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GİRİŞ
Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu ile araştırmacılar arası
bağlantıyı sağlamayı hedefleyen; ancak, günümüzde böyle bir ayrıma gitmeksizin
herkesçe kullanılabilen internet sayesinde, dünya üzerindeki sınırlar belirsiz hâle
gelmiştir. Özellikle de sosyal medyanın gelişimi insanlar arası iletişimi kolaylaştırmıştır.
Gerçekten de günümüzde insanlar, sosyal medya aracılığıyla dünyanın öteki ucundaki
insanlarla dahi kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde iletişim kurabilir hâle gelmişlerdir. Ne var
ki internet erişiminin dünya çapında yaygınlaşması birçok sorunu da beraberinde
getirmiştir. Şöyle ki internet, herkesin birbiriyle anında iletişim kurabileceği bir ortam
olup, kişiler bu şeffaf perde ardındaki alanda fiziksel ortamlarda olduklarından daha rahat
davranabilmektedirler. Hâl böyle olmakla, internet ortamında kişilik haklarının ihlâline
sıklıkla rastlanmaya başlanmıştır. Ancak fiziksel dünyanın bir silueti olan internet
ortamının hukukî sorumluluğun bertaraf edildiği bir ortam olmadığını belirtmek isteriz.
Teknolojinin kısa sürede oldukça mesafe kat etmesi ve gelişen teknolojinin daha
önce karşılaşılmamış sorunlara yol açması sonucunda söz konusu sorunlara çözüm
bulunabilmesi amacıyla yeni hukukî düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmamızın
temelini bu ihtiyacın milletlerarası özel hukuktaki görünüm biçimleri oluşturmaktadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, lokalizasyon odaklı Savinyen teori, sınırları bertaraf eden
internet ortamı karşısında yetersiz kalabilmektedir. Gerçekten de kuralları kristalize eden
bu yöntem, hızla gelişen teknolojiye çoğu zaman ayak uyduramamaktadır. Bu sebeple
çalışmamızın bir amacı da klasik kanunlar ihtilâfı kurallarının ve milletlerarası yetkinin
tesisine ilişkin kuralların, hızla gelişen internet ortamında meydana gelen kişilik hakları
ihlâlleri

konusunda

tatmin

edici

çözümler

sağlayıp

sağlamadığı

hususunun

değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeler yapılırken mukayeseli hukuka ilişkin
düzenlemelerden ve içtihatlardan mümkün mertebe yararlanılmıştır.

Üç bölümden oluşan çalışmamızın “İnternet ve Kişilik Hakları” başlıklı birinci
bölümünde internetin teknik yapısı, internet ortamında faaliyet gösteren internet aracıları
ve ana hatlarıyla kişilik hakları hususunda açıklamalara yer verilmiştir. İnternet
ortamında kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğun tayin edilebilmesi açısından,
öncelikle bu sanal ortamın geleneksel medyadan farklı özelliklerinin dikkate alınması
gerekmektedir. Her geçen gün gelişen internet ortamını karakterize etmek güç olsa da,
internetin çalışmamız açısından önem arz eden özellikleri sınıflandırılmaya çalışılmıştır.
Nitekim bu özellikler, internet ortamını geleneksel medyadan farklılaştırmasının yanı
sıra, milletlerarası yetki ve uygulanacak hukuk hususunda yapılacak açıklamalarda da yol
gösterici olacaktır. Bu kapsamda internetin, heryerdelik, merkezî kontrol eksikliği,
yakınsama, hareketlilik, hipermetinsellik, erişimin doğrudanlığı, coğrafî belirleyicilerin
sınırlı kullanımı ve anonimlik, düşük eşik bilgi dağıtımı ve yaygın kullanım ile yeniden
paylaşılabilirlik özelliklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Çalışmamızın birinci bölümünün ikinci kısmı ise kişilik hakları ve internet
ortamında ihlâli mümkün manevî kişisel değerler hakkında özet mahiyetinde bilgiler
içermektedir. Kişilik hakları kural olarak gerçek kişilere ait haklardır; ancak, modern
hukukun gelişimiyle tüzel kişilerin de kişilik haklarından bahsedebilmek mümkündür.
Her şeyden önce belirtmek isteriz ki çalışmamızda konu yalnızca gerçek kişilerin kişilik
haklarının ihlâli bakımından ele alınmış olup; tüzel kişilerin kişilik haklarının ihlâli
kapsam dışında bırakılmıştır. Şüphesiz, teknolojik ilerlemeler sonucunda kişilerin ses ile
görüntülerinin alınması, izlenmeleri ve kişisel verilerine ulaşılması daha kolay hâle
gelmiştir. Kişisel veri, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişiyle ilgili olabilecek
yahut kişinin belirlenmesine yarayacak her türlü bilgidir. Ad, resim ve ses gibi kişiyi
belirlemeye yarayan kişisel değerler aynı zamanda kişisel veri niteliği taşımaktadırlar.
Ancak tek başına bir çalışma konusu teşkil edebilecek nitelikte olmasından ötürü
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çalışmamızda kişisel veriler, yalnızca kişilik haklarının ihlâli kapsamında ele alınmıştır.
İnternet ortamında kişilik haklarına saldırı e-posta, spam, sosyal medya veya web
sitelerindeki yayınlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Özellikle de sosyal medya
aracılığıyla kişilik haklarının ihlâli günümüzde yaygın hâle gelmiştir. Bu kapsamda,
çalışmamızda, sosyal medya kullanıcıları tarafından üçüncü kişilerin kişilik haklarını
ihlâl etme konusu incelenmiş; sosyal ağlar ve kullanıcı arasındaki ilişki kapsam dışında
tutulmuştur. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcının da kullanıcıların kişilik haklarını ihlâl
etmesinin mümkün olduğunu belirtmek gerekir. Ancak çalışmamızda herhangi bir
sözleşmeye dayanmayan ihlâller yoluyla kişilik haklarının ihlâl edilmesi konusu ele
alındığından, genel kullanım şartları taahhütnamesinde düzenlenen hizmet sağlayıcı ve
kullanıcı ilişkisi kapsam dışında bırakılmıştır. Son olarak çalışmamızın birinci
bölümünde, kişilik haklarının ihlâli hâlinde başvurulabilecek hukukî koruma yolları
hususunda genel açıklamalara yer verilmiştir.
Yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarında çözülmesi gereken ilk
sorun, davayı görmekte olan devletin mahkemelerinin milletlerarası yetkiyi haiz olup
olmadığı hususudur. İnternetin coğrafî sınırların önemini azaltmasının bir sonucu olarak,
dünya üzerindeki herhangi bir mahkeme dava konusuyla veya taraflarla yakın mahkeme
olarak nitelendirilebilecektir. Bu sebeple çalışmamızın “İnternet Yoluyla Kişilik Hakkı
İhlâllerinde Milletlerarası Yetki” başlığını taşıyan ikinci bölümünde, milletlerarası
yetkiye ilişkin Avrupa ve Kuzey Amerika perspektifi incelenmiştir. Bu kapsamda,
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) konuyla ilgili çeşitli yaklaşımlarına yer
verilmiştir. Özellikle de internet ortamındaki kişilik hakkı ihlâllerine ilişkin olarak ABAD
tarafından

literatüre

kazandırılan

“mağdurun

menfaatler

merkezi”

irtibatı

somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Şüphesiz ki internetin ilk ortaya çıktığı yer olan ABD’de
internetle ilgili sorunlara çözüm arayışı Kıta Avrupası sisteminden daha erken
başlamıştır. Bu sebeple çalışmamızda ABD hukukunda internette meydana gelen kişilik
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hakkı ihlâllerine ilişkin yaklaşımlar açıklanmıştır. Nitekim milletlerarası işbirliğinin
henüz tesis edilememiş olduğu internet ortamında mukayeseli hukukun ve içtihatların
incelenmesi de lege feranda arayışında elzemdir. Son olarak, Türk hukukunda
milletlerarası yetki, MÖHUK, HMK ve kişilik haklarını koruyan davalarda yetkili
mahkemeyi tayin eden TMK hükümlerince internet ortamının doğası da göz önünde
bulundurularak açıklanmaya çalışılmıştır.
Ayrıca çalışmamızın ikinci bölümünün ikinci kısmında milletlerarası yetkiye
ilişkin libel tourism ve aşkın yetki sonucunda verilen yabancı mahkeme ilâmlarının tenfiz
taleplerinin reddi gibi sorunlar da yargı kararları ışığında incelenmiştir. Haksız fiile neden
olan içeriğin dünya üzerinde internet erişiminin olduğu her yerde erişilebilir olması,
davacıya geniş zarar yeri yelpazesini kendi lehine kullanıp, elverişli hukuk sistemini veya
elverişli mahkemeleri seçebilme imkânı sunmaktadır. Bu durum davacının forum
shoppingi anlamına gelen libel tourism kavramını gündeme getirmiştir. Çalışmamızda
söz konusu kavram hususunda açıklamalara yer verilmiştir. İfade hürriyeti ve kişilik
hakları arasındaki çatışmadaki tercihe ilişkin yaklaşımın devletler arasında farklılık
göstermesi yabancı mahkemelerden alınan ilâmların tenfizini güçleştirebilecektir. Bu
kapsamda internet ortamında kişilik haklarının ihlâline ilişkin ilâmların yabancı bir
ülkede tenfizine engel olabilecek usûlî sorunlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak
Türk hukukunda henüz bu konuda yargısal içtihat bulunmadığından değerlendirmeler
mukayeseli hukuktan yararlanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise internet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde
uygulanacak hukuk hususu mukayeseli hukuk kapsamında ele alınmıştır. Kişilik
haklarının ihlâlinde uygulanacak hukuku belirlemeye hizmet eden bağlama noktaları
dayanak ve eleştirileriyle birlikte değerlendirilmiştir. Kişilik hakları ve temel hak olarak
düzenlenen ifade hürriyeti arasındaki çatışma sebebiyle, kişilik haklarının ihlâline
uygulanacak hukuka ilişkin AB’de dahi yeknesak bir düzenleme bulunmamaktadır.
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AB’de sözleşme dışı sorumluluğa uygulanacak hukuku belirleyen Roma II Tüzüğü özel
hayatın gizliliğinin ihlâli ve kişilik haklarının ihlâline uygulanmamaktadır. Roma II
Tüzüğü tartışıldığında bu konu ifade hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki dengenin bazı
devletlerde farklı tesis edilmiş olması sebebiyle kapsam dışı bırakılmıştır. İfade
hürriyetinin, anayasal ilke olarak düzenlendiği ABD gibi devletlerde uygulanacak
hukukun tespiti, Kıta Avrupası hukuk sisteminden farklıdır. Haksız fiiller konusunda
genel kabul görmüş bağlama noktalarından olan ika yeri ve zarar yeri gibi bağlama
noktalarının yorumu dahi internet ortamında hayli güçleşmiştir. Çalışmamızda, internet
ortamında zarar yerini belirlemeye yarayan teoriler de incelenmiştir. Ayrıca
çalışmamızda Roma II Tüzüğü sürecinde kişilik haklarının ihlâline ilişkin öne sürülen
bağlama noktaları da ele alınmıştır. Nitekim söz konusu bağlama noktalarının avantaj ve
dezavantajlarıyla değerlendirilmiş olmaları daha sonraki yasal düzenlemeler konusunda
yol gösterici olacaktır.
Ayrıca çalışmamızda MÖHUK’un kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğa tatbik
edilecek olan 35. maddesindeki bağlama noktaları, internet ortamının teknik yapısı da göz
önünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak Türk hukukunda söz
konusu kanunun 35. maddesinin uygulamasına ilişkin karar bulunmadığından
açıklamalar, çeşitli varsayımlar göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılmıştır. Türk
hukukuna ilişkin açıklamalar yapılırken MÖHUK m. 35 hükmünün mehazı olan İsviçre
Milletlerarası Özel Hukuk Federal Kanunu’nun m. 139 hükmüne ilişkin tartışmalara da
yer verilmiştir. Bu kapsamda, hukukî kesinlik ve güvenlik, öngörülebilirlik ile hakkaniyet
ve esneklik arasında makul bir denge inşa etmek isteyen hukuk düzenleri tarafından
benimsenen en sıkı ilişkili hukuk istisnasının internet ortamındaki kişilik hakkı
ihlâllerinde tatbik edilebilir olup olmadığı hususu tartışılmıştır.
Son olarak çalışmamızda yabancı hukukun uygulanmasını engelleyen hâller
kapsamında kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallar açıklanmıştır. Bu kapsamda
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özellikle internet ortamında alınabilecek bazı tedbirleri ve internet aracılarının
sorumluluklarını düzenleyen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’un ilgili hükümlerinin doğrudan uygulanan kural mahiyetinde olup olmadıkları
hususunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Çalışmanın en sonunda, metin kısmında varılan sonuçların özetlendiği sonuç
kısmına ve internet aracılarının şematize edildiği bir tabloya yer verilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
İNTERNET VE KİŞİLİK HAKLARI
§ 1 İNTERNET
I. Genel Olarak
“International Network”un ilk hecelerinin kullanılmasıyla oluşan “internet”
kavramı, dünya üzerindeki milyonlarca bilgisayarın birbirlerine bağlanması1 ile meydana
gelen küresel bilgisayar ağları sistemidir2. Bu yönüyle internet, geleneksel kitle iletişim
araçlarına3 göre çeşitli farklılıklar içeren; toplumsal, kültürel, ticarî ve eğlendirici küresel

1

SMITH, Graham J. H./BIRD&BIRD: Internet Law and Regulation, 4th ed., London

2007, s. 1; Yazara göre ağların ağı anlamına gelen “network of networks” ifadesi internet
tanımı izlenimi yaratsa da bu ifade, fiziksel sınırlarını tayin etmenin imkânsız olduğu
interneti tanımlama hususunda yetersiz kalmaktadır.
2

SÖNMEZ, Yağmur: Günümüz İnternet Ortamında Bilişim Suçları ve Türkiye’deki

İnternet Haber Sitelerine Yansımaları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s. 15.
3

21. yüzyılda yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda geleneksel (klasik) ve

yeni kitle iletişim araçları (medya) ayrımı yapılmaktadır. Basın, radyo, televizyon ve
sinema gibi kitle iletişim araçları geleneksel medya kapsamında iken; internet, akıllı
telefon, tablet, dijital gazetecilik, dijital radyo ve televizyon yayıncılığı, sosyal medya,
web yayınları ve etkileşimli video oyunları yeni medya kapsamındadırlar. Teknolojinin
gelişim hızı dikkate alındığında bu yeni medya örneklerini çoğaltmak mümkündür.
Geleneksel medya ve yeni medya hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ELMASULU, Dilek
Ece: Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Şeref ve Haysiyete İnternet
Yoluyla Saldırıdan Doğan Sorumluluk Davalarında Milletlerarası Yetki, Kocaeli

bir kitle iletişim sistemidir4. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı
tarafından kurulan İleri Araştırma Proje Ajansı (Advanced Research Project AgencyARPA), üniversite araştırmacıları ve askerler arasında veri alışverişi ile koordinasyonunu
sağlamak amacıyla internetin ilk görünüm biçimi olan ARPANet’in ortaya çıkmasını
sağlamıştır5. Daha sonra aynı ağ üzerinde geliştirilen TCP/IP protokolü [Transmission
Control Protocol (Geçiş Kontrol Protokolü)/Internet Protocol (İnternet Protokolü)]
1983’ten itibaren ARPANet üzerinden kullanılmaya başlanmış, 1986’da ise NSFNet
(National Science Foundation- Ulusal Bilim Vakfı) tarafından ilk internet omurgası
oluşturulmuştur6. 1991 yılına gelindiğinde ise internet, ticarî bir anlam kazanmıştır7.
İnternetin Türkiye’de ilk kullanımı ise 1986 yılında EARN (European Academic
and Research Network- Avrupa Akademik ve Araştırma Ağı)/BITNET [Because It’s time
Network-Çünkü Tam Zamanı Ağı] bağlantılı Türkiye Üniversiteler ve Araştırma
Kurumları Ağı ile başlamıştır. Daha sonra 1991’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), internet

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli
2018, s. 6-7.
4
5

AVCI, Artun: Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü, B. 1, İstanbul 2013, s. 27.
“İnternet”,

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Internet/125060>,

(04.04.2019).
6

“İnternet

Tarihçesi”,

<http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php>,

(01.04.2019).
7

“İnternet”,

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Internet/125060>,

(04.04.2019).
8

teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesisi amacıyla bir proje başlatmışlardır8. Nihayet,
12.04.1993 itibariyle TCP/IP protokolü üzerinden Türkiye’de ilk internet bağlantısı
gerçekleştirilmiştir9.
Zaman ve mekân kavramlarından bağımsız olan internet, diğer kitle iletişim
araçlarına kıyasla daha ucuz ve hızlı olması sebepleriyle günümüzde en çok tercih edilen
iletişim aracı hâline gelmiştir. Bu durum, tüm dünyada internet kullanımının giderek
artmasını sağlamıştır. Böylelikle bireyler internet aracılığıyla, kamusal hizmetlerden
istifade

edebilmekte,

bankacılık

işlemlerini

yürütebilmekte,

bilgi

ve

haber

alabilmektedirler. Başlangıçta ABD ordusu ile araştırmacılar arası bağlantıyı sağlamayı
hedefleyen; ancak, günümüzde böyle bir ayrıma gitmeksizin herkesçe kullanılabilen
internet, merkezî bir yönetime ve merkezî bir bilgisayara bağlı olmaksızın işlev
görmektedir10. Bugün internet vasıtasıyla dünya üzerindeki sınırlar belirsiz hâle gelmiş,
bunun bir sonucu olarak da insanlar dünyanın öteki ucundaki insanlarla internet
aracılığıyla irtibata geçebilmeye başlamışlardır. Bir başka ifadeyle, dünya internetle
birlikte küresel bir köy hâline gelmiştir11. Siber alan (cyberspace) olarak adlandırılan bu
sanal ortamda her bilgisayar ekranı bir penceredir ve coğrafî mesafeler önemsizdir12. Bu
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“İnternet

Tarihçesi”,

<http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php>,

Tarihçesi”,

<http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php>,

(01.04.2019).
9

“İnternet

(01.04.2019).
10

“İnternet”,

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Internet/125060>,

(04.04.2019).
11

BURNSTEIN, Matthew: “Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational

Cyberspace”, VandJTransnatlL, 1996, V. 29, s. 79.
12

BURNSTEIN, s. 78.
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açıdan bakıldığında internet, dünyanın yalnızca tek parça olduğu, yani sınırların olmadığı
illüzyonu yaratmaktadır13.
Milletlerarası özel hukuk bakımından yeni bir kıta olarak kabul edilen internet
ortamında yürütülen işlemlerin neredeyse tümü yabancılık unsuru14 ihtiva etmektedir15.
Gerçekten de internete küresel anlamda erişim, çevrim içi (online) aktivitelerin
uluslararası boyutu haiz olduğunun göstergesidir. Hâl böyle olunca, internetin gelişimi
milletlerarası özel hukukun temel fonksiyonları arasında yer alan, yabancılık unsuru
taşıyan ilişkilerde bireylerin korunmasını sağlamayı gündeme getirir16.
II. İnternetin Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Önem Arz Eden
Özellikleri
İnternet hukuku ve milletlerarası özel hukuk kompleks disiplinler olup bu iki
alanın kesişimi de şüphesiz karmaşık olmaktadır17. İnternetin telefon, faks ve televizyon

13

SVANTESSON, Dan Jerker B.: Private International Law and the Internet, 3rd ed.,

United Kingdom 2015, s. 1 [Private International Law].
14

Yabancı unsur veya uluslararası unsur olarak da ele alınan kavram için, çalışmamızda

27.11.2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun (RG, 12.12.2007, S. 26728-MÖHUK) lafzından hareketle “yabancılık unsuru”
ifadesi kullanılacaktır.
15

GONZÀLEZ, Javier Carrascosa: “The Internet- Privacy and Rights Relating to

Personality”, Recueil des Cours, 2015, Tome 378, s. 292-293 [Recueil des Cours].
16

FAUVARQUE- COSSON, Bénédicte: “Le Droit International Privé Classique à

l’épreuve des Réseaux”, Le Droit International de l’Internet (Édité par George
CHATILLON), Bruxelles 2002, s. 56.
17

SVANTESSON, Private International Law, s. 1.
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gibi diğer kitle iletişim araçlarından farklı özellikler arz etmesi18, milletlerarası özel
hukuk bağlamında sorunları gündeme getirmektedir.
İnternetin coğrafî sınırları ortadan kaldırmış olması farklı devletlerdeki kişilerin
iletişimini kolaylaştırmanın yanı sıra, internet ortamındaki hukuka aykırı fiillerin
artmasına da zemin hazırlamıştır. Özellikle de internet ortamında, kişilik haklarının ihlâli
yaygınlaşmıştır. Şöyle ki, internet, merkezî bir kontrolün bulunmadığı ilişkiler ağı

18

İnternetin radyo televizyon gibi kitle iletişim araçlarından farklı olduğu hususu Avrupa

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin 2013 tarihli Animal Defenders International v.
United Kingdom kararında şu şekilde değerlendirilmiştir (48876/08): İç hukuka ilişkin
ilgili mevzuatta görsel-işitsel medyaya dair politik reklam yasağı bulunmaktadır; ancak,
bu yasak internet ortamını kapsamına almamaktadır. Yayını yasaklanmış olmasına
rağmen reklam, internet ortamında erişilebilir hâldedir. İnternetin yasak kapsamı dışında
tutulması, yani radyo ve televizyondan farklı değerlendirilmesi somut bir duruma
dayanmamaktadır. İnternetin hem görsel hem işitsel medyayı bünyesinde barındırması
yasağın sadece radyo ve televizyona ilişkin olmasını anlamsız hâle getirmektedir. Ayrıca
internet ve sosyal medya kullanımındaki doğal seçimler, buralardan çıkan bilgilerin,
radyo ve televizyon gibi vasıtalarla yayınlanan bilgilerle aynı eşzamanlılık veya etkiye
sahip

olmadığı

anlamına

gelir.

Kararın

orijinal

metni

için

bkz.

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119244%22]}>,
(29.06.2019) p. 119; VAN ENIS, Quentin: “Droit des Médias, Liberté D’Expression et
Nouvelles Technologies”, RDTI, 2015, N. 59-60, s. 158-159.
11

olduğundan19; kişilerin anonim olarak hareket edebilmelerine olanak tanımakta, bu
durum da kişilik haklarının ihlâl edilmesine zemin hazırlamaktadır20.
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğun tayin edilebilmesi
açısından, öncelikle bu sanal ortamın geleneksel medyadan farklı özelliklerinin ele
alınması gerekmektedir. Her geçen gün gelişen internet ortamını karakterize etmek güç
olsa da, internetin çalışmamız açısından önem arz eden özellikleri sınıflandırılmaya
çalışılacaktır.

Nitekim

bu

özellikler,

internet

ortamını

geleneksel

medyadan

farklılaştırması yanında, milletlerarası yetki ve uygulanacak hukuk hususunda yapılacak
açıklamalarda da yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda internetin, heryerdelik, merkezî
kontrol eksikliği, yakınsama, hareketlilik, hipermetinsellik, erişimin doğrudanlığı,
coğrafî belirleyicilerin sınırlı kullanımı ve anonimlik, düşük eşik bilgi dağıtımı ve yaygın
kullanım ile yeniden paylaşılabilirlik özellikleri açıklanmaya çalışılacaktır.
A. Her Yerdelik
İnternet ortamındaki bir içerik coğrafî sınırlardan bağımsız olarak her yerdedir
(ubiquity)21. Dünya coğrafî sınırlara ayrılmıştır; ancak, internet sınırsız veya sınırları göz

19

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 294.

20

ÖZEL, Sibel: Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması,

B. 2, Ankara 2004, s. 149 [Medya ve İnternet]; ÖZEL Sibel: “İnternet Yoluyla Kişilik
Hakları İhlallerinde Uygulanacak Hukuk Meselesi”, MHB, 2004, C. 24, S. 1-2 (Prof. Dr.
Sevin TOLUNER’e Armağan), s. 611 [MHB].
21

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 294; GUILLEMARD, Sylvette: Le Droit

International Privé Face au Contrat de Vente Cyberspatial, Canada 2006, s. 187; DOBRE,
Denisa-Lavinia: “Violations of Personality Rights Through the Internet: German,
Romanian and European Perspectives”, Rev. Stiinte Juridice, 2016, N. 2, s. 65.
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ardı eden bir niteliği haizdir22. Belli bir coğrafî alana hasredilme amacı taşıyan kanunlar
ihtilâfı kuralları, internet ortamına uyarlanma konusunda güçlük arz etmektedirler. Zira
zararın meydana geldiği yerin internet ortamında değerlendirilmesi oldukça güçtür ve
zarar, içeriğin erişilebildiği her yerdedir. Kişilik haklarının ihlâli hâllerinde içeriğin
nerelerde erişilebilir olduğunun ispatı büyük önem taşımaktadır23. Bunun içindir ki,
internet ortamının bu özelliği, sorumluluğun tayini bakımından son derece önemlidir.
İnternet ortamının söz konusu özelliğinden bahseden Avustralya Yüksek Mahkemesi’nin
Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick24 kararı, her yerdelik derecelerini ortaya koyması

22

Bu özellik, “sınırsızlık” olarak da değerlendirilmiştir: SVANTESSON, Private

International Law, s. 56.
23

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 299.

24

Avustralya Yüksek Mahkemesi, 10.12.2002, [2002] HCA 56; kararın orijinal metni

için bkz. <https://www.5rb.com/case/gutnick-v-dow-jones-co-inc/>, (06.04.2019). Dow
Jones, günlük finans gazetesi olan The Wall Street Journal ve haftalık finans dergisi olan
Barron’s’da yayım yapmaktadır. Barron’s’un 30.10.2000 tarihli yayımında bir gazeteci
tarafından “kötü kazanç” başlıklı bir makale kaleme alınmıştır. İki gün sonra bu makale
wsj.com ve barrons.com adlı internet sitelerinde erişilir hâle getirilmiştir. Muhatap Bay
Gutnick’in büyük bir fotoğrafı da derginin ilk sayfasında yer almıştır. Yedi bin sözcükten
oluşan makalede başka kişilerin de adı geçmektedir. Gutnick’in de aralarında bulunduğu
kişiler vergi kaçırma ve para aklama ile suçlanmışlardır. Barron’s ABD’de geniş bir
sirkülasyona sahiptir, nitekim üç yüz altı bin beş yüz altmış üç adet kopya satılmıştır. Çok
az bir miktar da (beş adet) Victoria, Avustralya’da satılmıştır. Wsj.com aboneleri çevrim
içi olarak makaleye ulaşabilmektedirler, sitenin beş yüz elli bin abonesi vardır ve
bunlardan bin yedi yüz tanesi Avustralya’da adres sahibidir. Dow Jones’in New York’da
editörlük ofisleri bulunmaktadır. Barron’s online’da yayımlanacak materyaller yazarı
13

sebebiyle özel önem taşımaktadır25. Dow Jones kararında her yerdelik dereceleri
sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Buna göre erişimin kayıt veya abonelik gibi şartlarla
sınırlandırıldığı hâller ile erişimin koşulsuz olduğu internet siteleri arasında bir tasnif
yapılmıştır. Bu tasnife göre her yerdelik maksimum, orta, minimum ve sıfır erişilebilirlik
başlıkları altında değerlendirilmiştir.

tarafından hazırlandıktan sonra editörlük ofisinin bulunduğu New York’daki bilgisayara,
oradan da doğrudan ya da dolaylı olarak Dow Jones’in New Jersey’deki binalarında
bulunan bilgisayarlara aktarılmaktadır. Davacı Gutnick ise Victoria’da yaşamaktadır ve
iş merkezi de buradadır. Gutnick, ABD’de de iş yürütmektedir; ancak, Gutnick’in sosyal
ve iş yaşamının büyük bir kısmı Victoria’da yoğunlaşmıştır. Gutnick içeriğe Victoria’dan
erişimin mümkün olduğu gerekçesiyle şeref ve haysiyetinin ihlâl edildiğini iddia ederek
Victoria’da davasını ikame etmiştir. Gutnick yalnızca Victoria’daki zararıyla sınırlı
olarak tazminat talebinde bulunmuştur. Buna karşılık davalı, yayının sunucuya
yüklendiği yerin New Jersey olduğunu ve zararın Victoria’da gerçekleşmediğini ileri
sürmüştür. Ancak mahkeme, zarara sebep olan içeriğin Victoria’yı da hedef aldığına, bir
diğer ifadeyle Victoria’daki kullanıcıların abonelik yapmak suretiyle söz konusu internet
sistesine eriştikleri gerekçesiyle Victoria’nın da zarar yeri olduğuna ve Victoria
hukukunun uygulanması gerektiğine kanaat getirmiştir: ROLPH, David: “The Message,
Not The Medium: Defamation, Publication and The Internet in Dow Jones & Co Inc v
Gutnick”, Syd L. R., 2002, V. 24, I. 2, s. 263- 280.
25

“Dow Jones Kararı”, < http://eresources.hcourt.gov.au/downloadPdf/2002/HCA/56>,

(06.04.2019), s. 27; internet, kablolu veya kablosuz ağlarla erişimin sağlandığı, fiilen
dünya üzerindeki her yerde erişilebilirdir, s. 28, pa. 80.
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1. Maksimum Derecede Her Yerdelik
Maksimum derecede her yerdelikte, açık erişimli bir internet sitesinde yer alan bir
bilgi dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilirdir. İçeriğin İngilizce gibi evrensel bir dilde
yazılmış olması veya Fince gibi yalnızca belirli bir coğrafî bölgede konuşulan dilde
yazılmış olması bu derecenin tayininde önem taşımamaktadır26. Nitekim internet
ortamında geniş bir çevrim içi sözlük ağının mevcut olduğu düşünüldüğünde, internet
erişiminin dile bağımlı olmadığı da görülebilmektedir27.
2. Orta Derecede Her Yerdelik
Orta derecede her yerdelikte, internet üzerindeki bilgilerin erişilebilirliği bir grup
kişi veya belirli yerler ile sınırlanabilmektedir. Bu duruma örnek olarak, ön kayıt isteyen
veya belli bir abonelik ücreti isteyen internet sitelerini göstermek mümkündür28. Bu
sitelerdeki içeriğe yalnızca abone olan veya bahsedilen sitelere ön kayıt yapan kişiler

26

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 295.

27

SVANTESSON, Private International Law, s. 60.

28

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 295-296.
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erişebilmektedirler. Ayrıca politik29, sosyal30 ve güvenlik31 sebepleriyle hükümet
otoritelerince internete erişimin engellendiği durumlarda da orta derecede her yerdelik
söz konusu olmaktadır32.

29

İran ve Çin gibi devletlerde insan hakları eleştirilerine ilişkin sitelere erişim yasaktır.

İran hükümet yetkililerince planlanan internet erişimini geliştiren ve siber saldırıları
önlemeyi amaçlayan “Ulusal Bilişim Ağı” projesi İranla sınırlı, kapalı bir devre ağ
oluşturmayı

hedeflemiştir:

“İran’da

İnternet

“İrannet”e

mi

dönüşecek?”,

<https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/04/130429_iran_internet>,

(07.04.2019).

İnternet erişimi çoğu devlet arasında özgürce işler; ancak, bazı devletler sınır kontrolü
yapabilmektedir. Çin’deki sistem sınır kontrolünün yapıldığı devletlere örnektir. Çin’de
dört aşamalı bir sistem söz konusu olup; bu sistem hukuk kurallarıyla belirlenmiştir.
Dördüncü aşamada bireysel internet kullanıcısı yer almaktadır; bu kişiler üçüncü aşamada
bulunan internet servis sağlayıcıları aracılığıyla internete erişmektedirler. İnternet servis
sağlayıcıları ise ikinci aşamada bulunan internet erişim sağlayıcıları ile bağlantı
kurmaktadırlar. Erişim sağlayıcılar, internet servis sağlayıcılar tarafından kiralanmış
fizikî ağlara sahiptirler. En üst aşamada ise, hükümet yer almaktadır. Bir internet
kullanıcısı, yabancı bir internet servis sağlayıcı aracılığıyla sistemi alt etmek amacıyla
internete erişememektedir ve bu tür teşebbüsler cezalandırılmaktadır. Benzer durum
Suudi Arabistan’da da söz konusudur: SVANTESSON, Private International Law, s. 56.
30

Suudi Arabistan ve Fransa gibi bazı devletler zararlı olarak nitelendirdikleri pornografi,

şiddet ve ırkçı içerik barındıran sitelere erişimi engellemişlerdir: BAYZAN, Şahin:
“Türkiye’de ve Dünyada İnternet Yasakları ve Sansür Kavramı ile Zararlı İçeriğe Karşı
Yaptırım ve Uygulamalara Genel Bir Bakış”, <https://ab.org.tr/ab09/bildiri/23.pdf,
(05.04.2020); KILINÇ, Doğan: “Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnternet
Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve İfade Hürriyeti”, GÜHFD, 2010, C. 14, S. 2, s. 423.
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3. Minimum Derecede Her Yerdelik
Minimum her yerdelik derecesinde, internet sitesine erişim belirli ülkelerdeki
kişilerle sınırlıdır; sadece ilgili kişiyi muhatap alan basit e-posta iletişimi ve hükümetlerin
veya bazı uluslararası örgütlerin yönettiği ve herkesin erişimine açık olmayan internet
siteleri minimum heryerdelik derecesindedirler33.
4. Sıfır Erişilebilirlik Derecesi
Sıfır erişilebilirlik derecesi, Derin Ağ, Derin İnternet ya da Derin Web diye
adlandırılan paradoksal bir kavram olan Deep Web, internetin çıktığı ilk tarihlerden
itibaren arama motorlarının indeksleyemediği verilerin bulunduğu bilgileri içeren
binlerce linkten oluşan bir sistem olup, arama linki verilmeyen veya arama motorları
tarafından bulunamayan bütün siteleri bünyesinde bulundurmaktadır34. Arama
motorlarıyla eriştiğimizden daha fazla içerik içeren Deep Web buzdağının görünmeyen
kısmı olup; satanist eylemler, canlı video kanalları ile insan öldürme ve tecavüz videoları
gibi suç teşkil eden içerikler barındırmaktadır. Deep Web üzerindeki veriler, arama
motorlarıyla ulaşılamadığından internet ortamında yok gibidirler35.

31

Bahreyn’de terörizm ile ilgili siteler ile silah ve bomba yapımına ilişkin sitelerin erişimi

engellenmiştir:

“Bahrain,

Freedom

on

the

Net

2011”,

<https://www.refworld.org/pdfid/4dad51b22.pdf>, (04.04.2020).
32

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 296.

33

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 297-298.

