalesinde bir çok türkünün bu vasfa haiz olduğunu örneklerle 

belirtmektedir.
19

 Yine benzer bir makalede Sayın Mehmet Gökalp “Kiziroğlu Mustafa Bey” 

adlı türkünün anonim olmadığı, besteleyicisini ve söz yazarının bulunduğundan bahisle 

türküde belirtilen şahısların tarihçesinden bahsetmektedir.
20

  Dolayısıyla bugün yaşanılan 

teknolojik gelişmenin anonim ve anonim olmayan halk şarkıları arasında fark yaratmış olduğu, 

bir halk şarkısını derleyen kişilerin bu konuya hassasiyet göstermeleri gerektiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Peki bir halk şarkısını derleyen kimdir? Bu şahıs derleme işlemi sırasında nasıl davranmalıdır? 

Sayın Göktan Yay’a göre derlemeci düzenleyip toplayan kişidir. Araştırmacı ise ilim, edebiyat 

ve sanat sahalarında araştırma yapan kişidir. Bunları birbirinden ayırmakta fayda vardır. 

                                                 
18

 Evlerinin Önü-Cahit Öztelli-Özgür Yayıncılık, 1983 11.Baskı, Sy. 195 
19

 Bu makale www.türküsitesi.com adresinden temin edilebilir. 
20

 Bu makale www.türküler.com adresinden temin edilebilir. 

http://www.türküsitesi.com/
http://www.türküler.com/
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Folklorik malzemelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı göz önüne alınırsa, derlemenin ve 

derlemcinin önemi kendiliğinden ortaya çıkar.  Folklorun bütününü kavrayıp, unun bütün 

konularında yetkili bir uzmanın olamayacağı, ancak her bir dalın uzmanlarının birlikte 

yapacakları derlemelerin daha sağlıklı ve bilimsel olacağı mutlaktır. Derlemeciler her şeyden 

önce derlemenin bilimsel önemine, aslına uygunluk prensibine inanmış, folklor şuur ve 

yapısına sahip, halkı seven, halkla konuşmasını ve konuşturmasını bilen, konusunda uzman 

olan  beden ve ruh sağlığına sahip kültürlü insanlar olmalıdırlar.
21

 Sayın Ay’a göre derleme 

işlemi birkaç farklı aşamadan oluşmakta olup derlemenin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı 

konusunda ayrıntılı bir ön inceleme yapılması da gerekmektedir. Derleme esnasında, sorulacak 

sorular önem arz etmekte olup, halk şarkısı ile ilgili tüm bilgiler (tarihçesi, yöresi, kaynak 

kişisi vb) net ve eksiksiz bir biçimde önceden hazırlanmış sorular yardımıyla alınmalıdır. Aynı 

görüşe Sayın Nejat Birdoğan’da katılmakta olup derleme işinin ne kadar ciddi bir iş olduğunu 

ve uzman kişilerce yapılması gerektiğini kitabında ayrıntıları ile belirtmektedir.
22

 

 

Derleme ve derleyen’e yönelik olarak yukarıda yapılan açıklamalardan sonra akla hemen şu 

sorular gelmektedir. Derleme eser kavramı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzda 

ne şekilde düzenlenmiştir? Derleme eylemini gerçekleştiren kişinin derlemiş olduğu eser 

üzerinde hakkı var mıdır?  

 

5846 sayılı Kanun’un 6. maddesinin başlığı  2001 yılında 4630 sayılı Kanun’la yapılan 

değişiklikle “İşlenmeler ve Derlemeler” olarak değiştirilmiştir. Yine 5846 sayılı Kanunun 1/B 

maddesine göre derleme eser “özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, 

ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce 

yaratıcılığı sonucu olan eser” anlamına gelmektedir. O halde 5846 sayılı Kanun babında 

derleme eser kavramını bir araya getirenin kişisel tercihine göre toplanmış eser olarak anlamak 

gerekir. Seçme ve toplama (derleme) eser, değişik yaratıcıların seçilmiş eserlerin belirli bir 

amaç için veya belirli bir plana göre tek bir yapıt içerisinde bir araya getirilmesi ve böylece 

yeni bir eser yaratılması anlamını ihtiva eder. 
23

    

 

Yukarıda “derleme” kavramı konusunda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere  

“derleme” kavramı 5846 sayılı Kanunda açıklanan “Derleme Eser” kavramından daha farklı 

nitelikte bir kavramdır. 5846 sayılı Kanunun 6./VII. bendi ise derleme eser ile ilgili olarak 

işlenme eser vasfına havi toplama eser veya eserleri betimlemektedir. Yapmış olduğum 

açıklamalardan konumuzun özünü oluşturan folklorik öğelere haiz bir halk şarkısının konusuna 

vakıf uzman kişilerce yöresel olarak tespiti ve incelenmesi anlamına gelen “Derleme” kavramı 

ile 5846 sayılı Kanun’da belirtilen “Derleme Eser” kavramının birbiriyle çakışmadığını 

sonucuna ulaşılmaktadır. Şunu söyleyebilirim ki; bu çalışmada yer alan “Derleme” kavramıyla 

ilgili olarak 5846 sayılı Kanun da açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanımca konunun 

kültür mirasımıza yapacağı katkılar nedeni önemi bulunması nedeniyle Kanunda böyle net bir 

düzenlemeye gidilmemiş olması bir eksiklik arz etmektedir. Bu nedenle “Derleme” eylemini 

gerçekleştiren kişilerin derledikleri eser üzerinde hak sahibi olup olamayacakları sorununu iki 

farklı bakış açısı ile değerlendirmek gerekecektir.  

 

 

                                                 
21

 Folklora Giriş-Doç. Dr. Göktan Ay  Sy.99 
22

 Notalarıyla Türkülerimiz-Nejat Birdoğan-Sy.119-122 
23

 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler-Av. Engin Erdil -Sy.65 
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Kanun’da eser yanında işlenme eser tarifinin de yapıldığı işlenme eserlerin sayma yoluyla 

belirtildiği fakat bu saymanın doktrinde yer alan görüşlere göre kısıtlı olmadığı konusuna 

yukarıda değinilmişti. O halde ya halk şarkısını derleyip topluma kazandıran şahsa bir hak 

bahşedilerek asıl eser sahibi olarak tanınması gereği kabul edilecek ya da halk şarkısının 

sözünü yazıp, melodisini besteleyen onu derleyen şahıs olamayacağına göre, derleyeni asıl eser 

sahibi olarak kabul etmeyerek iş bu şarkı üzerinde kendi hususiyetini havi değişiklikler 

yapması halinde işlenme eser sahibi olarak  kabul etmek gerekecektir.  

 

Yukarıda bahse konu birinci yorum seçildiğinde, bir halk ezgisini derleyen şahıs o halk şarkısı 

üzerinde asıl eser sahibi imiş gibi 5846 sayılı Kanun’da eser sahibine bahşolunan tüm hak ve 

yetkilerden faydalanabilecektir. Bu görüşe ulaşabilmek için şöyle bir yorumda bulunulabilir. 

Halk şarkısı bir yörede kulaktan kulağa ve dilden dile söylene söylene anonim nitelik 

kazanmış, toplumların bütün boyutlarıyla hayatından kaynaklanan, duygu, düşünce ve 

zevklerini işleyerek dile getiren, ait oldukları toplumların kültürünü yansıtan sözlü ve sözsüz 

ezgiler olduğuna ve iş bu ezginin sözünü yazan ve besteleyen şahısın bugün tespiti mümkün 

olmadığına göre manevi ve mali hakların atfedilebileceği bir eser sahibi bulunmaması 

nedeniyle korunmaları kanun çerçevesinde mümkün olamayacağından iş bu halk şarkısını 

derleyen şahsa harcadığı emeğin karşılığı olarak o eser üzerinde eser sahipliği statüsünü 

tanımak gerekir. Böylece o halk şarkısı hem topluma ve kültüre kazandırılmış olacak, hem 

derleme işini üstlenen şahısların bu iş nedeniyle harcamış oldukları fikri emek korunmuş 

olacaktır. Derleyen şahısın iş bu eser sahibi üzerinde asıl eser sahibi gibi hak sahibi olması 

gerektiği düşünüldüğünde, derleyen olarak haiz olması gereken özellikler, bu işin ehli bir şahıs 

olup olmadığı, derleme işini yukarıda arzolunan standartta yapıp yapmadığı veya neye göre 

nasıl yapması gerektiği kavramları müphem olarak kalmaktadır. Her derleyen kişi mesela 

müzik konusunda hiçbir bilgisi olmadığı, doğru dürüst araştırma yapmaksızın duyduğu bir 

türküyü kasede kaydederek bir fikri emek harcamaksızın hak talep eden bir kişi eser sahibi 

sıfatıyla anılabilecek midir? Şayet böyle bir kişi eser sahibi olarak kabul edilirse yıllardır o 

bölgede bilinen ve mahalli halk sanatçıları tarafından icra edilen bir halk şarkısının başka 

üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasını yasaklatabilecek midir ki eser sahibi olarak kabul 

edilirse kanuna göre böyle bir hakkı bulunacaktır. Yukarıda da izah olunduğu üzere kanunda 

bu konularda bir açıklık bulunmamakla birlikte yapılmış bir düzenleme de yoktur. Böyle bir 

şahsın asıl hak sahibinden ziyade ancak bağlantılı hak sahibi olabilmesi ve kanunda bu yönde 

bir düzenleme yoluna gidilmesi yukarıda yapmış olduğum negatif etkiler nedeni ile daha 

uygunmuş gibi gözükmektedir. Aşağıda da irdeleneceği üzere bir takım yazarlar da doktrinde 

aynı görüşü savunmaktadırlar.
24

  
 

Yukarıda anlatılanlarla birlikte derleme kavramının, derleyen şahsın halk şarkısının söz yazarı 

ve bestekarı olamayacağı, ancak iş bu eser üzerinde kendi hususiyetini havi değişiklikler ve 

eklemeler yapması halinde bir işlenme eser sahibi olabileceği yorumunun kabul edilmesi 

halinde 5846 sayılı Kanun bakımından durum ne olacaktır? İşlenme eser kavramından 

Kanunun birkaç yerinde bahis olunmuştur. Kanunun 1/B maddesinde diğer bir eserden istifade 

suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini 

taşıyan fikir ve sanat mahsullerinin işlenme eser vasfına haiz olduğu belirtilmiş ve işlenme 

eser vasfına haiz olan eserler 6. madde de tek tek sayılmıştır. Bununla birlikte 6. maddenin 2. 

                                                 
24

 Bkz. Sy. 27 
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fıkrasında istifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan   ve   

işleyenin   hususiyetini taşıyan işlenmelerin 5846 sayılı Kanuna göre eser sayılacağı da 

belirtilmiştir. Buradan hareketle doktrinde 6. maddede yapılan bu saymanın sınırlı olmadığı, 

sayılan işlenme eserler dışında istifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek 

şartıyla oluşturulan   ve   işleyenin   hususiyetini taşıyan işlenmelerin de eser vasfına haiz 

olacağı doktrinde kabul edilmiştir. 

 

Öncelikle burada şu hususu belirtmek gerekmektedir; uygulamada bir derlemenin, kendi 

alanında uzman birden fazla kişinin oluşumu ile meydana getirilebileceği gibi tek bir şahıs 

tarafından da oluşturulabileceği de savunulmaktadır. İkinci yorum kabul edildiğinde yalnızca 

tek bir şahsın Anadolu’nun herhangi bir yerine giderek o yörede bilinen daha önce 

yayımlanmamış bir halk ezgisini icra edenin sesinden kasede kaydederek derleme eser sahibi 

olduğunu iddia etmesi 5846 sayılı Kanun bağlamında mümkün olamayacaktır. Bu şahsın 5846 

sayılı Kanun’a göre tespitini yapmış olduğu eser üzerinde bir hakkı bulunmamaktadır. Çünkü 

evvela o eserin yaratanı olmaması nedeni ile asıl eserin eser sahibi olmadığı gibi asıl esere 

bağlı kendi hususiyetini taşıyan bir yaratımı da bulunmadığından işlenme eser sahibi olarak da 

kabul edilmesi mümkün değildir. Tespit etmiş olduğu bu eseri yeniden icra etmesi halinde 

icracı sanatçı sıfatıyla bağlantılı hak sahibi olabileceği gibi, bu eseri ilk defa tespit eden 

fonogram yapımcıları ile radyo televizyon kuruluşlarının da FSEK 80. maddesi babında 

bağlantılı hakları mevcut olabilir. Bu şahsın iş bu eseri icra etmesi ve bu icrasını da bir yapımcı 

ile yapmış olduğu sözleşme ile bir CD’ye kaydetmesi halinde, FSEK 15. madde gereği icrasını 

yapmış olduğu eserin altına besteci ve söz yazarının (eğer bu şahıslar gerçekten bilinmiyorsa) 

“anonim” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Fakat bu şahsın tespit etmiş olduğu halk 

şarkısının bestecisi ve söz yazarı olmadığı halde kendisini bestecisi ve söz yazarı imiş gibi 

tanıtması ve yapmış olduğu albüme de bunu yazması halinde durum ne olacaktır? Bu durumda 

FSEK’nun eser sahipliği ile ilgili olarak saymış olduğu karinelere bakmak gerekir. Bu 

karineler FSEK’nun 11 ve 12. maddelerinde zikrolunmuştur. 

 

I- Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde  

 

Madde 11- Yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslında, o eserin 

sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adım kullanan kimse, aksi sabit 

oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır.  

 

Umumi yerlerde veya radyo-televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutat 

şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır; meğer ki, birinci fıkradaki 

karine yoluyla diğer bir kimse eser sahibi sayılsın. 

 

II- Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde  

 

Madde 12- Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli olmadıkça, 

yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına 

kullanabilir. 

 

Bu salahiyetler, 11 inci maddenin ikinci fıkrasındaki karine ile eser sahibi belli olmadığı 

hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir. 
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Demek ki kanun asıl eser sahibi olmadığı halde kendini eser sahibi olarak tanıtan şahsı aksi 

sabit oluncaya kadar eser sahibi olarak kabul etmektedir. Halk şarkısı zannıyla bir müzik 

eserini tespit edip icra eden  icracı sanatçının asıl eser sahibi gibi kendini tanıtması ve bahse 

konu eserin bestecisinin gerçekte varolması halinde icracı sanatçının 5846 anlamında cezai ve 

hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. Burada şu soru akla gelebilir; kendisini haksız yere eser 

sahibi olarak tanıtan şahısa karşı herhangi bir 3. kişi haksız olarak tanıtılan eserin sahibi 

olmadığı halde (eserin bir halk ezgisi olduğundan bahisle) 15. maddeye dayalı olarak dava 

açabilir mi? Konu ile ilgili olarak 15. maddenin III. Fıkrası şöyledir; Bir eserin kimin 

tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut herhangi bir kimse eserin sahibi olduğunu 

iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tespitini mahkemeden isteyebilir.  

