FİKİR 'VE SANAT ESERLERI KANUNU'NDA ÇEVIRI
ESERLER
(TANIMI, UNSURLARI, KORUNMASI)

Araş. Gör. Eşref KÜÇÜK (*)
GİRİŞ
Bir dilde ifade edilmi ş bir fikri eserin diğ er bir dile aktanimasıyla ortay çıkan çviri eserler de; günümüz çağdaş kanunlarinda
bir eser olarak korunmaktadı r. Bunun sebebi hiç kuşkusuz çeviri
eserin de, asil eserden ba ğımsız olmamakla birlikte fikri bir çalış mamn ürünü olmas ıdır.
FSEK çeviri eserleri i şlen.me olarak korumaktadır. Ancak kanun çeviri eserlerle ilgili özel hükümler de koymu ştur. Bunun sebebi ise kanunun gerekçesinden de anla şılacağı Üzere "memleketimizin özel ilıtiyaçlarıdı r". (1) Türkiye Cumhuriyeti kuruldukta ıi
sonra yüzünü batıya: döndürdüğünden, onlarm kültürel eserlrinin
Türk diline kazandırılması gereği doğmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesi için de FSE}Cnda özel hükünıler kaçmılmız olmuştur. Fakat
bunlar zamanla değişmiştir..
Ancak "memleketimizin özel ihtiyaçlar ı" ile çeviri eserler konusunda FSEKda yapılan düzenlemelerde, değişikliklere rağmen,
özellikle koruma sürelerinin ba şlangıcında hMa bir takım sorunlar
bıilunnüktachr.
- Bu çalışmada öncelikle i şlenmeler yüzeysel olarak anlat ılmış,
ardından da çeviri eserlerle ilgili knular incelenmi ş, bazı meselelerin altı çizilmiş ve sonuçta çözüm önerilerinde bu]iınulrnuştıjr.
(*) Aıikara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dah.
(1) TUTANAKDerg., 2.
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1. GENEL OLARAK İŞLENMELER
İ. ş lennıenin tasını , FSEK m. 6'dan çıkartılabilir; başka bir eerden yararlanılarak oluş turulan, ancak o eserden ba ğımsız bir nitelik
taşlaayan ve kanunda ba şlıdalan yazdı fikir ve sanat ürünleridir.
n maddenin son fikrasma göre ise bir i şlenmenin eser niteliğinde
Ayı
olması için, işleyeıiinin kiş isel özelliklerini taşıması gerekir.
Ancak işleyeninin kişisel özelliği taşıyan işlennıe FSEK kapsamı nda koruma alam bulur. Bu konuda Bern Birli ği Sözleşmesi M.
2/2-3'te de bir hüküm vard ır Araları nda çeviri eserlerin de bulunduğu i şlenmeler, asıl eser sahibinin hakları sakh kalmak artıyla,
orjinal eser olarak korunurlar. (2)
Eser niteliğinde olmayan işlenmeler, örn. günlük bir konuşmada çeviri yapmak, rasgele toplanmış şiirler vs., işlenme olmakla
birlikte FSEK 'nun korumas ından yararlanaiiıazlar. (3) Ayrıca
eser niteliğinde olmayan bir fikri üründen yararlamlarak meydana getiilenser de işlenme eser değil, bağımsız bir eserdir. (4)
• Bir işleme esrdeıi.söz edebilmek için şu şartlar aranır (5)
• Yararlamlan esere sadık kahnıııası ve işleyeninin özelliklerini
taşıyor olması (esasa ilişkin şart),
• İşlemenin asil eşerle aynı ana kategoride yer almas ı ve asıl
eserle olan ilişkinin belirtilmesi (şekle ilişkin şart).
Bir kategorideki eserin (örn. ilim ve edebiyat eserinin) di ğer bir.
kategoriye (ön. mu ğiki esere) dönüştürülmesi işlerime değildir. (6)
İşlenmeleri, önceden var olan -bir eserin yeniden şekillendirilmesi olduğu için "İkinci elden eserler" olarak niteleyenler de varı kişisel çalişma ürüısıyla iki ayr
dır. Ortada iki ayrı eser ve dolay
nü vardır. Bunun sonucu olarak da asil eser alenile şmeden, i şlen(2) Sözle şme metni için

(3)
(4)
(5)
(6)

bak.: ÖZTAN, 105.
AYİTER, 65.
EREL (1), 47.
ÖZTRAK, 33; EREL (1), 43 46.
BELGESAY,31.
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me eser alenile şirse, asil eser de alenileşmiş sayılı r ve bu da koni-ma sürelerinin hesaplanmas ı nda oldukça önemlidir. Her i şlenme
yeni bir dış şekil yaratılması olduğundan kişisel özellik taşır vb eser olarak korunur. (7)
FSEK m. G'da 11 bent halinde ba şlıca işlenme türlerini saymıştır. Dolayısıyla işlenmeler, bu sayılanlarla sımrli değildir.
Kanun, asil eserin kendi kategorisi içinde ba şka bir kalıba sokulması durumunda iş lenmeyi kabul etmektedir. Film ise bu kuraün istisnasmı oluş turur; çünkü her türlü fikri eseri yaymaya uygundur, yani film aynı zamanda bir yayı m aracıdır. Buna karşın
tartışmalı olmakla birlikte, bir tiyatro eserinin bir sahnesini bir
ressamı n tablo haline getirmesi i şleme değil, bağımsı z bir eserdir.
(8) Film istisnası dışı nda, dört ana eser kategorisi ai rasindaki büısı yla; ayn eser kategorilerinde ayni konunun
yük farklılıklar dolay
ılık bulunamaişlenmesi durumunda, eserler aras ında bir bağıml
'
.orjinal
bir
eser
olacaktır.
k
acak
her
eser
yacağından ortaya çı
Asil eserin özelliğine sadı k kaimmadan meydana getirilecek
eser işlenme değildir, ya o eserin taklididir ya da ayn bir eserdir.
Taklit eser ile ayn esr ölçüsü şudur: Eser sahibinin özelliği, alındığı eserin özelliğine göre daha az ise taklit; e ğer alınan eserin
özelliği kaybolmakta iseayn eser vardır. (10) Bir eserin diğerine
sadece esin kaynağı olması durmunda da iş lenmeden söz edilemez.