34

GEHL,

Robert:

“Iluminating

the

Dark

Web”,

<https://www.scientificamerican.com/article/illuminating-the-dark-web/>, (07.04.2019).
35

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 298.
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5. Sınıflandırma Hakkındaki Görüşümüz
Kanaatimizce gelişen teknoloji karşısında böyle bir sınıflandırma işlevsiz
kalacaktır. Bazı ülkelerde çeşitli sebeplerle internet yasakları bulunmasına rağmen, bahsi
geçen ülkelerde ikamet eden kişiler çeşitli yazılımlarla veya teknik araçlarla bu yasağı
bertaraf edebilmektedirler. Dolayısıyla böyle bir durumda erişim engelinin bulunduğu
ülkede içeriğe erişilemediği iddiasının aksi ispatlanabilmelidir36. Sosyal ağlar ve bazı
internet platformlarında paylaşılan materyaller belirli bir kitleye hitap etmektedir; ancak,
bunların başka sitelerce kopyalanması mümkündür. Örneğin, Facebook’da paylaşılan bir
içerik virüs kaynaklı olarak sosyal ağın dışındaki bir platforma da yayılabilmektedir.
Böyle bir durumda erişilebilirlik maksimum düzeyde olacaktır. Bir başka ifadeyle, içerik
dünyanın herhangi bir yerinden erişilebilir hâle gelecektir. Ayrıca deep webde bulunan
ve arama motorlarıyla erişimin imkânsız olduğu bir içeriğin, maksimum erişilebilirlik
düzeyinde bir internet sitesine aktarılabilmesi de mümkündür. Kanaatimizce dinamik
olan internet ortamını katı kalıplara sığdırmaya çalışmak çoğunlukla hakkaniyete hizmet
etmeyecektir.
B. Merkezî Kontrol Eksikliği
İnterneti veya internet iletişimini denetleyen merkezî bir kontrol ve düzenleme
organı bulunmamaktadır. Nitekim internet ortamını sevk ve idare eden ve bu ortama
ilişkin kuralları ihdas eden evrensel bir kontrol organının bulunması milletlerarası özel
hukuk kurallarını işlevsiz hâle getirebilecektir37. İnternet ortamında kontrolün mümkün
olduğu durumlardan da bahsedebilmek mümkündür. Örneğin, sosyal ağlarda bir sosyal

36

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 301.

37

SVANTESSON, Private International Law, s. 72.
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ağın işletmecisi, paylaşılan içerik üzerinde veya bir internet servis sağlayıcı aboneleri
üzerinde kontrol yapabilmektedir; ancak, bu kontrol merkezî değildir38.
C. Yakınsama
Yakınsama (convergence) özelliği sayesinde medya, akıllı telefon, dijital
televizyon, bilgisayar, tablet ve benzeri teknolojik araçlar bünyesinde yer almakta ve
iletişim aynı vasıtayla gerçekleşmektedir39. Multimedya (çoklu ortam)40 olarak da
adlandırılan bu özellik sayesinde metin, ses ve video gibi birden çok medya aracı aynı
anda kullanılabilmektedir41. Diğer iletişim şekillerinden farklı olarak internet teknolojisi,
televizyon ve radyo yayını ile telefon hizmetine de olanak verir. Dolayısıyla yeni iletişim
aracı olan internet eski iletişim araçlarını kapsamına almıştır. Bunun sebebi, internetin
temelini oluşturan teknik protokollerin açık ve esnek olmasıdır; böylece herhangi bir ağ,
internet üzerindeki diğer ağlara bağlanabilmekte ve bu ağlarla veri paylaşabilmektedir42.
İnternet ortamı farklı bir ortam olup hem görsel, hem işitsel, hem de yazılı
medyayı kapsar. Kişilik haklarının ihlâlinde uygulanacak hukuk açısından Common Law
sistemlerde haksız fiilin işleniş şekli önem taşımaktadır: Sözlü (slander) ve yazılı (libel)
şekilde kişilik hakkı ihlâli olmak üzere iki tür ihlâl mevcuttur43. Mickelberg v. 6PR

38

SVANTESSON, Private International Law, s. 72.

39

ELMASULU, s. 14.

40

Multimedya kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. TEKİN, Ufuk: “Multimedya

Markaları”, Batider, 2020, C. 36, S. 2, s. 199-200 [Multimedya].
41

TÖRENLİ Nurcan: Bilişim Teknolojileri Temelinde Haber Medyasının Yeniden

Biçimlenişi: Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara 2005, s. 217.
42
43

SVANTESSON, Private International Law, s. 73.
HANAZ ESENYEL, Fatma: Kişilik Haklarının İhlalinde Sorumluluk ve

Uygulanacak Hukuk, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
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Southern Cross Radio Pty Ltd & Ors44 davasında kişilik haklarını ihlâl eden içerik
internetten dinlenen bir radyo röportajıdır ve bu içeriğin slander mi libel mi olduğu
Avustralya hukukunda tartışılmıştır45. Libel ihlâl süreklilik ve görsel kavrayış kapasitesini
bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu kararda, internet ortamında dinlenen radyo

Doktora Tezi, İstanbul 2018, s. 107. İnternet yakınsama özelliği dolayısıyla görsel, işitsel
ve yazılı medyayı bünyesinde barındırdığından, internet ortamında libel ve slander ihlâl
çoğunlukla eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. İnternet ortamındaki bir içerik, örneğin
bir e-posta yoluyla yapılan ihlâl libeldir. Libel-slander ayrımındaki en önemli kriter
içeriğin sürekli olarak bir yerde bulunabilmesidir. Basılı eserlerde içerik yazılı
olduğundan süreklilik sağlanmaktadır. İnternet ortamındaki herhangi bir içerik sunucular
üzerinde depolanabildiğinden, libel ihlâlden söz edebilmek mümkündür: JUDAH,
David: “Liability in Cyberspace-I: Defamation in Cyberspace”, CLSR, 1997, V. 13, I.
6, s. 442. Ancak internet ortamında anlık olarak sesli veya görüntülü iletişimde kişilik
haklarının ihlâl edilmiş olması durumunda ihlâl slanderdir. Örneğin, video konferans
yöntemiyle veya yeni iletişim teknolojilerinin olanak sağladığı facetime ve Skype gibi
ortamlarda kişilik haklarının ihlâli slanderdir: ELMASULU, s. 42, dn. 90.
44

Mickelberg v. 6PR Southern Cross Radio Pty Ltd & Ors [2002] WASCA 270,

<http://www.austlii.edu.au/cgibin/sinodisp/au/cases/wa/WASCA/2002/270.html?stem=0&synonyms=0&query=title+(
+%22mickelberg%22+)>, (07.04.2019).
45

SVANTESSON, Private International Law, s. 74; SVANTESSON, Dan Jerker B.:

“The Right of Reputation in the Internet Era”, Int Rev Law Comput Tech, 2009, V. 23,
N. 3, s. 171-172 [Right of Reputation].
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röportajı slander olarak nitelendirilmiştir46. Ancak daha sonra Avustralya hukukunda bu
ayrım kaldırılmıştır47.
D. Hareketlilik
Günümüzde internet kullanımı fiziksel bir alanda daimî olarak bulunan
bilgisayarlarla sınırlı değildir; akıllı telefonlar ve tabletler gibi taşınabilir araçlarla
internet kişilerle birlikte hareket etmektedir (mobility)48. Gerçekten de bireyler, günümüz
teknolojisi ile interneti kendileriyle birlikte her yere taşımaktadırlar49. Yeni teknolojinin
bu özelliği fizikî bir alana lokalizasyonu sağlamayı amaçlayan milletlerarası özel hukuk
kuralları açısından tespiti güç durumlara neden olabilmektedir.
E. Hipermetinsellik
Bu özellik sayesinde bir konuyla alakalı haber, görüntü ve videoya aynı anda
ulaşılabilmektedir. Özellikle internet haberciliğinde haber metni kapsamında alakalı
başka bir metne, fotoğrafa, videoya veya haber arşivine bağlantı sağlanarak içerik

46

Kararda, internet ortamında röportaj yazılı olarak bulunmadığı ve yalnızca

dinlenebildiği gerekçesiyle söz konusu ihlâl slander olarak nitelendirilmiştir, pa. 44.
Ancak röportajın internet ortamında sürekli olarak bulunması göz ardı edilmiştir;
SVANTESSON, Right of Reputation, s. 171-172.
47

SVANTESSON, Private International Law, s. 74.

48

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 301.

49

Nesnelerin interneti (internet of things), sensörü olan her tür nesnenin internet

bağlantısıyla birbirleriyle iletişime geçmesi durumunu ifade eder: BOZKURT
YÜKSEL, Armağan Ebru: “Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi”,
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015, C. 17, S. 2, s. 113.
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zenginleştirilmektedir50. Bu özellik kişilerin şeref ve haysiyetine saldırılmasına ilişkin
ihlâllerde saldırının ağırlığını artırmaktadır, ilgili diğer içeriklere ulaşılması zamanla
unutulmuş bir olayın tekrar gündeme gelmesi ile kişilik haklarını zedeleyebilmektedir51.
F. İnternet Erişiminin Doğrudanlığı
İnternette paylaşılan bir içerik paylaşıldığı andan itibaren hemen görülebilir ve
erişilebilir hâle gelmektedir52. İnternet herkesin birbiriyle anında iletişim kurabileceği bir
ortam olup, kişiler bu şeffaf perde ardındaki alanda fiziksel ortamlarda olduklarından
daha rahat davranmaktadırlar53. İnternette kişilik haklarının ihlâlinde geleneksel
medyadaki gibi aşamalar söz konusu değildir. Şöyle ki, bir içerik geleneksel medyadan
farklı olarak saniyeler içerisinde internet ortamına aktarılabilmektedir.
G. Coğrafî Belirleyicilerin Sınırlı Kullanımı ve Anonimlik
Geleneksel kitle iletişim araçlarında, mektubun kime gönderileceği bellidir, sabit
bir telefonu aradığımızda en azından karşıdaki kişinin nerede olduğu bilinir; buna karşılık
world wide web (www) ve e-posta iletişiminde yalnızca IP adresi54, alan adı (domain
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KAYA, Mine: Elektronik Ortamda (Elektronik Haberleşme- İnternet- Sosyal Medya)

Kişilik Hakkının Korunması, B. 1, Ankara 2015, s. 145 [Elektronik Ortam].
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ELMASULU, s. 13.
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GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 302.
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ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 149.
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Ağ operatörleri tarafından internete bağlantı sağlayan her araca özgülenen otuz iki

bitlik numaralardan oluşan, noktalarla ayrılmış dört sayı grubudur. IP adresi statik ve
dinamik olabilmektedir. Örneğin modem kullanıcılarının IP adresi dinamiktir. İnternet
ortamında kullanıcının fiziksel olarak lokalizasyonu IP adresi aracılığıyla mümkündür.
İnternet servis sağlayıcı veya erişim sağlayıcı, içeriğin paylaşım tarihini ve saatini
kullanarak kullanıcının IP adresine erişebilmektedir. Ancak bazı yazılımlar vasıtasıyla IP
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name)55 ve e-posta adresi bilinmektedir56. Bazı alan adları coğrafî belirleyiciler
içermektedir. “www.ankara.edu.tr” adresindeki “tr” ibaresi üst seviye alan adı (top level
domain name) olup, adresin Türkiye’deki bir web siteye ait olduğunu gösterir. Üst seviye
alan adları web sitenin coğrafî orijinine, özelliklerine veya amacına ilişkin bilgi verir57.
Ancak çoğunlukla Amerika’da “org”, “com” ve “gov” gibi, coğrafî belirleyiciden
bağımsız üst seviye alan adları kullanılmaktadır58.

adresi değiştirilebilmektedir: ELMASULU s. 17-18; SVANTESSON, Private
International Law, s. 64-65. Örneğin, Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ-VPN) ve
Zenmate IP adresini değiştirmeyi mümkün kılan uygulamalardandır.
55

Kişilerin erişim sağlamak istedikleri internet sitelerinin IP numaralarını akılda tutmaları

zor olduğundan bu sitelere alan adları ile ulaşmak daha basittir. Alan adları, internetteki
web sayfalarına ulaşmayı sağlayan, bu sayfaları tanımlayan kolay ve akılda kalıcı
kelimelerden oluşan elektronik adreslerdir: KAYA, Elektronik Ortam, s. 105. Ancak
günümüzde alan adı sadece bir adresten ibaret olmayıp, marka, ticaret unvanı veya
işletme adı gibi işletmelerden bağımsız olarak işletmeleri tanıtmaya yarayan, Yargıtay
tarafından hukukî niteliğinin de “işaret” ve “tanıtma vasıtaları” olarak belirtildiği bir
elektronik adrestir. Alan adı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SOYSAL Tamer: “İnternet
Alan Adlarının “Hak” Niteliği ve AİHM’ in Paeffgen/Almanya Kararı Çerçevesinde Alan
Adları Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tesisi”, Adalet Dergisi, 2016, S. 54, s. 3 [Paeffgen].
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(08.04.2019).
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Anonim kullanıcıların veya takma isimlerle internette gezinen kullanıcıların
varlığı üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlâl etme potansiyelini artıracaktır.
“Foursquare” gibi coğrafî lokalizasyon odaklı sosyal ağlarda coğrafî belirleme diğer
ağlara göre daha kolaydır. Ancak bazı sosyal ağlarda kullanıcıların konum açıklamadan
paylaşımlarda bulunabilmeleri mümkündür. Bununla birlikte, kullanıcıların konumlarını
açıklamadan bilgi paylaştıkları durumlarda, alıcının dayanabileceği coğrafî bir veri
bulunmamaktadır. Kullanıcının internet kafe, otel, alışveriş merkezi gibi toplu alanlarda
şifreli veya şifresiz internet erişimi sağlayıp herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlâl
ettiği durumlarda, IP adresi aracılığıyla kullanıcının tespiti oldukça güçtür; çünkü bu tür
yerlerde hangi müşterilerin internete bağlandığına dair bir kayıt tutulmamaktadır59. Tüm
bunlardan hareketle, kimliğini gizlemek isteyen bir kullanıcı için internet ortamının
oldukça cazip olduğu söylenebilir.
H. Düşük Eşik Bilgi Dağıtımı ve Yaygın Kullanım
Televizyon ve radyo yayını ile bilgi dağıtımı ayrıcalıklı olarak medya
organizasyonlarına mahsustur, teknik bilgisi ve finansal gücü olmayan alelade bir şahıs
bu iletişim biçimleriyle bilgi paylaşımı yapamaz. Ancak www ile bilgi aktarımında sosyal
ağlar ve e-posta alelade bireylerin kullanımına açıktır60. Geleneksel medyadan farklı
olarak internet ortamında bilgi yayınlamak ve bilgiye ulaşmak göreceli olarak
masrafsızdır; ayrıca sosyal medya aracılığıyla bilgi yayınlamada geleneksel medyadaki
gibi ruhsat ve zorunlu lisans gibi prosedürlere gerek kalmamaktadır61. Özellikle sosyal
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DÜLGER, Murat Volkan: Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, B. 7, Ankara

2018, s. 208.
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SVANTESSON, Private International Law, s. 62- 63.
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medya62 ile kişiler geleneksel medyadaki tüketici konumlarından farklı olarak içerik
üretici konuma erişmişlerdir. Bir görüşe göre, internet ortamındaki bir kişi, kişilik hakları
ihlâl edildiğinde bu ihlâle karşı cevap hakkını bizzat kullanabilir; dolayısıyla internette
silahlar eşittir63. Bireyler, şirketlere oranla çok nadir olarak sitelerine ziyaretçi
çekebilmektedirler; dolayısıyla internet herkese eşit iletişim erişimini cüzi bir ücretle
sağlar ifadesi yanlıştır; özellikle de şeref ve haysiyetin ihlâli durumlarında “yargısal

62

Çalışmamız kapsamında “internet ortamı” esas alınmıştır. Bu kavram e-posta iletişimi,

world wide webi ve sosyal ağları kapsamına almaktadır. Sosyal medya hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. AKKURT, Sinan Sami: “Kişilik Haklarının Sosyal Medya Kullanıcıları
Tarafından İhlali Halinde Ortaya Çıkacak Cezai Sorumluluğa Medeni Hukuk
Bağlamında Bir Bakış”, SÜHFD, 2017, C. 25, S. 2, s. 329- 373 [Cezai Sorumluluk];
KAYA, Mine: “Sosyal Medya ve Sosyal Medyada Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının
İhlali”, TBB Dergisi, 2015, S. 119, s. 277- 306 [Sosyal Medya]; AKINCI VURAL, Z.
Beril/BAT, Mikail: “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 2010, C. 20, S.
5, s. 3348- 3382; KAPLAN, Andreas M./HAENLEIN, Michael: “Users of the World,
Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”, 2010, V. 53, I. 1, s. 59-68,
<http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20%20Users%20of%20t
he%20world,%20unite.pdf>, (08.04.2019).
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yollara başvurmadan kişi, kişilik haklarının ihlâl edildiği vasıtayla kendini müdafaa
etmelidir” ifadesi savunulamaz64.
I. Yeniden Paylaşılabilirlik
Çevrim içi bilgi dağıtmanın bir diğer kolay yanı ise yeniden dağıtmadır. Bir kişi
resim, ses, film ve metin şeklinde bir bilgiye sahip olduğunda bunu nitelikli bir malî kayıp
olmaksızın yeniden paylaşabilir65. İnternet ortamında yer alan sayfalara erişim arama
motorlarıyla olabileceği gibi, başka bir web sayfasında bulunan link veya frame yoluyla
da mümkündür66. Link, internet kullanıcısını bir web sayfasından bir başka web sayfasına
aktarmaya yarayan bir program kodudur67. Link68, bir web sayfasında altı çizili, renkli ya
da grafiksel ikon olarak yer almakta ve bağlantının tıklanmasıyla hedef web siteye erişimi
sağlamaktadır69. Frame de bir web sayfası ile diğeri arasında bağlantıyı tesis etmektedir;
ancak, linkten farklı olarak framede web sayfasının içeriği kısmen de olsa diğer web
sayfasında görüntülenebilmektedir70. Frame yöntemi ile bir web sayfası, başka bir web
sayfasını kendi sayfasına monte edebilmektedir71.
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SVANTESSON, Private International Law, s. 62- 63.
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SVANTESSON, Private International Law, s. 63.
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ELMASULU, s. 28.
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MEMİŞ, Tekin: “Fikri Hukuk Bakımından Link ve Frame Verilmesi”, MHB, 2002,

C. 22, S. 2, s. 394.
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Bir web belgesindeki bir linkin tıklanmasıyla kullanıcı, aynı belgenin farklı kısmına,

aynı bilgisayarda başka bir belgeye veya dünyanın öbür ucundaki başka bir bilgisayardaki
belgeye erişim sağlayabilmektedir: SMITH/BIND&BIND, s.7.
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Sosyal medya platformlarında da yeniden paylaşma mümkündür, Twitter’de
retweet yöntemiyle başkasına ait bir içerik, retweet yapan kullanıcının sayfasında tekrar
yayınlanabilmektedir. İnternet ortamındaki bu teknik özellikler hukukî açıdan pek çok
sorunu gündeme getirmektedirler. Başkasına ait içeriğe link, frame veya retweet benzeri
yöntemlerle bağlantı kurulması durumunda yeni bir yayının söz konusu olup olmadığı
hususu özellikle tartışılmaya değerdir.
İnternet, geleneksel kitle iletişim araçlarıyla kıyaslandığında günümüzdeki en
yaygın iletişim biçimidir. Sosyal medya aracılığıyla kişiler anında metin, ses ve görüntü
iletimi yapabilmektedirler. Ucuz72 ve hızlı olması sebepleriyle iletişim aracı olarak
internet tercih edilmektedir. Ancak internetteki tüm çevrim içi hizmetler eşit derecede
yaygın değildir. Somut duruma ve sosyal ağın teknik özelliklerine göre değerlendirme
yapmak gerekir. Örneğin, Facebook ile Myspace’nin yaygınlığı aynı değildir.
İnternetin günümüzde tespit edilebilen özellikleri bunlardır; ancak bu özelliklere
teknolojinin gelişimine bağlı olarak yenilerini eklemek de mümkündür. Nitekim akıllı
telefonların geliştirilmesi ile on yıl önceki teknolojik yapı ile bugünkü yapı çok farklıdır.
Zira, internet sürekli ve hızlı gelişimlerin yaşandığı bir kıtadır73.
III. İnternet Aracıları
İnternet ortamını yöneten, sevk ve idare eden uluslararası bir organizasyon mevcut
değildir; ancak, hepimiz internete, sözleşme akdettiğimiz telekomünikasyon şirketleri
gibi aracılar sayesinde erişebilmekteyiz74. İnternet süjeleri, internet aktörleri olarak da
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İnternet iletişiminin ücreti geleneksel medya araçlarından olan telefon iletişiminin

aksine mesafelerden bağımsızdır.
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27

isimlendirilen bu kişiler, internet vasıtasıyla iletişimin gerçekleştirilmesi sırasında
iletişim faaliyetine dâhil olan tüm taraflardır75.
A. İnternet Servis Sağlayıcı
İnternet servis sağlayıcısı (Internet Service Provider-İSS), kişilerin internete
bağlanmalarını, internet ortamında iletişim kurmalarını ve internetin kişilere sunduğu tüm
imkânlardan istifade etmelerini sağlayan internet aracısıdır76. Bir diğer ifadeyle, İSS’ler,
kullanıcılar ile internet arasında adeta bir köprü görevi gören, kullanıcıların internete
bağlanmasını temin eden gerçek veya tüzel kişilerdir77. İnternet aracıları arasında en
önemli rolü üstlenen İSS’ler, ticarî kuruluşlar olabileceği gibi üniversiteler gibi ticarî
olmayan resmî kuruluşlar da olabilmektedirler78. İSS, kendi bilgisayarlarını kullanıcıların
internete ulaşabilmeleri için âdeta bir giriş kapısı olarak hizmete sunmaktadır79.
Kullanıcılarla internet arasında köprü vazifesi gören İSS’ler, kullanıcıları siber alana
aktarmaktadırlar80. Ancak sıkça kullanılan anlamıyla İSS kavramı “İnternet Erişim
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İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, S. 17, s. 614
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Sağlayıcı” kavramına karşılık gelmektedir81. Türkiye’nin ilk internet servis sağlayıcısı
TR.Net olup, bugün itibarıyla faaliyet gösteren hem ADSL hem fiber hem kablolu internet
hizmeti sunan İSS’ler, TTNET, Uydunet, Turk.net, Türksat, Millenicom, Avea, Vodafone,
Pttcell, Pocell ve Bimcell’dir82.
B. İnternet Erişim Sağlayıcı
İnternet erişim sağlayıcı (Internet Access Provider), çoğu kez İSS ile aynı anlamda
kullanılmaktadır; ancak, internet erişim sağlayıcı, servis sağlayıcının aksine sadece
internete erişim fonksiyonu temin etmektedir83. Servis sağlayıcılardan farklı olarak erişim
sağlayıcılar, başkalarına ait bilgileri sunucularında depolamamaktadırlar, yani bilgiler
erişim sağlayıcıların bilgisayarlarından saniyelerden dahi kısa bir sürede depo
edilmeksizin iletilmektedirler84.
04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
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Kanunun (5651 sayılı Kanun)85 “Tanımlar” başlıklı 2. maddesine göre, “erişim sağlayıcı,
kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel
kişileri ifade etmektedir”86.
Erişim sağlayıcıların internette yayımlanan içeriği kontrol etme imkânı
bulunmamaktadır; içerik, erişim sağlayıcıların bilgisayarlarından anlık olarak geçmekte
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RG, 23.05.2007, S. 26530.
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5651 sayılı Kanunun 6. maddesinde erişim sağlayıcının yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Kanaatimizce internet aracılarının vasıflandırılması konusu önem arz etmektedir. 5651
sayılı Kanunla bu aracıların yükümlülükleri düzenlenmiş olup, erişim sağlayıcıların bu
Kanunda belirtilen yükümlülükleri oldukça fazladır. 5651 sayılı Kanunun 6. maddesine
göre erişim sağlayıcılar, herhangi bir kullanıcının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu
Kanun hükümlerine göre uygun olarak haberdar edilmesi hâlinde erişimi engellemekle
yükümlüdür.
Erişim sağlayıcı yalnızca bir nakil işlemi ifa etmektedir, erişim sağlayıcının
yükümlülükleri arasında ilettiği içeriği kontrol etme bulunmamaktadır. Dolayısıyla
kullanıcının teknik olarak yasal olmayan içeriğe ulaşabilmesi erişim sağlayıcının özensiz
davrandığı anlamına gelmeyecektir. Nitekim bazı durumlarda, özellikle de marka ve telif
hakkı ihlâllerinde, ilk bakışta içeriğin hukuka aykırı olduğu bu alanda uzmanlaşmamış
kişilerce anlaşılamayabilecektir. İsviçre hukukunda içeriğin kaldırılması talepleri
“İnternet Suçluluğuyla Mücadele Koordinasyon Birimi” (Coordination Unit to Combat
Internet Criminality-KOBIK) adlı federal hükümete bağlı uzmanlaşmış bir birime
yöneltilmektedir: WEBER, Rolf H.: “Internet Service Provider Liability The Swiss
Perspective”, JIPITEC, 2010, V. 1, I. 3, s. 147, pa. 18-19.
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ve geçici olarak depolanmaktadır87. Erişimin engellenmesi, erişim sağlayıcıların internete
teknik müdahalesidir88. Smile, KabloNet ve Turkcell erişim sağlayıcılar olarak faaliyet
göstermektedirler.
C. İnternet Yer Sağlayıcı
Yer sağlayıcılık (hosting), internet sayfası ve servislerini barındırma hizmeti olup;
yer sağlayan adeta kiralayan gibi kullanıcıya web üzerinde istediğini paylaşabileceği bir
alan sunmaktadır89. Bu bağlamda bir internet servis sağlayıcısı, abonesine ait bir web
sayfasını kendi bilgisayarında saklayıp, buraya internetten erişim imkânı sağladığında yer
sağlama hizmetinde bulunmuş olmaktadır90. 5651 sayılı Kanuna göre yer sağlayıcı,
“hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel
kişileri” ifade etmektedir. İçerik, yer sağlayıcının deposunda depolandığından, yer
sağlayıcı bu içeriği denetleyebilir ve internet ortamından çıkarabilir91. Hostlar kendi
materyallerini depolayabilecekleri gibi üçüncü kişilerin materyallerini de ücretsiz veya
para karşılığı depolayabilmektedirler; ancak, host sahibinin depoladığı içerik ile ilişkisi
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bazen çok sıkı olabilecekken bazen de çok sığdır92. Facebook, Youtube, Twitter gibi
sosyal medya siteleri de yer sağlayıcıdır, hatta Worldpress’ten kendi bloğu için yer
kiralayan bir blogger, bloğunu ziyaret eden internet kullanıcılarına paylaşımda bulunma
imkânı verdiği takdirde kendisi de yer sağlayıcı olur93. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
(HGK) bir kararında94 GittiGidiyor.com’un yer sağlayıcı olduğu kanaatine varmıştır.
Satışlara aracılık eden ve satılan ürünlere yer sağlayan www.amazon.com gibi açık
artırma siteleri de yer sağlayıcı olarak kabul edilmektedirler95. Yer sağlayıcılar, yer
sağlama hizmeti dışında başka işlevlere de sahip olabilirler. Örneğin Google Inc., arama
motoru ile internet içeriği dizinleme hizmeti96 ve Gmail ile e-postalara yer sağlama
hizmetlerini sunmaktadır97.
D. Sunucu
Dijital bilgileri depolayarak diğer bilgisayarlara hizmet sağlayan bilgisayar ya da
programlardır98. İnternet servis sağlayıcıları çoğunlukla sunucu (server) hizmeti de
vermektedirler; sunucular da internet bağlantısını tesis edebildikleri takdirde internet

92

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 158.

93

ELMASULU, s. 36.

94

Yargıtay HGK, 15.01.2014, E. 2013/11-1138, K. 2014/16.

95

ÖZBAKIR, s. 52-53.

96

OECD, Google, Yahoo! gibi arama motorlarını; Amazon, eBay, Ali Baba gibi elektronik

ticaret aracılarını; Paypal, Visa gibi ödeme sistemlerini ve Facebook, Linkedin, Youtube
gibi katılımcı ağ bağlantılı platformları ayrı başlıklar altında incelemiş ve bunları internet
aracıları olarak değerlendirmiştir: OECD, s. 21.
97

ELMASULU, s. 36.

98

SOYSAL, Hukuki Sorumluluk, s. 309.
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servis sağlayıcısı statüsüne erişmektedirler99. İnternette yayınlanmakta olan bilgi, sunucu
üzerinden yayınlanmaktadır100. Özel veya kamu kurum veya kuruluşları, kendi
sunucularını kurarak kendilerine ait bilgileri saklayabilirler; ancak, bu bilgileri internet
ortamında kullanabilmeleri için internet servis sağlayıcısına ihtiyaç duymaktadırlar101.
E. İnternet İçerik Sağlayıcı102
İnternet ortamında içerik sağlayıcı (Internet Content Provider), siber alanın sine
qua non öznesidir103. Bir diğer ifadeyle içerik sağlayıcı, internetteki bir yayının içeriğini
hazırlayan kişidir104. İçeriğin internet ortamında yayınlanması sadece özgün bir içerik
oluşturma yoluyla değil; mevcut bir içeriği değiştirme, düzenleme ve yeniden yayınlama
suretiyle de sağlanabilmektedir105. İnternet ortamındaki bir bilgiye yorum yapan
kullanıcılar da içerik sağlayıcı durumundadırlar106. İçerik sağlayıcının internet ortamına
sunduğu içerik üzerinde kontrol imkânı bulunmaktadır; dolayısıyla içerik sağlayıcı bu
içeriği internet ortamından kaldırabilmektedir. Bu sebeple içerik sağlayıcı, internet
ortamına sunduğu içerikten hukukî ve cezaî olarak sorumludur107.
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ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 157.

100

YILDIZ, Suçta Araç, s. 613.
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ÖZBAKIR, s. 14.

102

İçerik sağlayıcılar OECD’ye göre internet aracıları değildir: OECD, s. 20.
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NİŞANCI, s. 16; SMITH/BIND&BIND, s.6.
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ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 156-157.
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ELMASULU, s. 36-37.
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ESENYEL HANAZ, s. 166.
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5651 sayılı Kanun m. 4.
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F. İnternet Arama Motoru Hizmeti Sunan Aracılar
Bilgi ve kitle iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda internet
ortamındaki içerik çeşidi ve sayısı her geçen gün artmaktadır, bu durum arama
motorlarının (Internet Search Engines) gelişimini hızlandırmıştır. Günümüzde
kullanıcıların aradıkları bilgilere daha kolay ulaşmalarını sağlayan “araştırma
makineleri”, “arama servisleri”, “tarama motorları” olarak da tanımlanan arama
motorları günümüzde internet kullanım tercihlerinde ilk sırada yer almaktadırlar108.
İnternet arama motorları, internet ortamında yayınlanmış içeriği bulmaya hizmet eden
gelişmiş bir yazılım olup, internet ortamındaki metin, ses ve görüntülerin arama sonucu
tekrar ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar109. Bu arama motorları genellikle kullanıcılarına
ücretsiz hizmet vermekte olup, aldıkları reklamlarca finanse edilmektedirler. İnternet
arama motorları farklı algoritmalar kullanarak110 dizinleme işlemi yaptıklarından aynı
anahtar sözcüklerle farklı arama motorlarında yapılan aramalarda farklı sonuçlar
çıkabilmektedir111.

108

ÖNDER, Kübra/TOPATAN, Ziynet: “İnternet Arama Motorları Piyasasına

Yönelik Yoğunlaşma Analizi: Türkiye Örneği”, IJETSAR, 2018, S. 5, s. 31.
109

OECD, s. 23.

110

İçerik sağlayıcının arama motorunda en üstte görünmesi amacıyla ilgili kişi veya

kuruluşa menfaat sağlaması sonucunda, içerik hukuka aykırı ise arama motorunun
sorumluluğunun gündeme gelip gelmeyeceği hususu tartışmalıdır. Arama motoru hizmeti
gören şirketlerin kullandığı algoritmalar ticarî sır niteliğinde olduklarından gizli
tutulmaktadırlar: DÜLGER, s. 652.
111

ELMASULU, s. 38.
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Arama motoru sahibi olan kişi veya kuruluş, internette yayınlanan içerikleri
barındıran sistemleri temin eden kişi ya da kuruluş değildir; yani arama motoru ne içerik
sağlayıcıdır ne de yer sağlayıcıdır112.
Bazı yerel arama motorları113 dışında Google dünya çapında en çok kullanılan
arama motorudur114. Üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlâl eden içerik, ilgili web siteden
kaldırılmadığı sürece arama motorunda erişilebilir hâldedir. Bazı durumlarda da içerik,
ilgili web siteden kaldırıldığı hâlde arama motoru belirli sürelerde güncellendiğinden,
arama motorunda dizinlenebilmektedir115. Google kendisine yöneltilen çok sayıda dava
sonucunda arama motorundan içeriğin kaldırılmasına dair bir kurul kurmuş ve talepleri
dikkate almaya başlamıştır116.
OECD tarafından internet aracıları olarak kabul edilen bu platformların
sorumluluklarının sınırlandırılması internet ekonomisinin zenginleşmesine olanak tanır,
büyüme ve yeniliğe yol açar; bu sebeple hükümetler internet aracılarının yasal sınırlarını

112

GÜRKAYNAK, Gönenç/YILMAZ, İlay/KARA, Pınar: “Türk İnternet Hukuku

Uygulamasının ve Mevzuatının Evriminin İlk Dönemini Tamamlaması İçin Öneriler ve
Gözlemler”,
<https://www.gurkaynak.av.tr/docs/Turk_Internet_Hukuku_Uygulamasinin_ve_Mevzu
atinin_Evriminin_Ilk_Donemini_Tamamlamasi_Icin_Oneriler_ve_Gozlemler.pdf>,
(11.04.2019), s. 3.
113

Çin’de Baidu; Japonya’da Yahoo; Rusya’da Yandex; Çek Cumhuriyeti’nde Seznam;

Güney Kore’de Naver bu türden arama motorlarına örnek olarak gösterilebilir.
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ÖNDER/TOPATAN, s. 32.
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GÜRKAYNAK/YILMAZ/KARA, s. 2-3.
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ELMASULU, s. 38.
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çizmelidirler117. İnternet aracılarının yükümlülükleri arasında üçüncü kişilerin içeriğinin
yasallaştırılması yer almamaktadır118. 24.04.2014 tarihli NETmundial119’a göre, internet

117
118

SVANTESSON, Private International Law, s. 75.
OECD’nin 2010 tarihli internet aracılarının ekonomik ve sosyal rolüne ilişkin

raporuna göre, internet aracılarına ilişkin bazı konularda konsensüs sağlanmıştır. Bunlar:
- İnternet aracılarının içeriği engelleme/kaldırma teknik kapasitesine sahip olmaları, başlı
başına, bu kapasiteyi kullanmalarının istenmesini haklı çıkarmaz.
- Birden fazla internet aracısının bulunması bunlara aynı kalıbın biçilmesini gerektirmez.
-Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konsey raporuna göre internet aracıları, ifade
hürriyeti ve kullanıcıların özel hayatına saygı haklarını ihlâl etmekten kaçınmalıdırlar.
Özel raportör, aracılara herhangi bir yargısal müdahale olmaksızın kısıtlamalar
yapmamaları gerektiğini tavsiye etmiştir.
-Eğer internet aracılarına önceden içeriği engelleme veya kaldırma görevi yüklenecekse
bu görevi düzenleyen yasal çerçeve, şeffaflık, açıklık, adillik, due process (kanunî
prosedür), orantılılık, hesap sorulabilirlik gibi adlî inceleme potansiyelini içermelidir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. SVANTESSON, Private International Law, s. 76; PERSET,
Karine: “The Economic and Social Role of Internet Intermediaries”, OECD Digital
Economy

Papers

2010,

N.