 

Sayın Prof. Dr. Şafak N. Erel ve Prof. Dr. Nuşin Ayiter’e göre 15/III hükmüne göre tespit 

davası açılması iki halde söz konusu olabilir;
25

 

 

1-Başkasına ait bir esere sahip çıkılması (intihal) 

2-yahut bir şahsa vücuda getirmediği bir eserin şöhretinden yararlanmak veya onu kötülemek 

amacıyla mal edilmesi; 

 

Sayın Prof Dr. Şafak N. Erel’e göre eser kimin adıyla kamuya sunulmuşsa o şahsın eser sahibi 

olduğu yolunda bir karine doğar. Bu yüzden eseri gasbedilen şahıs kendi eser sahipliğini 

kanıtlamak zorundadır. Yazar buna karşılık bir kimsenin kendi adıyla kamuya sunulmuş bir 

eserin sahibi olmadığını iddia etmesi halinde, onun bu iddiasını doğru kabul ederek ispat 

yükünün aksini iddia eden tarafa verilmesi kanaatine haizdir.
26

 Sayın Erel’e göre iş bu davayı 

açmaya asıl eser sahibi, mirasçıları ve madde 19’da zikrolunan diğer kişililer yetkilidir. 

 

 

Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp ise 15/III’de sayılan tespit davasının sayın Erel ve Ayiter’in 

belirttiğinin aksine intihal ve bir şahsa vücuda getirmediği bir eserin şöhretinden yararlanmak 

veya onu kötülemek amacıyla mal edilmesi kavramlarından farklı olduğunu savunarak 15/III’e 

göre aşağıda sayılan hallerde iş bu tespit davasının açılabileceğini ileri sürmektedir. 

 

1-Birden fazla kişinin eserin kendisi tarafından vücuda getirildiği iddiasında olması, 

2-Gerçek eser sahibini belirleme (bu halde eserin gerçek bir sahibi vardır ve bir başkası eseri 

kendi adına haksız olarak kullanmaktadır.)
27

 

 

Sayın Tekinalp’e göre intihalin 15. maddede belirtilen tespit davası ile bir alakası 

bulunmamaktadır. İntihalde sahipli olup, sahipliği çekişmesiz bulunan aleniyete kavuşmuş 

veya yayınlanmamış bir eserden eser sahibinin adı zikredilmeden uygun görülmeyecek ölçüde 

aktarma, yani çalma veya intihalde bulunan kimse başkasının eserini kendi eseri olarak 

göstermiştir. İntihalin varlığı halinde tecavüzün ref’i (giderimi), meni ve giderimi davaları 

açılabilir.
28

 Yazar; bir şahsa vücuda getirmediği bir eserin şöhretinden yararlanmak veya onu 

kötülemek amacıyla mal edilmesi halinin de 15/III madde kapsamına girmediği, FSEK ile 
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26
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 Fikri Mülkiyet Hukuku-Prof Dr. Ünal Tekinalp-Sy.266 
28
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korunanın eser sahibi kimliğinden ziyade eser sahibinin eser vasfına haiz yaratımı üzerindeki 

mali ve manevi hakları olduğunu, bu nedenle böyle bir durumun varlığında eser sahibi olarak 

atfolunan şahsın Medeni Kanun hükümlerine göre şahsiyet hakları çerçevesinde hareket etmesi 

gerektiğini belirtmektedir.
29

 Sayın Erel gibi Sayın Tekinalp’de 15/III’de sayılan davayı açma 

yetkisinin asıl eser sahibi, mirasçıları ve madde 19’da zikrolunan diğer kişililer (vasiyeti tenfiz 

memuru, bu tayin edilmemişse sırayla sağ kalan eş ile çocuklar ve mensup mirasçılar, ana-

baba, kardeşler) olduğu kanaatindedir.  

 

Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında gerek 15. madde babında tespit davasını açabilecek kişiler 

ve gerekse intihale dayalı olarak aşağıda da görüleceği üzere tecavüzün ref’i, meni ve tazminat 

davalarını açabilecek olan şahıslar asıl eser sahibi ve madde 19’da sayılan kişilerdir. O halde 

gerek 15/III’e göre ve gerekse kanunda sayılan diğer davaları asıl eser sıfatına haiz olmayan bir 

şahsın açabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bir halk şarkısını kendi eseri imiş gibi tanıtan 

bir şahsa karşı ancak o şarkının gerçek sahibi, gerçek sahibi vefat etmişse vasiyeti tenfiz 

memuru, sağ kalan eş ile çocuklar, mirasçıları, anne babası veya kardeşleri dava açabilir. 

Görüldüğü üzere sayılan tüm bu şahıslar eser sahibi ile ilgisi olabilecek kişilerdir. Fakat 2936 

sayılı Kanun ile 19. maddenin değiştirilen son fıkrasının bu duruma bir istisna getirebileceği 

söylenebilir. Fıkra metni şöyledir;  18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan salahiyetli 

kimselerden hiç biri   bulunmaz   veya   bulunup   da   salahiyetlerini kullanmazlarsa yahut 

ikinci fıkrada belirlenen süreler bitmişse eser memleketin kültürü bakımından önemli 

görüldüğü takdirde Kültür Bakanlığı 14, 15, 16 nci maddelerin üçüncü fıkralarında eser 

sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir. Bu durumda salahiyetli hiçbir kişinin 

kanun bünyesinde eser sahibi olarak bulunmaması halinde iş bu eserin memleket kültürü 

bakımından önem arz etmesi halinde Kültür Bakanlığının, anonim bir eseri kendi eseri imiş 

gibi tanıtan kimseye karşı 15/III’de belirtilen tespit davasını ikame edebileceği yolunda bir 

yorumda bulunmak mümkün görünmektedir. 

 

 

 Buna mukabil yukarıda da değinildiği üzere o halk şarkısı daha önce başka bir sanatçı 

tarafından icra edilmiş ise bu icracı sanatçı ile birlikte bu şarkıyı ilk tespit eden fonogram 

yapımcısı bağlantılı hakları nedeniyle diğer şahısa karşı 15/III. Maddeye dayalı olarak bir dava 

ikamesi yoluna gidebilir mi? Kanaatimce iş bu bağlantılı hak sahiplerinin hakları sadece 

icranın aynen kullanılmasıyla ilgili olduğundan bu tip bir tespit davasını açabilmeleri mümkün 

değildir. Yukarıda açıklananlarla birlikte Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuza göre bir 

dava ikame edecek olan şahsın o davayı ikame etmekte hukuki yararının bulunması 

gerekmektedir. Hukuki bir yararı bulunmayan eser sahibi sıfatı olmayan üçüncü bir kişinin 

(eserin halk şarkısı olduğundan bahisle kendini eser sahibi olarak tanıtan kişiye ait olmadığına 

dair) eser sahipliğinin tespiti davası açması kanaatimce bu yönden de mümkün değildir. 19. 

maddenin 3. fıkrasına göre  eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara göre salahiyetli olanlar, 

salahiyetlerini kullanmazlarsa, eser sahibinden veya halefinden mali bir hak iktisap eden 

kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat şartıyla, eser sahibine  14, 15 ve 16 nci 

maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kendi namına kullanabilir. Bu fıkra metninden 

de anlaşılacağı üzere ortada bir eser sahibi veya halefi olması ve bu eser sahibi veya halefinden 

bir mali hakkı devralan üçüncü bir kişinin bulunması gerekmektedir. İncelediğimiz örnekte 

halk şarkısının kimliği belli bir sahibi bulunmamaktadır. Dolayısıyla 19/III’e dayalı olarak 

herhangi bir üçüncü şahsında 15/III’de zikrolunan tespit davasını açamaması gerekir. Kaldı ki 
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kanun 19. maddenin III. fıkrası ile yine hukuki bir yararının ispatı şartını aramaktadır. Burada  

düşünülebilecek tek istisna 19. maddenin son fıkrası hükmü ile Kültür Bakanlığı’na getirilen 

özel durumdur. Kültür Bakanlığı’nın memleket kültürü için önem arz eden bir halk şarkısı için 

15. maddenin III fıkrası hükmüne dayalı olarak böyle bir davayı ikame edebileceği kanaatine 

sahibim.  

 

Bununla birlikte derleme olarak tabir edilen kavram yukarıda bahsolunduğunun aksine bir 

emeğin, kişisel bir faaliyetin ve özverinin sonucu ortaya çıkmışsa durum ne olacaktır? Yani 

derleyen şahıs yukarıda verilen örneğin aksine konusunda uzman bir şahıs olmakla birlikte, 

derleme yapılacak bölgede araştırma ve incelemelerde bulunarak bir halk şarkısı tespit etmiş ve 

iş bu şarkı üzerinde çeşitli enstrümanlara uyarlama, notaya dökme v.b. konusunda bir takım 

faaliyetlerde bulunmuş olabilir. Yukarıda bahsolunan ikinci yorum kabul edildiğinde 

uygulamada derleme diye tabir olunan temeli bir halk şarkısına dayalı olan yaratımın eser 

vasfının kendisine verilen emeğe veya işleyenin hususiyetini içermesi haline göre işlenme eser 

olduğu kabul edilmesi gerekir. Çünkü ikinci yoruma göre iş bu eserin asıl sahibi onu derleyen 

değildir.
30

 Bu halde derleme olarak tabir olunan yaratımın FSEK 6. maddesinde sayılan 

işlenme eser türlerinden hangisinin içerisine girebileceği veya bunların dışında ayrı bir işlenme 

eser vasfına haiz olup olmadığı sorununa eğilmek gerekecektir. Peki derleme diye tabir olunan 

yaratım işlenme eser olarak kabul edildiğinde 6. maddenin 4. fıkrasında belirtilen müzik tertip 

ve aranjmanı kapsamı içerisinde sayılacak mıdır?  

 

FSEK’nun 6. maddesinin 1. fıkrası 4. bendinde bir işleme eser olarak gösterilen musiki 

aranjmanı ve tertipleri, temel esere sadık kalmak şartıyla yapılacak olan varyasyon ve 

parafazlar
31

 ile enstrümantasyonlar, bir bestenin belirli bir müzik aleti ile çalınmaya elverişli 

hale getirilmesi, çalgı sayısı ve seslerin arttırılması ve eksiltilmesi gibi fikri çalışmaları ifade 

eder. Bunların işlenme eser sayılabilmeleri için hususiyet taşıyan tabii bir yaratma olmaları 

gerekir. Bu nedenle seslerin veya ton çeşidinin değiştirilmesi, şarkının özelliğini etkilemeyecek 

değiştirenin kişisel hususiyetini içermeyen bir iki kısmının değiştirilmesi, melodide ritim de 

veya armonide  sadece icrayı kolaylaştırmak amacıyla basit bazı değişiklikler yapılması, 

parçanın uzatılıp kısaltılması, bir bestenin diğer bir sese aktarılması yahut potpuriler işleme 

sayılmazlar. Bu tür işlenmelere örnek olarak bir orkestra eserinin piyanoda çalınabilecek 

şekilde düzenlenmesi, bağlama eşliğinde söylenen bir türkünün piyanoda çalınma üzerine 

düzenlenmesi, aynı zamanda müzik aranjman ve tertipleri olarak bir veya bir çok bestenin bir 

tiyatro, film veya revü sahnesinin gereklerine göre düzenlenmesi musiki aranjman ve tertibi 

anlamında işlenme eser sayılır.
32

   

 

 

                                                 
30

 Burada  eser sahibi belli olmayan (anonim) eserlerde eser vasfının ne zaman doğmuş olacağı hususu da tartışma 
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Yukarıda yapılan açıklama baz alındığında bir halk şarkısını temel alarak ,belirli bir müzik 

aleti ile çalınmaya elverişli hale getirilmesi, çalgı sayısı ve seslerin arttırılması ve eksiltilmesi 

gibi sahibinin hususiyetini taşıyan faaliyetler işlenme eser sahipliğine yol açacaktır. Fakat 

yukarıda da değinildiği üzere bu halk şarkısı üzerinde seslerin veya ton çeşidinin 

değiştirilmesi, şarkının özelliğini etkilemeyecek değiştirenin kişisel hususiyetini içermeyen bir iki 

kısmının değiştirilmesi, melodide ritim de veya armonide  sadece icrayı kolaylaştırmak amacıyla 

basit bazı değişiklikler yapılması, parçanın uzatılıp kısaltılması, bir bestenin diğer bir sese 

aktarılması gibi şarkının temel alt yapısını etkilemeyecek değişiklikler işlenme eser sahipliğine 

yol açmayacaktır. Böyle bir işlenme eserin mevcut olup olmadığının takdirinde o işlenme 

eserin vücuda getirilmesinde işlenme eser sahibinin hususiyetini taşıması yanında vermiş 

olduğu fikri emeğin ve katkının da göz önünde tutulması, durumun olayın özelliklerine göre 

değerlendirilmesi gerektiği kanaatine sahibim. Ayrıca kendisine intikal etmiş buna benzer bir 

ihtilafın çözümünde, mahkemenin olayda işleyenin hususiyetini havi harcanan fikri emek ve 

katkı ile eserin yapısında önemli değişiklik yaratılan bir işlenme eserin mevcut bulunup 

bulunmadığı konusunda konunun uzmanı bilirkişilerin görüşüne başvurması gerekir diye 

düşünüyorum. Aşağıda konu ile ilgili bir Yargıtay kararından emsal olarak bahsedilmiştir. 

 

 

Şu hususu da belirtmek gerekir ki koruma süresi dolmuş eserler artık kamunun malı haline 

gelmekle herkes tarafından kullanılabilirler. Koruma süresi dolmuş bir şarkıyı aranjman ve 

tertip olarak işleyen şahıs aynı parçanın, kendi katmış olduğu hususi özellikler harici olarak bir 

başkası tarafından kullanılmasına ve işlenmesine engel olamaz. Bu nedenle böyle bir durumda 

bir şarkının işlenmesi halinde bunun gerçekten işlenme eser olup olmadığı, kamuya mal olmuş 

aynı parçanın bir başka kişi tarafından işlenmesi halinde iki işlenme eser arasında fark bulunup 

bulunmadığı hususunda da ihtilaf halinde mahkemece yine konuya vakıf bilirkişilere 

başvurulmalıdır. Bir yerde kamunun malı haline gelmiş eserlerden herkesin yararlanması ve bu 

eserlere dayalı olarak yeni oluşumlar yaratılması, aynı eserde bir takım basit değişiklikler 

yapılarak hak iddia edilmesiyle kısıtlanmamalıdır.  Uygulamada Yargıtay’ın konu ile ilgili 

olarak vermiş olduğu bazı kararları bulunmaktadır. 