(11)
• 4110 s. K ile • yapılan değiş iklikle FSEK b şliça işlenme türlerini 11 bent halinde saym ıştır; kısaca şunlardır:
- • Çeviriler,

-

--

Roman, hikaye, ş iir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu
sayılan türlerden bir ba şkasına dönüş turuImesi,
(7) . AYİ'I'ER, 66 674
(8) ARSLANLJ, 34; AY İTER, 67.
-(9) EREL (1), 46.
(10) BELGESAY,31.
( İi) EREL (1), 47.
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• Filme çekme,
• Musiki araııjman ve tertipleri,
• Güzl sanat eseri ııin işlenmesi,
• Külliyat,
• Seçme ve toplama eserler,
• Henüz yayımlanmamış bir eserin, bilimsel ara ştırma sonucu
yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (editio princeps), (12)
Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi. yahut hsaltılma ı,
Bilgisayar programmda de ğişiklik, uyarlanü, düzenleme,
• Verilenlerin ve materyallerin seçilip de ğerlenmesi sonucu ortaya çıkan veri tabanları, («Bendin son cümlesinde yasalanmızda
alışilmamış bir yöntem olarak parantez için bir yorum hükmüne
yer verilmiştir. Bu hükme göre bu tür bir i şlenme, veri taban
ı içinde bulunan veri ve materyalin korunmas ı için genişletilemeyecektirI. (13)
II. ÇEVİRİ ESER KAVRAMI

A. Çeviri.1. Genel Olarak

Çeviri, genel olarak, bir konuşmanın veya yazılı bir metnin,
çevirmen aracılığıyla bir dilden (veya ağızdan) diğerine aktarılması olarak tamınlanabilir. (14)Dolayısıyla önceden var olan bir
metin, süregelen veya herhangi şekilde tespit edilıiıiş bir konuşma
diğer bir dilde (veya o dilin değişik bir ağzında) tekrar üretilmektdit
Çevirinin diğer bir tanımı da şöyle yapılabilir-: "Bir dilde (kay(12) AYİTER, 70.
(13) KILIÇOĞLU, 15.
(14) BROCKHAUS, 172.
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nak dil) söylenmi ş ölanı, anlam ve dyi ş eşdeğerlilfklerini koruyarak bir baş ka dilde (amaç dil) yeniden söyleme". (15)
Çevirileri değiş ik türlere ayırmak mümkündür: (16)
• Çağdaş bir dilden, antik dillerden (örn. Latince, Yunanca)
veya dilin eski versiyonlar ından çeviri,
• Aynı veya yabanc ı bir kültürden gelen bir metnin çevirisi (Can
Yücel'in Shakespere çeyirileri bu tarzd ı rü (17),
• Orjinal metni temsil etmek üzere veya onun anla şıimasına
katkı da bulunmas ı için bir çeviri yapmak,
• Cümle sonrası çeviri (Paraphrase), ş eklf koruma suretiyle çev-ü (ş iirlerde), kelime kelime aynen çeviri,
Oıjinal metnin anitı m seviyesi ne kadar yüksek olursa, çevrilmesi de ö denli zor olur. Bazen bir kelimenin, di ğer bir dildeki kar-,
şıliğını bulmak mümkün olmaz. Birbirinden farkl ı deyimler, dil
bilgisi (gramer) kuralları , yapılar çevifi esnası nda ifade güçlükleı-ine yol açarlar.
2. Çeviri Tarihine Kı sa- Bir Bakış
• Çevirilere iliş kin bilinen en eski yap ıt, ayıiı zamanda şimdiye
dek en çok çevirisi yap ılan, M.Ö. 3 yy'da . tbr.anice'den Yunanca'ya
çevrilmiş olan "Septuaginta" (Yetmi ş) isimli yapıttır.Yunanca'dan
Latince'ye çeviriler de Roma Edebiyat ımn başlangıcı m belirlemiştir. Bu dönenideki ünlü çeyirmenler . Livids Andro ııicus, Terenz ve
Cicero idi. Ortaçağda çeviri edebiyatımn babası olarak Hierdny• mus ("Vulgata" (Latince Incil çevirisi), M.S. 400) görülmektedir.
(18)
Avrupa milli dillerindeki edebiyat Latince ve Yunanca'dan

(15) LAROUSSE, 2660.
16) MEYERS, 76.
(17) Bkz. SHAKESPEARE; William: HAMLEt, (Türkçe Söyleyen: CAN YÜCEL), Adam Yay ınları. 2. Basım, İ stanbul 1997.
(18) MEYERS. 76.
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çevirilerle başlamıştır. Ayrıca İncil çevirilerinin de ayr
ı bir önemi
vardır. (19)
• İsMmiyet öncesi Türklere ait Uygur yaz ılı kaynaklarının Çoğu
Sanskritçe, Çince gibi dillerden çeviriler olup, Buda'nm ya şamım
anlatan din kitaplandır. Altı
n Yaruk (Altın Işık),, Sekiz Yükmek
(Sekiz Yığın). Kalyanainkara, Paamkara gibi. İsMmiyetin kabul
edilmeiyle daha çok Kur'an ( İbn Arap şah'ı n Kur'an çevirisi),
hadisler (Erzurumlu Darir'in yüz hadis çevirisi) ve di ğer din kitaplan çevrilmi ştir. 1733'te Muteferrika' ıun matbaayı Osmanlı'ya
getirmesiyle pek çok çeviri yap ılmıştır. Şinasi'nin "Şair Evlenmesi"ni yazdığı 1859yıhndan itibaren batı dan çeviriler hızlanmıştır. Yusuf Kamil Paş a'mn Fenelon'dan "Terceme-i Telemak" isimli
çevirisi önemlidir. Edebiyt—ı Cedide'nin ba şlangıç tarihi olan
1896'dan itibaren çeviriler azald ı. Cumhuriyet'in ilnından sonra
ise batı ile kültürel ili şkilerin artmas ıyla çevirilere büyük önem
verilmi ştir. 1939'da. Milli E ğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in
giriş imiyle kurulan "Tercüme Bürosu" Yunan, Roma, İslam, doğu
ve çağdaş batı Idasiklerinidilimize kazand ırmada büyük rol almış :
tır. 1940'tan ba şlayarak yayımlanan "Tercüme" dergisi 1950'li yılları
n ortasına değin değerli 'çalışmalar yapm ıştır. Tercüme bürosu
1950'1i yılları
n ortasında lağvedilmiş tir. Bu tarihten itibaren çeviri
çalışmalarının özel yayinevlerince yürütüldü ğü görülür. (20)
Uluslararası çeviri i şleri, "Instltut İnternational de coopration•
intellectuelle" (Paris, 1932-1940), daha yenileri (1948'den beri)
UNESCO tarafindan yayımlanan "Index translationum"a, ve ayrica (1964'ten beri) "Chartotheca translationum alphabetica"ya
kaydedilmektedir. (21)
.