171,

<https://pdfs.semanticscholar.org/a44e/a6b05faed661b2d2ad681a2db3139c5ca3cf.pdf>,
(07.04.2020).
119

“İnternet yönetiminin geleceği üzerine küresel çok paydaşlı toplantı” (The Global

Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance- NETmundial), internet
yönetimine ilişkin bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğinde kurallar içeren katılıma açık bir
konferanstır.
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aracılarına uygulanan kısıtlamalar ekonomik büyümeye, yaratıcılığa, yeniliklere,
bilgilerin serbest dolaşımına saygılı ve bunları geliştirici olmalıdır120.
IV. İnternette İletişim Türleri
A. E-Posta
E-posta (e-mail, elektronik posta), internet kullanıcılarının herhangi bir sunucuyu
kullanarak başka kullanıcılarla iletişime geçebilmesine yarayan elektronik mesaj iletişim
sistemidir121. Bu iletişim, ağ içerisindeki kullanıcılar arasındaki elektronik mektup
alışveriş kurallarını düzenleyen SMTP (Simple Mail Transport Protocol-Basit Posta
Aktarım Protokolü) tarafından sağlanır122. E-posta en yaygın iletişim şekillerindendir.
Mesajın internet ortamına aktarılabilmesi için göndericinin ve alıcının e-posta
adreslerinin bulunması gerekmektedir. Gönderici, içeriğini alıcının elektronik adresine
göndermekte ve e-posta neredeyse gönderildiği anda alıcıya ulaşmaktadır; bu itibarla epostanın mektuptan farkı yoktur123. E-posta yazılı, görsel ve işitsel içeriklerin
gönderilmesine olanak tanır. Ayrıca e-posta bire bir iletişimin yanında toplu iletişim
hizmeti de sunar. Kurumlar veya şirketler kendi içlerinde gruplar kurmak suretiyle
yüzlerce kişiye eş zamanlı olarak e-posta gönderebilmektedirler. E-posta sadece

120

“The Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance”,

<http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-MultistakeholderDocument.pdf>, (11.04.2019), s. 5.
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SOYSAL, Tamer: “Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarına Müdahaleden Doğan

Hukuki Sorumluluk”, Ankara Barosu Dergisi, 2007, C. 65, S.1, s. 146 [E-posta].
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SOYSAL, E-posta, s. 145.
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ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 152.
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iletişimin bir yolu değil, ayrıca internet ortamındaki birçok uygulamadan yararlanmanın
ön şartıdır124.
E-posta kullanıcıları, kullanıcı adı, @125 sembolü ve hostun alan adının126 bir
araya gelmesiyle oluşan bir e-posta adresi edinmek suretiyle her türlü ses, görüntü ve
metinden oluşan içerikleri dijital ortamda alıcıya veya alıcılara eş zamanlı olarak
gönderebilmektedirler127. Alıcı internete bağlı olmak şartıyla e-posta şifresini girmek
suretiyle her yerde posta kutusuna erişebilmektedir128. Ancak e-postaların mutlak surette
güvenli olduğunu ve alıcısı dışında başkasının hâkimiyetine geçemeyeceğini söylemek
güçtür129.
B. World Wide Web
World wide web (Dünyayı Saran Ağ-www), Dünya’nın her yerinde bulunan ve
web sunucu denilen birçok bilgisayarda kayıtlı bulunan milyonlarca dosyadan oluşan

124

KAYA, Elektronik Ortam, s. 71.

125

@ sembolü, “kuyruklu a” olarak adlandırılmaktadır. İngilizce’de ise “at” edatı yerine

kullanılmakta ve bir yerde bulunmaya işaret etmektedir. E-postalarda ise @ hostun alan
adını

belirtmektedir:

“Kuyruklu

A

Nasıl

yapılır?”,

<https://www.milliyet.com.tr/kuyruklu-a-nasil-yapilir--molatik-9343/>, (07.04.2020).
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Örneğin “etekin@ankara.edu.tr” e-posta adresinde “etekin” kullanıcı adı,

“ankara.edu.tr” hostun alan adıdır.
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ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 152.
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HANAZ, s. 168.
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bütündür130.

Bir web tarayıcısıyla kullanıcılar metin, resim ve diğer multimedya

içerebilen web sayfalarını görüntüleyebilir ve bunlar arasındaki hyperlinkleri131
kullanarak gezinebilir132. Web aracılığıyla kişiler, ihtiyaç duydukları ticaret sitelerine
erişebilmekte ve diledikleri mal ve hizmetleri yakınlarına getirebilmektedirler133.
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ZORLU, Süheyla: İnternet Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Korunması, Selçuk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya
2010, s. 15.
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Hyperlink (köprü), yeni bir belgeye veya geçerli belgedeki yeni bir bölüme atlamak

için tıklayabileceğiniz bir sözcük, tümcecik veya görüntüdür. Hyperlinkler neredeyse tüm
web sayfalarında bulunur ve kullanıcıların sayfalar arası geçiş yapmalarını sağlar:
“Hyperlink”, <https://techterms.com/definition/hyperlink>, (07.04.2020). En yaygın
hyperlink yöntemi link ve framedir: LENG, Ter Kah: “Internet Defamation and the
Online Intermediary”, CLSR, 2015, V. 31, s. 73.
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“The World Wide Web”, <https://www.cliftonwebdesign.co.uk/archive/article-the-

world-wide-web/>, (21.04.2019).
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KILIÇ, s. 22.
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İnternet ortamındaki www bağlantılı sayfaları ifade eden world wide web, web
1.0 ve web 2.0134 olarak kategorize edilir135. 1990 ile 2000 yılları arasında kullanılmış
olan web 1.0136, dünya genelindeki üniversite ve enstitülerdeki araştırmacılar arasında
otomatik bilgi paylaşımını amaçlamıştır137. Web 1.0’ın iletişiminde internet kullanıcısı
pasif olup, iletişim tek yönlüdür. Ancak 2000’li yıllarda geliştirilen ve kullanıcılarına
aktif olarak içerik üretebilme hakkı bahşeden web 2.0, kullanıcının kendi verisini kontrol
edebildiği aktif ve etkileşimli bir platformdur138.
Hyper Text Transfer Protocol’e (HTTP-Üstmetin Transfer Protokolü) bağlı olan
web, belgeler arasında birbirine geçiş imkânı tanımaktadır; böylece bir web sayfasındaki

134

Semantik web olarak da adlandırılan web 3.0’ın ise kullanıcıların değil, araçların

etkileşimde olabileceği bir dönem olacağından bahsedilmektedir. Bir başka ifadeyle web
3.0 ile kullanıcıyı anlayan ve her şeyi kişiselleştirebilen bir web söz konusu olacaktır.
Arama motorlarında iki farklı kullanıcının aynı anahtar sözcüklerle arama yapması
durumunda web 3.0 teknolojisi ile kullanıcıların profilleri dikkate alınarak ilgi ve
tutumlarına göre farklı önerilere erişim söz konusu olabilecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
<https://www.techopedia.com/definition/4923/web-30>, (21.04.2019).
135

ELMASULU, s. 27.
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İlk olarak Tim Berners LEE tarafından 1989 yılında tasarlanmıştır: CHOUDHURY,

Nupur: “World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4. 0”, IJCSIT, 2014, V.
5, I. 6, s. 8096.
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hyperlinke tıklayarak dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilgisayarda bulunan belgeye
ulaşmak mümkündür139.
Günümüzde arzu eden herkes, bir web site sahibi olabilmekte ve internet
kullanıcıları web tarayıcıları140 aracılığıyla web sayfalarına erişebilmekte, aktif olarak
içerik oluşturabilmekte ve oluşturulmuş içeriğe yorum yapmak suretiyle katkıda
bulunabilmektedirler141.
C. Sosyal Medya Platformları
Web 2.0 teknolojisinin bir ürünü olan sosyal ağlar142, kullanıcılarının üretilen
içeriklere erişebilmelerine ve kendi içeriklerini üretebilmelerine olanak sağlar.
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ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 156. Hyperlinkler, bir sayfadan başka bir sayfaya geçişi

sağladığından internette bilgi akışını temin etmektedirler. Hyperlink sağlayan kişileri,
ayrı yayıncılar gibi sorumlu tutmak internette bilgi akışının önüne geçmektedir. Bu durum
da ifade hürriyeti bakımından soğutucu etkiye yol açmaktadır: LENG, s. 74.
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Günümüzde en yaygın kullanılan internet/web tarayıcısı Internet Explorer’dir.
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ESENYEL HANAZ, s. 171.
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Sosyolog John BARNES’e göre sosyal medya, “bireyler, gruplar, kuruluşlar,

hayvanlar, bilgisayarlar veya diğer bilgiler arasındaki ilişki ve akıştır.” FOGEL ve
NEHMAD’a göre sosyal medya, “bilgilerin paylaşılmasına, iletişime ve çeşitli aktörler
arasındaki işbirliğine olanak tanıyan internette yer alan sosyal alanlardır. Bunun yanı
sıra sosyal medyanın kullanıcı profili, arkadaşlar listesi ve kullanıcılar arası etkileşim
olmak üzere üç temel bileşeni vardır.” BODY ve ELLISON’a göre sosyal medya,
“bireylerin sınırlı bir sistemde herkese açık ya da yarı açık profiller oluşturmasına, ortak
bağlantıları bulunan kullanıcılar listesine erişebilmesine ve bu kullanıcıların
bağlantılarını görebilme ve bu bağlantılar üzerinde gezinebilmesine imkân tanıyan bir
web hizmetidir. Ancak bu bağlantıların doğası ve sayısı siteden siteye değişiklik
41

Günümüzde internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu Facebook ve Twitter gibi
sosyal medya platformlarında kullanıcı konumundadırlar. Sosyal medya, kullanıcıların
içerik üretmelerine ve birbirleriyle içerik alışverişinde bulunmalarına imkân sağlayan bir
grup internet tabanlı uygulamadır143. Sosyal medya platformları, kullanıcıların tamamen
veya kısmen açık profiller oluşturabildiği, iletişim kurdukları insanlar listesi
düzenleyebildiği ve diğer kullanıcıların profilleri ile gönderilerini gözlemleyebildikleri
sanal platformlardır144.
Sosyal medyadaki içerik, genellikle kullanıcı tarafından üretilmektedir145. 2006
tarihli OECD raporuna göre, bu içerik belli bir düzeyde yaratıcı çaba gerektiren,
profesyonel rutin ve uygulamalar dışında yaratılan ve internet üzerinden herkesçe

gösterebilmektedir.” AÏMEUR’e göre sosyal medya, “kullanıcılarına arkadaş olarak
(Facebook), abone olarak (Youtube), takipçi olarak (Twitter) iletişim kurma; diğer
kullanıcıların içeriklerine yorum yapma, puanlama veya cevap verme gibi yöntemlerle
etkileşim kurabilme; kendi içeriklerini yalnızca belirledikleri kitlelerle paylaşabilme
imkânı

tanımaktadır.”:
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Lazhar/TOURÉ,

Fodé/AÏMEUR,

Esma:

“Protection de la Vie Privée dans les Réseaux Sociaux d’Entreprise”, Rapport Technique
de DIRO, 2014, N. 1369, s. 5, naklen.
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KAPLAN/HAENLEIN, s.61.
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BOYD, Danah M./ELLISON, Nicole B.: “Social Network Sites: Definition, History

and Scholarship”, JCMC, 2008, V. 13, s. 211.
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“Consumer Generated/ Created Content, OECD, Participative Web and User Created

Content”, 2007, s. 17- 18, <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264037472en.pdf?expires=1555877718&id=id&accname=guest&checksum=6A671E416753DDC
E01518D8ED852F56B>, (21.04. 2019).
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ulaşılabilen içeriktir146. Sosyal medyada kullanıcı kaynaklı içerik, metin, hikâye, şiir, ses,
görüntü, video, mobil telefonlarla üretilen içerikler, blog, röportaj ve benzeri
içeriklerdir147. Sosyal medyada kullanıcı kendisini temsil edebilmek amacıyla kullanıcı
adı, avatar, profil ve fotoğraf gibi sembolleri kullanıp, tek ve kendisine özgü bir kimlik
oluşturur148. Bazı sosyal ağlarda sadece e-posta veya direkt mesajlaşma imkânı varken,
bazılarında bunlara ek olarak sesli ve görüntülü arama imkânı da bulunmaktadır. Genel
olarak

sosyal

medyanın

özellikleri,

katılım,

açıklık,

karşılıklı

iletişim

ve

bağlantılılıktır149. Sosyal medya, kullanıcılarını katkıda bulunma ve geri bildirimde
bulunma konusunda cesaretlendirir, katılım konusunda medya ve kitle arasındaki duvarı
kaldırır150. Sosyal medya kullanıcıları, bağlantı kurdukları arkadaşları, yakınları ve
takipçileri gibi kişilerle gruplar oluşturabilirler151. Sosyal medya, toplulukların hızlı ve
etkin iletişimine olanak tanır ve birbirini fiziksel olarak tanımayan binlerce insanı çeşitli

146

OECD, “Participative Web and User Created Content”, 2007, s. 17- 18,

<https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264037472en.pdf?expires=1555877718&id=id&accname=g
uest&checksum=6A671E416753DDCE01518D8ED852F56B>, (21.04. 2019).
147

KAYA, Elektronik Ortam, s. 83.

148

KAYA, Elektronik Ortam, s. 280.

149

MAYFIELD,

Antony:

What

is

social

Media?,

2008,

s.

5

<https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20
Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf>, (22.04.2019).
150

MAYFIELD, s. 5.

151

Bu gruplar katılımın herhangi bir onaya tâbi olmadığı açık gruplar olabileceği gibi;

katılımın onaya tâbi olduğu kapalı veya gizli gruplar da olabilmektedirler.
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menfaatler veya zevkler vasıtasıyla sanal ortamda bir araya getirir152. Şifre korumalı
içerik haricinde kullanıcıların içeriği oylaması veya paylaşılan içerikle ilgili yorum
yapması herkese açıktır153. Kullanıcı tarafından üretilen içeriğin paylaşılabilmesi sosyal
medyanın en önemli işlevlerindendir. Ayrıca sosyal medya araçlarının çoğu birbiriyle
bağlantılıdır154. Örneğin Facebook’da paylaşılan bir içerik Instagram’da da aynı anda
paylaşılabilmekte ve aynı içerik iki veya daha fazla platformdaki farklı kitleye aynı anda
sunulabilmektedir.
Sosyal ağlar, bloglar, microbloglar, wikiler, sosyal ağ siteleri ve medya paylaşım
siteleri gibi türlerden oluşmaktadır155.
1. Bloglar
“Weblog” olarak ortaya çıkan daha sonra “blog” olarak kısaltılan ve “ağ
günlükleri” olarak Türkçeye çevrilen blog, yakın tarihliden eski tarihliye doğru
içeriklerin yer aldığı en eski sosyal medya türüdür156. Kişiler veya gruplar tarafından
geniş bir kitleye hitap edecek fikirler veya düşünceler sunan web 2.0 ürünü olan
bloglar157, dinamik yapıları sayesinde fikir ve bilgilerin kolayca yayıldığı, etkileşimin
oldukça kolay olduğu ve geri bildirime olanak sağlayan sosyal medya platformlarıdır158.
Blogger olarak adlandırılan blog yazarları paylaştıkları içeriklerle başka bloglara,

152

MAYFIELD, s. 5.

153

MAYFIELD, s.5.

154

MAYFIELD, s. 5.

155

VURAL/BAT, s. 3356.

156

KAPLAN/ HAENLEIN, s. 63.

157

Yaygın bloglara WordPress, Tumblr ve Blogspot örnek gösterilebilir.

158

KAYA, Sosyal Medya, s. 283.
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webdeki metin, ses görüntü gibi içeriklere ait bağlantılar159 sunabilmektedirler. Bloglar
kişisel, ürün ve mal tanıtımı gibi ticarî; internet gazeteciliği gibi haber paylaşma amaçlı
ya da şirketinin şeffaflığını160 temin etme gibi meslekî amaçlarla oluşturulabilmektedir161.
Really simple Syndication (RSS-Gerçekten Basit Dağıtım) teknolojisi sayesinde,
kullanıcının bloga abone olması suretiyle blog abonelerinin yeni içerikten haberdar
olması mümkündür162. Trackback (geri izleme) özelliği ile bir bloggerin gönderisi
üzerine yeni bir blog yazısı yazan bir diğer blogger, ilk bloggerin yazısına bağlantı
vermekte ve ilk blogger bu durumdan haberdar olabilmektedir; dolayısıyla bu yöntemle
benzer konuda yazılmış bilgiler bir araya gelmektedir163.

159

Blogroll, blog yazarının sevdiği ve paylaşmak istediği, genellikle kolay erişim için

kenar çubuğunda yer alan bir blogdaki bağlantıların listesidir. Bir blogger, diğer
bloggerların bloglarını tanıtmak amacıyla ya da belli bir konuda okuyucularına geniş
çeşitlilikte kaynak sağlamak amacıyla tavsiye edilen linkler (blogroll) listesi verebilir.
Blogroll

hakkında

ayrıntılı

bilgi

için

bkz.

“What

is

a

Blogroll?”,

<https://www.lifewire.com/what-is-blogroll-3476580>, (23.04.2019).
160

Çoğu şirket, çalışanları, müşterileri ve paydaşları üzerine önemli olarak addettiği

gelişmeleri güncelleme amacıyla blogları kullanmaktadır. Otomotiv devi “General
Motors” kendi kişisel bloguyla şirketinin şeffaflığını tesis etmektedir. Şirketlerin
sunduklarından memnun olmayan veya hayal kırıklığına uğrayan müşteriler bu
şikâyetlerini

web

siteler

veya

bloglar

üzerinden

dile

getirebilmektedir:

KAPLAN/HAENLEIN, s. 63.
161

KAPLAN/HAENLEIN, s. 63.

162

KAYA, Sosyal Medya, s. 238.

163

KAYA, Elektronik Ortam, s. 89.
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2. Microbloglar
Direkt mesajlaşma ve durum bildirimlerinin bir karması olarak ifade edilen
microbloglarda, bloglara kıyasla daha sınırlı olan içerik, kullanıcı tarafından bir ağ
içerisinde paylaşılmaktadır164. Microbloglar aracılığıyla, kullanıcılar küçük veriler
(Twitter’de 280 karakterle sınırlı olmak kaydıyla), anlık metin, fotoğraf, ses, video,
konum veya bağlantı (link) paylaşabilmektedirler165. Microblogların en yaygınları
arasında Twitter166 ve Instagram167 bulunmaktadır.
3. Wikiler
Ortak içerik düzenleme ve yönetme mantığına göre çalışan wikiler,
kullanıcılarının yeni sayfa üretmesine, sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları
birbirine bağlamasına olanak tanımaktadırlar168. Bloglardan farklı olarak gönderileri

164

ELMASULU, s. 31; ESENYEL HANAZ, s. 173.

165

AKKURT, Cezai Sorumluluk, s. 341; MAYFIELD, s. 27.

166

Twitter vasıtasıyla etkinlikler, son dakika haberleri, yaşanan olaylar eş zamanlı olarak

kullanıcılar tarafından paylaşılmaktadır. Günümüzde Twitter’de hashtagler suretiyle
gündem

belirlenmekte

ve

bu

hashtaglerle

yüzlerce

insan

aynı

paydada

buluşturulmaktadır. Ayrıca Twitter’da canlı görüntülü yayına olanak tanıyan periscope
yayını da mümkündür. Twitter’da bir gönderinin başka kullanıcılar tarafından favorilere
eklenmesi (beğenilmesi) veya retweet edilmesi mümkündür.
167

Her geçen gün yeni özellikler kazanan Instagram, fotoğraf, video ve öykü akışı

(instagram story) paylaşımına olanak vermektedir. Instagram story özelliği ile 24 saat
sonra kendiliğinden silinen fotoğraf veya videoların paylaşılması mümkün hâle gelmiştir.
Ayrıca bu storylerin erişilebilirliğini belirli kullanıcı kitlesiyle sınırlandırabilme olanağı
bulunmaktadır.
168

KAYA, Elektronik Ortam, s. 94.
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kronolojik olmayan ve çok sayfalı bir yapıdadır169. Wikilere verilebilecek en güzel örnek
2001’den beri çevrim içi ansiklopedi olarak bilinen Wikipedia170’dır171. Wikipedia hiçbir
zaman tamamlanmayacak bir ansiklopedi olarak kabul edilmektedir. Bu platformda
kullanıcılar özgürce maddeler açabilmekte, açılan maddelere eklemeler veya çıkarmalar

169
170

KAYA, Sosyal Medya, s. 286-287.
5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukukî değerlendirme

sonucunda wikipedia.org adlı internet sitesi hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun 29.04.2017 tarih ve 490.05.01.2017-182198 sayılı kararına istinaden
ülkemizde idarî tedbir uygulanmaktadır. Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör
örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin
talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun m. 8/A hükmüne göre erişimin engellemesi tedbiri
uygulanmış ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı ile onaylanmıştır.
Ayrıntılı

bilgi

için

bkz.

“Wikipedia’ya

İlişkin

Basın

Açıklaması”,

<https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/wikipedia-ya-iliskin-basinaciklamasi/wikipedia-basin-aciklamasi17012018.pdf>, (23.04.2019).
Ancak söz konusu internet sitesinin sahibi olan Wikimedia Foundation Inc. Anayasa
Mahkemesi (AYM)’ne başvurmuştur (Başvuru No. 2017/22355, Karar Tarihi,
26.12.2019). AYM, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin de onayladığı erişimin
engellenmesi tedbirini Anayasamızın (18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası, AY, RG, 09.11.1982, S. 17863) 26. maddesiyle güvence altına
alınmış olan ifade özgürlüğünün ihlâli olarak nitelendirmiştir (RG, 15.01.2020, S. 31009).
Karar metni için bkz. <https://www.anayasa.gov.tr/media/6426/2017-22355.pdf>,
(16.04.2020).
171

MAYFIELD, s. 19.
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yapabilmekte hatta mevcut maddeleri silebilmektedirler172. Wiki kullanıcıları içeriği
paylaşma hususunda eşittirler.
4. Sosyal Ağ Siteleri ve Medya Paylaşım Siteleri
Sosyal ağ siteleri, kullanıcılarına kişisel bilgilerini içeren profiller173 oluşturarak,
arkadaşlarını bu profillere ulaşmaya davet ederek, e-posta ya da anlık (direkt) mesaj
göndererek iletişim kurma olanağı tanıyan uygulamalardır174. En yaygın sosyal ağlara
örnek olarak Facebook, Myspace175 verilebilir. Sosyal ağlara katılım herkese açık ve
ücretsizdir176. Sosyal ağ kullanıcıları, diğer kullanıcıların bağlantılı olduğu kişileri
görebilmekte ve bu kişileri arkadaş olarak ekleyerek sanal ortamdaki sosyal çevrelerini
genişletebilmektedirler177.
Medya paylaşım siteleri, belirli türdeki içeriğin paylaşılmasına olanak tanıyan
sosyal medya siteleridir178. Bu siteler, metin, fotoğraf, video ve slayt gibi içeriklerin

172

ELMASULU, s. 32.

173

Bu profiller açık ya da yarı açık profiller olabilmektedir: BOYD/ELLISON, s. 211.

174

KAPLAN/HAENLEIN, s. 63.

175

Kullanıcılarına profiller oluşturmak suretiyle resim, video veya oluşturdukları şarkı

kayıtlarını yükleme, anket yapma ve blog benzeri içerik paylaşma imkânı tanır: KAYA,
Sosyal Medya, s. 285; KHELIFI/TOURÉ/AÏMEUR, s.7.
176

AKKURT, Cezai Sorumluluk, s. 338.

177

KAYA, Sosyal Medya, s. 285.

178

ESENYEL HANAZ, s. 173.
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paylaşılabildiği, paylaşımın da sınırlandırılabildiği platformlardır179. Medya paylaşım
sitelerine örnek olarak YouTube ve Flickr.com180 verilebilir.
D. Bilgisayar İlan Panoları ve Forumlar181
Fiziksel ortamdaki panolara benzeyen bilgisayar ilan panoları (Computer Bulletin
Boards), herkesin erişimine, bilgi paylaşımına ve internet kullanıcılarının fikir
alışverişinde bulunmalarına olanak sağlar182. İlan panoları ya da forumlar herkese açık
olabileceği gibi erişilebilirlik abonelerle de sınırlandırılabilmektedir183. Ancak günümüz
teknolojisinde www bu platformların yerini almıştır.
E. Dosya Aktarma Protokolü
Dosya aktarma protokolü (File Transfer Protocol) vasıtasıyla kullanıcı
internetteki uzak bir sisteme girip o sistemden kendi bilgisayarına dosya
aktarabilmektedir184. Dosya aktarma protokolüyle büyük boyutlu dosyalar geniş kitlelere
iletilebilmektedir, bu iletilen dosyaların doğrudan bilgisayara kaydedilmesi ve
saklanması da mümkündür185.

179
180

KAYA, Sosyal Medya, s. 286.
Fotoğraf paylaşma ve arşivleme hizmeti sunan Flickr’da kullanıcıların fotoğraf

paylaşma ve bunları yorumlayabilme imkânları bulunmaktadır: AKKURT, Cezai
Sorumluluk, s. 340.
181

İlan panoları ve forumlar önceleri Usenet veya haber ağı servisleriyle

gerçekleşmekteydi;

ancak,

günümüzde erişim

web

siteleriyle sağlanmaktadır:

ELMASULU, s.33; ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 153-154.
182

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 153.

183

ELMASULU, s. 33.

184

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 155.

185

ESENYEL HANAZ, s. 168.
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§ 2 KİŞİLİK HAKLARI
I. Kişilik Hakkı Kavramı
A. Genel Olarak
Hukuk literatüründe hak ehliyetinin öznesi kişidir186. Örneğin 22.11.2001 tarihli
ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu (TMK)187’nun 8. maddesine göre, ayırt etme gücünü
haiz olup olmadığına bakılmaksızın hukuk düzeni, tüm insanları kişi olarak kabul ederek
ona, bunun bir sonucu olarak haklara ve borçlara ehil olabilme niteliği bahşeder188.
Hukukî anlamda kişilik kavramı, kişinin sahip bulunduğu temel bireysel değerlerinin
bütünü olarak anlaşılmakta olup, bu temel bireysel değerlerin bütünü üzerindeki hak ise
kişilik hakkıdır189. Bir kişinin şahsî alanını korumayı amaç edinen kişilik hakları, insanın
yaradılışından ötürü sahip olduğu haklardır190. Genel olarak kişilik hakkının varlığını
kabul eden uluslararası hukukî metinler191, bu hakkın insan onurundan kaynaklandığını

186

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 308; ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 25;

KARADENİZ ÇELEBİCAN, Özcan: Roma Hukuku, B. 16, Ankara 2013, s. 127;
KAYA, Elektronik Ortam, s. 29.
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RG, 08.12.2001, S. 24607.

188

ORAL, Tuğçe: Tüzel Kişilerin Manevi Zararlarının Tazmini, Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2018, s. 4.
189

İMAMOĞLU, S. Hülya: “Çocuğun Kişiliğinin Anaya Babaya Karşı Korunması”,

AÜHFD, 2005, C. 54, S. 2, s. 185.
190

NILSSON, Axel: Personality Rights, Defamation and the Internet, Lund University

Faculty of Law, Graduate Thesis Master of Laws Program, Sweden 2017, s. 18;
GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 308.
191

Örneğin 16.12.1966 tarihli BM Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası

Sözleşme (International Covenant on Civil and Political Rights)’nin (BM Genel
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Kurulu'nun 16.12.1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay
ve katılıma açılmıştır. Sözleşme 23.03.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye
Sözleşmeyi 15.08.2000 tarihinde imzalamıştır. Türkiye’de 04.06.2003 tarihli ve 4868
sayılı Kanunla (RG, 18.06.2003, S. 25142) onaylanması uygun bulunmuştur. Bakanlar
Kurulu’nun 07.07.2003 tarih ve 2003/5851 sayılı kararıyla Sözleşme’nin onaylanması
kararlaştırılmış ve Sözleşme’nin resmî Türkçe çevirisi, 21.07.2003 tarihli ve 25175 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşme Türkiye bakımından 23.12.2003 tarihinden
itibaren hüküm doğurmaya başlamıştır.) 10. maddesi kişinin doğuştan sahip olduğu onura
saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir. Bazı uluslararası metinler de hakların
varlığını kabul etmenin yanı sıra kişisel değerlere özel bir içerik sağlamışlardır.
04.11.1950 tarihli İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme
(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS No.
005, Rome-AİHS)’nin (04.11.1950 tarihinde Roma’da imzaya açılmış ve 03.09.1954
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Sözleşmeyi 04.11.1950 tarihinde, Ek Protokolü
(Ek 1 No’lu Protokolü) 20.03.1952 tarihinde imzalamıştır. İnsan Haklarını ve Ana
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun için
bkz. RG, 19.03.1954, S. 8662. Metinlerin resmi Türkçe çevirisi aynı tarihli RG’de
yayımlanmıştır. Onay belgeleri, 18.05.1954 tarihinde tevdi edilmiş ve metinler aynı
tarihte Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.) 8. maddesinde düzenlenen özel ve aile
yaşamına saygı hakkı ile Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Charter of Fundamental
Rights of the European Union, 2012/C 326/02)’nın özel ve aile yaşamına saygı hakkı
başlıklı 7. ve kişisel bilgilerin korunması başlıklı 8. maddeleri bu tür uluslararası
metinlere örnek teşkil etmektedir.
51

teyit etmişlerdir192. Kişilik hakkı, kişiye, insan olması sebebiyle ait olan ve bu itibarla her
hukuk düzenince tanınması gereken tabii bir hak olarak kabul görmüştür193. Bu hak, kişiyi
var eden, kişiliğini özgür bir biçimde geliştirmesine hizmet eden ve kişinin diğer
kişilerden farklılığını temin eden bütün değerleri kapsamaktadır194.
Kişilik hakları kural olarak gerçek kişilere ait haklardır; ancak, modern hukukun
gelişimiyle tüzel kişilerin195 de kişilik haklarından bahsedebilmek mümkündür196.
Örneğin TMK’nın 48. maddesine göre “Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış
gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara
sahiptirler.” Dolayısıyla tüzel kişiler de kişilik hakkının süjesidirler ve gerçek kişiler gibi
kişiliğin korunmasından istifade ederler197. Tüzel kişilerin yaşam, sağlık ve vücut
bütünlüğü gibi kişisel değerleri bulunmaz; ancak, ad, şeref ve haysiyet, ticarî itibar gibi
kişisel değerleri kişilik hakkı kapsamında korunmalıdır198.

192

ESENYEL HANAZ, s. 35.

193

SIEBERT, W.: “Şahsiyet Hakları ile İlgili Meseleler”, Çeviren: Bilge ÖZTAN,

AÜHFD, 1969, C. 26, S. 1-2, s. 226.
194

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 27.

195

Tüzel kişilerin kişilik haklarının ihlâli başlı başına ayrı bir çalışmayı gerektirdiğinden

çalışmamızda sadece gerçek kişilerin kişilik haklarının ihlâli üzerinde durulacaktır.
Ticaret şirketlerinin kişisel verilerinin söz konusu olup olamayacağı hakkında ayrıntılı
bilgi için ayrıca bkz. TEKİN, Ufuk: “Kişisel Veri” Kavramının Ticaret Şirketleri
Bakımından Düşündürdükleri”, ÇÜHFD, 2020, C. 5, S. 1, s. 3133 vd. [Kişisel Veri].
196

NILSSON, s. 18; ORAL, s. 7.

197

TAŞKIN, Alim: “Tüzel Kişilerin Kişilik Haklarının Korunması”, AÜHFD, 1991-

1992, C. 42, s. 212.
198

TAŞKIN, s. 213.
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Kişilik hakkına ilişkin koruma konusunda mukayeseli hukukta farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bazı hukuk düzenlerinde kişilik hakkı genel bir hak olarak kabul edilmiş
ve bazı kişisel değerler de özel olarak düzenlenmiştir. Örneğin mehaz İsviçre Medenî
Kanunu199 ve TMK kişilik hakkını genel bir hak olarak kabul etmiş ve bu hakkın
sınırlarını yargı ile doktrine bırakmıştır. Kişilik hakkının tanımı yasal olarak yapılmamış,
sadece hakkın korunması gerektiği ve bu hakka saldırı durumunda hukukî korunma
mekanizmalarının devreye gireceği düzenlenmiştir. Kişilik hakkı dinamik bir kavram
olduğundan bu tutumun isabetli olduğunu söylemek mümkündür200. Bazı hukuk
düzenlerinde ise kişilik hakkını düzenleyen özel bir hüküm bulunmamakta ve kişilik
hakları haksız fiil hükümlerince korunmaktadır201. Örneğin Fransız hukukunda kişilik
hakkı bir bütün olarak ele alınmayıp şeref ve haysiyet ile kişinin görüntüsü gibi bazı
kişisel değerlere hukukî koruma sağlanmıştır202. Söz konusu koruma haksız fiil

199

201 Code Civile Suisse du 10 décembre (CCS-İMK) m. 28-30a, İMK için bkz.

<https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19070042/index.html>,
(22.09.2020); CHENAUX, Jean-Luc: Le Droit de la Personnalité Face aux Médias
Internationaux, Université de Lausanne, Thèse, Lausanne 1990, s. 23- 24.
200
201

TÜMERDEM, s. 2.
HELLING, Anna E.: Protection of "Persona" in the EU and in the US:

A

Comparative Analysis, University of Georgia, LLM Theses and Essays, Georgia 2005, s.
39.
202

ABASINS, Valentins: My Image is My Property- Personal Image Protection on the

Internet, University of Copenhagen, LLM Thesis, Denmark 2012, s. 38. Fransız Medenî
Kanunu (Code Civile-CC-FMK)’nun 9. maddesinde düzenlenmiş olan özel yaşama saygı
hakkı kişilik hakkına ilişkin tek hükümdür. Ancak kişilik haklarına ilişkin düzenlemeler
Anayasa ve Ceza kanunlarında da yer almaktadır. Fransız hukuku hakkında ayrıntılı bilgi
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hükümleriyle gerçekleşmektedir. Alman hukukunda ise yasalarda genel bir kişilik hakkı
mevcut değilken mahkeme içtihatlarıyla genel bir kişilik hakkının varlığı kabul
edilmiştir203.

için bkz. BRUGUIÈRE, Jean- Michel: “Droits Patrimoniaux” de la Personnalité”,
RTDCiv.,

2016,

janvier-mars,

s.

1-2;

FMK

için

bkz.