 

“...... davacı davalılardan Barış Manço tarafından, diğer davalı 

Sayan Plak firması sahibi Fahrettin Sayan’ın plak haline getirerek 

satışa arz ettiği “Derule” türküsünün beste ve güftesinin 

kendisine ait olduğunu iddia ettiğine ve adı geçen davalılarda bu 

türkünün Trabzon yöresinin folklor ürünü bulunduğünu 

savunduğuna göre her şeyden önce bu iddia ve savunmanın 

kanıtlanması gerekir. Gerçekten davacı tanıkları, davacının bu 

türkünün notasının İstanbul Radyo Müdürlüğü’ne 1964 yılında 

verildiğini ve bu suretle davacının repertuarına alındığını 

söylemişler ve fakat davalıların savunması ve türkünün menşei 

hakkında bir beyanda bulunmamışlardır. 

 

Kaldı ki davacı dahi mahkemeye ibraz edilen bir beyanında 

türkünün dedesi zamanından kaldığını ifade etmiştir.  
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Bu durumda “Derule” türküsünün tarihi gelişimini incelenmesi, 

folklor ürünü mü yoksa sırf davacı muhayyilesinde ve sanat gücü 

ile yaratılan bir eser mi yahut da kendisinden katkıda bulunularak 

mevcut olan bir folklor ürününü yeni bir eser  haline mi getirdiği 

veya mücerret folklor ürününü nota ile tespit mi ettiğinin 

araştırılması gerekir. 

 

Bu araştırmanın yapılabilmesi için, eğer mevcut ise, folklor 

ürününün tespit edilmiş olması iktiza eder. Bu suretle iki eserin 

ses, nota, güfte bakımlarından karşılaştırılması gerekir.  

 

Bu araştırmanın yapılabilmesi amacıyla izlenecek yolun tayini 

için ilgili resmi merciilerden gerekirse yetenekli bilirkişilerden 

yörelere göre Türk Folklor Musikisinin özellikle folklor ürünü 

olarak, (Derule) türküsünün tespit edilip edilmediğinin tahkiki ve 

ondan sonra karşılaştırmanın Türk Folklor Musikisine ve tarihin 

gelişimine bi hakkın vakıf yetenekli bilirkişiler  aracılığı ile 

yapılması ve bunun kazai denetimine de olanak sağlayacak 

şekilde raporla belirtilmesi iktiza eder.  

 

Böyle bir tespit mevcut değilse, yani notaya alınmamış, bir bant 

doldurulmamış yahut bir plağı bulunmuyor ise karşılaştırma, ses, 

ahenk, ve güfte gibi musiki kurallarına uygun şekilde 

yapılmalıdır.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 23.05.1974 tarih ve 

1973/1100E.,1974/1805K.) –Görüldüğü üzere Yargıtay burada 

bu halk şarkısını tespit edenin varlığı halinde eser sahipliği 

kavramından hiç bahsetmemektedir.- 

 

Bununla birlikte bir melodiyi notaya döken şahsın, yapmış olduğu faaliyet neticesi meydana 

getirdiği yaratımda eser sahipliği mevcut mudur? Bunu sahibi belli bir müzik eseri olarak 

düşünürsek, yukarıda da arz edildiği üzere bir müzik eserinin illaki notaya bağlı olması 

gerekmemektedir. Müzik eseri, insan ya da bir müzik aracından elde edilen seslerin duygu ve 

düşünce anlatımında, çoğu kez sözlerle de bütünleşerek, dolaysız bir anlatım gücüne sahip 

önemli bir toplumsal ve kültürel işlev üstlenen sanat türüdür. Bu sanat türünün koruma 

kurallarından yararlanabilmesi için yazılı bir biçim alması da bir zorunluluk olarak 

düşünülmemelidir. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse, eser sahibinin henüz notası 

basılmamış eserini bir toplulukta yorumlaması sırasında, izleyenlerden birinin ezgiyi 

belleğinde koruyarak daha sonra notaya alması ve bu notayı çoğaltarak topluma sunmuş 

olmasının, eser sahibinin haklarına tecavüz oluşturduğu herhalde tartışılmayacaktır.
33

 O halde 

bestekarı belli bir müzik eseri notaya dökülmemiş olsa bile yaratımla o eseri meydana getirene 

karşı aidiyet kazanmış olacağına göre bu eserin bir başkası tarafından notaya dökülmesi ve 

yayımlanarak kamuya arzı, çoğaltılması o müzik eserinin sahibinin manevi ve mali haklarına 

karşı bir tecavüz oluşturacaktır. Peki bu müzik eseri bir halk şarkısı ise ve kimin tarafından 

bestelendiği belli değilse ikinci yorumu göz önünde tutarsak-ki birinci yoruma göre derleyen 

asıl eser sahibi olarak kabul edilmekteydi-(derleme ve derleyen kavramları altında 

düşünüldüğünde) bu eserin bir başkası tarafından notaya dökülmesi, notaya döken şahısa bir 
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fikri hak bahşedecek midir? Kanaatimce eğer notaya döken kişi iş bu eser üzerinde kendi 

hususiyetini havi, söz konusu eserin orkestrasyonu veya başka enstrümanlarla çalınabilecek 

hale getirilmesi vb. gibi bir takım düzenlemeler, eklemeler husule getirmiyorsa bir halk 

şarkısını aynen notaya dökmek bu şahsı bir eser sahibi haline getirmeyecektir. Sayın Nuşin 

Ayiter yine FSEK’nun 6/-8. bendinde belirtilen henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi 

araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi ile ilgili olarak şu 

görüşe sahiptir; Eski bir metni ilk defa yayınlamak (editio Princeps) bilimsel bakımdan 

şüphesiz çok değerli bir çalışmanın sonucudur, fakat yayınlanan bu metin üzerinde metni 

yayınlayanın eser sahipliğinden doğan bir hakkı yoktur. Çünkü yapılan iş yani metni restore 

etmekte gösterilen çaba, bilimsel bakımdan ne kadar büyük olursa olsun eski metin 

yayınlayanın hususiyetini taşıyan bir yaratma değildir. Yayınlayanın metni eksikliklerini kendi 

bilgi ve sezişleri ile tamamlamış olması halinde de durum değişmez. Çünkü bu halde de doğru 

veya yanlış bilimsel teşhisler söz konusu olmaktadır. Ancak metne şerh, açıklama gibi 

ilavelerde bulunulmuş olması halinde, bu gibi ilavelerde eser vasfı varsa, bunlar kendi 

başlarına himaye konusu olabilirler.
34

 Buna göre bir halk şarkısının notaya dökülmesi halinde 

yukarıda da değinildiği gibi iş bu eserde kendi hususiyetini taşıyan eser vasfına havi 

eklemelerin veya düzenlemelerin varlığı halinde bunlar kendi başlarına himaye konusu 

olacaktır. Fakat bu durum aynı halk şarkısının sahibinin hususiyetini taşıyan ekleme ve 

düzenlemelerin dışında kalan bölümlerinin de başka sanatçılar tarafından işlenme eser haline 

getirilmesine ve kullanılmasına imkan vermeyecek ölçüde genişletilmemelidir. Yani herhangi 

bir üçüncü şahıs da bu halk şarkısının melodisini veyahut nakaratını kullanarak kendi 

hususiyetini havi bir işleme eser meydana getirebilmelidir.  Kanun vazında bakıldığında bu tip 

bir eserde kendi hususiyetini taşıyan ekleme ve düzenlemeler yapan şahıs her halükarda işleme 

eser sahibi olarak anılacaktır. 

 

Gerçekten de FSEK’nun 6/I-8. bendi henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve 

çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi (editio princeps) halini 

düzenlemekte ve bu faaliyette bulunanı bir işlenme eser sahibi olarak addetmektedir. Eğer 

yukarıda bahsetmiş olduğumuz ikinci yorum baz alınırsa bu düzenleme “derleme” diye tabir 

olunan yaratımları bir işlenme eser vasfına, yaratanı da işlenme eser sahibi kimliğine sokabilir 

mi? Diğer bir deyişle editio princeps olarak ifade edilen bu işleme türünde, gerçekte ortaya asıl 

eserden ayrı bir işlenme eser çıkarılmamaktadır. Fakat kanun koyucu bu hükümle başkasının 

fikir mahsulü olan, fakat henüz yayınlanmamış bulunan bir eseri arayıp, topluma kazandıran 

kişiyi çalışmasından dolayı ödüllendirmek istemiş ve bunu bir işlenme eser saymıştır.
35

 Ancak 

doktrinde  “Editio Princeps”in işlenme eser sayılması eleştirilmektedir. Sayın Arslanlı’ya göre 

eğer kanun koyucu bu suretle bir buluşun korunmasını öngörüyorsa o halde bu hükmün yeri 

işlenme eserlerle ilgili madde olmamalıdır.
36

 Sayın Öztan’a göre ise kanun koyucu burada da 

eser sahipliği” ile “komşu hak” (bağlantılı hak) sahipliğini birbirine karıştırmıştır. Diğer bir 

deyişle kanun koyucu bir eser yaratmak ve bunun sonucu olarak eser sahibine tanınan 

haklardan yararlanmak durumuyla komşu haklara, sahip olma sonucunu verecek bir çalışmayı 

birbiri ile karıştırmıştır. Zira FSEK anlamında bir eserin doğması ve bu eserin korunması 

şahsın o çalışmasında kendi hususiyetini ortaya koymasına bağlıdır. Sadece ilmi bir çalışma 
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yapmış olmanın bu haliyle bir eser olarak kabul edilmeyeceği tabidir.
37

 Sayın Tekinalp’e göre 

ise FSEK m6/1-8’de belirtilen işlenmenin yayınlamaya elverişli bir duruma getirilmesi gerekir. 

“Yayınlamaya Elverişlilik” basıma hazır hale getirmedir. Bu nedenle bilinmeyen bir eserin 

sadece bulunması bu tür bir işlenme değildir. Diğer taraftan yayına elverişli hale getirme 

araştırma ve çalışmaya dayanmalıdır.
38

 Görüldüğü üzere Sayın Tekinalp bu kavramı daha 

ziyade ilim ve edebiyat eseri olarak nazarı itibara almış olup bunun bir müzik eseri vasfında 

olabileceği hususunu tartışmamıştır. Bir müzik eserinin yayıma elverişli hale getirilmesinden 

ne anlaşılması gerektiği bugün doktrinde net kalıplarla ortaya konulmuş ve tartışılmış bir konu 

değildir.  

 

Yukarıda sayılı görüşlere bakıldığında sadece henüz yayımlanmamış bir eserin sadece tespiti, 

bulunması yeterli olmayıp bu eser üzerinde onu yukarıda bahsi geçer şekilde yayıma elverişli 

hale getirmek, eser ile ilgili ciddi araştırma ve çalışma yapmak gerekmektedir. Kanaatimce bir 

halk şarkısının araştırılıp, yayıma elverişli hale getirilmesi yukarıda açıkladığımız üzere, 

üstünde eser sahibinin hususiyetini taşıyan ekleme ve düzenlemeleri içerdiği takdirde bir 

işleme eser kimliğine bürünecektir. Yoksa sırf tespitin hukuken korunabileceğini söylemek 

mümkün görünmemektedir. Burada Sayın Arslanlı ve  Sayın Öztan’a kanımca katılmak 

gerekmektedir. Gerçekte bağlantılı hak olarak düzenlenmesi gereken bir hak, işlenme eser adı 

altında koruma altına alınmaya çalışılmış, bu da bir takım karışıklıklara yol açmıştır. Avrupa 

Birliği’nin 93/98 sayılı direktifinin 4. maddesinde, daha önce yayımlanmamış bir eseri koruma 

süresi dolduktan sonra, hukuken kamuya ilk kez arz eden kişinin, eser sahibinin mali haklarına 

eşdeğerde bir korumadan yararlanacağı, bu türden haklara ilişkin koruma süresinin  hukuken 

ilk kez yayımlandığı veya kamuya iletildiği tarihten itibaren 25 yıl olduğu belirtilmektedir. Söz 

konusu direktifin başlığına bakıldığında “Telif Hakkı Korumasının Uyumlaştırılması ve Belirli 

Bağlantılı Haklar” olduğu anlaşılmaktadır. Direktif bizim kanunumuzda düzenleneninin 

benzeri bir hakkı bağlantılı haklar arasında saymış bulunmaktadır. Buna mukabil olarak Sayın 

Üstün sona ermiş koruma süresine havi bir eserin diriltilmesi nedenlerini anlamanın mümkün 

olmadığını, eser sahibinin cüzi ve külli haleflerinin bu olanaktan yararlanıp 

yararlanamayacakları hususunun da açık olmadığını belirtmektedir.
39

 Sayın Üstün’e katılmakla 

birlikte söz konusu direktifte koruma süresi dolan fakat daha önce yayımlanmamış bir eserden 

neyin kastedildiği de tam olarak anlaşılamamaktadır. Keza aynı direktifte anonim eserlerin 

kamuya arz edilmelerinden yani yayımlanmalarından itibaren 70 yıl süre ile koruma altında 

oldukları belirtilmektedir. Özellikle müzik eseri sahiplerinin koruma süresinden yararlanmaları 

için eserin kamuya arzı yani yayımlanması gerekli olduğuna göre koruma süresi dolmuş ama 

hiç yayımlanmamış eserden neyin kastedildiği tam olarak anlaşılamamaktadır. Kanımca 6/I-8. 

bendin sayın Arslanlı ve Sayın Öztan’ın görüşleri gibi Avrupa Birliğinin 93/98 sayılı 

direktifinde de düzenlendiği gibi bağlantılı hak olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu halde 

meselenin daha netlik kazanacağı kanaatine sahibim.   

 

Sayın Ayiter ise yeni Alman Fikir ve Sanat Eserleri yasasında fikir ve sanat hukuku 

bakımından korunmayan eski metin ve eserlerin baskılarını hazırlayan kişilere verim himayesi 

biçiminde bir himaye hakkı tanındığını belirtmekte ve şöyle devam etmektedir; “Himayenin 

şartı baskının bilimsel çaba sonucu ortaya çıkması ve mevcut baskılardan farklı olmasıdır. 
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Himaye hakkının sahibi o baskıyı hazırlayan bilim adamıdır. Örneğin bugüne kadar 

bilinmeyen bir müzik eserinin ilk baskısını hazırlayan müzik uzmanı, eserin başkaları 

tarafından izni olmadan umumi yerlerde çalınmasını yasaklayabilmektedir. Himaye süresi 10 

yıldır.”  

 

Sayın Beşiroğlu ise folklor müziğinin toplum kültürü için önemini vurgulamakla birlikte 

özellikle Unesco ve WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) bünyesinde folklor ürünlerinin 

korunma altına alınması için gerekli yasal çalışmaların yapıldığından bahsetmektedir. Sayın 

Beşiroğluna göre folklor müziğinin üzerinde durulması gerekli iki yönü bulunmaktadır. 