Elektronik bilgi bankaları yardım
ıyla otomatik dil çeviricisinin
denemeleri 1954'te A.B.D. ve 1955te (eski) Sovyetler Birli ği'nde
başlamıştı
r. (22) Bugün için otomatik olarak tam bir metin çevirisi
mümkün görülmediğinden "bilgisayar destekli çeviri"den bahsedil(19)BROCKHAUS, 173.
(20)LAROUSSE, 2662.
(21)MEYERS, 76.
(22)MEYERS, 77.
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mektedir. (23) Günümüzde bu çalışmalar büyük bir gelişme göstermiştir, öyle ki bir bilgisayar program ıyla, yazılan uzunca bir metı , tam olnin kısa bir süre içerisinde diğer bir dildeki karşılığın
hak
mümkündür;
Internet'te
çeviri
i şi yapan
mamakla birlikte alı
değişik siteler vardır.
B. Çeviri Eser (Tercüme)
1. Genel Olarak
Bir çevirinin, FSEK, kapsammda korunabilmesi için, çevirmeninin (sahibinin) ki şisel özelliklerini (hususiyetini) ta şıyor olması
gerekir (m. 1). Bu madde hükmünden ha ı eketle çeviri eseri, çevirmeninin kişisel özelliklerini ta şıyan, bir. ilim ve edebiyat eserinin
çevirisi olarak tammiamak mümkün olacakt ır.
Daha açı k bir tammla çeviri eser, bir ilim ve edebiyat eserinin
uslüp ve akıcılığının mümkün olduğunca, fikirlerinin ise aynen korunarak başka bir dile çevrilmesi, suretiyle yap ılan bir i şlenmedir.
Çeviri yapılan dilin yaş ayan, dlü veya bilimsel ve teknik bir dil olnasl da önemli değildir. (24) Her dil sui generis mant ık ve kurallara dayandığından, ğevirmen bu durumu gözeterek bazı ifadeleri
çevirdiği, dilin gereklerine göre de ğiştirebilir. Çünkü çevirinin
amacı kullanılan kelimelerin aynen karşılığını yazmak de ğil,.
yazarın kastettiğ-i anlamı, fikri ifade 'etmektir. (25)
Çeviri eserler (tercühıeler) FSEK m. 6'da " İşlenmeler"in düzenkndiği yerde sayılnııştı r. Buna göre çeviri eser, çevirmenin ki şisel',
özelliğini taşımak şartıyla bir işlenmedir ve bu haliyle eser 'olarak
korunur.
FSEK m. 6'dan da anlaşılacağı gibi, öntelikle ortada bir eser olmalıdır. Bu eserin işlenmesiyle ortaya çıkan çevirisi de, bu kanun
kapsamında ayrıca korunmaktadır. Yani fikri hak olarak koruııan
bi eserin çevirisi, çevirmeninin kiş isel özelliklerini ta şımak şartıy(23) LAROUSSE, 2661.
(24) AYİTER, 68; EREL.(1.), 47.
(25) ARSLANLT, 32.
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la, çevrildiği eserin yamnda ayr ı bir eser olarak koruma kap
ına alınmıştır. (26)
-sam
2. Kanuni Düzenleme
Çeviri eserler 5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (1951
t.) düzenlenmiştir m. 6'da işlenmeler arasında sayılmış; m. 28'de
Türkçeye çeviri konusunda özel hüküm konmuştur. Bu son anılan
madde 4110 s. K. ile değişmi ş ve bu konudaki özel 10 y ıllık koruma süresi 70 yıla çıkahlmıştır. FSEK m. 28'in özel süre öngörmesinin sebebi kanun gerekçesine göre yabanc ı dilde yazılmış ilini
ve edebiyat eserlerinin resmi dil olan Türkçeye çevrilmesini h ızlandırmaktır. (27)
Çeviri eserler, hakkında diğer bir düzenleme (uluslararası) de
Bern Birliği Sözleşmesi'dir (9 Eylül 1886'da imzalanarak 4 Mayıs
1896'da Paris'te 13 Kasım 1908'de Berlin'de, 20 Mayıs 1914'te
Bern'de, 2 Haziran 1928'de Roma'da ve 26 Haziran 1948'de Brüksel'de değişiklikler geçirmi ş Bern Sözleşmesi). Bu uluslararası sözleşme ile kurulan Bern Birliği'ne 1 Ocak 1952 tarihinden itibaren
katılma konusunda 5777 s. K. ile hükümete yetki verilmi ştir. Kanun hükmünde olan bu sözle şmenin 2. maddesinde f. 2'de çeviri
eserlerin asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak üzere orjinal
•eser olarak korunacakları hükmü vardır. M.8 çeviri yapılması
konusunda asıl eser sahibine ait tekel niteli ğindeki hakkı düzenler. Bu sözle şmeye katılan her de1etin çeviri hakkım tamması
zorunluysa da m. 25 f. 3'e göre sözleşmenin 8. maddesi yerine, çevirileri ilgilendirdi ği oranda 1896'da yeniden gözden geçirilmiş
olan .1886 yılı Birlik Sözleşmesi'nin 5. maddesinin hükümlerini
ikame etmek istedi ğini İltihak beyannamesinde bilclirebilir. Buna
göre yabancı eser sahipleri için saklı tutulan çeviri hakkı, asıl eserin kendi ülkesinde yayımlanmasından itibaren 10 ıllık
y
süre
içinde eser sahibi tarafmdan küllanılmmışsa hükümden dü şer.