<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2020-0922/>, (22.09.2020).
203

Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 1954 tarihli Schacht

kararında “allgemeines persönlichkeitsrecht” olarak adlandırılan genel bir kişilik
hakkının varlığından söz edebilmenin mümkün olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu
kararda, bir avukat, bir gazete editörüne Nazilerden olan müvekkili hakkında yazılan
makalenin düzeltilmesi talebine ilişkin bir mektup yazmıştır. Mektup, aynı gazetede
avukatın rızası olmaksızın yayımlanmıştır. Söz konusu mektup telif hakkını ihlâl
etmediği gibi hakaret edici nitelikte de değildir; ancak, avukat genel olarak kişilik
hakkının ihlâl edildiği iddiasına dayanmıştır. Bu dava ile Alman Federal Mahkemesi,
“genel kişilik hakkının anayasanın garanti altına aldığı bir temel hak olduğunu ifade
etmiştir.” Nitekim 23.05.1949 tarihli Alman Anayasası’nın birinci ve ikinci maddelerinde
kişiliğin geliştirilmesi ve insan onurunun korunmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır.
Ayrıca Alman Medenî Kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch-BGB)’nun 823. maddesi
uyarınca bir kimsenin yaşam, sağlık, hürriyet, mülkiyet veya başka bir hakkına kasten
veya ihmalen hukuka aykırı olarak zarar veren kişi, zarar görenin bundan kaynaklanan
zararını tazmin etmekle mükelleftir. Söz konusu hükümde “veya başka bir hak” ifadesi
mahkemelere alan yaratmaktadır. Federal mahkeme bu hükümler ışığında genel bir kişilik
hakkının varlığını kabul etmiştir: HELLING, s. 48-49; DOBRE, s. 61-62.
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Tüm bunlardan hareketle, kanunî bir tanımı bulunmasa da kişilik hakkını kişinin,
yaşamı, vücudu, fiziksel ve ruhsal bütünlüğü, adı, resmi, şeref ve haysiyeti, özel hayatının
gizliliği gibi tüm değerleri üzerindeki hakkı şeklinde tanımlamak mümkündür204.
B. Kişilik Haklarının Özellikleri
Kişilik hakkı, herkes tarafından ihlâl edilebileceğinden, herkese karşı ileri
sürülebilecek olan mutlak haklardandır205. Dolayısıyla kişilik hakkı, zamanaşımı ve hak
düşürücü süreye tâbi olmaksızın ileri sürülebilecektir206. Bu haklar insanın doğumundan
beri sahip olduğu devrolunamaz haklardır207. Kişilik hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı
haklardan olup208, iflâs masasına girmez, haczedilemez ve icra takiplerine konu

204

KILIÇOĞLU, Ahmet: Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan

Hukuksal Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 496, Ankara
1993, s. 4-5 [Basın].
205

HELVACI, Serap: Gerçek Kişiler, B. 7, İstanbul 2016, s. 105 [Gerçek Kişiler];

OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Kişiler Hukuku, B.
13, İstanbul 2013, s. 162.
206

KILIÇOĞLU, Basın, s. 7- 8.

207

BRUGGEMEIER, Gert/COLOMBI Ciachi, Aurelia/O’CALLAGHAN, Patrick

(Ed): Personality Rights in European Tort Law, Cambridge 2010, s. 5; LÉVY, Vanessa:
Le Droit à l’Image, Thèse de licence et de doctorat, Université de Lausanne, Zurich 2002,
s. 66-67.
208

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olmasının Türk hukukundaki sonuçlarından biri de

TMK m. 16 kapsamındaki ayırt etme gücüne sahip küçüklerin ve kısıtlıların, yasal
temsilcilerinin rızasına ihtiyaç duymaksızın bu haklarını kullanabilmeleridir. Günümüzde
kişilik hakkının korunmasında kişiye sıkı sıkıya bağlılığın etkisi giderek azalmaktadır,
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olamaz209. Kişilik hakları şahıs varlığı haklarındandır, kişinin şeref ve haysiyeti parayla
ölçülemez; ancak kişilik haklarının ihlâl edilmesi sonucu oluşan maddî zararın tazmini
mümkündür210. Kişilik hakkı kişinin ölümüyle sona erer ve kural olarak mirasçılara
geçmez211. Ölüm ile kişilik sona ereceğinden ölen kişinin kişisel değerlerine saldırı söz
konusu ise bu saldırı ölenin yakınlarının ölenin hatırasına saygı gösterilmesi konusunda
sahip oldukları kişilik hakkı kapsamında değerlendirilir212. Kişilik hakkı zamanaşımı ve
hak düşürücü sürelere uğramaz; ancak hakkın ihlâli durumunda, tazminat davasındaki
alacak hakkı zamanaşımına tâbidir213.

tam ehliyetsizler bakımından hakkın korunması somut durum da değerlendirilerek gerekli
hâllerde yasal temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.
209

OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 162. Ancak bu hakkın ihlâli

sebebiyle açılacak tazminat davasından doğan alacak haczedilebilir, iflâs masasına
girebilir ve icra takibine konu olabilir: ESENYEL HANAZ, s. 44.
210
211

KILIÇOĞLU, s. 7-8.
Ancak kişiliğe ilişkin değerlerin paraya çevrilmesi sonucu küllî halefiyet ilkesi

gereğince bu değerlerle ilişkili olarak mirasçılar dava açabilmektedirler: KAYA,
Elektronik Ortam, s. 32. Amerikan hukukunda tanıtım hakkı (right of publicity) kişinin
resmi ve ismi üzerinde ve kişiyi belirlemeye yarayan her şey üzerindeki hakkıdır.
Kişiliğin ticarî yönüne ilişkin bu hak mirasçılara intikal edebilmektedir. Ancak, kişinin
duygularını ve insan onurunu koruduğu için özel yaşam (mahremiyet) hakkı kişinin
ölümüyle sona ermektedir. Kıta Avrupası ülkelerinde de bu haklar kişiye bağlı
olduğundan üçüncü kişilere devredilemez ve miras bırakılamaz: HELLING, s. 23.
212

KILIÇOĞLU, Basın, s. 7.

213

ESENYEL HANAZ, s. 46.
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Kişilik haklarının bir diğer özelliği ise birden fazla disiplin tarafından korunuyor
olmasıdır. Kişilik hakları anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve medenî hukuk
gibi disiplinlerce korunmaktadır. Hatta uyuşmazlık yabancılık unsuru taşıyorsa kişilik
hakkı koruması milletlerarası özel hukuk kapsamında olacaktır214. Uluslararası
anlaşmalarda kişilik hakkı, ilk olarak devlete karşı korunmuş; ancak, 19. yüzyılda Alman
ve Fransız doktrini tarafından kişilik hakları bireylerin ihlâllerine karşı da koruma altına
alınmıştır215. Aslında bu haklar sahiplerine bir şey yapma yetkisi bahşetmez. Bu haklar
vasıtasıyla üçüncü kişiler tarafından bir kişinin şeref ve haysiyetine karşı bir yazı
yazılması, izni olmaksızın bir kişinin resminin yayınlanması, bir kişinin mahremiyetinin
ihlâl edilmesi gibi davranışlar sınırlanır216.
Kişilik haklarının içeriği devletler arasında farklılık göstermektedir; bazı
devletlerde kişiliğin korunması anayasa ile de güvence altına alınmıştır217. Kişilik
haklarının düzenlenmesine ilişkin Avrupa ve Kuzey Amerika modeli olmak üzere iki
sistemden bahsedebilmek mümkündür218. Avrupa modelinde, kişilik hakları insan
onuruyla ilgili görülmüştür219. Uluslararası yasal sınırları çizen AİHS m. 8’e göre,
“Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına

214

İnternet ortamındaki iş ve işlemlerin çoğu yabancılık unsuru taşımakta veya en azından

yabancılık unsuru taşıma ihtimalleri bulunmaktadır. Bir diğer ifadeyle, internet yoluyla
gerçekleştirilen işlemler tüm dünyada etki doğurabilme potansiyeline sahiptirler:
NILSSON, s. 19.
215

CHENAUX, s.22.

216

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 315.

217

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 322.

218

NILSSON, s. 24.

219

NILSSON, s. 24.
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sahiptir.” Kuzey Amerika modelinde ise insan onurundan ziyade yalnız bırakılma
hakkına büyük önem atfedilmiştir220. ABD’de kişilik hakları bireyin kendi şahsî
bilgilerini kontrol edebilme hakkının bir sonucudur221. Bu sistemde mahremiyet ve
özgürlük iç içedir; bir başka ifadeyle mahremiyet özgürlükten doğmaktadır222.
Sonuç olarak, kişilik haklarının içeriği ve düzenleme şekli devletler arası farklılık
gösterdiğinden, hatta kişilik haklarının aynı hukuk düzeninde birden fazla hukuk
disiplinince ele alınmış olmasından dolayı özellikle yabancılık unsuru taşıyan işlem ve
ilişkilerde çeşitli sorunlar gündeme gelebilmektedir223. Örneğin bu durum milletlerarası
özel hukuk açısından özellikle vasıflandırmayı veya yabancı devlet mahkemelerince
verilmiş ilâmların tanınması ve tenfizini güçleştirebilecektir. Ayrıca kuralların düzenleme
şekline bağlı olarak doğrudan uygulanan kural olup olmadıkları da tartışılabilecektir.

220

Yalnız bırakılma hakkı (right to be left alone), bir kişinin yaşamını barış ve özgürlük

içinde, yani devletin veya bireylerin müdahalelerinden uzak bir şekilde planlamasıdır.
Kişinin mahremiyetine yönelen saldırılar yalnız bırakılma hakkı ve her bireyin
dokunulmaz bir kişiliğe sahip olma hakkını ihlâl etmektedir: YÜKSEL, Mehmet:
“Mahremiyet Hakkına ve Bireysel Özgürlüklere Felsefi Yaklaşımlar”, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 2009, C. 64, S. 1, s. 279.
221

NILSSON, s. 24.

222

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 324.

223

Vasıflandırma ile yabancı devlet mahkemelerince verilmiş kararların tanınması ve

tenfizi çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümlerinde detaylı olarak ele alınacaktır.
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C. Kişilik Haklarının İfade Hürriyeti ile İlişkisi
İfade hürriyeti bir insan hakkı olması sebebiyle demokratik hukuk devletlerinde
tanınmakta ve korunmaktadır224. İfade hürriyeti, insanların görüş, kanaat, düşünce ve
taleplerini başlarına kötü bir şey gelmesi, özellikle kamu otoriteleri tarafından başlarına
kötü bir şey getirtilmesi korkusu taşımadan serbestçe ifade edebilmeleridir225. Kişilerin
haber226, düşünce ve bilgilere serbest bir şekilde erişebilmesi, bunun sonucunda ürettikleri

224

TÜMAY, Murat: “Kişilik Hakları ve Basın Hürriyeti Çatışmasında İfade Hürriyeti

Dengesi”, Anayasa Yargısı Dergisi, 2015, C. 31, S. 1, s. 356.
225

YAYLA,

Atilla:

“İfade

Hürriyeti

Nedir

ve

Niçin

Gereklidir?”,

<http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/50/12-atilla-yayla-ifade-hurriyeti-nedir-venicin-gereklidir.pdf>, (19.05.2019), s. 160.
226

Ahmet Yildirim v. Turkey (AİHM, 3111/10, 18.12.2012) davasına konu uyuşmazlıkta

Google Sites’in yer sağlayıcısı konumunda olduğu ve başvuranın şahsî ve akademik
yazılarını paylaştığı internet sitesi hakkında Atatürk’ün manevî hatırasına hakaret
sebebiyle Denizli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişimin engellenmesi kararı
verilmiştir. Ancak daha sonra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) talebi
üzerine, ihtilâf konusu siteye erişimin engellenmesinin tek yolunun Google Sites’e
erişimin tamamen engellenmesi olduğu gerekçesiyle yer sağlayıcı site olan Google Sites’e
erişim engellenmiştir. AİHS’nin ifade hürriyetine ilişkin 10. maddesindeki “her kimse”
ifadesiyle gerçek ve tüzel kişilerin ifade hürriyeti güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla
ifade hürriyeti hem

haber

içeriklerini

hem de haberlerin

yayın

araçlarını

ilgilendirmektedir. Yayın araçlarına getirilen her türlü tahdit haber alma ve verme
hakkına halel getirmektedir. Söz konusu erişimin engellenmesi tedbirinin Google Sites
üzerindeki tüm sitelere uygulanması AİHS’e aykırı görülmüştür. Kararın orijinal metni
için

bkz.

<https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=00159

düşüncelerden dolayı kınanmamaları ve bu düşünceleri yayabilme hususları ifade
hürriyeti hakkının koruması altındadır227. AY’nın 25. maddesinde tanımlanan düşünce ve
kanaat hürriyeti ile 26. maddesinde güvenceye alınan düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti demokratik toplumun gereklerindendir. Basın özgürlüğü ise, AY’nin 28 ilâ 32.
maddelerinde düzenlenmiş olup, görsel ve yazılı medya araçları ile düşünce ve haberlerin
yayılmasını temin etmektedir228. İfade hürriyeti iç hukukun yanı sıra AİHS’nin 10.
maddesinde

de

düzenlenmiştir229.

Ancak

bu

hak

sınırsız

bir

şekilde

115401&filename=001-115401.pdf&TID=hbpekumwzv>, (30.06.2019), pa. 50. Karara
ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. VAN ENIS, s. 165-167.
227

ESENYEL HANAZ, s. 118.

228

ŞEN, Ersan/YENİCE, Nilüfer: İfade Hürriyetinde Sınırlama ve Güvence Rejimi, B.

1, Ankara 2017, s. 16.
229

AİHS m. 10: “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak,

kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu
olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin
radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel
değildir.”
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kullanılamayacaktır230. Söz konusu hakkın sınırlarından biri de kişilik haklarıdır231.
Hukuk düzenlerinin, çatışan iki değeri aynı anda koruyabilmesi mümkün değildir, bu
değerler arasında tercih yapılmalıdır232.

230

AİHS’nin 10. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre, “görev ve sorumluluklar da

yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda
ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu
düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının
şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin
yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler,
koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tâbi tutulabilir.” Ayrıntılı bilgi için bkz.
KILINÇ, Doğan: “Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnternet Sitelerine Erişimin
Engellenmesi ve İfade Hürriyeti”, GÜHFD, 2010, C. 14, S. 2, s. 433 vd.
231

Mouvement raelien Suisse v. Switzerland (AİHM, 16354/06, 13.07.2012) davasında,

AİHS m. 10(2) hükmü gereğince başvuran derneğin ifade hürriyetinin ihlâl edilmediğine
karar verilmiştir. Bu davada İsviçre yasalarına göre kurulmuş kâr amacı gütmeyen
Raelien Derneği’nin hazırladığı, derneğin internet sitelerini de içeren bir afiş kamuya açık
alanlara asılmıştır. Afiş üzerindeki internet sitesi erişime açıktır ve bu site
yasaklanmamıştır; ancak, afişin çocukların da maruz kalabileceği kamusal alanlarda
yayımlanması İsviçre makamlarınca ahlâka ve kamu düzenine aykırılık sebepleriyle
yasaklanmıştır. Raelien hareket, insan klonlamayı özendiren dinî bir dernektir ve söz
konusu derneğin mensupları, geçmişte çocukların cinsel istismarına ilişkin zararlı
faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. Bu afişlerin yasaklanması AİHS m. 10(2) hükmündeki
suçun önlenmesi, ahlâk ve sağlığın korunması ile üçüncü kişilerin haklarının korunması
amaçlarına ilişkindir. Nitekim dernek tarafından eyleme geçirilen erotik meditasyon
gençlerin cinsel istismarına sebep olmaktadır; bu durum da İsviçre kamu düzenine zarar
61

Bu çatışmayı yöneten iki tür sistem bulunmaktadır233. Avrupa sisteminde, kişilik
hakları veya ifade hürriyeti lehine sistematik bir tercih bulunmamakta ve somut duruma
göre değerlendirme yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle, paylaşılan bilgi, veri veya resimler
genel bir menfaate ilişkinse ifade hürriyeti kişilik haklarının önüne geçecektir. Fakat bu
bilgi, kamuoyu bilgisine katkıda bulunmuyorsa veya kamu menfaatini temsil etmiyorsa
kişilik hakları ifade hürriyetine üstün gelecektir234. Bu dengeleme sürecinde bilginin atıfta

verici niteliktedir. Söz konusu karara göre (pa. 48), AİHS m. 10(2) hükmünde düzenlenen
istisnalar saklı kalmak kaydıyla, ifade hürriyeti sadece önemsiz veya saldırgan olmayan
bilgi ve fikirler için değil; aynı zamanda şaşırtan, inciten veya tedirgin eden bilgi ve
fikirler için de söz konusu olmalıdır. AİHM söz konusu afişlerin yasaklanmasını
Sözleşmeye aykırı bulmamıştır. Karardan da anlaşıldığı üzere ifade hürriyeti temel
haklardan olsa da sınırları söz konusudur. 18.04.1999 tarihli İsviçre Federal
Anayasası(Constitution Fédérale de la Confédération Suisse)’nın 119. maddesi insan
onuru ile özel ve aile yaşamını koruma altına almış ve gen teknolojisi işlemleriyle bu
kişisel değerlerin ihlâl edilemeyeceğini düzenlemiştir. Söz konusu madde insan
klonlamanın da hukuka aykırı olduğunu kaleme almıştır. İsviçre hukuku tarafından
yasaklamaya ilişkin ileri sürülen gerekçeler AİHM tarafından da uygun bulunmuştur.
Kararın

orijinal

metni

için

bkz.

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-112165%22]}>,
(29.06.2019); ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. VAN ENIS, s. 156-157.
232

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 40.

233

NILSSON, s. 25.

234

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 327.
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bulunduğu kişi belirleyici olacaktır; bir diğer ifadeyle, kişinin kamusal bir kişi mi yoksa
özel (alelade) bir kişi mi olduğu bu tercihin yönünü belirleme hususunda yardımcıdır235.
Kuzey Amerika sisteminde ise mahremiyet hakkı ve ifade hürriyeti bireyin
özgürlüğünden doğmaktadır. Fakat Amerikan yasal uygulamalarında ifade hürriyeti
büyük önemi haiz olup, mahremiyet hakkı, şeref ve haysiyet ile resim hakkının önüne
geçmektedir236. ABD Anayasası’nın 1. değişikliğine göre237, “Kongre basın ve ifade
hürriyetini kısıtlayıcı yasa yapamaz.” Amerikan hukuku medyaya kamusal kişileri,
memurları veya ünlüleri eleştirme imkânı vermektedir; ancak, bu durum ABD’de sözlü
iletişim veya yazılı iletişim ile yapılan şeref ve haysiyet ihlâlinin meşru olduğu anlamına
gelmemektedir238. Kamusal kişiler için Amerikan hukuku yalnızca actual malice239 ile
yapılan ifadelere dayanan hakaret iddialarına izin verir240.

235

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 328.

236

NILSSON, s. 25.

237

“Congress shall make no law … abridging the freedom of speech, or of the press….”

First Amendment to the Constitution of the United States America – Freedom of Religion,
Press,

Expression,

15.12.1791.

<https://constitutioncenter.org/interactive-

constitution/amendments/amendment-i>, (19.05.2019).
238

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 326.

239

Gerçeklere aldırış etmeksizin yapılan açıklamalardır. Actual malice’in oluşabilmesi

için yüksek derecede yanlışlık bilinci bulunmalıdır. Davacı, şeref ve haysiyetinin ihlâl
edildiği durumlarda davalının bu ifadenin yanlış olduğunu bildiğini veya yanlış olma
ihtimalini göz ardı ettiğini ispat etmelidir: Masson v. New Yorker Magazine, Inc., 501
U.S.

496

(1991);

karar

metni

için

bkz.

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/501/496/>, (19.05.2019).
240

NILSSON, s. 25.
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Türk hukukunda ise, Avrupa modeli benimsenmiştir.

Yargıtay HGK’nın

kararına241 göre “Hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması
düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun
sonucunda da daha az üstün olan yararın daha çok üstün tutulması gereken yarar
karşısında o olayda ve o an için korumasız kalmasının uygunluğu kabul edilecektir.
Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini
yerine getirirken özellikle yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal
ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki
dengeyi de korumalıdır. Yine basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın
yapmalıdır. O anda ve görünürde var olup da sonradan gerçek olmadığı anlaşılan
olayların yayınından da basın sorumlu tutulmamalıdır.” Sonuç olarak hukukumuzda,
somut olay tüm yönleriyle değerlendirilerek hangi hukukî yararın diğerine üstün

241

Yargıtay HGK, 02.11.2016, E. 2014/4-1184, K. 2016/1012: <www.kazanci.com>,

(19.05.2019).
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tutulacağına karar verilmektedir242. İfade hürriyeti, kamuoyunu aydınlatmanın ötesine
geçerse kişilik hakları, ifade hürriyeti değerinden üstün tutulacaktır243.
II. Kişilik Hakkını Oluşturan Kişisel Değerler
A. Genel Olarak
Kişilik hakkını oluşturan kişisel değerler hakkın kullanımını kolaylaştırmak
maksadıyla çeşitli ayrımlara tâbi tutulsa da Türk ve İsviçre hukuku gibi bazı hukuk
düzenlerinde kişilik hakkı tektir244; başka bir ifadeyle bu kişisel değerlerden herhangi

242

Türk hukukunda da kişinin kamusal bir kişi olup olmamasına göre değerlendirme

yapılmaktadır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. HD’nin 14.09.2017 tarihli ve E.
2017/830, K. 2017/865 sayılı kararına göre (yayımlanmamış karar) , “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne göre; siyasetçilere yönelik eleştirinin sınırı özel kişiler için
olandan daha geniştir ve siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta
incitici eleştirilere de katlanması gerekir. Çünkü siyasetçi zorunlu ve bilinçli olarak eylem
ve davranışlarını gazetecilerin ve vatandaşların kontrolüne açık bırakmakta, kamuoyuna
mal olmuş kişiler hâline gelmeyi bilerek tercih etmektedir.” Yargıtay 4. HD, 26.03.2015
tarihli ve E. 2014/8386, K. 2015/3689 sayılı ilâmında “...davacının siyasi kimliği
sebebiyle normal koşullardan daha ağır eleştiriye açık olması gerektiğinden bu şartlar
altında ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmesini gerektirir demokratik bir toplum için
gereklilik bulunmadığını...” ifade etmiştir: <www.legalbank.net>, (22.09.2020).
243

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 41.

244

Kişilik hakları konusunda iki zıt teori söz konusudur: Çoğulcu teoriye göre kişilik

hakları kişilikle ilgili bazı farklı haklar bütünüdür, isim hakkı, resim hakkı ve hukukun
gelişimiyle eklenebilecek diğer haklar gibi… Monist teoriye göre ise doğrudan doğruya
insanı koruyan genel bir kişilik hakkı söz konusudur. Bu teoriye göre kişinin fiziksel
(maddî) alanı ve manevî alanı korunmaya değerdir. Hukuk sistemimizde monist teori
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birinin ihlâl edilmesi kişilik hakkının ihlâl edildiği anlamına gelmektedir245. Örneğin
TMK’da kişilik hakları kapsamına giren değerler tek tek sayılmamış246 ve kişisel değerler
hususunda karar verme yetkisi yargıya bırakılmıştır247. Denilebilir ki kişilik hakkı
kavramı dinamik bir kavram olup gelişen teknolojik koşullar bu hakkın içeriğine katkıda
bulunabilecektir248.
Doktrinde kişisel değerlere ilişkin çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır; ancak,
Yargıtay’ın benimsediği sınıflandırma fizikî, sosyal ve duygusal kişisel değerler
şeklindedir249. Ancak kişilik haklarını oluşturan kişisel değerler doktrinde maddî ve

benimsenmiş olup genel bir kişilik hakkı kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 313.
245

ESENYEL HANAZ, s. 48.

246

KAYA, Elektronik Ortam, s.33.

247

TÜMERDEM, s. 4-5.

248

Mahiyeti henüz doktrin tarafından netleştirilmemiş olan “unutulma hakkı” bu

kapsamda değerlendirilebilir. Unutulma hakkı, kişi hakkındaki kişisel verilere ilişkin
güncelliğini yitirmiş bilgilerin, zamanla kamusal alandan özel alana geçmesi sebebiyle
erişime açık olan internet ortamından kaldırılması talebidir. Şüphesiz ki unutulma
hakkının ortaya çıkmasına gelişen teknoloji sebep olmuştur. Unutulma hakkının mahiyeti
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Can: İnternet’teki Arama Sonuçlarından
Kişisel Verilerin Kaldırılması Unutulma Hakkı, B. 2, Ankara 2018, s. 54-55; TOK,
Gökhan: İnternette Unutulma Hakkı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020, s. 9-67.
249

Yargıtay 4. HD, 05.12.2018, E. 2016/12541, K. 2018/7636: “Bir kişinin fizikî, sosyal

ve duygusal kişilik değerlerine iradesi dışı saldırma sonucu meydana gelen eksilme ve
kayıplar manevî zararı oluşturur. Bu tür kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya
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manevî kişisel değerler olarak ikiye ayrılmaktadırlar250. Daha önce de belirtildiği gibi
kişilik hakları, yaşam ve fiziksel bütünlük gibi kişinin maddî ve resim, şeref, haysiyet gibi
manevî değerlerinden oluşan şahsî alanını korumayı hedefler251. Kişinin maddî kişisel
değerleri kapsamında yaşam, sağlık ve vücut bütünlüğü ele alınmaktadır. Kişinin manevî
kişisel değerleri ise, özel hayat, şeref ve haysiyet ile hürriyetlerden ibarettir252. İnternet
ortamı fiziksel alanda sonuç doğuran sanal eylemlere olanak tanıdığından manevî kişisel
değerlerin ihlâli daha çok gündeme gelmektedir. Nitekim internet yoluyla yapılan ihlâller
çoğunlukla kişinin manevî varlıklarına yöneliktir253.
B. İnternet Ortamında İhlâli Mümkün Manevî Kişisel Değerler
1. Özel Hayat254
21. yüzyılda internet, sosyal ağlar ve akıllı telefonlar gerçek bir bermuda üçgeni
oluşturmakta ve burada kişilik hakları zarar görmektedir255. Teknolojik ilerlemeler

uğrayan kimse, manevî tazminata hükmedilmesini isteyebilir.”: <www.kazanci.com>,
(01.07.2019).
250

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 29. Ancak doktrinde kişinin maddî varlığına ilişkin

hakları, kişinin manevî varlığına ilişkin hakları ile kişinin meslekî ve ekonomik hakları
gibi bir sınıflandırmaya rastlamak da mümkündür. Çalışmamızda kişinin maddî kişisel
değerleri ve manevî kişisel değerleri şeklinde bir ayrım tercih edilecektir.
251

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 308.

252

KAYA, Elektronik Ortam, s. 34.

253

ESENDAL, Nihan: Basın Yolu İle Kişilik Haklarının İhlali, B. 1, Ankara 2018, s. 76.

254

Kuzey Amerika sisteminde mahremiyet hakkı (right to privacy) ifadesi, Kıta Avrupası

Hukuk sisteminde ise kişilik hakları (rights of personality) ifadesi kullanılmıştır:
BRUGGEMEIER/COLOMBI CIACHI/ O’CALLAGHAN (Ed), s. 569-570.
255

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 312.
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sonucunda kişilerin ses ve görüntülerinin alınması, izlenmeleri, kişisel verilerine
ulaşılması daha kolay hâle gelmiştir. İhlâli kolay hâle gelen bu hakların korunması
AİHS’nin “Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı” başlıklı 8. maddesi256 kapsamındadır.
Karşılaştırmalı hukukta korumanın kapsamı devletler arasında farklılıklar gösterse de
özel hayat koruması mevcuttur. Özel hayatın korunmasına ilişkin hükümler
karşılaştırmalı hukukta anayasalarda, ceza kanunlarında ve/veya medenî kanunlarda
bulunmaktadır257. Türk hukukunda da benzer durum söz konusudur. AY m. 20. hükmüne

256

AİHS m. 8: “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi

hakkına sahiptir.
Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi; ancak müdahalenin yasayla
öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin
ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması
durumunda söz konusu olabilir.”
257

Özel yaşam hakkı Kıta Avrupası ülkelerinin çoğunda korunmaktadır. Alman

hukukunda özel hayatın korunmasına ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır; ancak
özel yaşam hakkı, içtihatlar yoluyla kabul edilmiş olan genel kişilik hakkı (Allgemeines
Persönlichkeitsrechte) kapsamında korunmaktadır: BERGMANN, Susanne: “Publicity
Rights in the United States and Germany: A Comparative Analysis”, Loy. L. A. Ent. L.
Rev., 1999, V. 19, I. 3, s. 479-480. Alman hukukunda genel kişilik hakkı case-by-case
(somut olayın özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle) olarak belirlenmektedir.
Özel yaşamın korunması, insan onurunun korunması, gerçek veya tüzel kişinin
toplumdaki itibarının korunması bu kapsamdadır: CANTERO, Inés/FEINSOHN,
Dana/KIM, Hee-Eun/MAYR, Stefan/RAINSFORD, Edward: “Exploiting Publicity
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göre “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”
Özel hayat hakkı, kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp
davranabildikleri, başka kişilerle hangi yer, zaman ve şartlarda ne ölçüde ilişki
kuracaklarına bizzat kendilerinin karar verebildikleri bir alanı ve bu alan üzerinde sahip
olunan hakkı ifade etmektedir258. Mahremiyet hakkı, kişinin kendiyle ilgili kişisel
olaylarına ve kişisel bilgilerine başkalarının erişimini sınırlayabilmesidir. Bu hakkın
koruma kapsamında kişinin onuru, bağımsızlığı, özgürlüğü ve self determinasyonu
bulunmaktadır259. Yargıtay’a göre ise, özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden

Rights in the EU EIPIN Report”, XIth EIPIN Congress London 26-28 February 2010
Intellectual Property, Privacy and Publicity, s. 11.
1970 tarihli FMK özel yaşam hakkını koruma altına almıştır (m. 9); ancak bu korumanın
kapsamı konusunda bir metod öngörmemiştir. Fransız hâkimleri bu hakkın kapsamını
içtihatlarla belirlemişlerdir. Söz konusu maddeye göre, her birey kişiliğinin korunması
hakkına sahiptir ve hâkimler kişiliğin ihlâline ilişkin saldırıları önleyici tedbirler
alabilirler. Fransız hâkimleri geniş bir kişilik hakkı konseptini haiz olup, kişilik hakları
bir kişiye, rütbesine veya zenginliğine bakılmaksızın bahşedilmiştir. Özel yaşam hakkının
varlığı konusunda da ünlüler ve alelade kişiler arasında bir ayrım söz konusu değildir:
HELLING, s. 39-40; CANTERO/FEINSOHN/KIM/MAYR/RAINSFORD, s. 7-8.
Amerikan hukukunda da özel yaşam hakkı insan onuruyla ilişkili olarak korunmaktadır.
Ancak kişiliğin ticarî boyutuna ilişkin olan tanıtım hakkı ayrı bir hak olarak
değerlendirilmektedir: BERGMANN, s. 482.
258

YÜKSEL, s. 182.

259

FUCHS, Christian: “Towards an Alternative Concept of Privacy”, JICES, 2011, V.

9,

I.

4,

s.

221-222,
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uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı
ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, başka
kişilere istenildiğinde açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin
tamamını içermektedir260.
a. Üç Alan Teorisi261
Özel yaşam hakkının koruma kapsamının belirlenebilmesi için ortak alan, özel
alan ve gizli alan ayrımına gidilmiştir262; ancak, bu alanların sınırlarını kesin olarak
çizmek somut duruma göre güçlük gösterebilmekte veya zamanla bir alana ait olan kişisel
bilgiler bir diğer alan kapsamına girebilmektedir.

<https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/14779961111191039>,
(02.07.2019).
260

Yargıtay 12. CD, 24.02.2014, E. 2013/14391, K. 2014/4498: <www.kazanci.com>,

(02.07.2019).
261

Söz konusu ayrım Alman ve Fransız hukuku gibi Kıta Avrupası hukuk sistemini

benimsemiş hukuk düzenlerinde ve Amerikan hukukunda da mevcuttur: HELLING, s.
53-54.
262

Üç alanı birbirinden ayıran belirleyici kıstas, faaliyetlerin niteliği ve kişinin bu

faaliyetleri paylaşıp paylaşmama konusundaki iradesidir: DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ,
Tufan: Türk Özel Hukuku C. 2, B. 15, İstanbul 2014, s.135; ÖZSUNAY, Ergun: Gerçek
Kişilerin Hukuki Durumu, B. 4, İstanbul 1979, s.126; HELVACI, Serap: Türk ve İsviçre
Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, B. 1, İstanbul 2001, s. 61, [Koruyucu
Davalar].
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aa. Ortak Alan
Ortak yaşam alanı kişinin herkese açık olan alanıdır263. Kişinin sinemaya gitmesi,
konferanslara katılması, spor karşılaşmalarını seyretmesi veya sadece yolda yürümesi
kişinin ortak yaşam alanı kapsamındadır264 Ortak alanda meydana gelen olaylar diğer
kişilerce izlenebilir, paylaşılır ve bilinir olduğundan, bunların gizli kalmasında kişinin
korunmaya değer bir menfaati de bulunmamaktadır. Dolayısıyla ortak alan, kural olarak
özel yaşamın korumasından yararlanamamaktadır265. Ancak ortak alandaki olayın izlenip
ifşa edilmesi hukuka aykırı olmamalıdır266. Kişinin ortak yaşam alanı üçüncü kişilerin
bilgisine açık sayıldığından, herkesin başkalarının genel yaşamını izlemeye ve
öğrenmeye yetkili olduğu kabul edilir267. Kamuya mal olmuş kişilerde özellikle politika,
sanat ve spor adamlarının ortak alanlarının açıklanması kural olarak kişilik haklarına
saldırı mahiyetinde değerlendirilmemektedir268. Ancak AİHM içtihatlarında kamuya mal

263

ESENYEL HANAZ, s. 181.

264

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 31.

265

İMRE, Zahit: Medeni Hukuka Giriş, B. 3, İstanbul 1980, s. 469 vs.

266

KAYA, Elektronik Ortam, s. 44.

267

ÖZSUNAY, s. 128.

268

“Normal bireyler ile kamusal şahıs ya da siyasî kişilik olarak kamusal alanda hareket

eden bireyleri ayırmak yerinde olur. Kamu tarafından tanınmayan bir kişi özel hayat
hakkına ilişkin özel bir korumadan yararlanmayı talep edebilirken, kamu tarafından
tanınan bireyler için böyle bir şey söz konusu değildir. Mesela resmî bir görev yerine
getiren siyasî kişilikler hakkında demokratik toplumdaki bir tartışmaya katkı sunabilecek
olaylardan bahseden bir röportajı, böyle bir görev yerine getirmeyen bir kişinin özel
hayatıyla ilgili detaylar üzerine yapılan bir röportajla bir tutamayız.”: Yargıtay 19. CD,
10.12.2018, E. 2018/7735, K. 2018/13080: <www.kazanci.com>, (02.07.2019).
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olmuş bir kişinin, ortak yaşam alanlarında yani tenha olmayan yerlerde bulunsa dahi,
nerede olduğunu ve nasıl davrandığını bilme konusunda halkın yasal bir menfaati
bulunması gerektiği dile getirilmiştir269.

269

Von Hannover v. Germany, 593200/00, 24.09.2004. Karar metni için bkz.