Bunlarda ilki bu tür müziğin her türlü bozulmalara karşı, özgün niteliğini korumak için gerekli 

önlemleri almak, gerek derlemeleri ve gerekse müzik icralarını bir yönde gözetmektir. Önce bu 

konuda önemli bir özellik bulunmaktadır. Bir folklor müziğinin ilgili yörede sadece kulaklarda 

olan tınısının saptanması ve değerlendirilmesinin ve bu müziğin notaya alınmasının ve tüm 

topluma tanıtılması ve mal edilmesinin ciddi bir müzik bilgisi ve becerisi gerektirdiği 

kuşkusuzdur. Bir diğer yönü ise bu gibi müzik eserlerinin, çeşitli biçimlerde ve müzik 

türlerinde işlenmesi, çeşitli müzik araçları ile ve yeni söz unsurları katılarak icra edilmesidir. 

Bu durumun işleyenlere, bir eser sahibine tanınan hakların tanınmasını gerektirdiği de  

tartışmasızdır.
40

 

 

Öte yandan, bu gibi sahibi belirsiz müzik eserlerinin yasal koruma dışında bırakılması da 

kuşkusuz söz konusu değildir. Bir başka anlatımla, hiçbir kimse folklor ürünlerini kendisine 

mal ederek topluma sunma hakkına sahip değildir.
41

  

 

Bazı ülkelerde yasa koyucular folklor ürünü eserlerin tespitini düzenleyen esaslar öngörmek 

gereksinmesini de duymuştur. Örneğin 15 kasım 1994 tarihli Yeni Zelanda Fikri Haklar 

Yasası’nın 185. maddesi ile “Halk Şarkılarının Kaydedilmesi” (Recording of Folk Songs) 

başlığı altında aşağıdaki kuralı öngörmüştür. 

 

1. Bir halk şarkısı icrası, bu yasada öngörülen haklara zarar verilmemek kaydıyla ve 

ikinci paragrafta öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde bu yasa hükümlerine 

uygun şekilde öngörülen bir yönetmelik ile belirtilen kurum tarafından düzenlenen 

arşive kazandırılması amacıyla kaydedilebilir. 

 

2. Yukarıdaki paragrafta öngörülen koşullar şunlardır; 

 

a) Şarkı sözlerinin yayımlanmamış olması ve tespitin yapıldığı sırada eser 

sahibinin belirli olmaması, 

b) Yapılacak tespitin herhangi bir fikir hakkına zarar vermemesi, 

c) Yapılacak tespite herhangi bir icracı sanatçı tarafından muhalefet edilmemesi, 

 

3. Bu maddenin birinci paragrafında öngörülen esaslara göre yapılan ve bu Kanuna 

uygun olarak öngörülen Yönetmelikte belirtilen kurum tarafından korunan arşive 

kazandırılan tespitin kopyaları 4. paragrafta öngörülen koşula uygun olarak ve bu 

kanunda öngörülen herhangi bir hakka zarar vermemek kaydıyla arşiv sorumlusu 

tarafından kamusal yararlanmaya sunulabilir. 
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4. Bu maddenin 3. alt paragrafında öngörülen koşul,hiç kimseye aynı tespitin bir 

kopyasından daha fazlasının verilmemesidir.  

 

Görülüyor ki; yasa koyucular folklor eserlerinin korunması konusunda da yetkili bir makam 

gözetimini temel bir düzenleme ilkesi olarak öngörmektedirler. Ayrıca folklor ürünü eserlerden 

çeşitli biçimlerde ve alanlarda yararlanılması karşısında, yararlananların yararlanma 

karşılığında, yasal kurallara uygun bir ücret ödemeleri de düşünülmelidir. Böyle bir durumda 

ücretlerin ülkedeki müzik eseri sahiplerinin haklarını temsil eden küçük haklar meslek birliği 

tarafından istenmesi ve alınması çeşitli ülkelerde kabul edilmiştir.
42

 

 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 4630 sayılı Kanunla değişik 13. maddesinin 2. fıkrasında 

sinema ve müzik eseri sahipleri ve yapımcıların, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip 

oldukları mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, sahipliklerinin belirlenmesinde ispat 

kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma  yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla 

eserlerin kayıt ve tescilini yaptırabilecekleri hususundan bahsolunmaktadır. Aynı maksatla, 

diğer eser gruplarında da eser sahibinin talebi üzerine, eserler ve mali haklara ilişkin 

yararlanma yetkileri kayıt altına alınabilir. Maddeye göre kayıt ve tescil usul ve esasları Kültür 

Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir.  Her ne kadar kanunda bu hüküm 

bulunsa dahi Kültür Bakanlığı tarafından bugüne kadar böyle bir yönetmelik çıkartılmış 

değildir. Fakat kanunda yapılacak yeni düzenleme sonrası çıkartılacak konu ile ilgili yeni 

yönetmelikle yukarıda bahsolunan folklor şarkılarının da kayıt ve tescil altına alınması hususu 

hakkında düzenlemeye gidilebilir. 

 

Konuya burada son vermeden önce yukarıda arz etmeye çalıştığım izahatlar sonucu 

anlaşılacağı üzere bir halk şarkısının tespiti ile incelenerek kamuya arzı anlamına gelen 

“derleme” ve “derleme eser sahipliği” ile ilgili olarak 5846 sayılı kanunda net ve açık bir 

düzenlemenin bulunmamaktadır. Kanaatimce kanunun mevcut düzenlemesi altında belirtmiş 

olduğum iki farklı yorum da tatminkar bir çözüm getirmemektedir. Bu nedenle ülkemiz ve 

kültürümüz için önem arz eden böyle bir konunun kanun koyucu tarafından 5846 sayılı 

Kanunda Yeni Zelanda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunununkine benzer açık ve net bir şekilde 

düzenlenmesinin, derleyen şahsın asıl eser sahibinden ziyade bağlantılı hak sahibi haline 

getirilmesinin sorunun çözümünde fayda sağlayacağı inancına sahibim. Çünkü bilindiği üzere 

folklor eserleri bir ülkenin kültürünü yansıtan ve korunması gereken en önemli temel 

değerlerinden biridir. 
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5. MÜZĠK ESERĠ SAHĠBĠNĠN HAKLARI 

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun da eser sahibinin hakları ayrı ayrı olarak 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre Eser sahibinin manevi ve mali olmak üzere hakları iki 

çeşit olup, bu haklarda kendi aralarında bölümlere ayrılmaktadır. Bu haklardan bu bölümde 

kısa olarak bahsedilecektir. Eser sahibinin manevi mali hakları aşağıda sırasıyla sayılmıştır; 

 

Manevi Haklar  

 

a. Umuma Arz Yetkisi (Md.14) 

Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser 

sahibi tayin eder.Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan, yahut ana hatları her hangi 

bir suretle henüz umuma tanıtılmayan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi 

malumat verebilir. Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref ve 

itibarını  zedeleyecek   mahiyette ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin 

gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılması veya yayımlanmasını menedebilir. 

Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı 

saklıdır.  

  

b. Adın Belirtilmesi Yetkisi (Md.15) 

Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama 

hususuna karar vermek salahiyeti münhasıran eser sahibine aittir. Bir güzel sanat eserinden 

çoğaltma ile elde edilen kopyalarla bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde  asıl  

eser  sahibinin  ad  veya  alametinin, kararlaştırılan veya adet olan şekilde belirtilmesi ve 

vücuda getirilen eserin bir kopya veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır. Bir eserin 

kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut herhangi bir kimse eserin sahibi 

olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tespitini mahkemeden isteyebilir. Eser 

niteliğindeki mimari yapılarda, yazılı istem üzerine eserin görülen bir yerine, eser sahibinin 

uygun göreceği malzeme ile silinmeyecek biçimde eser sahibinin adı yazılır. 

 

c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetmek (Md.16) 

Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve 

başka değiştirmeler yapılamaz. Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işleyen, 

umuma arz eden, çoğaltan, yayımlayan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; 

işleme, çoğaltma, temsil ve yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin 

hususi bir izni olmaksızın da yapabilir. Eser sahibi, kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin vermiş 

olsa bile şeref ve itibarını   zedeleyen   veya   eserin   mahiyet   ve hususiyetlerini  bozan her  

türlü  değiştirilmeleri men edebilir. Menetme yetkisinden bu hususta sözleşme yapılmış olsa 

bile vazgeçmek hükümsüzdür.  

   

d. Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları (Md.17)  

Eser sahibi, gerekli durumlarda, aslın maliki ve zilyedinden, koruma şartlarını yerine getirmek 

kaydıyla, 4 üncü maddenin l inci ve 2 nci bendlerinde sayılan güzel sanat eserlerinin ve 2 nci 

maddenin l inci bendinde ve 3 üncü maddede sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla 

yazılmış eserlerinin asıllarından geçici bir süre için yararlanmayı talep etme hakkına sahiptir. 

Eser sahibinin bu hakkı, bu eserlerin ticaretini yapanlar tarafından eseri satın alan veya elde 
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eden kişilere müzayede ve satış katalogu veya ilgili belgeler ile açıklanır. Aslın maliki, eser 

sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri 

bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez. Eserin tek ve özgün olması 

durumunda eser sahibi, kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve sergilerde kullanmak 

amacıyla, koruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek üzere eseri isteyebilir. 

Mali Haklar  

 

a. İşleme Hakkı (Md. 21) 

Bir eserden, onu işleme suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 

 

b. Çoğaltma Hakkı (Md. 22) 

Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, 

doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine 

aittir. Eserlerin aslında ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü 

nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt 

edilmesi, her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık eserlerine ait plan, proje krokilerin 

uygulanması da çoğaltma sayılır. Aynı kural, kabartma ve delikli kalıplar hakkında da 

geçerlidir. Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, 

programın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiillerini de 

kapsar. 

 

c) Yayma Hakkı (Md. 23) 

Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç yermek, satışa çıkarmak veya 

diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Eser sahibinin izniyle yurt 

dışında çoğaltılmış nüshaların yurt içine getirilmesi ve bunlardan yayma yoluyla  faydalanma 

hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Yurt dışında çoğaltılmış nüshalar her ne surette olursa 

olsun eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznini haiz yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın 

ithal edilemez. Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi eser sahibinde kalmak kaydıyla, 

belirli nüshaların hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke 

sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı eser sahibine 

tanınan yayma hakkını ihlal etmez. Bir  eserin  veya  çoğaltılmış  nüshalarının kiralanması 

veya ödünç verilmesi şeklinde yayımı, eser sahibinin çoğaltma hakkına zarar verecek şekilde 

eserin yaygın kopyalanmasına yol açamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Kültür Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

 

d. Temsil Hakkı (Md. 24) 

Bir eserden
 
, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi 

mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı 

münhasıran eser sahibine aittir. Temsilin umuma arz edilmek üzere vuku bulduğu mahalden 

başka bir yere teknik vasıta ile nakli de eser sahibine aittir. Temsil hakkı; eser sahibinin veya 

meslek birliğine üye olması halinde, yetki belgesinde belirttiği yetkiler çerçevesinde meslek 

birliğinin yazılı izni olmadan, diğer gerçek ve tüzel kişilerce kullanılamaz. (Ancak, 33 üncü ve 

43 üncü maddelerdeki hükümler saklıdır.) 

 

e. İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma iletim Hakkı (Md. 24) 

Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya 

telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses 
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ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların 

yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle 

umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Eser sahibi, eserinin aslı ya da 

çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma 

dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini 

sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir. Bu 

madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma 

hakkını ihlal etmez.  

 

Manevi haklar eser sahipliğinden doğan bazı mutlak ve inhisari yetkiler oldukları için miras 

yolu ile geçmedikleri gibi, devir yönünden ölüme bağlı tasarruflara konu olmazlar ve sağlar 

arası işlemlerde de devir edilemezler. Ancak manevi hakların kullanılma yetkisi devredilebilir. 

Ayrıca eser sahibi, manevi hakları teşkil eden bu yetkilerin kullanılış şeklini de belirleyebilir. 

Bu işlem manevi hakların kullanılmasında bir gerçek ya da tüzel kişinin yetkilendirilmesi 

anlamı taşımaktadır.
43

 Burada manevi haklar konusunda şu hususu belirtmek gerekir ki 

kanunda da açık olarak belirtildiği üzere bir esere malik olan, eser sahibi ile yapmış olduğu 

sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir, fakat eseri bozamaz ve yok edemez ve 

eser sahibinin haklarına zarar veremez. Yani bir eserin mülkiyetine veya kullanma hakkına 

sahip olmakla devralan şahıs o eser üzerinde dilediği işlemi yapabilecek olduğunu 

düşünmemelidir. Kanun bu konuda eser sahibine 17. maddede açık olarak zikredildiği haliyle 

açık hak ve yetkiler tanımış bulunmaktadır. Bununla birlikte, bir eserin umuma arz edilmesi 

veya yayımlanma tarzı, veya eser üzerinde yapılan değişiklikler eserin   mahiyet   ve 

hususiyetlerini  bozmakta ve sahibinin şeref ve itibarını  zedelemekte ise eser sahibi, başkasına 

yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılması veya 

yayımlanmasını veya eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan şeref ve itibarına aykırı tüm 

değiştirmeleri men edebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. 

Diğer tarafın tazminat hakkı saklıdır.  

 

Mali hakların devri ise uygulamada genellikle gerçek veya tüzel kişilerle akdedilen devir veya 

lisans anlaşmaları ile yapılmaktadır. Bu konuya aşağıda değinilecektir. 

 

Burada son olarak şu hususu belirtmek isterim ki; bir eser üzerinde tüm haklar eser sahibine 

yaratımla geçmekte ve bu hakları asli olarak kullanma yetkisi bizzat eser sahibine ait 

olmakladır. Fakat bazı durumlarda taraflar bir hizmet ilişkisi içerisindeyse; aksi sözleşmeden 

anlaşılmadıkça mali hakların kullanımı eser sahibini çalıştıran şahıs veya tüzel kişiliğe ait 

olmaktadır. Kanunun 18. maddesine göre Aralarındaki   özel   sözleşmeden   veya  işin 

mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana 

getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Yani 

burada manevi haklar yine eser sahibine ait olup, sadece mali hakların kullanımı çalıştırana 

aittir. 
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6. MÜZĠK ESERLERĠNĠN DEVRĠ VE SÖZLEġMELER 

               

6.1. Asli Ġktisap                                                            
 

Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva 

itibariyle mahdut veya gayri mahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına 

devredebilirler. Mali hakları sadece kullanma salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir. 