(28)
(26) CREIFELDS, 1145.
(27) TUTANAK Derg., 6.
(28) TUTANAK Derg., 2.
(29) HIRSCH (2), 175.
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5846 s. K'dan önce 1910 tarihli Hakk ı Telif Kanunu'da ni.3, m.
14 çevirilerle ilgili hükümler içermekteydi. Bu kanun da çevirmeni
çeviri eser üzerinde eser sahibi olarak kabul etmi ştir: (29)
111. ÇEVİRİ ESERIN UNSURLARI
Bir çeviri eserin varlığı için gerekli unsurları , daha önce bahsettiğimiz ve EREL'in işlenmeler için belirledi ği unsurlardan (30)
uyarlama suretiyle ç ıkartabiliriz. Buna göre çeviri eserin unsurlar ı
şunlardır
A. Esasa ili şkin Unsurlar:
1. Çeviride, yararlanılan asıl esere sadı k kalınması .
• Amaç dile aktanlan bir çevirinin, kaynak dildeki eserin özelliklerini taşıması , yararlanılan ası l esere sad.dkati ifade eder. Çeviriden amaç, bağımsız bir eser meydana getirmek olmad ığı için,. böylesi bir bağımlılı k da doğaldır.
Çeviren, kaynak dildeki esere yabancı ekleme, de ğişiklik veya
çıkartma yapamaz. Dil veüslü; n ıüinkün olduğunca korunur. Böylece "asıl eserdeki eser sahibinin özelli ği olarak beliren hususlar"
bozulmamış olur. (31)
2. Çevirinin, çevireninin kiş isel özelliklerini taşıması
Çevirmenin özelU ğ ndön anla şılması gereken, çeviride, as ıl
eserdeki fikirlerin ayni ahenk, üslup ve ak ılcılıkla aktarılabilmesi
için sarfedilen çabadır. (32)
İşleyeninin kiş isel özelliğini taşımayan i şlenmeler eser olarak
koı'unmazlar (FSEK.m. 6/son cümle). Bu sebeple yap ılan çevirinin
de, kanun kapsamında korunması için, çevirenin i şlenmeye özelliğini vermesi gerekir.
(29)HIRSCH (2), 175
(30)bkz. s. 2.
(31)EREL (1), 44.
(32)OZTRAK, 35.
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Bir çevirideki özellikleri tespit etmek için ayni eserin değişik çe
virilerine bakmak yeterli olur. (33) İki çvirmenin ayrı ayrı bir edebi metin üzerinde yapacakları çevirilerin aynı olması mümkün
değildir. Çevirilerde, her çevirmenin ba ğımsız fikri emeği kendini
gösterecektir. (34) Yargıtay da bir kararında (TD., T/16ıVlIJ1965.,
E/64/2096, K!65/2366)' bu konuya şöyle değinmitir (35) «Aynı
eserden yararlanarak, iki ayrı i şleme eser ortaya konulmuş olması
halinde, bu iki eser, işleyicilerin kendi fikri ve ilmi hususiyetlerini
taşıyorlarsa, aralarında haksı z bir rekabetin varl ığı söz konusu
olamaz'> . Bu karardan haı eketle diyebiliriz ki, her korunmaya
layık işlenme, dolayısıyla her bir çeviri ayn birer eserdir.
Her işlenmede olduğu gibi ortada "Çifte özellik" vardı r : Asil
eserde, eser sahibinin özelliği; çeviride, çevirmenin özelliği. (36)
Çevirinin yapıldığı ilim ve edebiyat eserindeki özelliğ in de amaç
dile aktarılması gereMidir. (37) Diğer iş lenme türlerinin bazılarında bir tartış ma olmakla birlikte, çeviri eser söz konusu oldu ğunda,
çifte özellikte aranacak özelliklerin ayin tür olaca ğı kanaatindeyiz.
Mekanik veya elektronik bir üraçla, bilgisayarla yap ılan
çevirilerde ve resmi (adli) metin çevirilerinde bir özellik olmad ığı
için ortada bir işlenme eser, dolayısı yla FSEKnca korunan bir çeviri eser yoktur. (38) Ayni durum herkes tarafı
ndan aynı şekilde
yapılabilecek, özel çaba gerektirmeyeiı işlemler için de geçerlidir.
(39)

B. Şekle ilişkin Unsurlar:
ii Çevirinin de ilim ve edebiyat eseri olmas ı
İşlennıe, asıl eserin ait olduğu kategori içinde bir baş ka kalıba
(33)AYİTER, 68.
(34)EREL ( ı ), 44.
(35)BATIDER, 754 - 755; ÇEVİK, 17.
(36)EREL (1), 44.
(37)AYİTER, 68.
(38)AYİTER, 68; EREL (1), 47.
(39)ÖZTRAK, 35.
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sokulması olduğu ve çeviri'eserlerde de kaynak dildeki as ıl eser bir
ilim ve edebiyat eseri olacağı için amaç dile aktarı lacak olan çeviri
de bir ilim ve edebiyat eseri olmal ıdır.
FSEK m. 2'de sayılan ilim ve edebiyat eserleri incelendi ğinde
görülecektir ki, asıl eser, genelolarak herhangi bir şekilde "dil ile"
(40) ifade olunan bir eser olarak kar şımıza çıkacaktı r. Bunun sonucu olarak da, çevirinin de bu türden ortaya konmas ı gerekecektir,
yani dil ile ifade olunan bir eser ba şka bir dile çevrilmi ş olacaktır.
Çeviri eser, FSEK m. 6'ya göre bir i şleııme olduğu için öncelikle
çevirinin yapılacağı bir eserin ve doly ısıyla bu eser üzerinde bir
eser sahipliği söz konusu olmal ıdır; Yani eğer. ortada bir eser sahipığı bir fikri urunvarsa,
i hakkı yoksa ve fakat çeviiinin yapıld
liğ
sayılamayacağından orlacak
olan
çeviri
bir
işlenme
bundan yapı
taya çıkacak olan çeviri, eğer özellik taşıyorsa bağımsı z bir eser
olacaktır. Ön. mahkeme kararı çevirisi.