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61853%22]}>,
(03.07.2019). Başvuran, Prenses Caroline von Hannover, özel hayatıyla ilgili Alman
dergilerinde yayımlanan iki fotoğraf üzerine, seri hâlinde yayımlanan bu fotoğrafların
daha fazla yayımlanmasını engelleyen bir tedbir kararı almak amacıyla Alman
mahkemelerine başvurmuştur. Söz konusu fotoğrafların yayımlanmasının özel hayatına
saygı hakkı ile kendi görüntüsü üzerindeki haklarını ihlâl ettiğini ileri sürmüştür.
Fotoğraflara ilişkin olarak Alman mahkemeleri nezdinde yargılamalar başlatılmıştır.
Bunların sonucunda, başvuranın talebini reddeden kararlar verilmiştir. Başvuran, AİHM
nezdinde söz konusu kararların özel hayatına saygı hakkını ihlâl ettiğini ileri sürmüştür.
Mahkeme, başvuranın özel yaşam hakkının Alman mahkemelerince ihlâl edildiği
sonucuna varmıştır. Mahkemeye göre, bir kamu menfaati bulunsa dahi kamuya mal
olmuş kişinin fotoğraflarının yayımlanmasında dergilerin ticarî menfaati bulunmaktadır.
Bu menfaatler başvuranın özel hayatının etkin bir şekilde korunmasını temin etmelidir,
p. 77: TBB Panel, Özel Yaşamın Gizliliği, 18.10.2008, B. 1, Ankara 2009, s. 49;
CHAPPUIS, Christine/FOËX, Bénédict/GRAZIANO, Thomas Kadner (éditeurs):
L’harmonisation Internationale du Droit, Schulthess Médias Juridiques, Bâle 2007, par
Mounier, Carole: “Harmonisation du Droit par la Jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de L’Homme: La Protection de la Vie Privée Face à la Presse”,
s. 134, ss. 127-145.
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bb. Özel Alan
Kişinin özel alanı, ortak yaşam alanında gerçekleşmeyen, yalnızca ailesi ve yakın
arkadaşları ile paylaştığı ve bu kişiler dışındaki kişilerce bilinmesini istemediği hayat
alanıdır270. Bu alanda gerçekleşen olaylar herkes tarafından bilinebilir ve gözlenebilir
değildirler. Özel alana girme hakkı veren yakınlık, birlikte oturma, birlikte çalışma gibi
değişik sebeplere dayanabilmektedir271. Üçüncü kişiler tarafından özel alana dâhil
olayların gizlice izlenmesi, ses ve/veya görüntü kaydı yapılması, e-postalarının okunması,
telefonlarının dinlenmesi gibi yöntemlerle öğrenilip başkalarına aktarılması özel hayatın
gizliliğini ihlâl etmektedir272. Kişi, özel hayatını paylaştığı kişilerin dedikodu amacıyla
başkalarına yayma ihtimalini her zaman öngörebilmektedir. Bu sebeple kişinin paylaştığı
bilgilerin üçüncü kişilere aktarılması hukuka aykırılık taşımayacaktır; ancak, bu kişinin
internet vasıtasıyla söz konusu bilgileri kitlelere yayması hukuka aykırıdır.
cc. Gizli Alan
Kişinin yalnız kalma hakkının bir uzantısı olan gizli alan, kişinin diğer kişilerce
bilinmesini istemediği, yalnızca kendisinde saklı tutmayı arzu ettiği hayat alanlarından
ibarettir273. Gizli alan da özel yaşamın bir parçası olarak kişilik haklarının koruması
kapsamındadır274 Gizli yaşam alanı, kişinin duygusal ve cinsel yaşamının, aile
ilişkilerinin ifşasını, haberleşmenin gizliliğinin ihlâlini, bir kimsenin özel hayatını
casuslukla öğrenmeyi, meslekî sırlara nüfuz etmeyi yasaklar275.

270

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 31.

271

TÜMERDEM, s. 15.

272

KAYA, Elektronik Ortam, s. 45.

273

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 32.

274

TÜMERDEM, s. 17; HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 121.

275

HELVACI, Koruyucu Davalar, s. 62-63.
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Gizli hayat alanındaki olayları kişi arzu ederse, istediği ölçüde istediği kişilerle
paylaşabilecektir. Bu paylaşım, olayın gizli alandan çıkması ve ortak alana dâhil olması
anlamına gelmemektedir. Kişinin rızası olmaksızın bu alana girilemez, bu alan hakkında
araştırma yapılamaz ve araştırma sonuçları üçüncü kişilere açıklanamaz276.
Gizli alan ve özel alanın kesin sınırlarla ayrılması oldukça güçtür. Özel alana dâhil
bir olay veya bilgiyi kişi yakınlarıyla paylaştığında bu olay veya bilginin üçüncü kişilere
iletilebileceği öngörüsüne sahiptir; ancak gizli alana dâhil olay ve bilgiler, güvenilen

276

KAYA, Elektronik Ortam, s. 47. Alman hukukunda sanat özgürlüğü ve kişilik

haklarının çatışması kapsamında tartışılmış olan Esra davasında (13.06.2007 tarihli
Alman Anayasa Mahkemesi kararı, 1 BvR 1783/05, kararın orijinal metni için bkz.
<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2007/06/rs
20070613_1bvr178305.html>, (19.05.2020), yazar Maxim Biller’in, birinci tekil şahıs
ağzından kaleme aldığı Esra adlı biyografik romanında eski kız arkadaşı Esra hakkında
bilgilere yer vermesiyle ilgilidir. Bu bilgiler kişinin özel ve gizli alanına ilişkin bilgilerdir.
Alman hukukunda edebî eserlerin kurgusallığı karinesi kabul edilmiş olsa da, söz konusu
kitapta yazar Biller’in Esra ve annesi hakkında sunmuş olduğu detaylar ve anlatım şekli
bu karineyi çürütme hususunda mahkemelerce yeterli görülmüştür. İlk derece
mahkemesince kitabın yayından kaldırılmasına karar verilmiştir. Münih Eyalet
Mahkemesi, kişilik hakkını ihlâl eden ifadelerin çıkarılması suretiyle yayında
kalabileceğine hükmetmiştir; ancak Alman Federal Temyiz Mahkemesi ve Anayasa
Mahkemesi kitabın yayından kaldırılması gerektiği kanaatine varmıştır: ROSLER,
Hannes: “Dignitarian Posthumous Personality Rights- An Analysis of U.S. and German
Constitutional and Tort Law”, BJIL, 2008, V. 26, I. 1, s. 200; PARLAK BÖRÜ, Şafak:
“Esra Kararı Işığında Bir Hassas Denge Değerlendirmesi: Kişilik Haklarının Korunması
vs. Sanat Özgürlüğü”, İnÜHFD, 2017, C. 8, S. 2, s. 273-274 [Esra Kararı].
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kişilerle paylaşıldığında dahi üçüncü kişilere aktarılmaması talebi ve iradesi söz
konusudur277. Bir olayın gizli alana dâhil olabilmesi için olayın herkes tarafından
bilinebilir veya izlenebilir olmaması ve kişinin bu olayı saklama iradesinin bulunması
gerekmektedir278.
Gizli alanın korunması kapsamında şüphesiz kamuya mal olmuş kişiler de
bulunmaktadır279; bu kişilerin tanınmalarına sebep olan politika, sanat, spor gibi
faaliyetleri dışındaki özel ve gizli alanlarına rıza dışı müdahale edilemez280.
Daha önce de ifade edildiği gibi bu alanların sınırlarını tespit etmek güçtür, her
somut olaya göre değerlendirme yapmak gerekmektedir. Yaşam alanlarının olaya, kişiye

277

KILIÇOĞLU, Basın, s. 87-88.

278

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 32.

279

Yargıtay, evli bir sanatçının sevgilisi ile telefon görüşmelerinin gizlice kaydedilip

yayınlanması üzerine açılan manevî tazminat davasına ilişkin kararında, “…yayında yer
alan sözler, iki kişi arasında son derece gizli kalması ve o kişilerin özel yaşam alanı ile
ilgili bulunan, sözler olduğu görüldüğü gibi, sözler bu içerikte olmasa bile, bir kişinin
telefonunun dinlenmesi veya dinlenen telefondaki görüşmelerin yayınlanması, başlı
başına özel yaşama ve hatta son derece gizli kalması gereken yaşamın gizliliğine saldırı
teşkil eder. Kişi toplum tarafından bilinen anonim bir kişi olsa dahi özel yaşam hiçbir
şekilde açıklanamaz. Hatta hiç kimsenin telefonu da dinlenemez…” ifadelerine yer
vermiştir. Yargıtay 4. HD, 12.10.2000, E. 2000/5520, K. 2000/8659: KAYA, Elektronik
Ortam, s. 48, dn. 128’den naklen. Kişinin gizli alanına bu şekilde müdahale şeref ve
haysiyete de müdahale anlamına gelmektedir. Çoğu zaman somut olayda manevî kişisel
değerlerden birden fazlasının ihlâli söz konusu olmaktadır.
280

HELVACI, Koruyucu Davalar, s. 66; ÖZTAN, Bilge: Şahsın Hukuku, B. 7, Ankara

1997, s. 136.
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veya kişilerin davranışlarına göre daralması veya genişlemesi sonucu özel alana ait
bilgiler, ortak yaşam alanına dâhil olabilecektir281.
b. Kişisel Veriler282
Kişisel veri, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişiyle ilgili olabilecek veya
kişinin belirlenmesine yarayacak her türlü bilgidir283. Başka bir ifadeyle kişisel veri,
sahibinin rızası veya bilgisi dışında başkaları tarafından erişimine, kullanımına,
çoğaltılmasına veya benzeri şekillerde işletilmesine olanak tanınmayan belirli veya

281

Bir kişinin özel veya gizli alana ait bilgilerini kendi rızası ile basına servis etmesi

durumunda ortak yaşam alanına geçiş söz konusu olmaktadır: ESENYEL HANAZ, s.
182-183.
282

Kişisel veriler başlı başına bir çalışma konusu teşkil edebilecek nitelikte olmasından

ötürü çalışmamızda kişisel veriler yalnızca kişilik haklarının ihlâli kapsamında ele
alınacaktır.
283

MILARD, Cristopher/HON, W. Kuan: “Defining “Personal Data” in E- Social

Science”, Information, Communication and Society, 2012, V. 15, I. 1, s. 68. Bu tanım
ulusal ve uluslararası belgelerde de benimsenmiştir. Örneğin, 24.03.2016 tarihli ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun (RG, 07.04.2016, S. 29677)
tanımlar başlıklı 3. maddesine göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Benzer tanım için bkz. Regulation
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation, Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü- GDPR) m. 4(1). GDPR’nin
orijinal

metni

için

bkz.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR>, (06.07.2019).
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belirlenebilir mahiyetteki her türlü kişisel bilgidir284. Ad, resim ve ses gibi kişiyi
belirlemeye yarayan kişisel değerler aynı zamanda kişisel veri niteliği taşımaktadırlar.
Kişinin e-posta adresi veya whatsApp yazışmaları285 da kişisel verilerindendir. Dinî
inancı, felsefi görüşü, sağlık durumuna ilişkin verileri, sendika üyelikleri, banka hesapları
ile ticarî ve müşteri sırları da kişinin kişisel verileri arasındadır286. İnternet vasıtasıyla
kişisel verilerin kamusal alana kolayca aktarılabilmesi kişiler açısından tehlike arz

284

KÜZECİ, Elif: Kişisel Verilerin Korunması, B. 1, Ankara 2010, s. 9.

285

Yargıtay 9. HD’nin 10.01.2019 tarihli ve E. 2018/10718, K. 2019/559 sayılı kararında

işçilerin whatsApp grubundaki iletişimlerinin kişisel veri kapsamında değerlendirilmesi
gerektiği hükme bağlanmıştır: <www.kazanci.com>, (06.07.2019).
286

KAYA, Elektronik Ortam, s. 56. GDPR’de özel nitelikli kişisel veri kavramına yer

verilmiş; 9. maddede bu verilerin işlenmesi usûlü ele alınmıştır. GDPR’ye göre ırk, etnik
köken, siyasî görüş, dinî veya felsefi inançlar ya da sendika üyeliğine dair bilgiler, bir
gerçek kişinin kimliğinin teşhisinin yapılması amacıyla genetik veriler, biyometrik
veriler, sağlıkla ilgili veriler ve son olarak cinsel yaşam ve eğilime ilişkin veriler özel
kategorideki kişisel verilerdir. KVKK da bu verilerin işlenme şartlarını düzenlenmiştir.
KVKK’nın 6. maddesine göre, “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” Bu verilerin ortak özelliği
ayrımcılığa sebebiyet verebilme ihtimallerinin bulunmasıdır. 26.09.2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun (RG, 12.10.2004, S. 25611) 135. maddesi de kişisel
verilerin kaydedilmesini cezalandırmaktadır. Anılan maddenin ikinci fıkrası özel nitelikli
kişisel verilerin kaydedilmesi durumunda cezanın artırılması gerektiğini düzenlemiştir.
Kılık kıyafet dışındaki tüm veriler KVKK ile uyumludur.
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etmektedir287. Kişisel verilerin korunması AİHM tarafından AİHS m. 8 kapsamında
değerlendirilmiştir288.
Hukukumuzda kişisel veriler, AY’nin 20. maddesine 2010 yılında eklenen son
fıkra ile güvence altına alınmıştır289. Haberleşme hürriyetine ilişkin 22. madde de kişisel
verilerin korunmasına ilişkindir. Daha önce de belirtildiği üzere e-posta içerikleri,
whatsApp yazışmaları, kişinin haberleşme trafik bilgileri kişisel verilerinden olup,
korunma ihtiyacı açıktır. Kişisel verilerin korunması özel hayatın gizliliği kapsamında ele

287

CASTETS-RENARD, Céline: Droit de l’Internet: Droit Français et Européen, 2ème

éd., 2012, s.9.
288
289

SAVIN, Andrej: EU Internet Law, 2nd ed., Cheltenham 2016, s. 266-267.
AY m. 20/3 hükmü şu şekildedir: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”
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alınmaktadır290. Bu iki hakkın temel çıkış noktaları örtüşmektedir291. Ad, resim, dini
inanç, felsefî görüş, cinsel yaşam ve tercihler gibi kişisel değerler hem kişisel veri hem

290

Yargıtay HGK’nın 06.11.2018 tarihli ve E. 2017/4-1340, K. 2018/1622 sayılı

kararında kişisel veriler özel hayat ile bağlantılı olarak şu şekilde ele alınmıştır: “Dava,
basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevî tazminat istemine ilişkindir.
Haber içeriğinde davacının rızası dışında yer verilen doğum yeri, doğum tarihi ve baba
ismi, vatandaşlık durumu ve dini inancı kişisel veri niteliğindedir. İlgili verinin kamu
hayatında oynadığı önemli rol ve halkın ilgili veriye yönelik yoğun ilgisi şeklinde, üstün
bir kamu yararını ortaya koyan özel sebepler bulunmadığına göre gazete
haberinde kişisel veriler açık bir şekilde yer almamalıdır. Bu durumda dava konusu
haberin AİHM içtihatları karşısında basın özgürlüğü kapsamında kalmadığı,
davacının kişisel verilerine rızası dışında yer verilerek davacının özel hayatının
gizliliğinin ihlâl edildiği, davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı kabul
edilmelidir. O hâlde, davacının kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak habere konu
edildiğini, dini inancının birden çok kez vurgulandığını, haberin basın özgürlüğü sınırları
içinde kalmadığını, özel hayatı ile din ve vicdan hürriyetinin ihlâl edildiğini, davacı
yönünden manevî tazminat koşullarının gerçekleştiğini kabul eden direnme kararı
yerindedir. Önümüze gelen sorunun temelinde kişisel verilerin ve dolayısıyla özel hayatın
korunması ile basın özgürlüğünün birbiri karşısındaki sınırlarının belirlenmesi
yatmaktadır. Sorunun çözümünde dikkat edilmesi gereken husus ise, basın özgürlüğü ile
bireyin özel hayatı kapsamında kalan kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı
arasında adil bir dengenin kurulması gerekliliğidir. Bu adil dengenin tespiti için
yayınlanan haberin kamu yararı içeren tartışmalara bir katkısının olup olmadığının
değerlendirilmesi gerekmektedir…” Karar metni için bkz. <www.kazanci.com>,
(07.07.2019).
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de özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu kişisel değerlerin
rıza dışı ele geçirilmesi, aktarılması veya başkalarına duyurulması, kişisel verilerin
güvenliğinin ihlâli mahiyetinde kişilik hakkı ihlâli olacaktır292.
c. Unutulma Hakkı293
Gelişen teknoloji, sınırları belirsiz bir dijital hafıza yaratmıştır294. İnternet,
unutulmaya engel olan dev bir hafızaya sahip olup, yıllar önceki olay ve bilgiler dahi bu
dev hafızada kayıtlıdır. İlk defa Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından ele
alınan Google Spain SL, Google Inc v Agencia Española de Protección de Datos, Mario

291

YAVUZ, s. 55.

292

KAYA, Elektronik Ortam, s. 56.

293

Unutulma hakkı, mahiyeti tartışmalı olan bir hak olup, doktrinde bu hakkın bağımsız

bir insan hakkı ve özel hayatın gizliliğinin ve/veya kişisel verilerin bir parçası olduğuna
ilişkin görüşler mevcuttur. Çalışmamızda unutulma hakkı özel hayatın gizliliği
kapsamında ele alınacaktır. Unutulma hakkının yeni bir hak olmadığına ilişkin bkz.
SOYSAL, Tamer: “Unutulma Hakkının Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü
Çerçevesinde İncelenmesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2019, C. 7, S. 13, s. 339422 [Veri Koruma].
294

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak dijital hafızanın zararlı

yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla Snapchat gibi, sadece 24 saat görülebilir
gönderiler veya 1-10 saniye arasında görüntülenebilen alıcının sunucusunda
depolanamayan içeriklerden ibaret uygulamalar öne sürülmüştür; ancak snapchat’teki
verilerin de dijital hafızada depolandığı iddiaları göz önünde bulundurulduğunda bunun
bir çözüm olmadığı görülmektedir: YAVUZ, s. 28.
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Costeja González (2014) davasında295 gündeme gelen unutulma hakkı296, dijital
hafızadaki kamusal alana ait bilgilerin zamanla kişinin özel alanına dâhil olması
sonucu297, kişinin bu özel alanına ait bilginin üçüncü kişilerce öğrenilmesinin önüne
geçebilmek amacıyla dijital hafızadaki verilerin silinmesini talep edebilmesine olanak
tanımaktadır. Anılan kararda, 2010’da İspanyol Avukat GONZÁLEZ’in ismiyle arama
motoru Google üzerinden arama yapıldığında 1998 yılında sosyal güvenliğe ilişkin
borçlarını ödemediği gerekçesiyle haczedilen mallarının müzayede ile satışına ilişkin iki
sayfalık bir sonuca ulaşılmaktadır298. GONZÁLEZ menşe haberin bulunduğu site olan La
Vanguardia’nın editöründen, üzerinden uzun yıllar geçmiş olan olaya ilişkin kişisel
verilerinin kaldırılmasına yönelik talepte bulunmuştur. Aynı zamanda Google İspanya ve
Google Inc.’den kişisel verilerine ilişkin bu haberin arama sonuçlarında gösterilmemesini
talep etmiştir. Ancak İspanyol Veri Koruma Makamı (Spanish Data Protection Agency,
AEPD), La Vanguardia’ya karşı olan bu talebi, söz konusu bilgilerin yayımlanmasının
İspanyol Çalışma Bakanlığı tarafından emredildiği ve dolayısıyla bu yayımın yasal
olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Bununla birlikte AEPD, Google İspanya ve Google Inc.
aleyhine kişiyle ilgili bu olayın arama motorlarından kaldırılmasına ve erişiminin

295

C-131/12, 13.05.2014, Cour de Justice de L’Union Européenne. Karar metni için bkz.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12&language=FR>, (06.07.2019).
296

VAN DEN BULCK, Paul: “Arrêt Google Spain: l’étendue du Droit à l’Oubli”,

J.D.E, 2014, N. 211, s. 289.
297
298

ESENYEL HANAZ, s. 186.
Karar hakkındaki eleştiriler için bkz. BENABOU, Valérie Laure/ROCHFELD,

Judith: “Acte I, Le Moteurs de Recherche Maîtres ou Esclaves du Droit à l’oubli
Numérique (CJUE, 13 Mai 2014)”, Recueil Dalloz, hebdomadaire, 10.07.2014, N.
25/7606, s. 1476-1481.
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kısıtlanmasına hükmetmiştir. AEPD, menşe site La Vanguardia’ya karşı böyle bir talepte
bulunmamıştır. Google, bu kararın iptaline ilişkin dava açmış, davayı görmekte olan
İspanyol Mahkemesi de olayı ABAD’a taşımıştır. ABAD, AİHS m. 8 kapsamında özel
hayatın gizliliği ve kişisel veriler kapsamında bir değerlendirme yapmıştır299. Arama
motorlarının yaptığı dizinleme işleminin “veri işleme” kapsamında olup olmadığı
değerlendirilmiştir300. ABAD, unutulma hakkının arama motoru operatörlerinden talep
edilebileceğine hükmetmiştir. Bunun üzerine Google Inc. da Avrupa’nın ihtarlarına
uymak amacıyla unutulma hakkı talepleri için çevrim içi bir uygulama formu gündeme
getirmiştir301.

299
300

BENABOU/ROCHFELD, s. 1477; VAN DEN BULCK, s. 290.
Söz konusu kararda arama motorlarının veri işlemeye ilişkin sorumluluğu

değerlendirilmiştir. ABAD, arama motorlarının veri işlemesi yaptığını ve bu sebeple
içeriğin kaldırılması konusunda sorumlu sayıldıkları kanaatine varmıştır. Bunun üzerine
unutulma hakkının muhatabının kim olduğu tartışılmıştır. Mahkeme unutulma hakkının
muhatabının arama motorları olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla güncel olmayan,
ilgisiz, aşırı bilgileri içeren linklerin doğru olsalar dahi kişilerin talebiyle, menfaatler
değerlendirmesi yapıldıktan sonra arama motoru sonuçlarından kaldırılması gerektiği
sonucuna varılmıştır: C-131/12, 13.05.2014, Cour de Justice de L’Union Européenne, pa.
86.
301

Form

için

bkz.

<https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-

request?complaint_type=rtbf&hl=fr&rd=1>, (08.07.2019). Formun ilk sorusu doğum
yerine ilişkindir. Seçilebilecek devletler yalnızca AB üyesi devletler olup Türkiye bu
devletler arasında değildir. Bu form üzerine unutulma hakkına ilişkin çok sayıda
başvuruda bulunulmuştur: MARTIAL-BRAZ, Nathalie/ROCHFELD, Judith: “Acte
II, Le Droit à l’Oubli Numérique, l’éléphant et la vie privée”, Recueil Dalloz,
82

Unutulma hakkı, kişiye kendisiyle ilgili bilinçli veya bilinçsizce internet ortamına
konmuş verilerin arama motorları sonuçlarından silinmesi hakkı bahşeder302. Bir kişinin
geçmişte yaşadığı tatsız olayların veya artık desteklemediği fikirlerinin, eski yaşam
tarzının dijital hafızada bulunması ve her isteyenin istediği vakit bu bilgilere ulaşabilmesi
o kişinin özel hayatını, şeref ve haysiyetini, sosyal ve ekonomik özgürlüğünü, manevî
varlığını, geleceğini yani kişilik hakkını zedeleyebilecektir303. Dijital çağda temel
mahremiyet hakkı veri korumaya ilişkindir304. Unutulma hakkı özü itibarıyla, kişisel

hebdomadaire,

10

Juillet

2014,

N.

25/7606,

s.

1481;

GIDRON,

Tamar/VOLOVELSKY, Uri: “The Right to be Forgotten-The Israeli Version”, CLSR,
2018, V. 34, s. 825. 29.07.2020 tarihli ve 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (RG, 31.07.2020, S. 31202) ile
5651 sayılı Kanunun 9. maddesine 10. fıkra olarak eklenen madde unutulma hakkını
düzenlemektedir. Buna göre, “internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik
hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu
madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar
verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı
gösterilir.” 7253 sayılı düzenleme ile bu kararı yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim
sağlayıcıların sorumlularının adlî para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.
302
303

MARTIAL- BRAZ/ROCHFELD, s. 1481.
AKKURT, Sinan Sami: “17.06.2015 Tarih, E. 2014/4-56, K. 2015/1679 Sayılı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde “Unutulma
Hakkı””, AÜHFD, 2016, C. 65, S. 4, s. 2606-2607 [Unutulma Hakkı].
304

PESCHKE, Lutz: “ The Wen Never Forgets!”: Aspects of Right to Be Forgotten”,

GÜHFD, 2015, C. 19, S. 1, s. 155.
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verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği ile yakın ilişkilidir305. Unutulma hakkı
kişilerin manevî varlıklarını geliştirmelerine bir fırsat vermek açısından devletin pozitif
yükümlülüğünün bir sonucudur306.

305

AKKURT, Unutulma Hakkı, s. 2614. Yargıtay HGK’nin 17.06.2015 tarihli ve E.

2014/4-56, K. 2015/1679 sayılı kararında Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından sözlü ve
fiziksel tacize uğrayan mağdur zabıt kâtibi Z.’nin adının açık bir şekilde “YorumluUygulamalı Türk Ceza Kanunu” adlı eserde yayımlanması üzerine mağdurun özel
hayatının ihlâl edildiğine hükmedilmiştir. Söz konusu kararda unutulma hakkı geniş
yorumlanmıştır. Bir başka ifadeyle unutulma hakkı sadece dijital alanla sınırlı
tutulmamıştır. Dolayısıyla söz konusu kararda kamunun kolayca erişebileceği yerdeki
kişisel veriler de unutulma hakkı kapsamında ele alınmıştır. Karar metni için bkz.
<www.kazanci.com>, (08.07.2019). Karar hakkında bkz. KÜPELİ, Ceren: “Şiddet
Mağduru Kadınların Unutulma Hakkı”, MÜHF-HAD, 2016, C. 22, S. 1, s. 234.
306

Yargıtay 19. CD, 10.12.2018, E. 2018/7735, K. 2018/13080: <www.kazanci.com>,

(08.07.2019).
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Unutulma hakkının yorumlanmasında307 somut bir şekilde karşılıklı menfaatlerin
değerlendirilmesi gerekmektedir308’ 309. Kişisel veriler310 ve özel hayatın gizliliği ile bilgi
ve ifade hürriyeti311 arasında somut olaya göre değerlendirme yapılmalıdır312.

307

Yasal sistemlere bağlı olarak, unutulma hakkına konu olduğu ileri sürülen olay veya

bilginin yayımının kamu menfaatine hizmet edip etmediğini tespit edebilmek için üç
faktöre bakılmaktadır. Bunlar, işlenen suçun ciddiyeti, suçun işlenmesinden sonra geçen
zaman ve güncel gelişmelerin geçmiş suçun yayımlanmasını gerektirip gerektirmediği
hususlarıdır. Örneğin, üç yıl önce pedofili sebebiyle yargılanmış ve hükmü kesinleşmiş
birinin isminin ve fotoğraflarının yüksek tirajlı bir dergide yayımlanmasından bir süre
sonra kişi cezaevinden çıkmıştır. Bu kişinin bir çocuk yurdunda çalışması söz konusu ise
bu yayımda kamu menfaati gündeme gelecektir: BRUGGEMEIER/COLOMBI
CIACHI/O’CALLAGHAN, s. 203.
308

AYM’nin 2014/4141 no’lu başvuruya dair 04.10.2017 tarihli kararının 24. paragrafı

şu şekildedir: “mahkeme; unutulma hakkının internet üzerindeki her türlü haber ve yazı
yönünden uygulanmasını beklemenin mümkün olmadığını, özellikle basın özgürlüğü
temelinde gazete arşivinin araştırmacılar, hukukçular veya tarihçiler için önem taşıyan
veriler olduğunu belirtmiştir. Unutulma hakkı, internet ortamında haber arşivini koruma
altına alan basın özgürlüğünün ve halkın haber ve fikirlere ulaşma özgürlüğünün özüne
dokunmayacak ve aynı zamanda hak sahibinin çıkarlarını koruyacak şekilde
kullanılmalıdır. Mahkeme, internet ortamındaki bir haber veya yazının unutulma hakkı
kapsamında internetten çıkarılabilmesi için yayının içeriği, yayında kaldığı süre,
güncelliğini yitirme, tarihsel bir veri olarak kabul edilememe, kamu yararına katkısı
(toplumsal açıdan haberin değeri, haberin geleceğe ışık tutan niteliği), haber veya yazıya
konu kişinin siyasetçi veya ünlü olup olmadığı, haber veya yazının konusu, bu bağlamda
haber ya da yazının olgusal gerçekler veya değer yargısı içerip içermediği, halkın ilgili
85

veriye yönelik ilgisi gibi hususların somut olay açısından incelenmesi gerekliliğini ortaya
koymuştur.”

Karar

metni

için

bkz.

<https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Basvurular/tr/pdf/2014-4141.pdf>,
(06.05.2020).
309

Unutulma hakkına ilişkin haklı eleştirilere maruz kalan Korkuteli Sulh Ceza

Hâkimliği’nin 13.08.2020 tarihli ve 2020/344 sayılı kararında, cinsel saldırı suçundan
yirmi iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan millî güreşçi R. Ç. ile ilgili haberlere erişim
engeli getirilmiştir. 2008 yılında cinsel saldırı suçunu işleyen R. Ç., unutulma hakkı
talebini vasisi aracılığıyla, kendisi cezaevindeyken talep etmiştir. Dolayısıyla olay
güncelliğini korumaktadır. Fail millî güreşçidir ve söz konusu cinsel saldırı eyleminin
internet ortamında bulunması hususunda kamusal yarar söz konusudur. Tecavüz ve kadın
cinayetlerinin sıklıkla yaşandığı bu günlerde cinsel saldırı suçundan ceza almış ve
hâlihazırda cezasını çekmekte olan fail lehine unutulma hakkının kullandırılmış olması
kanaatimizce

isabetsizdir.

Karara

ilişkin

haberler

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53852467>,

için

bkz.

(22.09.2020);

<
<

https://www.t24.com.tr/haber/tecavuzden-hukum-giyen-milli-guresci-recep-cakirbasvurdu-hakkindaki-haberlere-unutulma-hakki-gerekcesiyle-erisimengellendi,897725>, (22.09.2020).
310

Unutulma hakkı, 95/46/EC sayılı Yönergenin yerini almış olan ve 25.05.2018

tarihinden itibaren tam etkilerini doğurmaya başlayan GDPR’nin 17. maddesinde silinme
hakkı (right to erasure- right to be forfotten) başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre
veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin fazla gecikmeden silinmesini denetleyiciden
talep etme hakkına sahiptir ve denetleyici, kişisel verilerin yasaya aykırı işlenmesi, kişisel
verilerin toplanma veya işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli olmaması, veri
sahibinin işlemeye rızasının bulunmaması veya veri işleme faaliyetine ilişkin yasal bir
86

gerekçe bulunmaması ve işleme faaliyetine ilişkin baskın gelen yasal bir dayanağın
bulunmaması durumlarında kişisel verileri fazla gecikmeksizin silme yükümlülüğü
altındadır.
Söz konusu maddenin 3. fıkrasında ise, unutulma hakkının uygulanmasına ilişkin
istisnalara yer verilmiştir. Bunlar, ifade ve bilgi edinme hakkının kullanılması ve kamu
yararı gibi istisnalardır: <https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/>, (15.05.2020); AB Bakanlığı
Türkçe

çevirisi

için

bkz:

<https://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/wp-

content/uploads/2017/09/GDPR-T%C3%BCrk%C3%A7e-%C3%87eviri-ABBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf>, (15.05.2020); AKINCI, Ayşe Nur: Avrupa
Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku
Bakımından Değerlendirilmesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Çalışma Raporu-6, N. 2968,
2017, s. 19-20; GIDRON/VOLOVELSKY, s. 825.
311

AYM haber ve fikirlerin iletilmesinde önemli bir görev üstlenen internetin, AY’nin

26. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğünün güvencesi altında olması gerektiğine
hükmetmiştir: Yaman Akdeniz ve diğerleri, Başvuru No: 2014/3986, 02.04.2014. Karar
metni için bkz. <http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/472bbf6ece2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsOnly=False>, (06.05.2020).
312

MARTIAL-BRAZ/ROCHFELD, s. 1482.
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2. Şeref ve Haysiyet313
Şeref ve haysiyet kavramı, kişiye toplum tarafından verilen manevî değerlerin
tamamıdır314. Dolayısıyla şeref ve haysiyete saldırı hâllerinde, kişinin toplum tarafından

313

Amerikan hukukunda şeref ve haysiyet ihlâline ilişkin haksız fiiller defamation başlığı

altında özel olarak düzenlenmiştir. Defamation, sözlü (slander) veya yazılı (libel) bir
şekilde bir kişi hakkında kötü veya yanlış ifadelerin sarfedilmesi suretiyle bu kişinin
itibarının

zedelenmesidir:

“Defamation”,

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/defamation>,
(17.04.2020); ÖZDEN MERHACI, Selin: “Common Law Haksız Fiiller Hukukuna
Genel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Fiiller”, Ankara Barosu Dergisi, 2012, S. 4,
s. 181. Amerikan Hukuk Enstitüsü ve hukuk uzmanları tarafından mülkiyet, sözleşme,
haksız fiil gibi hukukun temel alanlarında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler,
açıklamalar ve emsal mahkeme kararlarını içeren, ciltler hâlinde toplanan ve bağlayıcı
olmayan hukuk eserine Restatement adı verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. AYGÜN,
Mesut: “ABD Kanunlar İhtilâfı Hukukuna Kuramsal ve Metodolojik Bir Bakış: Çeşitli
Teori ve Metotlar II. Restatement ve Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk”, GÜHFD, 2016,
C. 20, S. 2, s. 141, dn. 53 [ABD]. Restatement Second of Torts’un § 559. hükmüne göre,
defamation, bir kişinin itibarını toplum nezdinde zedeleyen veya bu kişiyle ilişkiler kuran
üçüncü kişilerin bu ilişkilerden caymasına sebep olan ifadelerdir. Ancak Türk hukukunda
defamation ifadesinin karşılığı konusunda yeknesaklık bulunmamaktadır. Örneğin
DARAĞAN “haysiyet” ifadesini kullanmıştır: DARDAĞAN, Esra: “Milletlerarası
Yargı Yetkisi Kurallarının Sanal Ortama Uygulanması: Amerikan Hukukuna Bakış”,
KÜHFD, 2005, S. 4, s. 101 [Amerikan Hukuku]. İftira ve hakaret gibi kavramlar da söz
konusu kavramı ifade etmek amacıyla tercih edilmiştir: ELMASULU, s. 42, dn. 88’den
naklen.
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iyi bilinen veya öyle olduğu farz edilen saygınlığı zarar görmektedir315. Şeref ve haysiyet,
sürekli bir gelişim içindedir; çünkü şeref ve haysiyet kavramı zamana ve kişinin entegre
olduğu topluma bağlı olarak değişim göstermektedir316.
Şeref ve haysiyet, toplum tarafından kişiye verilen objektif değer yargılarını ifade
etmektedir; bu sebeple ihlâl bu objektif değer yargılarına yönelmiş olmalı ve bunun
sonucunda kişi itibar kaybı yaşamış olmalıdır317. Burada, kişinin kendine verdiği sübjektif
yargılara göre aşağılanmış hissetmesi yeterli olmayacak318, normal bir insanın algı
düzeyine göre objektif bir değerlendirme yapmak gerekecektir319.
Şeref ve haysiyete saldırı, kişiyle ilgili gerçeğe aykırı, düşmanca, küçük düşürücü,
kişiyi

gülünç

duruma

sokacak,

hakaret

mahiyetindeki

açıklamalarla

gerçekleşebilecektir320. Genel olarak bir kişi hakkında yalnızca fikir açıklaması yapılması
şeref ve haysiyetin ihlâli niteliğinde olmayıp; ancak hakaretler, gereksiz, acımasız ve
ezici ifadeler şeref ve haysiyeti zedeleyebilecektir321.

314

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 35; DURAL/ÖĞÜZ, s. 127; AKİPEK, Jale

G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ-KARAMAN, Derya: Türk Medeni Hukuku Birinci
Cilt, B. 10, İstanbul 2013, s. 385.
315

HELVACI, Koruyucu Davalar, s. 67.

316

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 314.

317

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 36.