(Ruhsat). Yukarıdaki fıkralarda sayılan tasarruf muameleleri henüz vücuda getirilmemiş veya 

tamamlanacak olan bir esere taalluk etmekte ise batıldır.  (Md. 48)                 

 

Bilindiği üzere eser sahibi onu meydana getirendir. Eser sahipliği bir eserden doğan bütün 

manevi yetkilerin ve mali hakların oluşturduğu bütün üzerindeki hak demektir. Kural olarak 

eser sahipliğinin devri mümkün değildir ancak eser üzerinde bulunan mali hakların devri söz 

konusu olabilir. Yukarıda da değinildiği gibi eser sahibi ancak manevi hakları kullandırma 

yetkisi verebilir. Eser sahipliği onu yaratanın kişiliğine bağlıdır ve bunu bütünüyle devreden 

sözleşmeler akdolunamaz. Aksi durumun varlığı FSEK 13. ve 19. maddelerine aykırılık arz 

edecektir. 

 

Kanun; eser sahibi veya mirasçılarına kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve 

muhteva itibariyle mahdut veya gayri mahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına 

devredebileceklerinden bahsetmektedir. Dolayısıyla bu haklara sahip olan kimseler kanunda 

sayılan şartlar mucibince iş bu haklarını sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız olarak 

üçüncü şahıslara devredebilme hakkına sahip bulunmaktadırlar. Kanunen fikri hakkın asli 

sahiplerinden yapılan devir asli iktisap olarak nitelendirilmektedir. Mali haklar bir bütün veya 

teker teker devrolunabilir. Fakat devrolunan bu hakların aşağıda da inceleneceği üzere tek tek 

gösterilmesi ve bu konuda yazılı bir anlaşma yapılması zorunludur.  

 

Mali hakların devri başlıca iki nedene bağlı olarak yapılabilir.  

1- Mali haklardan yararlanmak  

2- Yararlanmakla birlikte tecavüzlere karşı korunmasını sağlamaktır.  

 

Meslek birlikleri ile yapılan anlaşmalar hem yararlanma hem de koruma amacı güden 

anlaşmalardır. FSEK anlamında “Sözleşme” borçlanmayı, “Tasarruf” ise mali hakkın devrini 

temsil etmektedir. Mali bir hakkın veya hakların devri bu hakların hak sahibinin mal 

varlığından kesin olarak çıkması ve devralanın mal varlığına girmesi, devralanın dava hakları 

dahil devredilen mali haklara ait bütün hakları kullanabilmesi, bu arada sözleşme ile 

engellenmemişse söz konusu hakları tamamen ve ya kısmen devredebilmesi üzerlerine ruhsat 

tanıyabilmesi demektir. Bütün haklar devredilse bile manevi haklar bazı nadir istisnalar dışında 

eser sahibinde kalır 
44

  

 

Kanuna göre mali hakları sadece kullanma salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir. Buna 

uygulamada “Lisans” kanuni tabirine göre “Ruhsat” denmektedir. Kanuna göre (FSEK 56) 

sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça her ruhsat basit ruhsat sayılır.  
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Uygulamada bu konunun önemi büyüktür. Bir lisans anlaşması yapılmadan evvel devredilecek 

ruhsatın basit mi (non-exclusive) yoksa inhisari mi (exclusive) olduğu belirlenmeli ve anlaşma 

buna göre akdedilmelidir. Özellikle müzik sektöründe bir lisans anlaşması akdedilmeden evvel 

bir albümde kullanılacak veya işleme eser haline getirilecek bir müzik eserinin lisansının basit 

olarak mı yoksa inhisari olarak mı alınmak istendiği sunulacak teklifte belirtilmelidir. İş bu 

teklife göre hak sahibi yapımcı şirket veya o hakkın asli sahibi olan sanatçı veya mirasçıları iş 

bu lisans türüne göre telif ücreti talep etmektedirler. Genellikle basit ruhsata havi lisans 

anlaşmaları kullanıcıya sınırlı haklar tanımakta örneğin bir müzik eserinin sadece tek bir 

albümde, belirli bir bölge ile sınırlı kalmak kaydıyla kullanımına izin vermektedir. Bu 

anlaşmalarda genelde tecavüz halinde kullanıcı yani lisans hakkı sahibinin tecavüz halinde 

mahkemeye başvurma hakkı bulunmamakta sadece asli maliki haberdar etme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Yine bu tip anlaşmalarda asli malikin aynı eseri akdolunan anlaşma süresi 

içerisinde başkasına devredebilme hakkı bulunmakta, lisans sahibinin buna itiraz edebilme 

hakkı bulunmamaktadır. Oysaki inhisari ruhsatın verildiği anlaşmalarda sözleşmede aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, devreden tarafın anlaşma süresi içerisinde devretmiş olduğu mali 

hakkı başka bir üçüncü şahsa devredebilme hakkı bulunmamaktadır.(FSEK 56 ve 57. Mad.) Bu 

hüküm anlaşmada ayrıntılı olarak düzenlenmekte aksi davranış gerek kanun ve gerekse 

anlaşma hükümleri altında tazminat ödenmesine yol açabilmektedir. İnhisari lisans 

anlaşmasında kullanıcıya basit ruhsattakinin aksine daha geniş yetkiler devrolunmakta  genelde 

lisans alana tecavüz halinde asli malikin izin ve onayı olmaksızın adli merciilere başvurabilme 

hakkı tanınmaktadır.     

 

Yine 48. maddenin son maddesine göre tasarruf muamelelerinin henüz vücuda getirilmemiş 

veya tamamlanacak olan bir eserlere taalluk etmeleri halinde batıl olacakları belirtilmiştir. 

Hakikaten de mali haklarda eser sahibi tarafından yapılacak muamelelerin tasarruf işlemi 

olduğu konusunda bir çok yazar aynı görüştedir. Dolayısıyla henüz vücuda getirilmemiş olan 

veya tamamlanacak eserlerde tasarruf işlemi yapılmasının batıl olması doğrudur. Çünkü ortada 

henüz ortaya çıkarılmış bir eser bulunmamaktadır. Bu gibi eserlerde yapılacak tasarruf 

işlemlerini geçerli kılmak bir çok sorunu beraberinde getirecektir. Bununla birlikte kanun 

ileride meydana getirilecek eserler konusunda eser sahibinin üçüncü kişilerle eser daha 

meydana getirilmeden anlaşma yapılmasını geçerli kılmıştır. (FSEK Md 50) Bu durum 

yapılacak devrin bir tasarruf işlemi olduğu ve henüz vücuda getirilmemiş eserde yapılacak 

tasarruf işlemlerinin batıl olduğu yolundaki açıklamalarımız ile çelişir gibi gözükmektedir. 

Fakat belirtmek isteriz ki bu tip anlaşmalarda yapılan işlem bir tasarruf işlemi vasfında 

olmayıp bir borçlanma işlemidir. Bu nedenle taraflar arasında akdolunan bu tip anlaşmaları 

geçerli kılmak gerekir. 

                                                                                 

6.2. Devren Ġktisap                                                        
 

Eser sahibi veya mirasçılarından mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap 

etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını 

diğer birine devredebilir. İşleme hakkının devrinde, devren iktisap eden kimse hakkında da 

eser sahibi veya mirasçılarının aynı suretle muvafakati şarttır. (Md. 49)   

 

Mali bir hakkı veya hakları veya ruhsatı devralanların bunları devretmesi halinde devralanların 

iktisabı devren iktisaptır. Bir hakkı devren iktisap alan kimse bu hakkı ancak devralmış olduğu 

hak sahibi kişilerin yazılı muvafakatiyle bir başka üçüncü kişiye devredebilecektir. Bu durum 
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özellikle yayma hakkının o hakkı aslen eser sahibinden devralmış bir şirketten alınması 

durumunda pratikte bir takım sorunların çıkmasına yol açabilmektedir. Örneğin yayma hakkını 

yurt dışındaki (lisans verme hakkına sahip) bir şirketten devren iktisap olarak devralan bir 

şirket, anlaşmada adli merciilere başvurusu konusunda bir hüküm bulunması ve anlaşma 

konusu eserlere bir tecavüz vuku bulması halinde, iş bu hakkı devren iktisap etmiş olduğundan 

madde 48 hükmü altında anlaşma yapmış olduğu şirkete eserin asli sahipleri tarafından 

devrolunduğuna dair yazılı izinlerini de yapmış olduğu anlaşma yanında sunmak zorunda 

kalabilir. Özellikle yurt dışı şirketlerle ilgili olarak yapılan dağıtım anlaşmalarında durum 

böyledir.  

                                                                            

 6.3. SözleĢmeler                                                          
                                                                                 

 6.3.1. Vücuda Getirilecek Eserler                                               

 

Madde 50 - 48 ve 49 uncu maddelerde sayılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, eser 

henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış olsa dahi muteberdir.   

Eser sahibinin ileride vücuda getireceği eserlerin bütününe veya muayyen bir nevi'ine taallük 

eden bu kabil taahhütleri taraflardan her biri, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm ifade etmek 

üzere feshedebilir. Eser tamamlanmadan önce, eser sahibi ölür veya tamamlama kabiliyetini 

zayi  eder, yahut kusuru olmaksızın eserin tamamlanması imkansız hale gelirse zikri   geçen 

taahhütler kendiliğinden münfesih olur. Diğer tarafın iflas etmesi veya   sözleşme uyarınca 

devraldığı mali hakları kullanmaktan aciz duruma düşmesi yahut kusuru olmaksızın 

kullanmanın imkansız hale gelmesi hallerinde de aynı hüküm caridir. (Md. 50)           

 

Yukarıda da bahsolunan açıklamalara binaen, eser sahibi ile üçüncü şahıslar arasında geleceğe 

yönelik borçlanma işlemi vasfında sözleşmeler yapılabilir. Fakat 50. maddeye göre bu tip 

sözleşmeler eser sahibinin ileride vücuda getireceği eserlerin bütününe veya muayyen bir 

nevi'ine taallük ediyorsa taraflardan her biri tarafından, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm 

ifade etmek üzere feshedilebilir. Burada bir çok yazar bu hükmün eser sahibinin ileride 

meydana getireceği bir çok eseri hakkında bir anlaşma yapması halinde hüküm 

doğuracağından aksi halde tek bir esere ya da bir seriye ait birkaç esere dair yapılan 

anlaşmaların 50. maddeye göre fesholunamayacağından bahsetmektedirler. Bununla birlikte 

haklı olarak 50. maddeye göre geleceğe yönelik olarak imzalanmış olan anlaşma fesih 

ihbarından itibaren 1 yıl sonra hüküm ifade etmek üzere fesholunabilecektir. Bu durum bazı 

karışıklıklara yol açabilir. İmzalamış olduğu anlaşmayla geleceğe yönelik olarak sorumluluk 

altına giren eser sahibi, iş bu anlaşmayı feshettiğine dair ihbarı gönderdikten sonra dahi iş bu 

anlaşmanın hükümlerinin gereğini 1 yıl süre ile daha yerine getirmek zorunda imiş gibi 

gözükmektedir. O halde 1 sene sonra feshi hüküm doğuracak anlaşmanın hükümlerinin taraflar 

arasında nasıl uygulanabileceğini kestirmek biraz güçtür. 

 

Madde son fıkrasıyla gerek eser sahibine ve gerekse üçüncü kişiye geleceğe yönelik anlaşma 

akdetmeleri halinde bir takım durumların husule gelmesi halinde haklı fesih sebepleri 

tanımıştır.                        
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6.3.2. Ġlerideki Faydalanma Ġmkanları                                           

 

İleride çıkarılacak mevzuatın eser sahibine tanıması muhtemel mali hakların devrine veya 

bunların başkaları tarafından kullanılmasına mütaallik sözleşmeler batıldır. İleride çıkarılacak 

mevzuatla mali hakların şümulünün genişletilmesi veya koruma süresinin uzatılmasından 

doğacak salahiyetlerden vazgeçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden sözleşmeler hakkında 

aynı hüküm caridir. (Md. 51)                

                                                                                 

6.3.3 ġekil                                                                  

 

Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı 

gösterilmesi şarttır. Akdolunacak lisans anlaşmalarının en önemli unsurlarından biri de 

şeklidir. FSEK 52. madde bu durumu açıkça dile getirmektedir. İmzalanacak anlaşmalarda 

devrolunacak her bir hak ayrı ayrı olarak gösterilmek zorundadır. “Eser sahibi iş bu anlaşma ile 

bütün mali haklarını devretmiş sayılacaktır.” gibi bir hüküm geçersiz olup adı geçen hiçbir hak 

devrolunmamış sayılır. Bununla birlikte yapılacak sözleşmelerinde aslen veya devren ya da 

kullanım hakkı iktisap olunacak eserlerin hangileri olduğu da açık şekilde belirtilmelidir. 

Özellikle meslek birliklerinin eser sahipleri ile yapacakları yetki belgelerinde hangi eserlere 

ilişkin yetki belgesi düzenlendiği hususunun açık olarak belirtilmesi gerekir. 

 

6.3.4. Tekeffül                                                              

     

6.3.4.1. Hakkın Mevcut Olmaması                                                  

 

Mali bir hakkı başkasına devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse, iktisap edene karşı 

hakkın mevcudiyetini Borçlar Kanununun 169 ve 171 inci maddeleri hükmünce zamindir.  

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabından doğan talepler mahfuzdur. (Md. 53)     

 

53. madde özellikle lisans anlaşmalarında çokça yer alan hatta alması gereken bir hususu 

düzenlemektedir. Az sonra görüleceği üzere 54. madde kapsamında değerlendirildiğinde bu 

maddenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Hakkını devreden kişi veya kurum eser 

üzerindeki haklara sahip olmalıdır ve bu husus bizzat lisans anlaşması hükümleri arasında yer 

almalıdır. “.............. Şti. iş bu anlaşma konusu esere ait tüm mali hakların sahibi olduğunu ve 

bunları devretme yetkisi bulunduğunu, ............... ve ............... haklarını .................’ya 

devretmekle ona karşı üçüncü kişiler tarafından iş bu anlaşma konusu esere ilişkin hak 

talebiyle başvurulması halinde doğacak maddi manevi tüm zararını karşılayacağını kabul ve 

taahhüt eder.” gibi bir düzenlemeye gidilebilir. 