2. Asıl eserle olan ili şkinin belirtilinesi
Çeviri eserde bulunması gereken sonuncü unsur ise as ıl eserle
ilişkiin belirtilmesidir. Yani kaynak clildeki eserin tan ınmasıra.
sağlayacak şekilde « eser sahibinin adını n veya almetinin, kararlaştırılan veya adet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen
eserin » bir çeviri olduğunun açı kça gösterilmesi şarttır (FSEK M.
15/2). E ğer asıl eserle olan ilgi saklanırsa işlenme değil, intilial (aldatıcı ğörüntü) söz konusu olur. (41)
IV. ÇEVİRİ ESERLE İLİŞKİLİ HAKLAR
A. Çeviri Hakkı
FSEK m. 21'e göre bir eserden, onu i şlemek suretiyle yararlan(40) 7/6/1995 t. ve 4110 s. K. ile bu konuda bir de ğişiklik yapılmış vebu ibarenin
yerine "dil ve yaz ı ile" getirilmiştir. Biz bu değişikliğin yerinde olmadığı
kanaatindeyiz, çünkü "dil ile" kastedilen zaten lisand ır ve bir lisan ile ifade
oluıiacak şey hem yazılı hem de sözlü' olabilir; KILIÇO ĞLU, 14: "Aslında,
herhangi bir ş ekilde dil ile ifade olunan" deyimi, dil ile ifadenin ister yaz ıya
ister söze dayalı olmasını kapsar niteliktedir."
(41) ÖZTRAK, 34.
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ma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Eser sahibi bu hakkını
kullanabilir ya da başkasma devredebilir.
Buradan çıkan sonuç eser sahibi eserini ya kendisi çevirir ya da
bu hakkı
n ı çevirme hakkını bir bhşkasına devredebilir.
Çeviri hakk
ı işleme hakkının bir uygulama biçimidir. Bir ilim ve
edebiyat eserinin ba şka bir dile çevirisi, süre kayd ıyla, asıl eser
sahibi veya haleflerinin iznini gerektirir. Eser üzerinde; eser sahipliğinden doğan haklar sona ermi şse bu izin aranmaz.• Bu sebepten
dolayı üzerinde; eser sahipliğindendoğari haklar sona ermi şse bu
izin aranmaz. Bu sebepten dolayı koruma süresi geçmi ş eserlerle
kanun, nutuk ve yargı kararlarının çevirisi bir izne tabi de ğildir.
Eser sahipliği hakkının kamu yararı ile sınırlandığı hallerde çeviri
hakkı da sınırlanır; örn. alıntı larda durum böyledir. Çeviri İıakkının ne şekilde ve hangi dil için devredildiği sözleşmeyle belirlenir. (42)
Çeviri hakkı (sözleşmede aksi belirtilmedikçe) çeviriden ba şka
diğer dile çevrilen eserin çoğaltılmasını, yayımlanmasını, temsilini, radyoyla yayınıı ve yeniden i şlenmesi haklar
ın
ı da içerir;
Çünkü bir işleme hakkının devrinde, bu hakkı devralan kimse, o
işleme hakkının türüne ait olan bütün mali hakları da kazanır.
ARSLANLI burada z ıninen diğer mali hakların da verildiği düşüncesindedir. (43) Ancak FSEK. m. 55'e göre «aksi kararlaştırılmış olmadıkça mali bir hakkın devri veya bir ruhsatın verilmesi eserin
tercüme veya sair i şlenmelerine şamil değildir» . Yani işleme hak-•
kımn devri diğer iş lemeleri kapsamaz. (44) Örn. bir romanın tiyatro piyesine dönü ştürülmesine izin verilmi şse, iş leyen aym zamanda bu işlemenin çevirisini de yapma hakkına sahip değildir. (45)
Devredilen işleme hakkı sadece sözleşmeye konu te şkil eden işleme türüne münhasırdır. (46)
(42) HIRSCH (2),196.
(43) ARSLANLI, 95.
(44). Yargıtay'ın bu görüşteki kararı için bkz. s. ıs.
(45) ARSLANLI, 96.
(46) ÖZTRAK, 37.
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B. Çeviri Eser Üzerindeki Hak
Çeviri ser de, ası l eser gibi FSEK kapsam ı nda eser olarak korunur. Ancak çeviri eser, niteli ği gereği asıl esere tabidir. Bu t5biiik asıl eser sahibine karşıdı r. Bu sebeple çevirmen, asil eser sahi
binin eser üzerindeki haklarını çignenieden üçüncü ki şilere karşı
çevirisi üzerinde eser sahipli ğinden doğ an bütün hak ve yetkilere
sahiptir (Bern Birli ği Sözleş mesi m. 2/2-3). Bilindiği gibi eser sahibinin haklri manevi ve mali haklar olarak iki gruba ayr ılmafrtadır e çeviri eserin sahibi bu haklardan as ıl eser sahibinin haklarrnı ihlal etmeniek kaydıyla yararlanabilir. (47) «Örneğin; bir roinam Türkçeye çeviren kimse sadece bu çeviri üzerinde eser sahiplerine tanınmış olan hak ve yetkilere sahiptir. Fakat, çeviri konuil -. tiyatro eseri veya sinema eseri hasu romanın —çevirisinin değ
linekonulmasma müsaade etmek yetkisi kendisine ait de ğildir. Bu
konuda hak sahibi, ası l eser sahibi olan roman yazand ır. Ancak,
hazı rlanacak tiyatro eseri veya sinema eseri çeviriye dayan ılarak
yapı lacak ise, bu taktirde asil eser sahibinden ba ş ka çeviricinin de
müsaadesi gereklidir'> . (48) İşlenme bir eser, ası l eser sahibinin
hakları sakh kalarak korunacağı ndan, bir eseri çeviren, bu çeviriden diğer bir dile çeviri yapmak hakk ına sahip değildir. (49)
Çevirmenin, yaptığı çevirinin başkası tarafindan kendi izni olmaksı zm kopya edilerek yayımlanmasma veya yine izni olmaks ızı n çeviri eserinde de ğişiklik ve taiırifat yap ılmasına engel olmak
hakkı vardır. Çünkü bu hak, as ı l eser sahibinin kendi eseri üzerindeki haklanyla çatışmamaktadır. (50)
Ası l eser sahibinin izni olmakszm çevrilen eser, bu ki şiye karşı
korunma: Ancak izin varsa, artık çeviri eser, as ıl eser sahibi
(47) A. Manevi haklar: 1. Umuma arz salühiyeti, 2. Ad ım belirtilmesi salhiyeti,
3. Eserde değişiklik yapılmasım menetnek, 4. Eser sahibinin zilyet vé mailke karşı hakları (FSEK m. 14- 17).
B. Mali haklar: 1. I şleme hakkı 2. Çoğ altma h., 3. Yaymah., 4. Temsil h., 5.
Radyo ile yayın h., (FSEK m. 21 -25).