318

Doktrinde iç şeref-dış şeref ayrımı yapılmıştır. İç şeref, kişinin kendisine olan saygısını

ifade etmektedir. Dış şeref ise kişiye toplum tarafından verilen değer yargısıdır:
DURAL/ÖĞÜZ, s. 127-128.
319

HELVACI, Koruyucu Davalar, s. 69.

320

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s. 386; ÖZSUNAY, s. 117.

321

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 314.
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Hangi hâllerde ihlâlin gerçekleşmiş olduğu, kişinin bulunduğu topluma ve kişinin
meslekî ve sosyal durumuna göre değişiklik gösterecektir. Kişinin kamuya mal olmuş kişi
olması durumu da ihlâlin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken hususlardandır.
Şeref ve haysiyete saldırı yazı, karikatür, fotoğraf, video ve ses kaydı gibi görsel
veya işitsel medya araçlarıyla gerçekleşebilir322. Görsel ve işitsel medyayı bir araya
getiren internet ortamında şeref ve haysiyet ihlâli yaygın hâle gelmiştir. Bir kimsenin eposta adının kullanılarak bir sosyal medya hesabı açılması ve bu hesapta müstehcen
fotoğrafların paylaşılması kişiyi toplum içinde küçük düşürücü mahiyettedir323.
Kişilik hakkının kapsamındaki manevî kişisel değerlerin birden çoğu aynı anda
ihlâl edilebilecek niteliktedir. Şeref ve haysiyetin ihlâli çoğunlukla özel hayatın ihlâli ile
birlikte meydana gelmektedir. Şeref ve haysiyet, AİHS’nin 8. maddesi kapsamında
korunmaktadır.

322

ELMASULU, s. 24.

323

OĞUZ, Habip: İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması, B. 1,

Ankara 2010, s. 84.
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3. Resim ve Ses
Kişinin

diğer

kişilerden ayırt edilmesine, kişinin

kendisini

toplumda

yansıtabilmesine yarayan resim324 ve ses, kişilik hakkı325 kapsamında korunan kişisel

324

Kişinin resminin, onun bireysel özgürlüğünden kaynaklandığı ve dolayısıyla kişilik

hakkı kapsamında korunduğu hakkında bkz. LÉVY, s. 166-167. Amerikan hukukunda
kişinin resmi üzerindeki hakkı tanıtım hakkı kapsamındadır. Bir kişinin fotoğrafının
reklam amacıyla izinsiz kullanılması durumunda bu kişi veya kişinin tanıtım hakkını
sözleşmeyle devrettiği kişi, tanıtım hakkının ihlâl edildiğini ileri sürebilecektir. Bu hakkın
ortaya çıkışı ünlü kişiler üzerinden olmuştur; ancak bu hak, zamanla herkes için tanınan
bir hak hâline gelmiştir. Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, Inc. (202 F.2d 866
2d Cir. 1953) davasında iki sakız şirketi bir beyzbol oyuncusunun fotoğrafını sakız
etiketine yapıştırma konusunda uyuşmazlığa düşmüşlerdir. Bir firma, oyuncuyla resmini
kullanma konusunda özel sözleşme akdettiği gerekçesiyle diğerine dava açmıştır.
Mahremiyet hakkı kişilik üzerine kurulu olduğundan bu davada emsal teşkil
etmemektedir. Söz konusu davada kişiliğin ticarî boyutu öne çıkmaktadır. Oyuncular
Haelan

şirketiyle

sözleşme

yapıp

resimleri

üzerindeki

hakları

bu

şirkete

devrettiklerinden; Haelan, Topps şirketinin oyuncuların resimlerini yetkisiz kullanması
sonucunda mahkemeye başvurmuştur. Oyuncular bu hakkı devrettikleri için Haelan, bu
yetkiye dayanarak, yetkisiz kullanıma itiraz etmiştir. Bununla birlikte Amerikan Temyiz
Mahkemesi, davacının iddiasını destekleyecek bir tanıtım hakkını ele almıştır. Bu hak
kişiyi kimliğinin yetkisiz ticarî kullanımına karşı korumaktadır: BERGMANN, s. 480481.
Kişinin görüntüsü ve adı Alman hukukunda özel kişilik hakları (Besondere
Persönlichkeitsrechte) kapsamında korunmaktadır. Ancak, kişinin görüntüsü üzerindeki
hakkı çoğu zaman genel kişilik hakkı kapsamındaki hükümlerle de korunmaktadır.
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değerlerdir326. Bu kişisel değerlerin TMK m. 24 kapsamında korunması, genellikle başka
kişisel değerlerin ihlâliyle birlikte gündeme gelmektedir327.

Örneğin, Alman hukukunda kişinin görüntüsü üzerindeki hakkı Alman Telif Hakları
Kanunu’nun (Kunsturhebergesetz-KUG) 22. maddesinde düzenlenmiştir: ESENYEL
HANAZ, s. 98; CANTERO/FEINSOHN/KIM/MAYR/RAINSFORD, s. 11.
Fransız hukukunda da Amerikan hukukundaki tanıtım hakkına benzer bir koruma ile
kişinin resmi üzerindeki hakkı korunmaktadır. 1970 tarihli Papillon davasında (T.G.I.
Paris, 27.02.1970, JCP 1970, II, 16293) bir yazar, ömür boyu hapis cezasına mahkûm
edilmiş bir kişi hakkında kitap yazmış ve bu kişinin kamusal alanda çekilmiş fotoğrafını
kapak fotoğrafı yapmıştır. Mahkeme, resmi kullanılan X’in özel yaşam hakkının ihlâl
edilmediğine karar vermiştir; nitekim bu durum kamusal bir olaydır ve fotoğraf özel alana
ilişkin değildir. Ancak X’in rızası alınmaksızın kitap kapağında kullanılan resmi, resim
hakkının ihlâlidir. Paris Temyiz Mahkemesi bu olayda resim hakkının ihlâl edildiğine
karar vermiştir: MALLET-POUJOL, Nathalie: “Vie Privée et Droit à l'Image: les
Franchises de l'Histoire”, LEGICOM, 1999, V. 4, N. 20, s. 61.
325

Yargıtay 4. HD’nin 10.03.2009 tarihli ve E. 2008/6920, K. 2009/3478 sayılı kararına

göre, “Bir kimsenin dış görünümü üzerinde kişilik hakkı vardır. Fotoğraf ise, bir kimsenin
dış görünüşünü ve o kimsenin tanınmasını sağlayan cisimdir. Bu nedenle, kişinin dış
görünüşünü yansıtan fotoğrafı üzerinde korunmaya değer kişilik hakları bulunmaktadır.
Kural olarak, kişinin rızası alınmadan resminin veya fotoğrafının yayınlanmasının
hukuka aykırı olduğu kabul edilmektedir (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 86).” Karar
metni için bkz. <www.kazanci.com>, (16.07.2019).
326

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 33; HELVACI, Koruyucu Davalar, s. 72; ÇOLAK,

Nusret İlker: Kitle İletişim Hukuku, B. 3, İstanbul 2013, s. 356-357.
327

ESENYEL HANAZ, s. 227.
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Resim, kişinin fotoğrafı, kalem ya da fırça ile resmedilmesi, karikatürünün
çizilmesi328, film ya da televizyonda görülmesi hâllerini kapsamaktadır329. Bir diğer
ifadeyle, resim kişiyi belirlenebilir kılan her türlü dış görünüş olup, kişinin heykeli,
kamerayla çekilmiş görüntüsü ya da hologramı gibi üç boyutlu görüntüleri de bu
kapsamda korunmaktadır330. Kişinin rızası dışında görüntüsünün alınması331, yayılması,
çoğaltılması veya kullanılması kişilik haklarının ihlâline sebep olmaktadır332. Bunun yanı

328

Kişinin karikatürü de kişiyi belirlemeye yarayacağından kişinin resim hakkı

kapsamındadır. Ancak karikatürü çizilen kişiler çoğunlukla kamuya mal olmuş kişilerdir.
Dolayısıyla ifade hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki denge somut olaya göre tesis
edilmelidir: LÉVY, s. 231 vd. Yazar karikatürü resim hakkını korumanın sınırları
kapsamında ele almıştır.
329

KAYA, Elektronik Ortam, s. 38; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.

135; ÖZEL, Medya ve İnternet, s.33.
330

ÖZSUNAY, s. 144; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 126; GÜMÜŞ,

Mustafa Alper: “Kişinin Resmi (Görünümü) Üzerindeki Hakkı”, KÜHFD, 1997, C. 1,
S. 1, s. 365.
331

Rızanın alınması özel hayatın korunmasına hizmet eder, kişinin resmi özel hayatın bir

parçasıdır: “Le Droit à l’Image et les Réseaux Sociaux”, <https://ictrecht.be/fr/featured2/le-droit-a-limage-et-les-reseaux-sociaux/>, (17.07.2019).
332

Resim konusunda 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

(FSEK)’nun (RG, 13.12.1951, S. 7981) 86. maddesine göre, “eser niteliği taşımasalar
bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir edilen ölmüşse 19 uncu maddenin birinci
fıkrasında sayılanların muvafakati olmadan tasvir edilenin ölümünden 10 yıl geçmedikçe,
teşhir veya diğer suretlerle umuma arz edilemez.” Kişinin dış görünüşünü teşhis etmeye
yarayacak yağlı ve sulu boya, karakalem resimler, film, karikatür ve fotoğraflar gibi
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sıra izni olmaksızın kişinin görüntüsünün alınması şeref ve haysiyetin ihlâli ya da özel
hayata müdahale333 anlamına da gelebilmektedir334. Görüntüsü yayınlanacak kişinin
rızasının, ilgili yayına özel ve hukuka uygun olması gerekmektedir335.

araçlar bu madde kapsamındadır: PARLAK BÖRÜ, Şafak: Fotoğraf Üzerindeki Haklar,
B. 1, Ankara 2013, s. 400 [Fotoğraf]. Ancak ülkenin ekonomik ve siyasî hayatında rol
oynayan kişilerin resimleri, kişinin katıldığı resmî geçit, resmî toplantı veya genel
toplantıları gösteren resimler ile günlük olaylara ilişkin resimlerle radyo ve film haberleri
için muvafakatin aranması gerekmez. Anılan hükmün son fıkrasına göre rızaya dayansın
veya dayanmasın kişinin resminin yayınlanması hâlinde TMK’nın kişilik hakkının
korunmasına ilişkin hükümleri saklı tutulmuştur: PARLAK BÖRÜ, Fotoğraf, s. 405406. Çalışmamızda kişilik hakkı perspektifinden açıklamalar yapılacak olup, eser
sahibinin hakları çalışmamız kapsamı dışında tutulmuştur.
333

Özel yaşam kapsamında ele aldığımız Von Hannover davasında, Prenses Caroline’in

günlük yaşamına dair fotoğrafların izinsiz çekilmesi suretiyle özel yaşamın gizliliğinin
ihlâl edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Karar hakkında bilgi için bkz. yuk. dn. 269.
334

GÜMÜŞ, s. 374; ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 33;

335

Rızanın hangi amaç doğrultusunda verildiği önem taşımaktadır. Burada, aydınlatılmış

rıza aranmaktadır. Bir başka ifadeyle kişi, yayının amacı ve kapsamı konusunda
aydınlatılmış

olmalıdır.

Ayrıca,

verilmiş

rızanın

sınırlarının

aşılmaması

da

gerekmektedir. Aksi açıkça belirtilmemişse rıza sonraki yayınları kapsamaz: ESENYEL
HANAZ, s. 236; KAYA, Elektronik Ortam, s. 40.
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Kişinin görüntüsünün ticarî amaçla yayınlanması için de rıza gerekmektedir336.
Sosyal medyada bazı ürünlerin veya hizmetlerin reklamını yapabilmek amacıyla337
kişilerin görüntüleri rızaları olmaksızın kullanılmaktadır. Bu kişiler kamuya mal olmuş
kişiler olsa dahi görüntüleri rızaları alınmaksızın ticarî amaçlarla kullanılamaz338. Aksi
takdirde kişinin maddî ve/veya manevî zararlarının tazmini gündeme gelecektir.

336

Yargıtay HGK’nin 03.10.1990 tarihli ve E. 1990/4-275, K. 1990/459 sayılı kararına

göre “bir kişinin bir rastlantı sonucu, ayrıntı olarak içinde bulunduğu bir fotoğrafın
bir sergide veya sanatla ilgili yayınlarda umuma arz edilmesi hâlinde iznin alınmadığının
öne sürülmesi "hakkın kötüye kullanılması" olarak nitelendirilebilir (MK m. 2/2). Ancak
kişinin dış görünüşünün ayrıntı olarak da olsa içinde bulunduğu fotoğrafın "ticarî
amaçlarla, reklam yoluyla kamuya sunulmasında iznin alınmaması hukuka aykırılığı
oluşturmalıdır; iznin alınmadığını ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması olarak
nitelendirilemez. Çünkü bu nitelikteki bir olayda "kişinin korunmaya değer bir çıkarı
olmadığını" söylemek olanağı yoktur. Olayımızda; davacıların da içinde bulunduğu
resim, poşet içinde satılan dergiler dâhil çeşitli basın organlarında, duvar panolarında
ticarî amaçları gerçekleştirmek için reklam aracı olarak kullanılmıştır. Bu nedenle
resmin izinsiz olarak ve ticarî amaçlarla yayınlanması kişilik hakkına hukuka aykırı
olarak bir saldırı niteliğindedir. Davacıların somut olayın içinde gerçekleşen olgulara
göre hukuken korunmaya değer çıkarları vardır.”:<www.kazanci.com>, (23.09.2020).
337

Bir zayıflama çayının reklamında izinsiz olarak görüntüsü kullanılan ünlü, maddî ve

manevî tazminat talebinde bulunmuştur: <http://www.hurriyet.com.tr/60-bin-liralikdava-23384033>, (16. 07.2019).
338

“Le Droit à l’Image et les Réseaux Sociaux”, <https://ictrecht.be/fr/featured-2/le-

droit-a-limage-et-les-reseaux-sociaux/>, (18.07.2019).
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Kişiyi başkalarından ayırt etmeye yarayan sesi de kişisel verilerinden olup, kişinin
telefon görüşmeleri sırasında ses kaydının alınması haberleşme hürriyetini ihlâl
etmektedir339. Gizli yollardan ses kaydedilmesi, kişinin gizli kalması gereken ve
açıklanmasında kamu yararı bulunmayan özel yaşamı ile ilgili sırların dışarıya
yansıtılması, kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır340. Kişinin sesinin gizlice
kaydedilmesi341 özel hayatın gizliliğini ihlâl edebilecek342; ayrıca küçük düşürücü, tahkir
edici şekilde kişinin sesinin sunumu şeref ve haysiyetin ihlâlini de gündeme
getirebilecektir343. Kişinin ayırt edilebilir sesinin rızası olmaksızın ticarî amaçlarla
kullanılması da rızasız kullananın sorumluluğuna sebep olacaktır.

339

KAYA, Elektronik Ortam, s. 41.

340

Yargıtay 4. HD, 23.06.2010, E. 2009/8119, K. 2010/7573, <www.kazanci.com>,

(18.07.2019).
341

Söz konusu durum TCK’nın “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar”

bölümünde düzenlenmiş olup, kişinin sesinin gizlece kaydedilmesi, hukukî sorumluluğun
yanı sıra suç teşkil etmektedir. Yargıtay CGK’nın 03.04.2018 tarihli ve E. 2017/4-475,
K. 2018/139 sayılı kararına göre, kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili
olarak, bir daha kanıt elde etme ve yetkili makamlara başvurma imkânının olmadığı ani
gelişen durumlarda, karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması hâlinin hukuka uygun
olduğunun kabulü zorunludur: <www.kazanci.com>, (18.07.2019).
342

ÖZDEMİR, Hayrunnisa: Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel

Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Ankara 2009, s. 147 [Kişisel Veriler].
343

KAYA, Elektronik Ortam, s. 41.
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4. Ad
Kişileri birbirinden ayırmaya yarayan ad, aynı zamanda kişinin belli bir aileye
aidiyetini belirtmektedir344. Ad kişiyi belirlemeye hizmet ettiğinden kişi ile bağlantılıdır;
dolayısıyla ad üzerindeki hak, kişiliğin korunması kapsamındadır345. Ad üzerindeki hak
kişiye sıkı sıkıya bağlı olup; ayrıca kişinin adı kişisel verileri arasındadır. Amerikan
hukuku ve kıta Avrupası hukuk sisteminde ad kişiyi belirlemeye yaradığından kişiler,
adın haksız kullanımına karşı korunmuştur346. Türk hukukunda da TMK’nın 26. maddesi
ile bu koruma sağlanmıştır347. Ad, özad (önad) ve soyaddan oluşmaktadır; ancak, müstear
ad ve lakap da geniş anlamda adın korunması hükümleri kapsamındadır348. Müstear ad ve
lakap üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişi belli bir çevrede o müstear ad veya
lakapla tanınmış ve ün kazanmış ise geniş anlamda ad korunmalıdır349. İnternet ortamında

344

ÖZSUNAY, s. 186; İMRE, s. 478.

345

OĞUZMAN/SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s. 88; HELVACI, Gerçek Kişiler, s.

171.
346

HELLING, s. 28.

347

TMK m. 26 hükmü şu şekildedir: “Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının

tespitini dava edebilir.
Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca
maddi zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevî
tazminat ödenmesini isteyebilir.”
348

HELVACI, Koruyucu Davalar, s. 75; ÖZDEMİR, Hayrunnisa: “Türk ve İsviçre

Medeni Hukukunda Ad Üzerindeki Hak ve Korunması”, AÜHFD, 2008, C. 57, S. 3, s.
569, [Ad].
349

ÖZSUNAY, s. 197; HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 174.
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adın bir yansıması olan e-posta adresleri350 ve sosyal medya kullanıcı adları da adın
korunması kapsamında olmalıdır. Bir kişinin sosyal medya kullanıcı adını kullanıp sahte
hesap açıldığında, kişiyle bağdaşmayan, kişiyi toplumda küçük düşürecek paylaşımlar
yapılması durumunda adın korunmasına ilişkin hükümler devreye girmelidir351.
C. İnternet Ortamında Kişilik Haklarına Saldırı Türleri
1. E-posta Yoluyla
İnternet ortamında üyelik gerektiren web sitelerine erişebilmek veya sosyal medya
hesapları kullanabilmek için çoğunlukla e-posta adreslerine ihtiyaç duyulmaktadır. Daha
önce de sıklıkla ifade edildiği üzere, günümüzde internet iletişiminin ucuz olmasının bir
sonucu olarak internet iletişimi yaygın hâle gelmiştir. İnternet ortamında kişiler e-posta
vasıtasıyla dünyanın öbür ucundaki kişi veya kişilere iletiler gönderebilmektedirler.
E-posta adresine sahip olmak için internet bağlantısının bulunması yeterlidir;
ayrıca herhangi bir kimlik denetimi yapılmamaktadır. Tek kriter, daha önce herhangi bir
internet kullanıcısı tarafından alınmış bir ismin kullanılamamasıdır. Çoğunlukla e-posta
adresi kişinin özad ve soyadını ihtiva etmektedir. Ancak kimlik denetimi
yapılmadığından kişinin anonim isimlerle de e-posta adresi açabilmesi mümkündür.
Kişilere çalıştıkları veya eğitim gördükleri kurumlarca da e-posta adresi tahsis

350

E-posta adresleri, kişiye özgü olup, kişiyi sosyal yaşantısında ve iş hayatında

belirlemeye hizmet ettiğinden adın korunmasına ilişkin hükümler e-posta adreslerine de
uygulanmalıdır: OĞUZ, s.83; SIRABAŞI, Volkan: İnternet ve Radyo- Televizyon
Aracılığıyla Kişilik Haklarına Tecavüz (İnternet Rejimi), B. 1, Ankara 2003, s. 134.
351

Bu durumlarda çoğunlukla kişinin şeref ve haysiyeti de ihlâl edilmiş olacaktır:

AKKURT, Cezai Sorumluluk, s. 349.
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edilebilmektedir; ancak bu durumlarda, çoğunlukla kişinin kimliğini belirleyebilmeye
yarayacak ada ve kurum bilgilerine yer verilmektedir352.
E- posta adresleri kişisel verilerden olup, aynı zamanda kişinin yazışmaları özel
hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti kapsamında korunmaktadır353. Kişinin e-posta
yazışmalarının rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılması kişinin gizli hayat alanına ait
yazışmalarının ifşası anlamına gelecek ve özel hayatın gizliliği kapsamında korunacaktır.
E-posta vasıtasıyla gönderilen virüsler aracılığıyla kişinin bilgisayar siteminin
çökertilmesi ve bilgisayarındaki kişisel verilerinin, yazışmalarının ele geçirilmesi
dolayısıyla kişilik haklarının ihlâli mümkündür354. Kişinin, kurumsal e-posta adresinin
ele geçirilmesi yöntemiyle yazışmalarının ifşa edilmesi de özel hayata saldırı
niteliğindedir355.
E-posta adresleri kişinin ad veya müstear adını ihtiva ettiğinden, burada adın
korunması hükümleri de gündeme gelebilecektir.
2. Spam Yoluyla
E-postalar ticarî amaçlarla da kullanılmaktadır; bu sebeple e-posta adresine sahip
internet

kullanıcıları

çeşitli

ürünlerin

tanıtımına

ilişkin

e-postalara

maruz

kalabilmektedirler. Sending Personally Annoying Mail (kişisel olarak rahatsız edici posta
gönderme)’in baş harflerinden oluşmuş spam, aynı anda birden fazla alıcıya gönderilen
ve alıcılar tarafından talep edilmeyen düşük kalitedeki ürünlerin reklamını içeren zararlı

352

“esra.tekin@student.uclouvain.be”, adresinde ad ve öğrenim görülen kuruma ait

coğrafî belirleyiciler mevcuttur.
353

SIRABAŞI, s. 141.

354

KILIÇ, s. 65.

355

SIRABAŞI, s. 134.
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iletilerdir356. Uygun kimlik olmaksızın gelen bu e-postalar alıcıları rahatsız eder. Spam epostalarının pornografik sitelere yönlendirmek, kanuna aykırı ilaçların satışını
gerçekleştirmek, kolay yollardan zengin olmaya ilişkin sitelere bağlantı kurmak ve
ideolojik bildiriler yaymak gibi amaçları söz konusudur357. Spam gönderen, kişisel
verilerden olan e-posta adreslerini rıza dışı ele geçirdiğinden ve bu adresleri ticarî
faaliyetlerinde kullandığından kişilik hakkı ihlâline sebebiyet vermektedir358.
3. Sosyal Medya Yoluyla359
Günümüzde yaş sınırı olmaksızın çoğu insan Facebook, Instagram ve Twitter gibi
en az bir sosyal ağ sahibidir. Sosyal medyanın şeffaflığı, özel hayatın mahremiyetini
tehlikeye düşürebilmektedir. Fotoğraf, video ve fikir paylaşımına olanak veren bu
ağlarda kişilik hakları kapsamındaki manevî kişisel değerlerin ihlâli oldukça kolay hâle
gelmiştir. Bu ağlara üyelik e-posta adresi veya telefon numarası ile kimlik denetimi
olmaksızın kolayca gerçekleşmektedir. Dolayısıyla anonim kullanıcılar, rahatlıkla sosyal
medya hesapları edinebilmektedirler. Bu durum başka kullanıcıların şeref ve haysiyet, ad,
resim ve ses, özel hayat, kişisel veriler, meslekî ve ticarî itibarını tehlikeye atabilmektedir.

356

ZORLU, s. 83.

357

SIRABAŞI, s. 135.

358

KAYA, Elektronik Ortam, s. 129.

359

Çalışmamızda, sosyal medya kullanıcılarının üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlâl

etme konusu ele alınacak olup, sosyal ağlar ve kullanıcı arasındaki ilişki kapsam dışında
tutulacaktır. Hizmet sağlayıcının, kullanıcıların kişilik haklarını ihlâl etmesi de
mümkündür; ancak, bu durum da çalışmamız kapsamında ele alınmamıştır. Hizmet
sağlayıcı ve kullanıcı arasındaki ilişki, kullanım koşullarına ilişkin genel kullanım şartları
taahhütnamesinde

düzenlenmektedir.

Çalışmamızda

herhangi

bir

sözleşmeye

dayanmayan ihlâller yoluyla kişilik haklarının ihlâl edilmesi konusu incelenecektir.
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Sosyal medyada gerçekleşebilecek ihlâl türleri hakaret, tehdit, iftira ile şeref ve
haysiyet ihlâlidir360. Israrlı takip (stalk)361 yöntemi ile kişinin özel hayatına ilişkin bilgi
ve görüntülere erişebilmek mümkündür. Sosyal medyada kişinin adı kullanılıp, kişinin
kişiliğiyle bağdaşmayan içerikler paylaşılabilir ki bu durum kişinin hem adının kullanımı
hem de şeref ve haysiyetinin ihlâlini gündeme getirmektedir.
Kişilerin fotoğraflarının ticarî reklamlarda kullanılıp kâr elde edilmesi de söz
konusudur. Nitekim sosyal medya günümüzde ticarî bir pazar hâline gelmiş olup,
kullanıcılara para kazanma imkânı sunmaktadır. Hizmet piyasası dahi sosyal medya
üzerinden reklamlar yapmaktadır. Özellikle estetik cerrahları, diyetisyenler ve spor
koçları hizmetlerini sosyal medya aracılığıyla tanıtma imkânına erişmişlerdir. Söz konusu
kişiler, hizmet verdikleri kişilerin fotoğraflarını dev dijital hafızaya yükleyip kâr elde
etmeye çalışırken kişilik hakkı ihlâllerine sebep olabilmektedirler. Bu fotoğraflar rıza
dâhilinde

yüklenmiş

olsalar

dahi

başka

kullanıcılar

tarafından

da

izinsiz

kullanılabilmektedirler. Örneğin, cerrahi bir operasyonla zayıflamış bir kişinin operasyon
öncesi ve sonrası fotoğrafları rızası dâhilinde doktoru tarafından Instagram’a yüklenmiş
ve daha sonra bu fotoğraf, bir zayıflama çayının reklamında da kişinin rızası alınmaksızın
kullanılmış olabilir.
Sosyal ağlarda kişilik haklarına zarar veren içeriğin yayılması oldukça kolaydır.
Çoğu sosyal ağ, bir kişi tarafından paylaşılmış olan içeriğin daha sonra başka kullanıcılar
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ÇAKIR, Cihangir: Sosyal Medyada Kişilik Hakları İhlalleri ve Korunma Yolları,

19.04.2018,

<http://www.uhy-ozcanlaw.com/sosyal-medyada-kisilik-haklari-ihlalleri-

ve-korunma-yollari/>, (22.07.2019).
361

Stalk hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SERÇEMELİ, Ceyhun: “Sosyal Medyada

Mahremiyetin Gizliliğini İhlal Stalk’a Hukuki Açıdan Bir Bakış”, Güncel Hukuk, 2017,
S. 158, s. 22-24.
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tarafından da paylaşılabilme imkânı sunduğundan, aynı içerik sebebiyle birden fazla kişi
mağdurun kişilik haklarına zarar verebilmektedir. Ayrıca, sosyal ağlardan birinde
paylaşılan bir içeriği diğer bir sosyal ağa aktarabilmek de mümkündür, zira ağlar
çoğunlukla bağlantılıdır. Instagram’da paylaşılan bir içerik aynı anda Facebook’a da
aktarılabilmektedir; bu durum da ihlâlin farklı platformlar aracılığıyla gerçekleşip daha
geniş bir kitleye ulaşmasına ve ağırlaşmasına sebep olmaktadır.
4. Web Sitelerindeki Yayınlar Vasıtasıyla
İnternet yayıncılığı ya da özel veya ticarî amaçlı web sitelerindeki yayınlar
vasıtasıyla kişilik hakları ihlâl edilebilmektedir362. İnternet, kullanıcılara etkileşimde
bulunabilecekleri bir ortam tesis etmektedir. Kullanıcılar ise web sayfalarının sonunda
ilgili içeriğe ilişkin yorum yapabilmektedirler363 Web sitelerindeki yayınlar aracılığıyla
kişilik haklarının ihlâli, kişinin özel yaşamına ilişkin sırlarının ve resimlerinin
açıklanması, kişiye hakaret edilmesi veya kişinin şeref ve haysiyetinin ihlâl edilmesi
şeklinde gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda kişi hakkındaki gerçek dışı isnatlar, alay
etme ya da aşağılama amaçlı fotomontaj veya karikatürler ile eleştiri sınırını aşan küçük
düşürme maksatlı yorumlarla şeref ve haysiyet ihlâl edilebilecektir364. Başkalarına ait
kişisel verilerin paylaşılması ve adın veya görüntünün kullanılması da kişilik haklarını
ihlâl edebilecektir365.
Web sayfalarında link ve frame aracılığıyla da kişilik haklarının ihlâli mümkündür.
Link, bir web sitedeki resmin veya metnin tıklanmasıyla başka bir web siteye geçiş; frame

362

ZORLU, s. 85.

363

TÜMERDEM, s. 88.

364

SIRABAŞI, s. 137.

365

KAYA, Elektronik Ortam, s. 134.
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ise, bir web sitede diğer bir web sitenin içeriğinin kısmen görünmesidir366. Link ve frame
veren, hukuka aykırı içeriği sahiplenerek kendi içeriği gibi sunmuyorsa sorumluluğu
gündeme gelmeyecektir.
D. Kişilik Haklarının İhlâli Hâlinde Başvurulabilecek Hukukî Koruma
Yolları
1. Genel Olarak
Korumanın gerekçesi konusunda farklı yaklaşımlar bulunsa da367 kişilik hakkı
tüm hukuk düzenlerinde korunmaktadır368. Tüm yasal sistemlerde kişilik haklarının
ihlâline ilişkin hukukî koruma yolları bulunmaktadır. Kişilik haklarının ihlâli durumunda
bir miktar paranın tazminat olarak ödenmesi söz konusu iken, bazı hukuk düzenlerinde
bunun yanı sıra tekzip ve düzeltme, mahkeme kararının yayımlanması, özür ve cevap
hakkı gibi manevî tatmine yönelik tedbirlere yer verilmiştir369. Örneğin FMK’nin 1240.
maddesi gereğince kusurlu davranışlarıyla birine zarar veren bu zararı tazminle
yükümlüdür. Söz konusu hüküm sözleşme dışı sorumluluk kapsamında düzenlenmiş
olup, Fransız hukukunda kişilik haklarının ihlâli haksız fiil hükümleriyle düzenlenmiştir.
Kişilik hakkı ihlâle uğrayan kişi bu ihlâlin sonlandırılmasına ilişkin tedbirleri talep
edebileceği gibi, ihlâl dolayısıyla uğradığı zararın tazminini de talep edebilmektedir.

366
367

KAYA, Elektronik Ortam, s. 135.
Yukarıda belirtildiği üzere Alman hukuku gibi bazı hukuk düzenlerinde kişilik

hakkının korunması insan onuruna dayanmaktayken; Amerikan hukukunda tanıtım hakkı
sebebiyle

kişilik

korunmaktadır:

CANTERO/FEINSOHN/KIM/MAYR/RAINSFORD, s. 3.
368

CANTERO/FEINSOHN/KIM/MAYR/RAINSFORD, s. 3.

369

NEETHLING, Johann: “Personality Rights: A Comparative Overview”, CILSA,

2005, V. 38, I. 2, s. 221.
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Alman hukukunda da kişilik haklarına ilişkin saldırılarda içeriği kaldırma370, düzeltme
veya ekleme yapma gibi tedbirler söz konusudur371. Nitekim BGB’nin 823. maddesine
göre, bir kişinin yaşam, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, mülkiyet ya da başka bir
hakkını hukuka aykırı bir biçimde kasten veya ihmalen ihlâl eden bir kişi, meydana gelen
zararı tazminle yükümlüdür372.
Amerikan hukukunda ise cevap hakkı gibi tedbirler uzun süre tartışılmıştır.
Anayasal ifade hürriyeti koruması göz önünde bulundurularak mahkemelerin bir gazeteyi
cevap yazısı yayımlaması konusunda zorlayamayacağına hükmedilmiştir373. Ayrıca
Amerikan hukukunda cezalandırıcı tazminata da yer verilmiştir374. Kıta Avrupası hukuk
sisteminden farklı olarak cezalandırıcı tazminat, mağdurun zararını tazmin etmenin

370

Esra kararında, Alman Federal Anayasa Mahkemesi ihlâle yol açan kitabın

yayımlanmasını yasaklamıştır. Gerçek hayattan modelleri kitaplarda kullanma sanat
özgürlüğünün bir parçasıdır; ancak, söz konusu davada özellikle cinsel yaşama ilişkin sır
niteliğindeki bilgilerin kullanılmış olması ve yazar tarafından sanatsal şekillendirme
yapılmadığı için kitapta adı geçen kişi kolaylıkla tespit edilebildiğinden sanatsal özgürlük
mahremiyetin gerisinde kalmıştır: ROSLER, s. 200.
371

GRAMLICH, Christoph: “Civil Liability for Violations of Personal Rights on the

Internet

from

the

German

Point

of

View”,

Freilaw,

2012,

s.

2,

<https://www.freilaw.de/civil-liability-for-violations-of-personal-rights-on-the-internetfrom-the-german-point-of-view/697>, (02.08.2020).
372

GRAMLICH, s. 221.

373

ROSLER, s. 197-198.

374

HULME, James: “Vindicating Reputation: An Alternative to Damages as a Remedy

for Defamation”, Am. U. L. Rev., 1981, V. 30, I. 2, s. 383-384.
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ötesinde, faili cezalandırma ve failin bu eylemleri tekrarlamasını önleme amaçlarına
hizmet etmektedir375.
Kişilik haklarının ihlâline ilişkin hukukî koruma yolları kapsamında koruyucu
davalar ve tazminat davalarından bahsedilebilir.
2. Koruyucu Davalar
Koruyucu davalar, kişilik haklarının ihlâli hâllerinde başvurulabilecek hukukî
koruma yollarından olup saldırıyı önlemeye, sona erdirmeye ya da saldırının etkilerini
ortadan kaldırmaya yarar376. Bu davalar için kusur ve zarar şartı aranmayıp, hukuka
aykırılık unsuru yeterlidir. Koruyucu davalar, saldırıyı önleme, saldırıyı durdurma ve
hukuka aykırılığın tespiti davalarıdır. Bu davalarla istenebilecek talepler de düzeltme ve
kararın ilanı veya üçüncü kişilere bildirilmesidir377.
a. Saldırının Önlenmesi Davası
Bu dava, saldırının henüz başlamadığı; ancak ciddî ve yakın saldırı tehlikesinin
bulunduğu ya da gerçekleşmiş saldırının devam edeceğine ilişkin bir saldırı tehdidinin
bulunduğu durumlarda açılabilmektedir378. Örneğin, popüler bir sosyal medya
fenomeninin, üçüncü bir kişinin kişilik haklarına saldırı teşkil edecek şekilde bu kişinin
resmini yayınlaması konusunda ciddî emareler mevcutsa o kişi saldırının önlenmesi
davası suretiyle resminin kullanılmasının önüne geçebilecektir. Saldırının önlenmesi

375
376

HULME, s. 383-384.
GEDİKLİ, Ahmet Taha: Kitle İletişim Faaliyetlerinde Kişilik Haklarına Saldırı

Hallerinde Başvuru Yolları, Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, s. 86.
377

KAYA, Elektronik Ortam, s. 324.

378

HELVACI, Gerçek kişiler, s. 158; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.