 

6.3.4.2. Salahiyetin Mevcut Olmaması                                              

 

Mali bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre salahiyetli olmayan kimseden iktisap eden, 

hüsnüniyet sahibi olsa bile himaye görmez. Salahiyeti olmaksızın mali bir hakkı başkasına 

devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse; salahiyeti bulunmadığına diğer tarafın vakıf 
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olduğunu veya  vakıf olması lazım geldiğini ispat etmedikçe tasarrufun hükümsüz kalmasından 

doğan zararı tazminle mükelleftir. Kusur halinde mahkeme; hakkaniyet gerektiriyorsa daha 

geniş bir tazminata hükmedebilir. Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabından doğan talepler 

mahfuzdur. (Md. 54)    

 

Yukarıda anlatılan hususlar karşısında madde 54’ün ne kadar önemli ve göz önünde  tutulması 

gereken bir madde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir lisans anlaşması yapılırken, özellikle yurt 

dışı ile çalışılıyorsa o şahıs ya da şirketin hak sahibi olup olmadığını anlamak her zaman kolay 

olmayabilir. Özellikle çoğu zaman yapımcı şirketler sanatçılarla yapmış oldukları anlaşmalar 

ile bir çok sanatçının eserlerine ilişkin lisans haklarını ellerinde bulundurmaktadırlar. Fakat 

lisans veren böyle bir hakka sahip değilse menkul mülkiyetinde olan iktisabın aksine burada 

lisans alanın iyi niyeti korunmayacaktır. Bu durumda asıl hak sahibi tarafından lisans alana 

karşı haksız kullanım nedeniyle gerek ceza ve gerekse tazminat davası açılması riski 

bulunmaktadır. Bu nedenle kanun göreceği zararlara karşılık lisans alana lisans verene karşı 

tazminat hakkı tanımış olup bunun sınırını da oldukça geniş tutmuştur.  

 

6.3.5. Ruhsat (Lisans)                                                                   

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 56. maddesi yukarıda sayılan lisans 

anlaşmasında geçerli olacak ruhsat türlerini açıkça belirtmektedir. Buna göre ruhsat; mali hak 

sahibinin başkalarına da aynı ruhsatı vermesine mani değilse (basit ruhsat), yalnız bir kimseye 

mahsus olduğu takdirde (tam ruhsat) tır. Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça her 

ruhsat basit sayılır.    

      

6.3.6. Mülkiyetin Ġntikali                                                       

 

Asıl veya çoğaltılmış nüshalar üzerindeki mülkiyet hakkının devri, aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça, fikri hakların devrini ihtiva etmez. Bir güzel sanat eseri üzerinde çoğaltma hakkını 

haiz olan bir kimseden kalıp ve sair çoğaltma aletlerinin zilyetliğini iktisap eden kimse, aksi 

kararlaştırılmamışsa, çoğaltma hakkını da iktisap etmiş sayılır. Bir sinema eserinin çoğaltılmış 

nüshaları üzerinde mülkiyet iktisap eden kimse, aksi kararlaştırılmamışsa, temsil hakkını da 

iktisap etmiş sayılır. (Md.57)      

 

Bu madde fikri haklar bakımından önem ihtiva eden ve temel prensiplerinden birini 

düzenleyen bir maddedir. Fikri haklar konusunda bilgi sahibi olmayan çoğu kişi fikri hak 

ihtiva eden bir ürün aldıklarında o ürünle esere ilişkin tüm hakları da satın aldıklarını 

düşünmektedirler. Oysaki eserin bulunduğu materyal ile eser birbirinden ayrıdır. Bir CD 

almakla onun içindeki eserlerin mülkiyetinin kazanılması mümkün değildir. Dolayısıyla bir 

tablonun mülkiyetine sahip olan bir kişinin o tablodaki resmi bir takvimde basmak üzere 

kullanmaya ve buna izin vermeye bir hakkı bulunmamaktadır. Buna ilişkin anlaşmada aksi 

hüküm taraflar arasında kararlaştırılabilir. 

 

Madde son iki fıkrasında bu durumun istisnalarına değinmiş ve çeşitli karineler getirmiş 

bulunmaktadır. Tabi ki sözleşme ile bu karinelerinde aksi kararlaştırılabilir. 
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6.3.7 Cayma Hakkı                                                           

 

Mali bir hak veya ruhsat iktisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir süre tayin 

edilmemişse icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak ve salahiyetlerden gereği gibi 

faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal edilirse eser sahibi 

sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkını kullanmak isteyen eser sahibi sözleşmedeki hakların 

kullanılması için noter vasıtasıyla diğer tarafa münasip bir mehil vermeye mecburdur. Hakkın 

kullanılması, iktisap eden kimse için imkansız olur veya tarafından reddedilir yahut bir mehil 

verilmesi halinde eser sahibinin menfaatleri esaslı surette tehlikeye düşmekte ise mehil 

tayinine lüzum yoktur. Verilen mehil neticesiz geçerse veya mehil tayinine lüzum yoksa noter 

vasıtasıyla yapılacak ihbar ile cayma tamam olur. Cayma ihbarının tebliğinden itibaren 4 hafta 

geçtikten sonra caymaya karşı itiraz davası açılamaz. İktisap edenin mali hakkı kullanmamakta 

kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha ağır ise hakkaniyet gerektiği hallerde iktisap 

eden, münasip bir tazminat isteyebilir. Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz olmadığı gibi 

bu hakkın dermeyanını iki yıldan fazla bir süre için meneden takyitler de hükümsüzdür. (Md. 

58)    

 

Bu maddede belirtilen cayma hakkı da lisans anlaşmalarının önemli konularından birini 

oluşturmaktadır. Lisans alan almış olduğu eseri anlaşmada kararlaştırılan süre veya münasip 

bir süre geçmekle kullanmaz ve bu durumdan da eser sahibinin esaslı bir zararı husule gelirse, 

kanun eser sahibine anlaşmadan cayma hakkı tanımıştır. Caymada lisans alanın kusurlu 

bulunması hali gerekli değildir. Yani lisans alan kusursuz olsa dahi lisans veren cayma hakkını 

şartları varsa kullanabilir. Lisans alanın eseri anlaşmada kararlaştırılan süre veya münasip bir 

süre geçmekle kullanmaması halinde kusuru varsa lisans veren B.K. 41’e göre tazminatta talep 

edebilir. Genelde lisans anlaşmalarında bu konu düzenlenirken, lisans alanın hakkını belirlenen 

sürede veya makul bir süre geçmekle kullanmaması halinde kendisine tazminat sorumluluğu 

getirilmektedir. Bu hakkı lisans alanın kullanabilmesi için kendisinin herhangi bir kusurunun 

bulunmaması zaruridir. 

 

Kanun lisans alan tarafından kullanım biçimini açık olarak diğer fıkralarında düzenlemiştir.       

  

6.3.8. Hakkın Eser Sahibine Avdeti                                          

 

Eser sahibi veya mirasçıları mali bir hakkı muayyen bir gaye zımmında yahut muayyen bir 

süre için devretmişlerse gayenin ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle ilgili hak, sahibine 

avdet eder. Bu hüküm, başkasına devrine sözleşme ile müsaade edilmemiş olan mali bir hakkı 

iktisap eden kimsenin ölümü yahut iflası halinde cari değildir; meğer ki, işin mahiyeti icabı, 

hakkın kullanılması, iktisap edenin şahsına bağlı bulunsun. Muayyen bir gaye zımmında veya 

muayyen bir süre için verilen ruhsatlar birinci fıkrada sayılan hallerde son bulur. (Md. 59)     

 

Bu maddede bahsolunan kural fikri hukukun temel kurallarından biri olup, lisans 

anlaşmalarında sıkça rastlanılmaktadır. Fakat iş bu anlaşmalarda birinci fıkrada bahsolunan 

kuralın aksine genellikle lisans alanın, aciz haline düşmesi, iflası, ölümü, şirketle birleşmesi 

veya yanına başka bir ortak alması gibi durumlarda anlaşmanın fesholunmuş sayılacağına ve 

kendisine anlaşma ile devrolunmuş hakların aynen lisans verene geri döneceğine dair hükümler 

sık olarak kullanılmaktadır.                                     
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6.3.9. Vazgeçme                                                                 

 

Eser sahibi yahut mirasçıları, kendilerine kanunen tanınan mali haklardan, önceden vakı 

tasarruflarını ihlal etmemek şartiyle, bir resmi senet tanzimi ve bu hususun Resmi Gazete'de 

ilanı suretiyle vazgeçebilirler. Vazgeçme, ilan tarihinden başlayarak koruma süresinin bitmesi 

halindeki hukuki neticeleri doğurur.            

 

Bu madde gerek eser sahibine ve gerekse mirasçılarına sahip oldukları eserle ilgili olarak, 

önceden vakı tasarruflarını ihlal etmemek şartıyla kanunun verdiği haklardan vazgeçebilme 

imkanı tanımaktadır. Vazgeçme, ilan tarihinden başlayarak koruma süresinin bitmesi halindeki 

hukuki neticeleri doğuracaktır. Peki bu halde önceden söz konusu eserin belirli bir süre için 

lisans hakkını devralmış olan şahsın durumu ne olacaktır? Koruma süresi bitmiş gibi netice 

doğuracağına göre iş bu eseri vazgeçme halinde herkes kullanabilecektir. Bu durum da lisans 

alanın haklarını zarara uğratan bir durum olarak ortaya çıkacaktır. Kanun da “önceden vakı 

tasarruflarını ihlal etmemek şartıyla” ibaresi yer aldığından sahip olduğu eser hakkında üçüncü 

bir kişiyle lisans anlaşması akdetmiş veya bu haklarını belli bir süreliğine devretmiş olan hak 

sahibi kişilerin öyle her istedikleri zaman kanunen kendilerine tanınmış haklarından 

vazgeçtiklerinden bahisle bu konuda işlem yapamamaları gerekir. Hele hele bu işlemleri kötü 

niyetli olarak yapmışlarsa, yapılan işlemin geçerli olmaması gerekir.  
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7. TECAVÜZLERE KARġI KANUN YOLLARI 

 

7.1 Genel Olarak 
                                  

Giriş kısmında belirtmiş olduğum üzere gerek müzik ve gerekse diğer fikri mülkiyet 

hukukunun konusunu oluşturan eserlerin gerek sanatçı ve gerekse toplum için önemi büyüktür. 

Eser sahibinin eser üzerindeki hakkı evvela bir insan hakkıdır. O yaratımda harcamış olduğu 

çabanın ve emeğin karşılığını alması ve iş bu emeğinin korunması da bu nedenle bir o kadar 

önem arz etmektedir. Tecavüzlere karşı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 

başvurulacak yollar ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Eser sahibinin başvuracağı 

kanun yollarını hukuk ve cezai olarak ikiye ayırmak mümkündür. Aşağıda bu başvuru yolları 

hakkında özet bilgiler verilecek olup, pratikte yaşanılan sorunlardan kısa olarak 

bahsolunacaktır. 

 

 

7.2. Hukuki Prosedür 
 

5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu’nda eser sahibi olan kişiye hukuki prosedür de  

tecavüz halinde üç ayrı dava açma imkanı tanınmış bulunmaktadır. Bunlardan biri tecavüzün 

ref’i (giderimi) davası bir diğeri tecavüzün meni (önlenmesi) davası, bir diğeri de (maddi ve 

manevi) tazminat davasıdır. Tecavüzün ref’i davasında varolan veya halen devam etmekte olan  

bir tecavüze karşı iş bu tecavüzün giderimi sona erdirilmesi için hak sahibi tarafından dava 

ikame olunmaktadır. Diğer dava türü olan tecavüzün meni davası ise henüz husule gelmemiş 

fakat gelmesi kuvvetle muhtemel bir tecavüzün önlenmesi için  ikame olunan bir dava türüdür. 

Tecavüz vukuu bulmuş ve sona ermişse tecavüz edene karşı maddi ve manevi tazminat davası 

ikame olunabilir. Tecavüzün devamı halinde zamanaşımı uygulanmayacağı gibi eser sahibi 

tecavüzün ref’i davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat davası da ikame edebilir. Tecavüz 

vukuu bulmuş ve fakat son bulmuş ise zamanaşımı konusunda Borçlar Kanunu’nun 

60.maddesi uygulama alanı bulacaktır. Buna göre fiilin öğrenilmesinden itibaren hak sahibi 1 

yıl ve her halükarda 10 yıl içersinde tecavüz fiilini işleyen şahıs veya şahıslara karşı burada 

sayılan davaları ikame etmelidir. İş bu davalar herhangi bir üçüncü şahıs tarafından eser 

sahibinin yukarıda belirtilen maddi ve manevi haklarına tecavüzü halinde ikame olunacak 

davalardır. Gerek maddi ve gerekse manevi haklar herkese karşı korunan haklar olduklarından 

bunların ihlali hukuka aykırılık teşkil etmektedir.
45

 Manevi hakka tecavüzden maksat,  eser 

sahibinin o esere bağlı o esere özgülenmiş fikri kişiliğinin, manevi hak ile korunan menfaatinin 

ihlalidir. Mali hakka karşı bir tecavüzden kasıt iş bu hakların arada bir sözleşme olmaksızın 

ihlal edilmiş olmasıdır.
46

  

 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre başvurulacak görevli mahkeme Adalet Bakanlığınca 

kurulacak özel ihtisas mahkemeleridir. Bugün ilk olarak İstanbul’da kurulan Fikri ve Sınai 

Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin Ankara ve İzmir illerinde de kurulma çalışmaları 

devam etmektedir. Özel ihtisas Mahkemesi bulunmayan illerde iş bu davalara bakmakla 

                                                 
45

 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku Sy.264 
46

 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku Sy.265 
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görevli olacak mahkemeler yine Adalet Bakanlığı’nın teklifi doğrultusunda Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerinin 

ilgili daireleridir.  

 

7.2.1. Tecavüzün Ref'i (giderimi) Davası  

 

7.2.1.1. Genel Olarak 

 

Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini 

(giderimini) dava edebilir.Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi 

veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz  

edenin  veya ikinci  fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir. Mahkeme, eser sahibinin 

manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve 

tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin duçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin 

icabına göre  tecavüzün ref’i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikatına; karar verir. Eser 

sahibi, ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men davası açabilir. (Madde 66) 

 

Tecavüz fiili Borçlar kanunu 41 anlamında bir haksız eylemdir. Bu nedenle bu davada BK 41 

hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanır. Bu davanın açılabilmesi için tecavüz edenin kusurlu 

olmasına gerek yoktur yani bu davada tecavüz eden için kusur şartı aranmaz. Eser sahibi gerek 

davalının ikametgahının bulunduğu yerde gerek tecavüzün vuku bulduğu yerde dava ikame 

edebileceği gibi kendi ikametgahının bulunduğu görevli mahkemede de tecavüzün refi ve meni 

davalarını ikame edebilir. Zamanaşımı konusunda yukarıda da değinildiği üzere BK 60. 

maddesi uygulanır. Ama haksız eylemin kesilmeden devamı halinde zamanaşımı uygulanmaz. 

 

7.2.1.2. Manevi Haklara Tecavüz Halinde  

 

a.Henüz alenileşmemiş bir eser sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma 

arz edildiği takdirde tecavüzün ref'i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış 

nüshaların yayımlanması suretiyle vaki olması halinde açılabilir.  

 

b.Aynı hüküm, esere sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir.  