(48) ÖZTRAK, 36.
(49) BELGESAY,31.
(50) ÖZTRAIÇ 36.
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karşısında da korunur. Ön; asil eser sahibi de, eserin ba şkası
tarafindan yapılmış çevirilörini aynen çoğaltamaz. (51)
Usulüne uygun olarak bir çeviriyi yapan ki şi FŞEK m. 8/1 ve 3'e
göre eserin sahibidir. Elbette bu eser üzerindeki mali haklarını
başkasına devredebilir. FSEK m. 8/2'ye göre ise memur, hiz ıhetli
ve işçilerin i şlerini görürken meydana getirdiklri eserlerin ön.
çeviri eserlerin mali hak sahipleri bunlan çalıştıran veya tayin
edenler olacaktır. Aıicak maddenin zıt anlamından çıkan soniıç ise
memur, hizmetli re işçi dışı
nda eser meydana getirmişse, bu durumda genel kural geçerli olacaktır. Eserin sahibi onu meydana getirendir.
V. KORUMA SÜRELERI
A. Genel Olarak
• Çeviri eser (İşlenme), :as ıl eser sahibinin hakları saklı kalmak
şartıyla orjinal eser olarak korunacağı için, FSEK (7/6/1995 t. 4110 s.
Kim. 10 ile değişik) m. 27'ye göre çevirmen için, çeviri eser üzerindeki koruma süresi, o ya şadığı sürece o ölümünden itibaren 70 yıl devam
eder. 4110 s. K.'dan önce bu süre 50 yı1idi. (52)
FSEK rn. 26'ya göre de eser sahibine tan ınan mali haklar zamanla
sinirli olduğu için, yukandaki zamanların geçmesiyle, mali haklardan
olan işleme hakkından herkes yaı arlanabilir; dolayısıyla bu eserlerin
çevirisi herkes tarafından yapılabilir Aym maddenin 2. fikras ına göre
ise "bir eserin asli veya i şlenmeleri için tanınan koruma sbreleii birbirine übi değildir". Manevi haklann kull?n ılması konusunda ise bir
süre sınırlandırması joktur (FSEK m. 18 v Beni Birliği Sözleşmesi
Mükerrer m. 6/1).
B. Türkçeye Çeviri Konusuna Koruma Süresi:
FSEK m. 28 çeviri eserler konusuhda, değişik bir hüküm getirmiştir. 4110 s. K ile de ğ
işik m. 28 metni şöyledir:
(51) ÖZTRAK, 7; BELGESAY, 32.
(52) FSEK m. 27'nin devamı şöyledir: "Sahibhıiıı

ölümünden sonra alenile şen
eerlerde koruma süresi, ölüm tarihü den sonra 70 y ıldır (d.ö. 50 yıl)... ilk
esei sahibi tüzel ki şi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70
yıldı r (d.ö. 20 yıl)."
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"İlk defa Türkçeden başka bir dilde yayımiaıınıış olan bir ilim ve
edebiyat eseri, yayımlandığı tarihten itibaren 70 yıl içinde eser sahibi
veya onun izni ile bir ba şka kişi tarafından Türkçe çevirisi yayınlanmamış ise, 70 'yıl geçmesiyle Türkçeye çevrilebilir".
• 4110 s. K ile değiştirilmeden önce bu süre 10 yıl idi ve kanun metni ayrıca "bu hüküm diğer işlenmeler hakkında uygulanmaz» hükmun.içeriyordu. Dolayısıyla 10 yıllık süre içinde eser sahibi , veya
onun izniyle başkası tarafindalı eser, Türkçeye çevrilerek yayııiılanmışsa, meydana gelen eser başlibaşına korunacağı için, artık yabancı
dildeki yayımın üzerindn 10 yıl geçse de Türkçeye çevirisi serbest olmazdı. (53) Yani genel kurala dönü ş söz konusu olurdu.
• FSEK m. 28; Uluslararası Bern Sözleşmesinin 196'da Paris'te
düzeltilmiş şekli olan 5. maddesi esas al ınarak düzenlenmiştir. (54).
1952'den itibaren yürürlükte olan Türkiye'nin kat ılmış olduğu bu sözleş meye göre, birlik ülkelerinin birinde yayınlanan bir eser, eser
sahibinin izni olmaksızın, 10 yıl sonra Türkiye'de Türkçeye
çevrilebilirdi. (55)
FSEK m. 28 yabancı dildeki eserin ilk defa Bern Birliğine üye bir
ülkede yayımlanması halinde uygulanır. Birliğe üye olmayan' bir
ülkede yayını söz konusuysa bu hüküm uygulanmaz, çünkü fikir ve
sanat hukuku mülkidir. (56) Kanunun gerekçesinde bu durum belirtildiği halde, kanun metninde buna ilişkin bir hüküm bulunmadığı
için m. 28'in her dilden çeviri için, ayni şekilde uygulanms ı gerekir.
FSEK m. 28'in eleştirilecek yanı 70 'yıllık sürenin ba şlangıcı
konusudur. FSEK m. 27'ye göre koruma süresi eser sahibi ya şadığı
sürece ve onun ölümünden itibaren 70 yıl sürdüğü halde, m. 28'de konima süresiıiin başlangıcı eserin yayımıridan itibaren 70 yıldır
(58) EREL (2), 90.
(54) ÖZTAN, 121: 'Bern Anlaşmasınm 189'da Pais'te tadil edilen 5. maddesi
"Birlik menıleketlerinden birinin tebaası olan muharrirler veya halefleri, erjinal eserlerinin Birlik memleketlerinden birinde inti şarrndan itibaren an
sene içinde, diğer memleketlerde, bunları tercüme etmek veya ettirmek
hususunda inhisarı bir hakka sahiptirler..."