218.
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talebi ile ileride gerçekleşmesi muhtemel saldırı bertaraf edildiğinden, bu dava eda davası
niteliğindedir379.
b. Saldırının Durdurulması Davası
Bu davanın konusu kişilik haklarına yapılan saldırının durdurulması ve
tekrarlanmasının önlenmesidir380. Söz konusu davanın açılabilmesi için dava tarihinde
kişilik haklarına yönelmiş ve devam eden bir saldırının bulunması gerekmektedir381. Bu
dava da niteliği itibarıyla bir eda davası olup, dava neticesinde verilen karar, saldırının
ortadan kaldırılmasına ve bir daha saldırıda bulunulmamasına ilişkindir382. İnternet
üzerindeki bir blogda kişinin özel yaşamına ilişkin paylaşılmasını istemediği anılarının
yazı dizisi şeklinde yayınlanması durumunda internetten yayının kaldırılmasını sağlamak
amacıyla saldırının durdurulması talep edilebilecektir383.
Kişilik haklarının ihlâline yol açan yayın internet ortamında mevcut olduğu sürece
bu davanın açılabilmesi mümkündür384. Türk hukukunda internet ortamında saldırının
durdurulmasının temini amacıyla 5651 sayılı Kanun, TMK karşısında özel bir kanun
olduğundan, öncelikle uygulama alanı bulacaktır385. 5651 sayılı Kanunun “içeriğin

379

KAYA, Elektronik Ortam, s. 325.

380

HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 158-159.

381

GEDİKLİ, s. 90.

382

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s. 397.

383

GEDİKLİ, s. 90.

384

ESENYEL HANAZ, s. 246.

385

“Davacı, internet sitesindeki yayın nedeniyle kişilik haklarının zarara uğradığını

belirterek, sitedeki yayının tedbir yoluyla içerikten çıkarılmasını ve uğradığı manevî
zararın ödetilmesini istemiştir. 5651 sayılı yasa, internet ortamındaki yayınlar nedeniyle
kişilik haklarının saldırıya uğraması durumunda hangi usul ve esaslara göre mücadele
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edileceğini düzenlemekte olup bu yönüyle 4721 sayılı Medenî Kanuna göre özel yasa
durumundadır. Özel yasada bir düzenlemenin varlığı hâlinde öncelikle uygulanacağı da
hukukun genel kuralıdır. Kaldı ki özel yasa somut olaya ilişkin görev yönünden mahsus
bir düzenleme de içermektedir. Şu hâlde, 5651 sayılı yasadaki özel düzenleme
gözetildiğinde bu konuda görevli mahkemenin sulh ceza mahkemesi olduğu
anlaşılmaktadır.” Yargıtay 4. HD, 13.06.2012, E. 2012/6581, K. 2012/10331:
<www.kazanci.com>, (08.08.2019).
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yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” başlıklı 9. maddesine

386

’

387

göre,

“internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini

386

Önceki hâlinde madde başlığı “İçeriğin yayından kaldırılması ve cevap hakkı” iken

06.02.2014 tarihinde 6518 sayılı Kanunun 93. maddesi ile cevap hakkı yerine yeni bir
başvuru yolu olan “erişimin engellenmesi” düzenlenmiştir. İnternet ortamı açık pazar
niteliğinde olup, kişilik hakları ihlâl edilen kişi aynı şekilde cevap hakkını
kullanabilecektir. Ancak haber sitelerinin ve bazı ticarî sitelerin tirajı ve güvenilirliği daha
yüksek olduğundan kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi bu pazarda güçsüz
kalabileceğinden cevap hakkı özel olarak düzenlenmelidir: STOVE, Katharine:
“Defining a Right of Reply: An Examination of the Law Commission’s Proposals to Use
a Right of Reply to Regulate Online Conduct”, LLM Research Paper, University of
Wellington,

2013,

s.

10-11,

<https://pdfs.semanticscholar.org/c07a/f2e91f9d6f159c5f172adaa6f16ada2e8423.pdf?_
ga=2.55507627.1672788583.1566152953-1092385418.1566152953>,

(19.08.2019).

Cevap hakkı konusunda bir diğer sıkıntı ise, internet ortamının geleneksel medyayı
kapsamasından kaynaklanmaktadır. İnternet sayesinde yazılı basın ve radyo-televizyon
yayınları internet ortamına da aktarılmaktadır. Bir köşe yazısıyla kişilik hakkı ihlâl edilen
bir kişi, internet ortamında 5651 sayılı Kanuna göre cevap hakkını kullanamazken; 5187
sayılı Basın Kanunu (RG, 26.6.2004, S. 25504; 14. madde) kapsamında düzeltme ve
cevap hakkını kullanabilmektedir. Basın Kanunu’nun kapsamına bakıldığında internet
ortamından bahsedilmemiştir. Aynı şekilde 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (RTK)’un (RG, 03.03.2011, S. 27863) 18.
maddesi de cevap ve düzeltme hakkını ele almıştır. Kanaatimizce internet ortamının
geleneksel medyayı kapsaması (yakınsama özelliği) göz önünde bulundurularak bu husus
kanun koyucu tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır.
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387

Cevap hakkı vasıtasıyla kişi, kendisiyle ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesini

sağlayacaktır. Alman hukukunda cevap hakkı (Gegendarstellung), belgelere dayalı doğru
açıklamalarla sınırlı iken; Fransız hukukunda fikir açıklamalarına karşı da cevap hakkı
(droit de réponse) kullanılabilmektedir. Cevap hakkının internet ortamında kullanılması
ucuz ve etkilidir. Bir linkle cevap kolaylıkla ana metne dâhil edilebilir. Amerikan
hukukunda da cevap hakkı, kişilik haklarına ilişkin olarak, yüklü parasal tazminatlardan
daha etkili bir tedbir olarak görülmektedir. Nitekim cevap hakkının kullanılması, serbest
fikir piyasasında silahların eşitliği ilkesine hizmet edecektir: ROSLER, s. 198;
NEETHLING, s. 221. Süreli yayınlarda kullanılan cevap hakkının internet ortamındaki
her içerik hakkında kullanılıp kullanılamayacağı ifade hürriyeti bakımından tartışılmıştır.
05.10.2011 tarihinde İtalya Wikipedia İtalyanca olan 800.000 içeriği, İtalya’nın cevap
hakkını internet ortamına taşıyan yasa tasarısını (Art. 1, comma 29 of Law proposal A.C.
1415-C.)

protesto

etmek

amacıyla

bir

günlüğüne

yasaklamıştır

(blog-killer

provision/comma ammazzablog). Söz konusu yasa tasarısına göre, gazeteler ve dergiler
dâhil olmak üzere çevrim içi yayın yapan herhangi bir web site, talepten itibaren 48 saat
içerisinde ilgili oldukları haberle aynı görünürlükte, aynı şekil ve erişimde ifade ve
düzeltmeleri yayınlamalıdır. Web site ifadesi oldukça geniştir; bu ifade, blogları ve
çevrim içi olarak kullanıcıların katkıda bulundukları web siteleri de kapsar. Bu sebeple,
yurttaş gazeteciliği ve blog yazarları açısından da cevap hakkı tartışılmıştır. Bu yasa
tasarısı, internet yayıncılığı üzerinde soğutucu etkiye sahip olacağı gerekçesiyle protesto
edilmiştir. Nitekim 48 saatlik bir sürede cevap yayınlanmadığı takdirde 12.000 Avroya
kadar bir para cezası gündeme gelecektir. Kamuoyunun tepkisi sebebiyle bu yasa tasarısı
kabul edilmemiştir: CASAROSA, Federica: “The Right of Reply- The Challenge of New
Media”, RDTI, 2013, N. 51, s. 63-65. İsviçre hukukunda cevap hakkı yalnızca süreli
yayınlar için kullanılmaktadır. İsviçre doktrinine göre, yalnızca günlük olarak
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iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna
ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından
çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin
çıkarılmasını388 ve/veya içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” Bu talepler,
içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından 24 saat içinde cevaplandırılmalıdır.
5651 sayılı Kanunun m. 9(4) hükmüne göre, “hâkim, bu kapsamda vereceği
erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkı ihlâlinin
gerçekleştiği yayın, kısım ve bölüm ile ilgili olarak (URL389, vb. şeklinde) içeriğe erişimin

güncellenen bir web sitede cevap hakkının kullanılmasına müsaade edilmelidir; bir diğer
ifadeyle yalnızca ara sıra güncellenen bir sitede cevap hakkı kullanılmamalıdır:
GILLIÉRON, Philippe: “La Diffusion de Propos Attentatoires à l’Honneur sur
Internet”, La Semaine judiciaire – doctrine, SJ 2001 II, <swisslex.com>, (17.03.2020), s.
9, dn. 51’den naklen. Fransız hukukunda ise internet ortamında cevap hakkı
kullanılabilmektedir ve bu hakkın kapsamı geniştir. 21.06.2004 tarihli Dijital Ekonomiye
Güven Yasasına (Loi pour la confiance dans l’économie numérique N. 2004-575; LCEN)
göre, bloglar kamuya açıksa cevap hakkı kullanılabilecektir. Ancak 2007 yılında bir
hüküm ile söz konusu düzenleme değiştirilmiştir. Buna göre, “cevap hakkı çevrim içi
iletişim hizmetlerinin kamusal erişime olanak veren doğası sebebiyle kullanıcıların, kendi
adlarının geçtiği içeriklere cevap olarak direkt yorum yapabilecekleri hâllerde
uygulanmayacaktır”: CASAROSA, s. 70-71.
388

29.07.2020 tarihli ve 7253 sayılı kanunla, sulh ceza hâkimine içeriğin çıkarılması

hususunda yetki verilmiştir.
389

Uniform Resource Locator –URL, (Yeknesak kaynak bulucu) internet'teki bir kaynağı

bulmak için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Web adresi olarak da tanımlanır.
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engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının
tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez390. Ancak, hâkim, URL adresi
belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlâlin engellenemeyeceğine kanaat
getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına
yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.” Hâkimin verdiği bu karar,
doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği391’ne gönderilir. Birlik ise bu kararı erişim
sağlayıcıya ulaştırır. Erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi
kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.
5651 sayılı Kanunun m. 9/A hükmüne göre, “internet ortamında yapılan yayın
içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlâl edildiğini iddia eden kişiler, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi
tedbirinin uygulanmasını isteyebilirler.”

“URL

(Uniform

Resource

Locator)”:

<https://searchnetworking.techtarget.com/definition/URL>, (30.05.2020).
390

Ancak

teknolojik

yetersizlikler

sebebiyle çoğunlukla tüm

siteye erişim

engellenmektedir. Bu doğrultuda bir karar için bkz. Cengiz ve diğerleri v. Turkey, AİHM,
48226/10;

14027/11,

29.03.2016,

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158948%22]}>,
(08.08.2019). Bu karar Youtube erişiminin Türkiye’de tamamen engellenmesine
ilişkindir. Türkiye’deki erişim sağlayıcılar üzerinden URL filtreleme sistemi
bulunmadığından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tek çözüm olarak Youtube
sitesine erişimin tamamen engellenmesi yolunu seçmiştir, pa. 17.
391

Erişim Sağlayıcılar Birliği, 5618 sayılı Kanunla kurulmuş, merkezi Ankara olan özel

hukuk tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Bkz. 5618 sayılı Kanun m. 6/A.
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c. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası
Tespit davası, sona ermiş olsa dahi etkileri devam etmekte olan saldırının hukuka
aykırılığının tespitine yöneliktir392. Bu dava, başka bir davanın açılmasının mümkün
olmadığı hâllerde açılabilir393. Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası, eda davası
niteliğindeki saldırının önlenmesi ve durdurulması davalarını tamamlayan hukukî bir yol
olup; bu davanın amacı hukuka aykırılığın tespiti ile saldırının etkilerinin ortadan
kaldırılmasıdır394. Ancak doktrinde sıklıkla tespit davası açmanın kişiye itibarını
kazandırmayacağından hareketle eda davası niteliğindeki kararın üçüncü kişilere
bildirilmesi veya yayımlanması yoluna gidildiği dile getirilmiştir395. Belirtmek isteriz ki,
internet ortamının diğer medyayı kapsayıcı özellikte olması ihlâlin devam edeceği
anlamına geleceğinden tespit davasının açılması isabetli olacaktır. Örneğin, kişilik
haklarını ihlâl eden bir yazının bulunduğu geçmiş tarihli bir gazetenin internet ortamında
bulunması, ihlâlin devam ettiği anlamına gelecek ve bu sebeple tespit davası ile ihlâlin
durdurulması talep edilebilecektir396.

392

HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 159; HATEMİ, Hüseyin/KALKAN OĞUZTÜRK,

Burcu: Kişiler Hukuku, B. 2, İstanbul 2013, s. 65.
393

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s. 398-399; ÖZTAN, s. 154.

394

ESENYEL HANAZ, s. 249.

395

KILIÇOĞLU, Ahmet Mehmet: Medeni Hukuk, B.1, Ankara 2016, s. 370 [Medeni

Hukuk].
396

KILIÇOĞLU, Medeni Hukuk, s. 335 dn. 91.
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d. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması
Kararın yayımlanması veya üçüncü kişilere bildirilmesi bağımsız bir dava
olmayıp397, koruyucu davalarla birlikte istenen tedbir mahiyetinde bir taleptir398.
Koruyucu davalarla alınan sonuç sadece taraflarca bilineceğinden kişilik hakları ihlâl
edilen taraf hakkındaki toplumdaki yanlış kanıların düzeltilmesi bu taleple mümkün
olacaktır399. Düzenleme metni üçüncü kişi veya davacı tarafından hazırlanabilecektir;
ancak, yayımlanabilmesi için hâkim tarafından onaylanması gerekmektedir400. Kararın
hangi kısımlarının yayımlanacağını, yayının nerede ve nasıl gerçekleştirileceğini hâkim
tayin edecektir401.
3. Tazminat Davaları
a. Maddî Tazminat
Farklılıklar bulunsa dahi tüm yasal sistemlerde kişilik haklarının kusura dayalı
ihlâli sonucunda mağdur tazminat talep edebilmektedir402. Türk hukukunda da TMK m.
25/3 hükmüne göre kişilik hakları ihlâl edilenler maddî tazminat talebinde
bulunabilmektedirler. Bu tazminat 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
(TBK)403’nun 49. maddesinde düzenlenmiştir. Haksız fiil sorumluluğu kapsamında

397

GEDİKLİ, s. 91.

398

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 67.

399

DURAL/ÖĞÜZ, s. 155. Kararın yayımlanması gibi tedbirler kişinin lekelenen

itibarını iade etmek konusunda bir miktar paranın tazminat olarak ödenmesinden daha
etkilidirler: NEETHLING, s. 221.
400

DURAL/ÖĞÜZ, s.155; HELVACI, Koruyucu Davalar, s.138.

401

ESENYEL HANAZ, s. 251.

402

NEETHLING, s. 221.

403

RG, 04.02.2011, S. 27836.
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düzenlenen bu sorumluluk çerçevesinde, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına
zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Kişilik haklarının ihlâline ilişkin özel
hüküm bulunmadığı sürece TMK m. 25/3 ve TBK m. 49 vd. hükümleri uygulama alanı
bulacaktır404.
Maddî tazminat davası açabilmenin şartları, zarar, kusur, illiyet bağı ve hukuka
aykırılıktır405. Söz konusu davayı ikame edebilmek için maddî bir zararın söz konusu
olması; yani haksız fiil nedeniyle davacının malvarlığında bir eksilmenin meydana
gelmesi gerekmektedir406. Bu zarar, davacının malvarlığının aktifinde azalma, pasifinde
artma veya mahrum kalınan kâr şeklinde ortaya çıkabilmektedir407. Bir sanatçının giz
alanının ifşa edilmesi, haberleşme hürriyetinin ihlâli sonucu özel yazışmalarının ortaya
serilmesi ve neticesinde bazı program sözleşmelerinin iptal edilmesi; bir doktorun
muayenehanesinde gizli çekim yapılması ile müşteri kaybı yaşaması, saldırının
önlenmesine yönelik tedbirler için yapılmış giderler maddî tazminat taleplerine örnek
mahiyettedirler408. Saldırının zarara neden olup olmadığının tespiti gerçek kişilerde

404

Adın

korunması

TMK

m.

26/2

kapsamında

olacaktır:

OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.248; HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 186189.
405

HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 162; AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s.

405; DURAL/ÖĞÜZ, s. 158-159; SEROZAN, Rona: Medeni Hukuk, B. 4, İstanbul
2013, s. 477; ÖZTAN, s. 158.
406

KILIÇOĞLU, Basın, s. 223.

407

KILIÇOĞLU, Basın, s. 224-225.

408

ESENYEL HANAZ, s.255.
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güçlük arz edebilmektedir; bu tür durumlarda hâkim bu hususu olayların akışına göre
takdir etmelidir409.
Maddî tazminata ilişkin bir diğer şart, kusurun410 varlığıdır411. Saldırıyı
gerçekleştirenin kasıt veya ihmali yahut kusursuz sorumluluk hâli bulunmadıkça maddî
tazminata hükmedilememektedir412. Kusur, tazminat miktarının belirlenmesinde de göz

409
410

ESENYEL HANAZ, s. 255.
Amerikan hukukunda kamuya mal olmuş kişilerin kişilik haklarının ihlâlinde

cezalandırıcı tazminata hükmedilebilmesi için, actual malice (failin gerçekten kötülük
yapma arzusu) aranmaktadır. Davacı kendisi hakkındaki ifadenin actual malice ile
yapıldığını ispat etmelidir. Yayımlayanın içeriğin gerçek olmadığını bilmesi veya içeriğin
gerçekliğini araştırma konusunda ihmalkâr davranması hususları davacı tarafından
ispatlanmalıdır: HULME, s. 383-384.
411

Maddî tazminat, kusursuz sorumluluk hâllerinde de özen yükümlülüğünün ihlâli

sonucunda gündeme gelebilmektedir. Özen yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluk
hâkimiyet ilişkisine dayanmaktadır. İnternet ortamında denetim yetkisi olmayan yer
sağlayıcı ve erişim sağlayıcının paylaşılan içerikle ilgili kural olarak bir sorumluluğu
bulunmamaktadır; ancak, bilgilendirme sonucunda dahi erişime olanak sağlamaları
hâlinde sorumlulukları gündeme gelebilecektir: KAYA, Elektronik Ortam, s. 340. Adam
çalıştıranın kusursuz sorumluluğu (TBK m. 66), internet veya sosyal medya alanlarında
çalıştırılan kişilerin fiilleri sonucu gerçekleşen kişilik değerlerine saldırı hâllerinde söz
konusu olabilecektir: KAYA, Elektronik Ortam, s. 339; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAYÖZDEMİR, s. 248.
412

ESENYEL HANAZ, s. 253.
115

önünde bulundurulmaktadır; ayrıca, zarara uğrayanın kusuru dahi önem taşımakta ve
tazminatta indirime gidilmesine sebep olabilmektedir413.
Kişilik haklarına saldırı niteliğindeki eylem sonucunda kişinin malvarlığında
azalma meydana gelmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, zarar ile kusurlu fiil arasında
uygun illiyet bağı bulunmalıdır414. İlliyet bağını kesen hâller söz konusu olduğunda
sorumluluk gündeme gelmeyecektir415.
Maddî tazminat davalarında zararın ispat yükü, zarar gören kişidedir. Bu
davalarda zarar miktarı ise Amerikan hukukundan farklı olarak Türk hukukunda,
hükmedilecek tazminatın üst sınırıdır416. Kıta Avrupası hukuk sisteminin aksine
Amerikan hukukunda cezalandırıcı tazminata yer verilmiştir.
b. Manevî Tazminat
İnternette gerçekleşen kişilik hakkı ihlâllerinde maddî zararın yanı sıra çoğunlukla
manevî zarar gündeme gelmektedir. Kişilik haklarının etkin bir şekilde korunmasını
temin etmek amacıyla kişilik hakları ihlâle uğrayan kişilere manevî tazminat talep
edebilme hakkı tanınmıştır417. Manevî tazminat ve maddî tazminat davalarının şartları

413

KAYA, Elektronik Ortam, s. 339.

414

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s. 407; HELVACI, Gerçek Kişiler, s.

162.
415

Bu hâller, mücbir sebep, zarar görenin ağır kusuru veya üçüncü kişinin ağır kusuru

hâlleridir: KAYA, Elektronik Ortam, s. 340.
416

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s. 404.

417

TÜMERDEM, s. 108.
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aynı418 olup, esas farklılık zararın niteliğinde ortaya çıkmaktadır. Kişilerin, konusu para
ile ölçülemeyen kişilik değerlerinde meydana gelen, ekonomik mahiyette olmayan
zararları manevî tazminatın konusunu oluşturmaktadır419. Bir diğer ifadeyle manevî
zarar420, kişinin isteği dışında kişilik değerlerinde meydana gelen ve parayla ölçülemeyen
eksilmedir421.
Manevî tazminat davalarında maddî giderimler bazen kişinin içsel ve manevî
huzurunu sağlama konusunda yeterli olmayacağından hâkime manevî tazminat yerine422

418

Maddî ve manevî tazminat davalarının şartları aynı olduğundan tekrara düşmemek

amacıyla şartlara ilişkin yukarıda maddî tazminat başlığı altında yapılan açıklamalara atıf
yapmakla yetinilecektir.
419

ÖZSUNAY, s. 155.

420

Manevî zarardan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin teoriler hakkında bkz. ORAL, s.

55 vd.
421

ORAL, s. 55.

422

Yargıtay 4. HD’nin 14.01.2015 tarihli ve E. 2014/4393, K. 2015/182 sayılı kararı bu

duruma örnek teşkil etmektedir: “Taraflar arasında yaşanan dava konusu konuşmalar
bir bütün olarak ele alındığında, davalı tarafından sarf edilen sözlerin, eleştiri sınırlarını
aşan küçültücü ve hakaret niteliğinde olmadığı, nezaket kuralları dışında kaba söz olarak
değerlendirilebileceği ve manevî tazminatı gerektirmeyeceği anlaşılmakta ise de;
Mahkemece, olayın özelliklerine, fail ve mağdurun durumlarına, kişilik değerlerinde
meydana gelen eksilmenin niteliğine göre manevî tazminat yerine Borçlar Kanunu 49/3.
maddesi gereğince diğer bir tazmin yoluna başvurulması gerekmektedir. Bahsedilen
madde gereği diğer tazmin yöntemleri konusunda örnekseme yapılarak haksız saldırının
kınanması veya kınama kararıyla birlikte bu kararın basın yoluyla ilan edilmesi
yöntemlerine değinilmişse de; bu yöntemler sınırlı olmayıp hâkimin takdirine
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veya manevî tazminatla birlikte başka bir tazmin yoluna hükmetme hususunda takdir
yetkisi bahşedilmiştir423. Bu kapsamda davalının davacıdan özür dilemesi, sözünü geri
alması, mahkeme kararı ile davalının davranışının kınanması, sembolik miktarda çok
düşük

bir

para

meblağı

ödemeye

mahkûm

edilmesi

ve

benzeri

kararlar

verilebilmektedir424.
Bazı hukuk düzenlerinde manevî tazminatın amacı faili cezalandırmaktır425.
Alman Federal Mahkemesi Prenses Caroline davasında426, manevî tazminat takdir
edilirken önleme düşüncesinin de dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir427. Türk
hukukunda ise hükmedilecek manevî tazminat miktarı caydırıcı olmalı; ancak, zarar

bırakılmıştır. Bu bağlamda, özür beyanı, isnadın geri alınması vb. bir tazmin şeklinin
benimsenmesi de düşünülebilir.”: <www.kazanci.com>, (18.08.2019).
423

GEDİKLİ, s.99.

424

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s.408; HELVACI, Gerçek Kişiler, s.

164. Nitekim kişinin zedelenen itibarını iade hususunda bu yaptırımlar oldukça etkilidir.
Ayrıca bu yaklaşımla tazminat sebebiyle zenginleşmenin ve servet avcılığının önüne
geçilebilecektir: ROSLER, s. 201-202.
425

Bu hukuk düzenlerinde amaç, mağdura bir değer kazandırmak yerine failin

malvarlığında bir eksilmeye yol açmaktır: ORAL, s. 68-69.
426
427

Karar hakkında bilgi için bkz. yuk. dn. 269.
GÜLERYÜZ, M. Tarık/ZOROĞLU YILMAZ, Ayça: “Bir Anglo-Amerikan

Hukuku Müessesesi Olarak Cezalandırıcı Tazminatın [Punitive Damages] Bazı Türk
Hukuku Müesseseleri ile Mukayesesi”, TBB Dergisi, 2019, S. 141, s. 345.
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göreni zenginleştirecek yani felaketi özenilir kılacak ve karşı tarafı ekonomik olarak
çökertecek ölçüde olmamalıdır428.
4. Kazancın İstenmesi Davası
Kişilik haklarını hukuka aykırı eylemiyle ihlâl eden kişinin malvarlığında bir artış
meydana geldiğinde davacı, vekâletsiz iş görme hükümlerine göre bu artışın kendisine

428

HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 164. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin önüne gelen bir

davada (Yargıtay 4. HD, 17.02.2016, E. 2015/2991, K. 2016/1881: <www.kazanci.com>,
(20.08.2019), davalı, tanımadığı davacı adına e-posta adresi almış, Facebook sayfası
açmış, bu sayfada davacı adına fotoğraflar paylaşmış, davacının MSN adresinden
davacının arkadaşı ile yazışmalar yapmış ve davacının özel hayatı ile ilgili gerçek dışı ve
hakaret nitelikli iletiler göndermiştir. Davacı, olay sebebiyle acı ve üzüntü yaşadığını
beyan ederek uğradığı manevî zararın giderilmesi talebinde bulunmuştur. Söz konusu
karara göre, “Hâkim, manevî tazminatın tutarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve
olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer
sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Tutarın belirlenmesinde her olaya
göre değişebilecek özel durum ve koşulların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını
etkileyecek nedenleri karar yerinde nesnel (objektif) olarak göstermelidir. Çünkü
Kanun'un takdir hakkı verdiği durumlarda yargıcın, hukuk ve adalete uygun (hak ve
nasfetle) karar vereceği TMK’nın 4. maddesinde belirtilmiştir. Takdir edilecek bu para,
zarara uğrayanda manevî huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir işlevi
(fonksiyonu) olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna dair
bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O hâlde bu tazminatın sınırı onun
amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek
istenilen doyum (tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.”
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iadesini talep edebilecektir429. Buradaki vekâletsiz iş görme gerçek olmayan vekâletsiz iş
görmedir430. Kazancın iadesine hükmedilebilmesi için maddî tazminat davasından farklı
olarak kusur şartı aranmamaktadır; bir diğer ifadeyle, hukuka aykırı saldırı ile uygun
illiyet bağı kurularak elde edilmiş bir kazancın varlığı yeterlidir431. Örneğin, bir kişinin
gizli telefon konuşmaları veya video kayıtları ile yapılan yayınlar nedeniyle sağlanan
kazançlar kazancın istenmesi davasına konu edilebilir.

429

KAYA, Elektronik Ortam, s. 352-353.

430

İş gören, başkasına ait olduğunu bildiği veya bilmesi gereken bir işi kendi menfaatine

yapmış

ise

gerçek

olmayan

vekâletsiz

iş

görmeden

söz

edilebilecektir:

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ-KARAMAN, s. 412-413.
431

HELVACI, Gerçek Kişiler, s. 165.
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İKİNCİ BÖLÜM
İNTERNET YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ İHLÂLİNDE
MİLLETLERARASI YETKİ
§ 1 MİLLETLERARASI YETKİ
I. Genel Olarak
Genel olarak yetki, bir davanın hangi yerdeki görevli mahkemece görüleceğini
tespit eder432. Yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarında halledilmesi
gereken ilk sorun, davayı görmekte olan devletin mahkemelerinin milletlerarası433 yetkiyi
haiz olup olmadığı hususudur434. Yabancılık unsuru ihtiva eden uyuşmazlıklarda
milletlerarası yetki, kural olarak uyuşmazlık veya davanın tarafları ile mahkeme
arasındaki kişisel veya coğrafî irtibata göre tesis edilmektedir435. Devletler,

432

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Medeni Usul

Hukuku, B. 13, Ankara 2012, s. 134.
433

Ancak, “milletlerarası” ifadesi yabancılık unsurunu vurgulamakta olup, yabancılık

unsuru içeren meselelerde uygulanan millî usûl hukuku kurallarını işaret etmektedir:
ŞANLI, Cemal/ESEN, Emre/ATAMAN-FİGANMEŞE, İnci: Milletlerarası Özel
Hukuk, B. 7, İstanbul 2019, s. 341; ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, Bahadır: Milletlerarası
Özel Hukuk, B. 14, İstanbul 2016, s. 516; DOĞAN, Vahit: Milletlerarası Özel Hukuk,
B. 2, Ankara 2013, s. 64.
434

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 342.

435

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 342.

mahkemelerinin milletlerarası yetkisini bizzat tayin edecek olup, bu kuralları tesis
ederken milletlerarası işbirliğinin icaplarını436 da dikkate almalıdırlar437.
İnternet, bilgilerin ulusal sınırların ötesine hızla yayılmasına olanak vermektedir;
ancak, bu bilgilerin bir kısmı faydalı iken bir kısmı üçüncü kişilerin şeref ve haysiyetine
zarar verebilecek niteliktedir. Bu bilgiler, yanlış ise veya bir kişinin özel hayatını ihlâl
ediyorsa, haklarına halel geldiğini iddia eden tarafın uygulanacak maddî hukuka göre
tazminat ve/veya içeriğin düzeltilmesi yahut kaldırılması gibi talepleri gündeme
gelebilecektir438. Günümüzde iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişimin coğrafî sınırların
önemini azaltmasının da bir sonucu olarak, Dünya üzerindeki herhangi bir mahkeme dava
konusuyla veya taraflarla yakın mahkeme olarak nitelendirilebilecektir439. İnternet ortamı
da en az fiziksel ortamlar kadar iş ve işleme tanıklık etmektedir440. İnternetin sanal bir
ortam olması klavye arkasındaki kişilerin hukuka aykırı davranışlarını artırmaktadır441.
Bu davranışlar sonucunda açılan hukukî sorumluluğa ilişkin davalarda milletlerarası

436

Yabancı mahkemelerce verilmiş kararların tanınması ve tenfizi bu işbirliği anlayışı ile

yakın ilişkilidir: NOMER, Ergin: Devletler Hususi Hukuku, B. 21, İstanbul 2015, s. 454
[DHH].
437
438

NOMER, DHH, s. 454.
BOGDAN, Michael: “Regulation Brussels Ia and Violations of Personality Rights on

the Internet”, Nord J. Int. Law, 2018, V. 87, I. 2, s. 212 [Brussels Ia].
439

DARDAĞAN, Esra: Milletlerarası Usul Hukukunda “Aşkın Yetki” Kavramı, Ankara

2005, s. 69 [Aşkın Yetki].
440

BOELE-WOELKI, Katharina/ KESSEDJIAN, Catherine: Internet Which Court

Decides? Which Law Applies? Quel Tribunal Décide? Quel Droit s’ Applique?,
Netherlands 1998, s. 114.
441

BOELE-WOELKI/ KESSEDJIAN, s. 114.
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yetkinin tayini hususu tartışma konusudur. Yetkiyi düzenleyen kurallar sözleşmenin ifa
edildiği yer ve haksız fiilin işlendiği yer gibi çoğunlukla yer odaklıdır. Ancak internet
ortamı, doğası gereği herhangi bir yere lokalize edilememektedir442. İnternet ortamının
en yaygın iletişim şekillerinden olan e-postanın dahi göndericinin bilgisayarından çıkıp
alıcının himayesine girene kadar hangi sınırlardan geçtiğinin tespiti oldukça güçtür443.
Geleneksel kurallarda belirleyici olan fiziksel sınırların, siber alanda belirsizleşmesi,
internet yoluyla kişilik haklarının ihlâllerinde fiilin ve zararın lokalize edilememesi
sonuçlarını doğurmaktadır444. Bir diğer ifadeyle, internet ortamının fiziksel sınırları göz
ardı eden yapısı, aşkın yetkiye sebebiyet verebilecek şekilde yorumlanabilmektedir445.

442

SVANTESSON, Dan Jerker B.: “Jurisdictional Issues and the Internet- A Brief

Overview 2.0”, CLSR, 2018, V. 34, I. 4, s. 718 [Overview 2.0].
443

CHATILLON, Georges: Le Droit International de l’Internet, Actes du Colloque

Organisé à Paris, les 19 et 20 Novembre 2001, Bruxelles 2002, s. 532.
444
445

KOHL, Uta: Jurisdiction and the Internet, Cambridge 2007, s. 117.
Uluslararası hukukta sınırlı olarak uluslararası menfaatleri korumak maksadıyla

korsanlık, savaş suçları gibi eylemler tüm devletlerin hukuklarını ihlâl ettiğinden bu
eylemlere ilişkin evrensel yetki kabul edilmiştir. Soykırımı özendirmek, çocuk
pornografisi gibi konularda internet üzerinde evrensel yetkinin kabul edilmesinin
gerektiğini savunan görüş hakkında bkz. TIMOFEEVA, Yulia: “Worldwide
Prescriptive Jurisdiction in Internet Content Controversies: A Comparative Analysis”,
Connecticut JIL, 2005, V. 20, I. 2, s. 218.
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Webdeki bilgilerin dünya üzerindeki her yerde erişilebilir olması bahanesiyle her
devlet kendi milletlerarası yetkisini tesis etmekte ve bu durum da genel bir lexforizme
neden olabilmektedir446.
Geleneksel yetki kurallarının internet ortamına uygun olmadığını ileri süren bir
görüşe447 göre, siber mahkemeler tesis edilmeli ve Online Dispute Resolution (Çevrim içi
Uyuşmazlık Çözümü- ODR)448 yöntemiyle klasik kurallardan bağımsız bir sistem
oluşturulmalıdır449. Bir internet sitesinin coğrafî olarak lokalizasyonunun son derece zor
olması sebebiyle, geleneksel kuralları internet ortamına uydurabilmek için çok fazla efor
sarf etmek gerekmektedir450. Aksi görüşe göre ise, siber alan geleneksel düzenlemelerin
tatbik edilemeyeceği bir alan değildir. Nitekim internet, gerçek alanlarda gerçek kişilerle

446

BUREAU, Dominique/WATT, Horatia Muir: Droit International Privé, Tome II (

Partie Spéciale), 3ème éd., Paris 2014, s. 560.
447

Görüşü aktaran bilgi için bkz. SARGIN, Fügen: İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen

Marka İhlalleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemeler ve Uygulanacak
Hukuk, Ankara 2005, s. 34-37 [Marka İhlalleri].
448

Ancak internet uyuşmazlığı ile sıradan uyuşmazlık arasındaki sınır iyi çizilmedikçe bu

mahkemelerin oluşturulması amaca hizmet etmez: BOELE-WOELKI/KESSEDJIAN,
s. 30. Bu görüşe göre internet, iletişimin hızı ve internet ortamına bir içeriğin
aktarılmasının basit olması sebepleriyle fiziksel mekânlardan bağımsız bir siber alandır.
Bu sebeple geleneksel kurallar yetersiz kalacak ve internet ortamına özgü yasalar ile
kuruluşların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır: POSADA, Obdulio César Velàsquez:
“Jurisdictional Problems in Cyberspace Defamation”, International Law: Revista
Colombiana de Derecho Internacional, 2005, N. 6, s. 258.
449

BOELE-WOELKİ/KESSEDJIAN, s. 30; CHATILLON, s. 589-591.