 

c.Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa 

meydan verecek mahiyette olup da eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tespit davasından 

başka tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan 

çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını koymaya mecburdur. Masrafı tecavüz edene 

ait olmak üzere, eser sahibi mahkemece verilecek hükmün en fazla 3 gazetede ilanını talep 

edebilir. 

 

d.32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 inci maddelerde sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak 

tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilmemişse tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde 

bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını koymaya mecburdur. Masrafı tecavüz 
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edene ait olmak üzere, eser sahibi mahkemece verilecek hükmün en fazla 3 gazetede ilanını 

talep edebilir. 

 

f.Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 

 

l)  Eser  sahibi,  eserin  değiştirilmiş  şekilde çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile 

yayınının men edilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki 

değişikliklerin 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 idarelerinde değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir; 

 

2) Güzel sanat eserlerinde, eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını    

veya   eserdeki    adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi 

mümkün ise değişikliğin izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar 

etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir. (Madde 67) 

 

7.2.1.3. Mali Haklara Tecavüz Halinde  

 

Eser, 

a.Eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş,  

b.Sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış,  

c.Diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanmış veya  

d.Temsil edilmiş ise;  

 

İzni alınmamış eser sahibi;  

 

1-Sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya  

2-Emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebilir. Bu 

bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alınır. Burada bahse konu 

olan bedel kavramı bir tazminat olmayıp hak sahibine ödetilen bir kanuni cezadır. Kanunun 

buradaki amacı rayiç bedelin 3 katını mütecavize ödeterek tecavüzün tüm izlerinin silinmesini 

sağlamaktır. Burada bahsedilmesi gereken diğer önemli bir husus husus 68. maddedeki bu 

hükmün uygulanmasını talep eden hak sahibinin daha sonra 70. maddenin 2. fıkrasına göre 

maddi tazminat talep edemeyecek olmasıdır.
47

  

 

Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa 

çıkarılmamışsa, eser sahibi 

 

 

1-Çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya 

2-Maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve 

benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini (bu ilk iki şık talep 

edildikten sonra eser sahibi eğer zararı karşılanmadıysa Md. 70/2’ye göre maddi tazminat 

davası açabilir.) ya da  

                                                 
47
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3-Sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını  talep edebilir.(Böyle bir 

bedelin eser sahibine ödenmesi halinde mütecavizin elinde olan çoğaltılmış nüshaları kamuya 

sunma hakkı husule gelir.) Bu husus, izinsiz çoğaltma yoluna giden kısmın yasal 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

 

Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz 

oluşturuyorsa eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshaları hakkında ikinci fıkrada 

yazılı şıklardan birini seçebilir.  

 

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karsı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde 

haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir. (Md.68) 

 

Bu davalarda davacı manevi hakkın ihlalinde eser sahibi, mali hakların devrinde devralan 

kişidir. Fakat ortada hakkın kullanılmasına ilişkin bir lisans anlaşması varsa lisans sahibine 

sadece Madde 70/2 babında maddi tazminat davası açılması hakkının verilmesi gerektiği diğer 

davaları açmasının doğru olmayacağı bu hakkın yine eser sahibinde olduğu doktrinde ileri 

sürülen görüşler arasındadır.
48

 

 

7.2.2. Tecavüzün Men'i Davası  

 

Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün 

önlenmesini dava edebilir. Vaki olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde 

de aynı hüküm caridir. 66 ıncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının  hükümleri 

burada da uygulanır. (Md. 69) 

 

Tecavüzün ref’i ve meni davaları birlikte açılabilir. Davacılar hakkında söylenen hususlar bu 

dava için de geçerli olup, böyle bir davanın ikamesi için zamanaşımı işlemesi mümkün 

değildir. Çünkü tecavüzün devamı halinde her zaman bu davanın açılabilmesi mümkündür. 

   

7.2.3. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  

 

1-Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat 

ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme bu para verme veya bunlara ek olarak başka bir manevi 

tazminat şekline de hükmedebilir. Burada eser sahibinin manevi haklarından birine tecavüz 

edilmesi yeterli olup, eser sahibinin ayrıca manevi bir zarara uğramasına gerek yoktur.
49

 Bu 

hükümde öngörülen eser sahibinin manevi haklarının ihlal edilmesi halinde ikame edilebilen 

manevi tazminat davası, eser sahibinin, yine eseri ile ilgili bir ihlal sebebi ile Medeni Kanun 

veya Borçlar Kanunu hükümlerine göre tazminat istemesine engel olmaz. Yargıtay bir şarkının 

aslına usulüne uygun olarak okunmamasını, bir müzik eserinin başkasına aitmiş gibi 

gösterilerek plağa alınmasını, yazarının adı zikredilmeden eserden aktarma yapılmasını, 

manevi hakkın ihlali sayarak manevi tazminata hükmetmiştir. Manevi tazminat davasında  

mütecavizin kusurlu olması gerekli değildir.
50

 Bu dava eser sahibi tarafından ikame 
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olunabilir.
51

 Doktrinde şartları mevcutsa Borçlar Kanunu hükümleri muvacehesinde manevi 

hakların ihlali halinde maddi tazminat davası da ikame olunabileceği ileri sürülmektedir. 

 

2-Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere müteallik 

hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.  

 

Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrayan kimse tazminattan başka temin edilen 

karın kendisine verilmesini de isteyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel 

indirilir. (Md. 70) 

 

Tazminat davaların 66. maddede belirtilen davacının ikametgahında dava ikamesi kuralı 

uygulanmaz. Bu yetki kuralının bu davalarda da uygulanması gerektiği doktrinde ileri 

sürülmektedir. 

 

 

7.3. Ceza Davaları  
 

Gerek hukuk prosedüründe ihtiyati tedbir almada yaşanan sorunlar ve gerekse cezai 

prosedürün arama, el koyma gibi önleyici tedbirlere haiz olması, suç eşyası malın müsadereye 

tabi olması ve cezai prosedürün hukuki prosedüre göre daha pratik ve zaman kazanma 

açısından avantajlı olması uygulamada cezai prosedüre daha çok başvurulmasını gerekli 

kılmıştır. Kanun lafzında sayılan suçları acele işlerden sayarak bu konuda Cumhuriyet 

savcılarına arama emri vermek dahil geniş yetkiler getirmiş bulunmaktadır. Fakat bu durum 

gerek 5846 sayılı Kanun’da 2001 yılında yapılan değişiklikle getirilen cezaların aşırı olarak 

arttırılması ve aynı zamanda yüksek para cezalarına da yer verilmesi neticesinde Yargıtay’ın 

yasal olmayan ürün satan satıcılar hakkında ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen 

suçların şahsi dava yoluyla ikame olunabileceği ile ilgili vermiş olduğu kararlara binaen tam 

bir kaos halini almış ve savcılar iş bu Yargıtay kararı doğrultusunda kendilerine yapılan 

başvurularda takipsizlik kararları vererek hak sahiplerini şahsi dava denilen bir prosedüre 

yöneltmeye başlamışlardır. Konu ile ilgili olarak şu an bir kanun tasarısı 

hazırlanmaktadır.Yaratılan bu kaosun bir an evvel sona erdirilmesini temenni etmekteyiz. Bu 

hususa tekrar pratikte yaşanılan sorunlar bölümünde değinilecek olup, burada kanunda 

düzenlenen cezalar hakkında kanun maddelerine sırasıyla yer verilecektir. 

 

Alt bölüme geçmeden evvel şu hususu belirtmek isteriz ki 5846 sayılı Kanunda sayılı suçlar 

şikayete bağlı suçlardır. Yani 81. madde hariç eser sahibinin mali ve manevi haklarının 

tecavüze uğraması halinde düzenlenen suç bir kamu suçu olmaması nedeniyle savcı veya 

kolluk makamları direkt olarak harekete geçememekte sadece şikayet hakkına havi hak 

sahibinin şikayet dilekçesi ile gerekli işlemler yapılmaya başlanılmaktadır. Bunun da nedeni 

Fikri Hukuku ilgilendiren suçların kamudan ziyade iki taraf arasındaki özel ilişkiden 

kaynaklanıyor olması, kamu yönünün diğer suçlara göre daha hafif olduğu düşüncesidir. Buna 

rağmen 5846 sayılı Kanun da gerek koruma tedbirleri ve gerekse uygulanacak cezaların 

ağırlığı karşısında bu düşüncenin bir tezat teşkil ettiğini de söylemek mümkündür. Önemli olan 

cezaları kanunla ağırlaştırarak korsan yayın ve tecavüzleri önlemek değil uygun koruma ve 
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mücadele teknikleri yaratabilmektir. 5846 sayılı Kanun da kamu suçu haline getirilen tek suç 

bandrolsüz eser satılmasıdır. 4630 sayılı Kanun 5846 sayılı Kanun’da değişiklik yaparak bu 

konuda başvuru makamını savcılığın elinden alarak bir komisyona teslim etmiştir. Bu durum 

da uygulamada bir takım karışıklıklara yol açmış bulunmaktadır.  

 

7.3.1. Manevi Haklara Tecavüz  

 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kasten: 

 

l. Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri 

umuma arz eden veya yayımlayan,                             . 

2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan,                  

3. Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 

15 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden 

4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış 

yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren, 

5. Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren, kişiler hakkında dört yıldan altı yıla 

kadar hapis ve 50 milyar liradan 150 milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. (Md. 

71) 

   

7.3.2 Mali Haklara Tecavüz  

 

Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın, bu Kanuna aykırı olarak kasten: 

 

1. Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, 

2. Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan, 

3. Bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya satışa 

veyahut tedavüle arz eden, 

4. Bir eseri temsil eden veya topluma açık yerlerde gösteren, bu gösterimi düzenleyen veya 

dijital üretim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan 

araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden,  

5. Bir eseri kiralayan veya kamuya ödünç veren,  

6. Yapılan nüshaları yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa 

olsun ticaret konuşu yapan ve kullanan, kişiler hakkında dört yıldan altı yıla kadar hapis ve 50 

milyar liradan 150  milyar  liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. (Md. 72) 

 

7.3.3. Diğer Suçlar  

 

Kasten: 

 

1.Bu kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icabettiği bir eserin 

nüshalarını satışa çıkaran veya bunlardan umumi yerlerde temsil veya radyo ile yayım maksadı 

ile yahut kar temini için değer herhangi bir süretle faydalanan; 
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2. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak satışa çıkarıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir 

eserin nüshalarını başkalarına satan veya bunlardan umumi yerlerde temsil veya radyo ile 

yayım maksadıyla veya kar temini için herhangi bir surette faydalanan; 

3. Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf salahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi 

icabettiği mali hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehin eden veyahut 

herhangi bir tasarrufun konusunu yapan; 

4. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığım bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin 

nüshalarım ticari amaçla elinde bulunduran; 

5. Yegane amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın  geçersiz  

kılınmasına veya  izinsiz  ortadan kaldırılmasına yarayan her hangi bir teknik aracı ticari amaç 

için elinde bulunduran veya dağıtan; kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 10 

milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.  

   

7.3.4. Fail  

 

71, 72 ve 73 üncü maddelerde sayılan suçlar, hizmetlerim ifa ettikleri sırada bir işletmenin 

temsilcisi veya müstahdemleri tarafından işlenmiş ise, suçun işlenmesine mani olmayan 

işletme sahibi veya müdürü yahut herhangi bir nam ve sıfatla olsun işletmeyi fiilen idare eden 

kimse de fail gibi cezalandırılır. Cezayı mucip fiil işletme sahibi veya müdürü yahut işletmeyi 

fiilen idare eden kimse tarafından emredilmiş ise bunlar fail gibi temsilci veya müstahdem ise, 

yardımcı gibi cezalandırılır. Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bildiği bir eserin umuma 

gösterilmesi için karşılıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis eden veya böyle bir eserin 

temsilinde vazife veya rol alan kimse, yardımcı olarak cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri 

çevrilirken 71,72 ve 73 üncü maddelerde sayılan suçlardan biri işlenirse masraf veya para 

cezasından tüzel kişi diğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür. (Md. 74) 

 

7.3.5.  KovuĢturma ve Tekerrür   

 

71, 72 ve 73 üncü maddelerde sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlıdır.  

Hakları tecavüze uğrayan kimseden başka şikayete salahiyetli olanlar şunlardır:  

 

1.71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 35 inci madde gereğince kaynak 

gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları,  

 

2.71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 36 ncı madde gereğince kaynak 

gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller söz konuşu ise, Kültür Bakanlığı ile Basın-Yayın Genel 

Müdürlüğü ve Türk Basınını temsil eden kurumlar,  

 

3. 19 uncu maddenin son fıkrası çerçevesinde 14 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında 

belirtilen hallerde Kültür Bakanlığı,  

 

4.Faaliyet   gösterdikleri   alanlarda   meslek birlikleri.  

 

Eser sahiplerinin, eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahiplerinin veya diğer hak 

sahiplerinin haklarının ihlali halinde, şikayete selahiyeti olanların başvurması üzerine, 
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tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği yerin Cumhuriyet Başsavcılığı, 

yetkili mahkemeden usulsüz çoğaltımın gerçekleştirildiği yerin kapatılmasını, burada bulunan 

nüsha veya yayınlara el konulmasını ve bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini 

talep edebilir.  

 

Gecikmesinde   sakınca   bulunan   hallerde Cumhuriyet Savcısı üç gün içinde yetkili 

mahkemeye sunulmak üzere el koyma ve mühürleme kararını res'en verebilir.  

 

Hak sahipleri, haklarını kanıtlayan belgelerle birlikte, suçun dava zamanaşımı süresi içinde 

kalmak koşuluyla tecavüzü ve faili öğrendikleri tarihten İtibarın 6 ay içinde Cumhuriyet 

Başsavcılığına başvurabilirler. Bu suç ile ilgili olarak 3005 Sayılı Meşhud Suçların Muhakeme 

Usulü Kanununun l inci maddesinin (A) bendindeki mahal ve 4 üncü maddesindeki yazılı 

zaman kaydına bakılmaksızın, aynı Kanundaki muhakeme usulü uygulanır. Bu Kanunda yazılı 

suçlardan dolayı hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olan kişi, iki yıl içinde aynı suçu 

bir defa daha işler ise yeni suçtan dolayı verilecek ceza bir kat artırılır. (Md. 75)  

   

 

7.4. Ġhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde Geçici El Koyma 
 

Esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin veya emrivakilerin önlenmesi için veya diğer herhangi 

bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse 

mahkeme, bu Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehdide maruz kalanların veya şikayete 

salahiyetli olanların talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin 

yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını 

emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarayan kalıp ve 

buna benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile geçici olarak zaptına karar 

verebilir. Kararda emre muhalefetin İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezai 

neticeleri doğuracağı tasrih edilir. Eser üzerindeki haklara tecavüz oluşturması ihtimali halinde 

yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 

57 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu nüshalara gümrük idareleri tarafından el konulmasına 

ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür. (Md. 77) 
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8. UYGULAMADA YAġANILAN SORUNLAR 

 

4630 sayılı Kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler 

özellikle tecavüze uğrayan hakların takibi açısından bir takım zorluklarla karşılaşılmasına yol 

açmış bulunmaktadır. Özellikle getirilen yüksek para ve hapis cezaları ile fikri mülkiyete havi 

eserlerin yasa dışı yayımının önleneceği düşünülmüş, bu da uygulamada özellikle ceza hukuku 

açısından tam bir kaosa dönüşmüştür. Eski uygulamada 5846 sayılı kanunda sayılı suçların 

acele işlerden sayılacağına dair bulunan hüküm doğrultusunda direkt olarak savcılığa 

başvurulabilmekte savcılık illegal eserlerin toplatılması için arama emri verebilmekteydi.  