(55) BELGESAY, 32.(56) EREL (2), 990; FSEK m. 8813.
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Madde lafzmdan, eser yayımlanmamış olsa, sadece alenile şnilş olsa,
bir koruma olmayacakmış gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysa eser sahibinin yaşadığı sürece korunması ve koruma süresinin ölümünden
itibaren işletilmesi daha doğru olurdu. Buna karşın koruma süresinin
70 yıla çıkarılması Avrupa 'Ibpluluğu üyeleri ülkelerde ortakla şa ola
rak kabul edilen bu konudaki Iıükünılerle uyunıludur. (57)
FSEK m. 28 sadece Türkçeye çeviride uygulama alan
ı bulacağından, yabancı dilde yazılı bir eserin Türkçeden ba şka bir dile çevrilmesi durumunda genel hukumlere ba şvurulut (58)
Hakkı Telif Kanunu'nda (1910 t;) ise koruma süresi farklıydı. Çevirmen, çevirisi üzerinde telif hakk ına benzer özel nitelikte bir koruma hakkına sahipti. Çevirnıenin ölümünden itibaren ba şlayan konuna süresi 15 yıldır. (59)
Vi. HAKLARIN KORUNMASI
Çeviri eser üzerinde çeviriyi yapanın; asil eser sahibinin haklarına
zarar vermemek şartıyla hakları tamdır. Bunun neticesi olarak tıpkı
eser sahibi gibi FSEKnun öngördüğü tüm korumalardan yararlamr.
Buna göre çeviri eserler FSEK dışı
nda çeviri eserler MK. m. 24, BK m.
49 ı e TTK m. 56 korumas ı altındadır'.
Asil eserle olan ili şkinin belirtilmemiş olması, çeviri eserin bağımsız bir esermiş gibi kamuya sunulması FSEK m. 15/2 hükmüne göre
asil eser sahibinin manevi hakkına tecavüz teş kil eder. (60) Bunun
gibi bir eseri çeviren de çevırınınaslı
na uygun olduğu iddiasmdadır
çevirdiği eserde yazarın .düşüncelerine sadık kalmazsa yine eser
sahibinin manevi haklarının ihlalinden bahsedilir. Ancak çeviri
yapılırken, çoğu kez bir ifadenin diğer dile aynen aktarılması
mümkün olmaz. Çevirmen bu gibi durumlara, asil eser sahibinin
söylemek isteğidiğini daha iyi ifade etmek dü şüncesiyle bir çeviri yapmışsa artık takibe uğramaz. (61) EsS sahibinin izni aimmadan çeviri
yapılması durumunda ise mali haklara tecavüz vardı
r.
(57) KILIÇOĞLU, ıs.
(58) BELGESAY, 70.
(59) HLRSCH (1), 55.
(60) EREL (1), 47; ARSLANLI, 32; ÖZTRAK, 34.
(61) BELGESAY, 31.
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Vİİ. ORNEK YARGITAY KARARI (62)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun a şağıda verilen (E. 1993/2913
K 1993/4118 T. 11.6.1993) kararını incelemek çeviri eserler ile ilgili
meselelerin çözümüne ışık tutacaktır:

"Özet: ilk kez Türkçe'den ba şka bir dilde yayınlanmış olan bir ilini
ve edebiyat eseri, yazar
ın izni alınm ıkszın Türkçe'ye tercümesi yap ılamaz. Eğer; 10 yıl geçmiş ise, yazariri izni alınmaksızın ve fakat yazar
ın
mali hakları tanınmak suretiyle tercümesi yap ılabilir. (5846 s. FSEK
m. 25, 28, 46,4 7)
Ariane ile C... Yayınlar Ltd. Şti. arasındaki davizdan dolayı,
mahkemesitwe verilen 12.71991 gün ve 901602-663 say ılı hükmü
bozan Dairenin 19.2.1993 gün ve 6362-1077 say ılı ilamı aleyhinde
davacı vekili tarafindan karar düzeltilmesi isteminde bulunulmuş ve
karar düzeltme dilek çesinin süresi içinde verildi ği anlaşılmış olmakla;
dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, Fransa'da mukim olan mü vekkiline ait (Mefısto) ismindeki tiyatro eserinin dava dışı (0.1) taraf
ından Türkçe tercümesinin yapıldığını, dayalı yayıncının da müvekkilinin iznini almadan bu eseri yayınladığını ileri sürerek (2.000.000) liran ın FSEK
uyarınca davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dàva etmiştir.
Dayalı vekilidavanın reddini savunrnuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne dair tesisi edilen karar Dairemizce
ına bozulması üzerine, davacı vekili karar düzeltme istedayalı yarar
minde bulunmuştur.
Taraflar arasırklaki uyuşmazlığın odakldştığı husus, Fransa'da
yerleşik davacı tarafindaıt tiyatro eseri haline getirilen (Mefisto)
isimli eserin 10 yıl içerisinde Türkçe'ye çevrilmemiş bulunduğundan FSEKnun 28. maddesi hükmü uyar ınca Türkçe'ye tercümssi
serbest hale gelmesiyle, da yalı yayıncının bu eseri Türkiye'de Türk:
çe olarak yayınlanmüsından dolayı davacı eser sahibinin da yalıdan bir mali hak isteyip isteyemeyeceği konusunda toplanmaktadır.
Edebi ve artistik eserlerin himayesi için düzenlenen Uluslararası Bern Sözleşmesinin 1896da Paris'te düzeltilmiş şekli olan 5.
(62) Bu karar, Yargıtay tarafindan karar örneklerinin verildi ği Bilgi Bankası'ndan almımştır.
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maddesi esas alınarak düzenlenmiş bulunan FSEK 'nun 28. maddesi uyarınca, "Ilk defa Türkçe'den başka bir dille yayımlanmış
olan bir ilim ve edebiyat eseri yayımlandığı tarihten itibaren 10 y ıl
içinde eser sahibi veya onun müsadesi ile ba şka bir kimse tara/indan Türkçe tercümesi yapılarak yayımlanmamış ise 10 yılın geçmesiyle bu eserin Türkçe'ye tercümesi serbesttir". Işte bu hükmün asıl
amacının yorumlanması davaya çözüm getirecektir.