 

Bugün yukarıda bahsolunan Yargıtay kararı 
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doğrultusunda savcılık makamları kendilerine 

sunulan şikayet dilekçeleri karşısında takipsizlik kararı ile birlikte hak sahibinin şahsi dava 

açmakta muhtariyetine karar vermektedirler. Böylece söz konusu 5846 sayılı yasada sayılan 

suçlara ilişkin olarak arama emri savcılılarca verilmemektedir.Yargıtay vermiş olduğu bir 

kararında seyyar olarak yasa dışı fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil eden ürün satan 

şahısların fiillerinin 5846 sayılı kanunu değiştiren 4630 sayılı kanunun 3257 sayılı yasayı 

ortadan kaldırmadığı ve bu nedenle TCK 2. maddesi gereğince sanığın lehine olan kanunun 

uygulanacağından bahisle 3257 sayılı Video Müzik Eserleri Kanunu’na tabi olduğu, bu 

şahıslar hakkında bu kanunda yazılı para cezasının uygulanması gerektiği, ayrıca yukarıda 

belirtilen diğer bir kararında da bu suçlarla ilgili olarak hak sahibinin şahsi dava yoluna 

başvurabileceği hususları dile getirilmiştir. Bu karardan sonra illegal eser satan satıcılar 

hakkında ceza mahkemeleri görevsizlik kararları verip dosyayı belediyelere göndermeye 

başlamışlardır. Yukarıda da değinildiği gibi savcılık makamları da arama emri vermekten 

imtina ederek takipsizlik kararları ile hak sahibini şahsi dava açmaya yönlendirmektedirler. 

Şahsi dava açma hususu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 344. maddesinin 8. bendinde 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu maddeye göre fikir ve sanat eserlerine tecavüz fiilini oluşturan 

bir suç için hak sahibinin ceza mahkemesinde şahsi dava ikamesi mümkündür. Şahsi dava 

hukuk mahkemesinde görülen dava benzeri bir dava olup, Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu’nda belli suç tipleri için düzenlenmiş bir dava tipidir. Bu dava sonunda da sanık eşya 

sanıklar kanunda yazılı ceza maddelerine göre yargılanmakta ve mahkum olabilmektedirler.  

Fakat davayı davacının devamlı olarak takip etme yükümü bulunmaktadır. Bir celseye 

gelinmemesi halinde dava düşmektedir. Oysaki eski uygulamaya göre savcının iddianamesine 

binaen açılan 5846 sayılı kanunla ilgili ceza davalarında böyle bir prosedür bulunmayıp davaya 

savcı da katılmaktaydı. Fakat şahsi davalarda savcılık makamı davanın özelliği gereği 

duruşmalarda yer almamaktadır. Şahsi dava genelde Türk Ceza Kanununda yer alan daha hafif 

cezayı havi suçlar açısından düzenlenmiş bir dava türüdür. Bu davalar genellikle taraflar 

arasında kamu hukukunu daha az ilgilendiren, fakat hak sahibinin talebi ile yine de ceza 

mahkemesinde ikame olunabilecek türde davalardır (hakaret suçu gibi). 4630 sayılı Kanunla 

5846 sayılı Kanun da yapılan değişiklikle arttırılan para ve hapis cezaları karşısında Fikir ve 

Sanat eserleri Kanununda sayılan suçların diğer suçlara nazaran daha hafif suçlar olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Aşağıda Türk Ceza Kanunun’da yer alan bazı suçlar karşılaştırma 

amacıyla aşağıda sunulmuştur. 
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 Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2002/16939E., 2002/12426K. 25.09.2002 T. 
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere FSEK’da arttırılan cezalar Türk Ceza Kanunu’nda 

düzenlenen bir çok suçtan daha ağırdır. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın tam tersini havi 

daha önce vermiş olduğu kararları bulunmasına rağmen
53

, kamu vicdanı nedeniyle bu 

içtihadını değiştirdiği kanaatine sahibiz. Çünkü toplanan her farklı eser için ayrı suç oluşacak 

olup, suçların içtimaı ile verilecek hapis cezaları o oranda artacaktır. Bununla birlikte sokakta 

seyyar olarak satım yapan satıcılar genelde korsan ürün alanında uzmanlaşmış bazı kötü niyetli 

kişilerin maşası olarak kullanılmaktadırlar. Bu nedenle vicdani olarak Yargıtay’ca bu yolda 

karar verildiği kanaatine sahibiz. Demek ki kamu vicdanına uymayan bir düzenleme yapmak 

her zaman bu düzenlemenin uygulanacağı anlamına gelmemekte olup, beklenenin tam aksi 

sonuçlar yaratabilmektedir. Yeni FSEK tasarısında cezaların indirilmesi, aynı anda hem para 

ve hem de hapis cezalarının uygulanmaması bunların ayrılması yolunda düzenlemeler 

öngörmektedir. 
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 Yargıtay 7. Ceza Dairesi 1991/1809E., 1991/6387K 23.05.1991 T. 

T.C.K Md. 
SUÇ CEZA (Hapis) 

144. Md. Vatana manevi hıyanet 1 Seneye kadar hapis 

145. Md. Milli bayrağa ve milli 

alametlere saldırı 

1 seneden 3 seneye kadar 

hapis 

154. Md. Halkı devlet kuvvetlerine 

cürüm işlemeye teşvik 

1 seneden 3 seneye kadar 

hapis 

179/I Md. Kişi hürriyetini mahrumiyet 1 seneden 5 seneye kadar 

hapis 

182. Md. Küçükleri kaçırma alıkoyma 1 seneden 5 seneye kadar 

hapis 

193./I Md. Konut dokunulmazlığını ihlal 1 aydan 6 aya kadar hapis 

311./I Md. Suç işlemeye alenen tahrik 3 seneden 5 seneye kadar 

hapis 

313./I Md. Cürüm işlemek amacıyla 

cemiyet kurma 

2 yıldan 5 yıla kadar 

hapis 

369. Md. Kasten yangın çıkarmak 3 seneden 6 seneye kadar 

hapis 

455/I. Md. Taksirle ölüme sebebiyet 2 seneden 5 seneye kadar 

hapis 

456/I. Md. Taksirle müsessir fiil 6 aydan 1 seneye kadar 

hapis 

456/II Taksirle müessir fiil 2 seneden 5 seneye kadar 

hapis 

491. Md. Hırsızlık 6 aydan 3 seneye kadar 

hapis 

503. Md. Dolandırıcılık 3 aydan 3 yıla kadar 

hapis 

508. Md. Emniyeti suiistimal 2 aydan 2 seneye kadar 

hapis 
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4630 sayılı kanunun getirdiği başka bir yenilik ise 81. madde babında mülki idare amirleri 

tarafından, İçişleri, Maliye ve Kültür Bakanlıkları ile eser sahipleri ve/veya eser sahipleri ile 

bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri temsilcilerinden illerde kurulacak bir Komisyonun 

oluşturulması, 5846 sayılı kanun bünyesinde hakkı tecavüze uğrayan hak sahiplerinin bu 

komisyona başvurarak yasal olmayan yollarla çoğaltılmış nüshaları toplatabilecekleri 

hükmüdür. Bu durum bazı yazarlar tarafından bandrolsüz eser satmanın bir kamu suçu haline 

getirilmiş olması karşısında hukuka aykırı olduğu görüşünün savunulmasına yol açmıştır. 

Cumhuriyet Savcıları da bu 4630 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kendilerine 

bandrolsüz eser satımı ile ilgili yapılan suç duyurularını direkt olarak kurulan bu komisyonlara 

göndermeye başlamışlardır. Komisyonun direkt olarak zabıtaya başvurabilme yetkisi olmasına 

rağmen uygulamada yine bir çok sorun yaşanmaktadır. Evvela komisyonun toplatma 

yapabilecek yeterli ve ehil elemanı aracı ve gereci bulunmamaktadır. Adli emanetler ağzına 

kadar korsan ürünlerle dolmuş bulunduğundan ele geçmiş yasa dışı nüshaları kabul 

edememektedirler. Ortada hakim tarafından verilmiş bir arama veya Savcılık Makamınca 

verilmiş bir arama emri olmaması nedeniyle komisyon sadece sokakta satılan nüshaları 

toplayabilmekte ve fakat belki de sokakta satılanın 10 misli korsan ürün barındıran ev veya 

depolarda arama yapamamaktadır. Yeni tasarıda da komisyon varlığını sürdürmekte olup, 

sorun tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. 

 

Ceza prosedüründe yaşanılan bu sorunlardan başka hukuk prosedüründe de sorunlar 

yaşanmaktadır. Mahkemeler genellikle mahkeme kararı ile elde edilecek sonucun tedbiren 

verilemeyeceği usul kuralını uygulayarak tedbir vermemektedirler. Her iki prosedürde de 

yargılama safhası oldukça uzun sürmektedir. Adli kolluk ve çoğu hakim ve savcı konuya 

oldukça yabancıdır. Bu nedenle yapılacak başvurularda örnek ve emsal kararların ek olarak 

sunulması uygun olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

9. KORSAN ĠLE MÜCADELEDE ÖNERĠLER 

 

Konuya son vermeden önce korsan ürünler ile mücadelede neler yapılabileceği ve ne gibi 

önlemlere başvurulabileceği üzerine önerilerde bulunmak istiyoruz. 

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki korsan ürünlerin satışı Türkiye’de bugün kanayan bir yara halini 

almıştır. Uluslar Arası Fikri hak Örgütü 2002 yılında yayınlamış olduğu raporunda 

Türkiye’deki korsan ürün ticaretinden ayrıntılı olarak bahsetmiş ve Türkiye’yi korsan ürünlerin 

pazardaki fazlalığı nedeniyle izleme listesine almıştır. Korsan ürünlerin Türk ekonomisine 

verdiği zarar açıkça ortadadır. En başta eser sahibinin hakkı zayi olmaktadır. Korsan ürün 

ticareti yapan kimseler devlete herhangi bir vergi vermedikleri gibi, sattıkları ürünler 

dolayısıyla da ayrı bir vergi kaybı yaşanmaktadır. Bununla birlikte ucuz boş CD veya 

DVD’lere kaydolunan sinema ve müzik eserleri veya ucuz baskı yoluyla kalitesiz olarak 

çoğaltılan kitapların satışından %200-300’lere varan kar elde eden korsan piyasasının bu 

parayı nereye aktardığı hususu meçhuldür. Korsan piyasasından kazanılan paraların büyük bir 

kısmının Türkiye’nin aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine gönderildiği yolunda ciddi 

şüpheler bulunmaktadır. Vergisini veren, düzgün olarak orijinal ürün satmaya çaba gösteren 

esnafın durumu da korsan satışın artması ile gün geçtikçe kötüleşme göstermektedir. O halde 

ne yapılmalıdır? 

 

 

1. Kanun’da yukarıda arz etmiş olduğumuz eksik noktaları kapatan düzenlemeler 

yapılmalıdır. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun da Polis’e bu konuda yetki 

verilmeli, Belediye Kanununda da Belediyelerin sınırları dahilinde işgaliye bedeli 

ödenilse dahi korsan ürün sattırmalarını yasaklayıcı hükümler getirilmelidir. 

 

2. Toplum korsan satışın zararları konusunda bilinçlendirilmelidir. 

 

3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri her ilde yaygınlaştırılmalı, bu 

mahkemelere yetiştirilmiş, konusunda ehil hakimler atanmalıdır. Savcıların da konu 

ile ilgili eğitilmeleri sağlanmalıdır.  

 

4. Kültür Bakanlığı ve meslek birlikleri korsan ürünlerle olan mücadelede daha aktif rol 

üstlenmeye başlamalıdır. 

 

5. Polis teşkilatı bünyesinde korsan ürünler konusunda bilgi ve deneyime haiz bir birim 

oluşturulmalı, toplatmalar bu birim ile birlikte yapılmalıdır. 

 

6. En önemli husus korsan olarak malları satılan hak sahiplerinin korsan ile mücadeleye 

karar vermelerinin gerekliliğidir. Bugün lüks tüketim ürünü olarak tabir olunan CD, 

DVD, bilgisayar programı ve kitap üreticilerinin satmakta oldukları ürünlerde fiyat 

indirimleri yapmaları, korsan ile mücadele ile ilgili halkı bilinçlendirici, eğitici 

aktivitelere girişmeleri lazımdır. Bugün yerli CD üreticilerinin yerli sanatçıların 

CD’lerinde yapmış oldukları indirimler sayesinde bu alanda korsan satışı azalma 

göstermiştir. Korsan ürün ile orijinal ürün arasında yaratılan fiyat farkının makullüğü 

karşısında halk orijinal ürün almayı tercih etmektedir. Bununla birlikte özellikle 

İstanbul’da birkaç yayın evi birleşerek bir kampanya düzenlemiş, ürünlerinin 
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fiyatlarını korsan ile mücadele bağlamında yarı yarıya düşürmüştür. Bu kampanya ses 

getirmiş olmakla bir çok kişi yeniden orijinal kitaplar almayı tercih etmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla yukarıda bahsolunan öneriler yanında özellikle hak 

sahiplerinin de korsan ile mücadelede istek ve kararlılıkla mücadele etmeleri 

gerekmektedir. Ülkemizin ekonomisi baz alındığında 37 milyona bir DVD’nin, 54 

milyona bir Double CD’nin ve 140 milyona bir bilgisayar oyununun herkes tarafından 

rahatlıkla satın alınabilmesi mümkün değildir. Üretici firmaların bu ürünlerin lüks 

tüketim malları olduğundan bahisle gücü yetenin bu fiyat mukabilinde alabileceği, bu 

fiyat dışında satımın mümkün olmadığı görüşünde olmaları korsan ürünlerin piyasaya 

yayılmasını arttırıcı bir etki göstermektedir. Ne yazık ki üretici firmalar, (yerli CD 

üreticileri dışında) bugüne kadar yukarıda bahsolunan tavırlarını sürdüre 

gelmektedirler.  
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