Türkiye'nin de 28.8.1951 tarihind çıkarılan 5777 sayılı Kanunla
benimsediği ve katıldığı Bern Sözleşmesi esas alınarak FSEK düzenlendiğine göre, anılan maddenin yorumunda bu düzenlemenin de esas
cilınması gerekir. andan sözleşmenin 5. maddesinin L fikras ına göre;
"Birlik memleketleri nden birinin tebaası olan muharrirler veya halefleri, orjinal eserlerinin Birlik memleketlerinden birinde intişarından
ğer memleketlerde, bunlar tercüme etmek veitibaren 10 sene içinde di
ya ettirmek hususunda inhisari bir hakka sahiptirler." Işte bu hükmün
karşıt anlamı bugünkü FSEKnun 28. maddesi olarak kaleme al ınmış
bulunmaktadır. 0 halde, FSEKnun 28. maddesindeki tere ümenin serbest olduğuna, ilişkin hükmü, bu maddeye esas al ınan sözleş>ne hükmündekiyazanntercüme bak ımından üzerindeki inhisar hakk ın sona
erdiğinin keşfedilmiş olduğunun kabulü gerekir.
Oysa, eser sahibinin, eseri üzerindeki tercüme yarü işleme hakkı,
o eser üzerindeki haklardan yalh ızca birini teşkil eder. Bilindiği
üzere, eser sahibinin eser üzerineki haklar ı FSEKnun 13 ile 25.
maddeleri arasında manevi ve mali olarak tek tek say ılmış olup,
şleme) hakkı bunlardan sadece birini teşkil eder. Anılan
tercüme (i
hükümde açık bir şekilde bu haklardan sadece i şleme (tercüme)
hakk ı serbest b ırakıldığına göre, serbestliğin sadece bir işleme şekli olan tercümeye inhisar ettiğinin kabulü gerekir. Bir yorum tar± ı,
anılan Yasanın yorum kural ı getiren 55. maddesine uygun olduğu
gibi, asıl eser stıhi binin temel hakları ile ilgili ayn ı Yasa'nın 6, 8
son fikra, 20. maddeleri de bu yorum tarz ını getirmektedir. Esasen
bu hükümler Bern Sözleşmesi hükümleri esas alınarak düzenlendiğine göre, aynı Sözleşmenin 5. maddesi esas alınarak düzenlenmiş
bulunan 28. maddesinin yorumlanmas ında da dikkate al ınması
zorunludur.
Bu açtklamalara göre, davacı asıl eser sahibinin izinsiz olarak
yasa gereği tercüme edilen (i şlenen) eseri üzerinde dei'am eden ve
mali haklarından olan yayım hakkı için, eserinin tercümesini yayımlayan dav.üıdan bilirkişi rdporunda da değinildiği üzere mü628
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nasip bir ivaz isteme hakkı bulunduğ unun kabulü isabetli bulunmaktadır. Kaldı ki ası l eser sahibinin o eser üzerindeki yarat ıcı
emeği bulunduğu dikkate al ındığında, hak/ianiy.et ilkesi ve menfaatler durumu da bu kabul şeklini gerektirmektedir.
0 halde, bu düş üncelere uygun olan »ıahke»ıe kararının onanması gerekirken, bozulmuş olması üzerinde görülmediğinden, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar verilmesi
gerekmiştir.
Sonuç Yukarıda açı klanaü nedenlerle davacı vekilinin karar
düzeltme isteminin kabulü ile mahkeme karar ının bozulmas ına
ilişkin Dairemizin 19.2.1993 gün ve 199116362 esas ve 199311077
sayılı karar kdldırı larak, hükmün (ONANMASINA), ödediği karar
düzeltme harc ının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine
ilk temyizden dolay ı 19.000 lira temyiz ilam. harc ından peşin harcin mahsubu ile temyiz edenden alinmas ına, 11.6.1993 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi."

na uymaBu karar, bize göre, her ne kadar FSEK m. 28'in amacı
sa da, gerçekten hakkaniyete ve menfaatler dengesine uygundur.
4110 s. K ile de ğiştirilmeden önce bu maddenin öngördü ğü koruma süresinin 10 yıl olmasının sebebi, daha önce kanunun gerekçesinden de belirtildiği gibi Türkçeye çeviriyi arttırmak ve.hızlandırmaktı. Dolayısıyla Yargıtay'ı n kabul ettiği gibi sadece çeviri hakkı n gdçmesiyle sona ermesi, di ğer mali hakların devam etnın 10 yılı
na uymayacaktır. Çünkü bir
mesi sonucu kanunun ç ıkarılış amacı
pratik
amaçlara ters.düşeıt Anıınlanmaması
eserin-çevrilip de yay
cak biz yine de Yarg ıtay'ın kararım eser sahibinin haklarm ı daha
iyi koruması sebebiyle yerinde kar şılıyouz.
SONUÇ
ı sıyla kaFSEK'nda çevirinin bir tanımı yapilmaniıştır Dolay
ın diğer
nunda çeviri eerin bir tanımının verilmesi ve çeviri hakk ın
iş1enmelrdfı ayrı bir şekilde' düzenlenmesi faydal ı olacaktır.
Çeviri eserin de asil eser gibi koruma görmesi FSEK tarafından
son-yapılan .4110s. K. de ğişikliği ile büyük ölçüde sağlanmış olmasma rağmen, m. 28'deki koruma süresinin, m. 27 ile paralel olacağı yerde, yayını tarihinden itibaren ba şlatılması korumada bir ekTÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İS İ 1998,2
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sikliktir; eser yay ımlanmadıkça koruiımayacakmış gibi bir anlam
çıkmaktadır. Bu eksikliği gidermek ve yanlış anlamaları ortadan
kaldırmak için, madde metninin, eseriyle ilgili olarak asil eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 y ıl korıinmasmı
sağlayacak şekilde düzenlenmesi uygun olacakt ır.
Bunlar sağlandığı zaman, yazarın haklan ve kitabı n liaysiyetiyle yazann mesleki şerefi korunmu ş olacaktı r (63).
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