450

BUREAU/WATT, s. 559.
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temasa geçmektedir451. Geleneksel kuralların internet ortamına uyarlanması şaşırtıcı bir
olay değildir; ancak, yetkiye ilişkin kurallar uygulamada internet ortamına uygun bir
şekilde adapte edilememiştir452. Gerçekten de çoğu devlet, internete ilişkin kurallar
koyma konusunda isteksiz davranmaktadır453.
II. Yabancılık Unsuru
MÖHUK’un kapsamını belirleyen 1. maddesi yabancılık unsurunu Kanunun
uygulanması bakımından zorunlu kılmaktadır. Kanunda, yabancılık unsurunun ne olduğu
açıklanmamakla454 birlikte; bağlama noktalarının tespitinde kullanılan “millî hukuk”,
“mutad mesken hukuku” ve “haksız fiilin işlendiği yer hukuku” yabancılık unsurundan
ne anlaşılması gerektiğine dair yol gösterici ifadeler olarak nitelendirilmektedir455.
Yabancılık unsuru, hukukî olay veya ilişkiyi hâkimin hukuk düzeni dışındaki başka

451

POSADA, s. 258.

452

Yazarın internet ortamında meydana gelen uyuşmazlıklara ilişkin eski şarabın yeni

şişelere doldurulması benzetmesinde, eski şarap geleneksel kuralları, yeni şişeler ise
internet ortamını ifade etmektedir: BORCHERS, Patrick J.: “Internet Libel: The
Consequences of a Non-Rule Approach to Personal Jurisdiction”, NW. U. L. Rev., 2004,
V. 98, I. 2, s. 476.
453

TIMOFEEVA, s. 201.

454

Yabancılık unsurunun kesin olarak tanımının yapılmamış olması isabetlidir. Zira,

yabancılık unsuru ancak somut dava konusunun şartları değerlendirilerek tespit
edilebilecektir: SARGIN, Fügen: Milletlerarası Usûl Hukukunda Yetki Anlaşmaları,
Ankara 1996, s. 148-149 [Yetki Anlaşmaları].
455

ERDOĞAN, Ersin: Medeni Usul Hukukunda Yabancılık Unsuru ve Sonuçları, İhsan

Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara 2015, s. 8-9.
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hukuk düzeni yahut düzenleriyle bağlantılı hâle getirmektedir456. Bir uyuşmazlıkta
yabancılık unsuru, kural olarak yer veya kişi bakımından ortaya çıkmaktadır457’

458

.

Uyuşmazlığın taraflarından birinin yabancı olması, yerleşim yeri veya mutad meskeninin
yabancı bir ülkede bulunması, uyuşmazlık konusu hukukî işlemin yabancı bir ülkede

456

NOMER, DHH, s. 6-7. İngiliz hukuku bakımından yabancılık unsuru, İngiliz hukuk

düzeni dışındaki hukuk düzenleriyle bağlantılı olma anlamına gelmektedir. Diğer bir
ifadeyle, sözleşmenin yabancı ülkede akdedilmesi veya ifa edilmesi ve haksız fiilin
yabancı

bir

ülkede

işlenmesi

uyuşmazlığa

yabancılık

unsuru

katacaktır:

DICEY&MORRIS on the Conflict of Laws, 13th ed., V. 1, Under the General Editorship
of Lawrence COLLINS, London 2000, s. 6.
457

Akitler bakımından tarafların farklı tâbiiyette bulunmaları kişi bakımından; malların

bulunduğu yer, akdin kuruluş yeri, ikametgâh ve mutad mesken yer bakımından
yabancılık unsuru ihtiva etmektedir: TİRYAKİOĞLU, Bilgin: Taşınır Mallara İlişkin
Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara 1996, s. 6 [Satım
Akitleri].
458

Özellikle sözleşmeden doğan borç ilişkilerinde hukukî ilişki, milletlerarası ticarî

menfaatlere ilişkinse yabancılık unsuru taşıdığı kabul edilmektedir: AYGÜN, Mesut:
“Yabancı Unsurun Mahiyeti ve Yargılamadaki Rolü”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi
(Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan), 2014, C. 16, s. 1030 vd. [Yabancı Unsur].
Para veya malların sınır aşan şekilde değişimini sağlayan, daha kapsamlı bir ifadeyle
milletlerarası ticareti etkileyen hukukî işlemler yabancılık unsuru taşımaktadırlar:
SARGIN, Yetki Anlaşmaları, s. 149.
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yapılmış olması veya uyuşmazlığı doğuran fiilin yabancı bir ülkede meydana gelmesi
durumunda yabancılık unsurunun varlığından söz edilebilecektir459.
Fiziksel ortamdan bağımsız internet ortamında, yabancılık unsurunun tespiti
güçlük arz etmektedir. İnternetteki iş ve işlemler birden fazla ülkede ve hatta tüm dünyada
etki doğurabilme potansiyeline sahip olduğundan yabancılık unsuru içermektedir460 veya
yabancılık unsuru taşıma ihtimalleri fazladır461. Ağların ağı olarak ifade edilen ve tüm
dünyayı saran internet, doğası gereği bünyesinde yabancılık unsuru barındırmaktadır 462’
463

. ABD menşeli bir internet sitesinin Fransa’da erişilebilirliği, milletlerarası yetki ve

uygulanacak hukuk bakımından problem teşkil etmektedir464. Gerçekten de internet, yeni
bir sosyal boyut yaratmış olup, geleneksel ulusal hukuk düzenlerinin fiziksel gerçekliğe
dayalı kuralları, fiziksel bir zeminden yoksun internet ortamı karşısında yetersiz

459

SARIÖZ, Ayşe İpek: “HMK’nın 16. Maddesi Uyarınca Haksız Fiillerden Doğan

Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemenin Tespiti ve Hükmün Türk Milletlerarası Usul
Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
2012, C. 11, S. 1, s. 157.
460

İnternet ortamının yalnızca bir devlet tarafından düzenlenmesi yasa dışı olacaktır;

çünkü bu yerel eylem, bir ülkeden bağımsız olup birden fazla devletin yetki sahasını
ilgilendirmektedir: POSADA, s. 258.
461

NILSSON, s. 19.

462

BOELE-WOELKİ/KESSEDJİAN, s. 143-144.

463

İnternetin bölgesel sınırları olmadığından siber eylemler uluslararası haksız fiillerdir:

AZZI, Tristan: “Atteintes en Ligne aux Droits de la Personnalité et aux Droits de
Propriété Intellectuelle: Tribunal Compétent et Loi Applicable”, LEGICOM, 2014/1, N.
52, s. 39 [Legicom].
464

BUREAU/WATT, s. 559.
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kalmaktadır. İnternet ortamının doğası gereği, somut uyuşmazlık değerlendirilmeksizin,
internet ortamındaki bir içeriğin kendiliğinden yabancılık unsurunu haiz görülmesi
kanaatimizce isabetli değildir. Yabancılık unsuru, her somut olayın özellikleri ve
teknolojik bilgiler ışığında değerlendirilmelidir. Aksi takdirde, yan yana oturan iki
insanın internet üzerinden yazışması dahi yabancılık unsuru içerebilecektir. İnternet
ortamında şeref ve haysiyete ilişkin saldırılarda zarar yerinin tespiti, özellikle de tanınmış
kişiler yönünden güçlük arz ettiğinden, zararın meydana geldiği yer açısından yabancılık
unsurunun varlığının kabul edilip edilmeyeceği somut olayın tüm unsurları dikkate
alınarak karara bağlanmalıdır.
İnternet

yoluyla

kişilik

hakları

ihlâllerinde

sorumluluk

haksız

fiile

dayandığından, tarafların yabancı devlet vatandaşı olması veya yabancı bir ülkede
yerleşik olması, hukuka aykırı fiilin yabancı bir ülkede meydana gelmesi ya da fiilin
sonucu olan zararın yabancı bir ülkede gerçekleşmesi yabancılık unsurunu
sağlamaktadır465. Nitekim internet ortamına aktardığı içerikten sorumlu olan içerik
sağlayıcının veya haksız fiil mağdurunun yabancı bir devlet vatandaşı olması yahut
yabancı bir ülkede yerleşik olması durumunda, uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıdığını
söyleyebilmek mümkündür. Ayrıca ihlâle konu içeriğin yayınının yabancı bir ülkede
yapılması; ancak, zararın Türkiye’de gerçekleşmesi veya yayının Türkiye’de yapılması;
fakat, zararın başka bir ülkede gerçekleşmesi hâllerinde de uyuşmazlığın yabancılık
unsuru ihtiva ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır466. Sosyal medyada gerçekleşen
ihlâllerde de tarafların yabancı bir devlet vatandaşı olması ya da yabancı bir ülkede
yerleşik olması veya zararın yabancı bir ülkede gerçekleşmesi yabancılık unsurunu tesis
edecektir. Ayrıca dünya çapında tanınmış kişilerde uyuşmazlığın yabancılık unsuru içerip

465

SARIÖZ, s. 157.

466

ELMASULU, s. 135.
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içermediği hususunun tayini de güçlük arz edebilecektir. Ancak kanaatimizce her hâlde
teknolojik gelişmeler de göz önünde bulundurularak, ihlâlin yapıldığı platformun yapısı,
özellikleri ve somut olayın unsurları değerlendirilmek suretiyle yabancılık unsurunun
varlığına kanaat getirilmelidir.
III. Vasıflandırma467
İnsan zihninin normal bir fonksiyonu olan vasıflandırma468, yabancılık unsuru
içeren bir uyuşmazlıkta hangi devletin usûl hukuku kurallarının veya maddî hukuk
kurallarının uygulanacağını belirlemeye hizmet etmektedir469.

Kanunlar ihtilâfı

kurallarının konusunu oluşturan kavram veya müesseseler farklı hukuk düzenlerinde
farklı anlamlara gelebilmektedirler. Bu durum vasıflandırma probleminin doğmasına
neden olmaktadır470. Vasıf ihtilâflarında kolay ve basit çözüm, uyuşmazlığın lex forinin
vasıflandırması esas alınarak çözüme kavuşturulmasıdır. Ancak, bu konuda milletlerarası
özel hukuk hakkaniyeti esas alınarak somut olaya uygun vasıflandırma metodunun tercih
edilmesinin daha isabetli olduğunu söylemek mümkündür.
Milletlerarası yetkinin tayinine ilişkin vasıflandırma yapıldığında internet yoluyla
kişilik haklarına saldırı, haksız fiil olarak vasıflandırılmaktadır471. Bu bölüme ilişkin

467

Vasıflandırma konusu uygulanacak hukuka ilişkin üçüncü bölümde de ele

alınacağından, bu bölümde sadece usûl açısından vasıflandırma hususuna değinilecektir.
468

ÇELİKEL/ERDEM, s. 74.

469

ELMASULU, s. 135.

470

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 50.

471

Sözleşme dışı sorumluluk veya haksız fiil olarak vasıflandırmaya ilişkin bkz.

BUREAU/WATT, s. 558; SVANTESSON, Private International Law, s. 111.
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değerlendirmeler usûlî konulara ilişkin olup, mahkemelerin milletlerarası yetkisini
belirleyen kurallar hâkim görüş gereği lex foriye tâbi tutulacaktır472.
IV. Milletlerarası Yetkiye İlişkin Avrupa Perspektifi
A. Genel Olarak
Kural olarak her devlet, kendi yetki alanını serbestçe düzenlemekle birlikte,
günümüzde bazı uluslararası belgeler taraf devletlerin yetki kurallarını düzenleyerek
birbiriyle uyumlu hâle getirir, hatta birleştirir473. Mahkemelerin yetkisi, bu belgelerden
olan Hukukî ve Ticarî Konularda Mahkemelerin yetkisi ve İlâmların Tanınması ve

472
473

ELMASULU, s. 136.
Tüzük üye devletler arasında yetkiye ilişkin hususlarda uyumlaştırmayı

amaçladığından hukukî kesinlik ilkesini üstün tutmuş ve forum non conveniense yer
vermemiştir: GROSSI, Simona: “Rethinking the Harmonization of Jurisdictional
Rules”, Tulane L. Rev., 2012, V. 86, s. 659.
Forum non conveniens, Common Law geleneğine bağlı hukuk düzenlerine ait bir ilkedir.
Milletlerarası ve bölgelerarası yargı uyuşmazlıklarında geçerli olan bu ilkeye göre,
yürürlükteki kurallara göre yetkili olan bir mahkeme, söz konusu davanın başka bir
mahkemede görülmesinin daha uygun olacağı gerekçesiyle davaya bakmaktan
vazgeçebilmektedir. Forum non conveniens hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, Gülüm: Milletlerarası Usul Hukukunda Paralel
Davalar, Ankara 2016, s. 59 vd. [Paralel Davalar]; DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 79 vd.;
SÖKMEN GÜLER, Ekin: “Forum Non Conveniens Doktrini ve Uluslararası Paralel
Davalar”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan),
2019, C. 21, s. 2631 vd.; BELL, Andrew: Forum Shopping and Venue in Transnational
Litigation, 1st ed., New York 2003, s. 149 vd.
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Tenfizine İlişkin 12.12.2012 tarihli Brüksel I bis Tüzüğü474’nde (Tüzük) ve Lugano
Konvansiyonu’nda 475 düzenlenmiştir. Üye devletler arasında Tüzüğün kapsamına giren
konularda Tüzük uygulanmakta; ancak, üye devletlerle Birliğe üye olmayan devletler
arasındaki ilişkilerde her devletin kendi milletlerarası yetki kuralları tatbik
edilmektedir476. Bir uyuşmazlığın Tüzük kapsamına477 girebilmesi için uyuşmazlık özel
hukuka ilişkin olmalı, yabancılık unsuru ihtiva etmeli ve bir üye devletle ilişkili
olmalıdır478. Medenî ve ticarî konuları kapsamına alan Tüzük, kişilik hakları ihlâllerine

474

EU No. 1215/2012, 12.12.2012, İngilizce metni için bkz. <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=FR>,
(21.09.2019).
475

AB ve EFTA (European Free Trade Area- Avrupa Serbest Ticaret Alanı) üyesi

devletler arasında imzalanmıştır. Günümüzde EFTA üyeleri İzlanda Cumhuriyeti,
Liechtenstein Prensliği, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı’ndan ibarettir.
Konvansiyon hükümleri, Tüzüğün eski hâli olan Brüksel Konvansiyonu’yla paraleldir.
EFTA üyesi devletlerin kabul etmemeleri nedeniyle ABAD’a ön sorun (preliminary
ruling) olarak yorumlama yetkisi bahşedilmemiştir: KÜÇÜKYALÇIN, Arzu: “Brüksel
I Tüzüğü’nde Tüketici Akitlerine İlişkin Milletlerarası Yetki Kuralları”, TBB Dergisi,
2004, S. 55, s. 335.
476

NIELSEN, Peter Arnt: “Libel Tourism From A European Perspective”, Essays in

Honour of Michael BOGDAN, Offprint, Juristförlaget i Lund 2013, s. 390 [Libel
Tourism].
477

Tüzüğün 1. maddesinde, kapsamına ilişkin açıklama yapılmıştır. Buna göre, kişinin

adıyla ilgili uyuşmazlıklarda Tüzük uygulanmamaktadır.
478

NILSSON, s. 27.
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de uygulanmaktadır. Tüzükte de kişilik hakkının ihlâl edilmesi, sözleşme dışı sorumluluk
veya özel bir haksız fiil türü olarak vasıflandırılmaktadır479.
B. Tüzüğün Yetkiye İlişkin Kuralları
1. Davalının İkametgâhı
Mahkemelerin milletlerarası yetkisini tayin ederken özellikle de internet yoluyla
kişilik hakkı ihlâllerinde, bazı menfaatler dikkate alınmalıdır. Kanun koyucu Tüzükte
ihlâle sebep olan olay ile yetkili üye devlet mahkemesi arasında önemli derecede bir
bağlantı aramaktadır. Önemli bağlantı prensibi, kişilik hakkı ihlâllerindeki yasal
düzenlemelerin çıkış noktasıdır480. Tüzüğün yetkiye ilişkin temel prensibi olan 4.
maddesine göre, AB üyesi bir devlette mukim olan bir kişi yalnızca bu devlet
mahkemelerinde dava edilebilir (forum domicili). Uyuşmazlık ve mahkeme arasında
yakın bağlantıya481 dayanan ve delillere ulaşılabilirlik gibi usûlî süreci de kolaylaştırma
amacına hizmet eden birçok yetki kuralı mevcuttur482. Ancak, davalının ikametgâhına
genel yetki tanınmıştır. Nitekim davalı, yargılamada pasif taraf olarak görüldüğünden483,

479

NILSSON, s. 28.

480

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 328.

481

Rattachement Jurisdictionnel.

482

BOGDAN, Brussels Ia, s. 213.

483

Bu genel yetki kuralının altında yatan sebep “silahların eşitliği” prensibidir. Kanun

koyucu, davalı veya davacı taraftan herhangi birini diğerinden üstün tutmamıştır:
ŠRÁMEK, Martin: “Brussels I: Recent Developements in the Interpretation of Special
Jurisdiction Provisions for Internet Torts”, MUJLT, 2015, V. 9, I. 1, s. 167; GROSSI, s.
659.
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dava sürecine en rahat şartlarda katılabileceği yerin genel yetkili mahkeme olarak tercih
edilmiş olması hak arama özgürlüğüne hizmet etmektedir484.
İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde davalının mukim olduğu üye devlet
mahkemesi haksız fiilden kaynaklanan bütün taleplerle ilgili olarak485 milletlerarası
yetkiyi haiz olacaktır. Nitekim Tüzüğün gerekçesinde (16. recital) ifade edildiği üzere,
davalının öngöremediği bir üye devlet mahkemesinde yargılanmasının önüne geçmek
amacıyla sözleşme dışı ihlâllerde, davalının ikametgâhı, uyuşmazlık ve mahkeme
arasındaki yakın bağlantıyı tesis etmektedir. Ancak internet ortamı ele alındığında bu
bağlantı her zaman tesis edilemeyebilir. Gerçekten de özellikle internet ortamındaki
anonim kullanıcılar tarafından yapılan ihlâllerde bu tespiti yapabilmek son derece
güçtür486. Menfaatler açısından değerlendirildiğinde davacı açısından sıkıntılı bir durum
meydana gelecektir. Şöyle ki, davacı çoğu zaman yargısal bir seyahat yapmak durumunda
kalacak ve bu durum davacı açısından oldukça maliyetli olacaktır487. Bu sebeple davacı,
dava açmaktan vazgeçecek ve bu durum da davalıyı gerek aynı mağdura gerek

484

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 75.

485

ABAD, 07.03.1995 Shevill, C-66/93, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint

SARL and Chequepoint International Ltd v. Presse Alliance SA, karar metni için bkz.
<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0068_SUM&from=FR>, (21.09.2018).
486

İnternet ortamında fil ve fareler bulunmaktadır, filler izini belli ederken fareler sürekli

yer değiştirdiklerinden kimliklerinin tespiti mümkün değildir: SWIRE, Peter P.:
“Elephants and Mice Revisited: Law and Choice of Law on The Internet”, U. Pa. L. Rev.,
2005, s.1979, <https://www.pennlawreview.com/print/old/Swire.pdf>, (03.04.2018).
487

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 331.
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başkalarına karşı bu tür ihlâllerde bulunmaya teşvik edecektir488. Son olarak, bazı
durumlarda davalının ikametgâhı, dava ile ilgili olguların bulunduğu ülkeden farklı bir
ülkededir. Bu gibi hâllerde mahkemeler için yargısal süreç masraflı ve zahmetli olabilir.
Örneğin, Madrid’te yaşayan İspanya vatandaşı bir medya patronunun kişilik hakları
Varşova’da ikamet eden Polonyalı bir gazeteci tarafından İspanya’da yayınlanan bir
elektronik gazetedeki makalede ihlâle uğradığında, davalının ikametgâhı Varşova’dadır;
ancak davacı, Polonya’da değil İspanya’da tanınmaktadır ve zarar İspanya’da
gerçekleşmiştir489.
2. Haksız Fiiller İçin Yetki Kuralı
Davalının ikametgâhına alternatif olarak Tüzüğün m. 7(2) hükmü “haksız fiilin
meydana geldiği veya gelebileceği yer” mahkemelerinin yetkisini düzenlemiştir (forum
delicti). Ancak Tüzük, genel kural olarak davalının ikametgâhını düzenlemiş olup490, m.
7(2) bu kuralın bir istisnasıdır ve sınırlı bir uygulamaya tâbi tutulmalıdır491.

488

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 331.

489

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 331.

490

Yakınlık ilkesinin kanunlar ihtilâfı hukukundan farklı olarak milletlerarası usûl

hukukunda daha az etkili olması, milletlerarası yetki alanında birden fazla yetkili
mahkeme ile karşılaşılması ihtimalini artırmaktadır: DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 70.
491

ABAD, 27.09.1988, Athanasios Kalfelis v Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst

and

Co.

and

others,

C-

189/87,

p.

19,

s.

5585,

<https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5ebba34e-daf8-4cf7-b16312dbb9c107d3.0002.06/DOC_2&format=PDF>, (02.08.2018). Ancak karar eski tarihli
olduğundan Brüksel Konvansiyonunun m. 5(3) hükmü olarak ele alınmıştır.
Konvansiyonun söz konusu maddesi Tüzüğün m. 7(2) hükmü ile aynıdır: GROSSI, s.
660.
134

Bu hüküm, taraflar açısından değerlendirildiğinde yetkili mahkeme iki taraf
açısından da öngörülebilirdir ve tarafların her ikisine eşit mesafededir; ayrıca adaletin
etkin yönetimine (sound administration of justice) de hizmet etmektedir. Zira haksız fiilin
meydana geldiği yer, davanın gerçekçi ve etkili bir zeminde, daha yüksek kalitede ve
daha az masraflı olarak yürütülmesine hizmet eder.
İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlâli oldukça karmaşıktır, bu tür ihlâllerde altı
aşamadan söz etmek mümkün olacaktır492:
1.

İddia edilen onur kırıcı ifadenin oluşturulması aşaması: Haksız fiili işlediği

iddia edilen kimsenin onur kırıcı ifadeyi kaleme aldığı veya ihlâle konu olan fotoğrafı
çektiği yerdir. Bu aşamada kişilik hakkı ihlâli henüz gerçekleşmemiştir493.
2.

Bu içeriğin üçüncü kişilere aktarılması aşaması: E-postanın gönderildiği

veya içeriğin bir web siteye yüklendiği aşamadır494.
3.

Üçüncü kişinin içerikle karşılaşması aşaması: Mağdurun e-postaya veya

söz konusu içeriğin bulunduğu web siteye ulaştığı aşamadır.

492

SVANTESSON, Private International Law, s. 442 vd.

493

SVANTESSON, Private International Law, s. 442.

494

Burada kastedilen yükleme aşamasıdır. İnternette yükleme yerinin tespitine ilişkin üç

alternatiften bahsedilmektedir. Bunlar, yüklemeyi yapan kişinin bulunduğu yer,
materyalin gönderildiği bilgisayarın bulunduğu yer ve içeriğin yüklendiği sunucunun
bulunduğu yerdir: SVANTESSON, Private International Law, s. 443. Çoğu web
sunucusu ABD’de bulunduğundan yükleme yeri olarak içeriğin yüklendiği sunucunun
bulunduğu yer kıstası, ABD mahkemelerinin dünya çapında yetkisini genişletecektir.
SVANTESSON’a göre yükleme yerinden anlaşılması gereken yüklemeyi yapan kişinin
bulunduğu yer olmalıdır: SVANTESSON, Private International Law, s. 444.
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4.

İçeriğin anlaşılması aşaması: Mağdurun e-postayı veya söz konusu içeriği

okuyup anlaması aşamasıdır.
5.

Kişilik haklarının ihlâlinin farklı sonuçlarının meydana gelmesi aşaması:

Mağdurun işinden kovulması veya eşi tarafından boşanma davası açılması gibi kötü
sonuçlara maruz kaldığı aşamadır. Bu aşama, bir aşamadan ziyade olaylar bütünüdür.
6.

Kişilik haklarının ihlâlinin direkt sonuçları aşaması: Son olarak bu

aşamada, söz konusu içerik dolayısıyla mağdur ya ekonomik bir kayba uğramış ya da
kendini aşağılanmış hissetmiştir. Bir başka ifadeyle, bu aşama mağdurun bu ihlâlin
sonuçlarını hissettiği andır.
Tüzükteki “haksız fiilin meydana geldiği yer” kavramını lokalize edebilmek için
bu aşamalardan hangisine başvurmak gerekeceği hususu tartışmalı olup, haksız fiilin
meydana geldiği yer kavramı ABAD tarafından çeşitli davalarda yorumlanmıştır.
İçtihatların gelişimini ve ABAD’ın yaklaşımını ortaya koyabilmek amacıyla aşağıda
Tüzüğün ilgili maddesinin yorumuna ilişkin önemli kararlar ele alınacaktır.
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3. ABAD İçtihatları
a. Bier v. Mines de potasse d’Alsace 495
Bu davada haksız fiilin meydana geldiği yer kavramı, mağdurun seçimine bağlı
olarak ya fiilin işlendiği yer ya da zararın meydana geldiği yer olarak yorumlanmıştır496.
Burada evrensel bir yetkiden497 söz edilmektedir; yani fiil yeri veya zarar yeri
mahkemeleri de genel yetki kuralı olan davalının ikametgâhının yanında tüm zararlar için
yetkili olacaktır498.

495

ABAD, 30.11.1976, C- 21/76, Kararın Fransızca metni için bkz. <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0021&from=EN>,
(08.08.2018). Kararda bir mesafe haksız fiili söz konusu olup, Fransa’da kurulmuş maden
şirketi Mines de potasse d’Alsace SA’nın klorür boşaltması üzerine Hollandalı bir kuruluş
olan Bier’in bu eylemler sonucunda Ren Nehri’nden gelen sular sebebiyle Hollanda’daki
ekim alanları zarara uğramıştır. Bier, zararı sınırlandırmak için pahalı önlemlere
başvurmuştur. Fiil yeri ve zarar yerinin farklı olması ABAD tarafından davacıya seçim
hakkı tanıyan bir kriterin doğmasına yol açmıştır.
496

Pa. 24-25, s. 1747, “Bier v. Mines de Potasse d’Alsace”, <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0021&from=EN>,
(08.08.2018).
497

Evrensel yetki ifadesinden anlaşılması gereken mesafe haksız fiillerinde meydana

gelen tüm zararın talep edilebilmesi durumudur.
498

AZZI, Legicom, s. 40.
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b. Fiona Shevill and Others v. Presse Alliance SA499
İngiltere vatandaşı Fiona Shevill bir Fransız şirketi olan Chequepoint SARL’da
çalışmıştır. Davalı Fransız şirketi Press Aliance, France Soir adlı gazetede bir makale
yayımlamış ve bu makalede açıkça Fiona Shevill’in ismini belirtmiştir. Söz konusu
makalede, Chequepoint SARL tarafından işletilen Paris’teki döviz bürosuna polis
tarafından uyuşturucu baskını yapıldığı iddia edilmiştir. Fiona Shevill ve Chequepoint
SARL, İngiltere ile Galler mahkemelerinde dava açmışlardır; ancak davalı Press Aliance
da, İngiltere’de zararın meydana gelmediğini belirtip, İngiliz mahkemelerinin bu sebeple
yetkili olmadığını iddia etmiştir. Basın yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde, gazetenin
birden fazla üye devlette satıldığı durumlarda, zarara sebep olan fiil yeri, yalnızca
yayıncının kuruluş (tesis) yeri olabilir; çünkü bu yer, kişilik haklarını ihlâl eden yazının
yazıldığı ve dağıtıma çıkarıldığı yerdir ve tüm zarar burada talep edilebilir. Tüzüğün 4.
maddesindeki genel yetki kuralıyla aynı doğrultuda olan bu yorum öngörülebilirlik
açısından haksız fiil failinin lehinedir.
İçeriğin birden fazla ülkede dağıtılması sebebiyle zararın birden fazla ülkede
meydana gelmesi durumlarında, ABAD Mozaik Prensibini500 benimsemiştir. Buna göre

499

ABAD,

07.03.1995,

C-68/93,

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98911&pageIndex=0&doclang=
en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=453466>, (08.08.2018). Fiona Shevill’in
yaşadığı yer olan Yorkshire’de France Soir gazetesinin yalnızca beş kopyası satılmıştır,
pa. 9.
500

Erişilebilirlik Teorisi (Theory of accessibility, critère d’accessibilité) olarak da ele

alınmaktadır. Bu teoriye göre içeriğin dağıtıldığı; yani içeriğin erişilebilir ve görülebilir
olduğu her yer kendi bölgesinde gerçekleşen zararla sınırlı olarak milletlerarası yetkiyi
haiz olacaktır. İçeriğe erişim sayısı bu teori kapsamında ele alınmamaktadır. Shevill
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Brüksel Tüzüğü’nün m. 7(2) hükmündeki ifadenin bir diğer yorumu olarak mağdur,
içeriğin dağıtıldığı her üye devlette, sadece o üye devlette meydana gelen zararlarla sınırlı
olarak faili dava edebilecektir501. Zarara sebep olan fiil yeri, tüm zararlar konusunda
yetkili iken; zarar yeri mahkemesi, sadece kendi bölgesindeki zararlarla sınırlı olarak
yetkiyi haizdir. Bir başka ifadeyle, burada yerel bir yetki502 kabul edilmiş olup, fail, zarar
yerinde sadece o devlette yaşanan zararla sınırlı olarak dava edilebilecektir503. Davacı
açısından yayıncının kuruluş yeri çok masraflı olabilecek ve bunun bir sonucu olarak
davacı, zarar yerinde mozaiği tamamlamak amacıyla adeta yargısal bir seyahat
yapacaktır504.

davasında gazetenin İngiltere ve Galler’de üç yüz yirmi adet ve davacı Fiona Shevill’in
ikamet ettiği Yorkshire’da yalnızca beş adet satılmış olması bu teorinin uygulanması
hususunda önem arz etmemektedir. Bu teori, Fransız hukukunda açık zarar
değerlendirmesi yapmak suretiyle adaletin etkin yönetimine hizmet ettiği gerekçesiyle
benimsenmiştir: KARBANOVÀ, Lenka: “Lex Loci Damni Infecti: Applicability to noncontractual Obligations in Cyberspace in the Jurisprudence of French Courts”, MUJLT,
2011, V. 5, I. 1, s, 51. Ancak her ülkede ne kadar zararın meydana geldiğini tespit etmek
güçtür. Örneğin bir cd’nin bir ülkede ne kadar dağıtıldığının tespiti internet ortamında
doğrudan video yayını durumunda videonun ne kadar yayıldığına oranla daha kolaydır:
ŠRÁMEK, s. 171.
501

Shevill, pa. 33.

502

Yerel yetkiden anlaşılması gereken, belirli bir devlette yaşanan zararla sınırlı olarak o

devletin mahkemelerinin milletlerarası yetkiyi haiz olmasıdır.
503

AZZI, Legicom, s. 40; NIELSEN, Libel Tourism, s. 392.

504

NILSSON, s. 33.
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Kanaatimizce basın yoluyla kişilik haklarının ihlâline ilişkin Shevill kararı internet
ortamına uyum sağlayamamaktadır505; çünkü internet ortamında içerik, eş zamanlı olarak
internet erişiminin olduğu her yerde görülebilmektedir. Bu durum mağdura, içeriğin
erişilebilir olduğu tüm devlet mahkemelerinde o devletin ülkesinde meydana gelen
zararla sınırlı olarak dava açma imkânı bahşeder. Söz konusu karar, basın yoluyla kişilik
haklarının ihlâline ilişkin olup internet ortamında yetersiz kalmaktadır. Daha önce de
sıklıkla ifade ettiğimiz gibi internet ortamı geleneksel medyadan farklıdır. İnternette
içeriğin yayılması basına kıyasla oldukça hızlıdır. Basın youyla içeriğin dağıtılması
kontrol altına alınabilecekken, internet ortamında bu durum neredeyse imkânsızdır.
İnternet ortamında bazen, özellikle içeriğin başkaları tarafından da tekrar yayınlandığı
durumlarda, yayıncının öngöremediği yerlerde dahi erişim söz konusu olacaktır506’ 507.

505

Shevill doktrini sonucunda, sadece AB kapsamında dahi yirmi sekiz yetki sahası

gündeme gelebilecektir: GEORGESCU, Georgiana Gabriela/MARIN, Paula
Maria/VASILE, Daniela: “Jurisdiction over Cyber Torts Under Brussels I bis
Regulation”, Themis Competition 2016, Semi- Final C, Team Romania, s. 7,
<http://www.ejtn.eu/PageFiles/14777/Written%20paper_Romania.pdf>, (04.04.2018).
506

PECHE, Laurent: “Conflits de Jurisdictions et Cyberdélits: Une ‘Adaptation’

Problématique

de

la

Jurisprudence

Shevill

par

la

CJUE”,

s.

4,

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2037763>, (14.04.2018).
507

Shevill doktrini, aynı ihlâle karşı birden fazla mahkemeye yetki verdiğinden, aynı

ihlâle karşı açılacak davaların sayısını da artıracaktır. Haksız fiilin işlendiği yer (forum
delicti commissi), internet üzerindeki ihlâl her yerde görülebilir ve erişilebilir
olduğundan, evrensel bir yetki bahşedecektir. Haksız fiile yol açacak bir materyalin basın
yoluyla dağıtımı internettekinden oldukça farklıdır. Yazılı eserin dağıtımı fiziksel bir
transfer süreciyle mümkün olacaktır ve bu süreç internetle kıyaslanınca uzun bir süreçtir;
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c. eDate ve Martinez Davaları508
Martinez davasında, Fransız aktör Olivier Martinez, Avustralyalı şarkıcı Kylie
Minogue’dan ayrıldıktan sonra özel hayatının ve resim haklarının İngiltere menşeli bir
çevrim içi gazete tarafından ihlâl edildiği gerekçesiyle Fransa’da dava açmış; ancak
davalı İngiliz şirketi, Fransız mahkemeleriyle uyuşmazlık arasında maddî bir ilişkinin
bulunmadığı gerekçesiyle yetki itirazında bulunmuştur.
EDate davası ise unutulma hakkına ilişkindir. Söz konusu karara konu olan
olayda, ünlü bir aktörü öldürdüğü sebebiyle ömür boyu hapis cezasına hükmedilen ve
şartlı salıverilmeden yararlanan bir kişi Avusturya menşeli bir haber sitesini 1999’daki
haberi tekrar yayınladığı gerekçesiyle Alman mahkemelerinde dava etmiştir. Davalı,
Alman mahkemeleri ile uyuşmazlık arasında bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle yetki
itirazında bulunmuştur.
Daha önceki davalar (Bier v. Mines de Potasse d’Alsace ve Shevill) genel olarak
haksız fiillere ilişkin iken, bu iki dava tamamen internet ortamında işlenen haksız

ancak internette materyal fiilen dağıtılmamış olsa da internete yüklendiği an tüm dünyada
erişilebilir hâle gelecektir. Bu doktrin fail açısından da adaletsiz sonuçlar
doğurabilecektir. Zira fail tüm dünya mahkemeleriyle karşı karşıya gelebilecek,
öngöremediği mahkemelerde yargılanabilecektir. Bu husustaki eleştiriler için bkz.
GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 349 vd.
508

ABAD, C-509/9 eDate Advertising and Others v. X and Société MGN Limited,

25.10.2011 ve C-161/10 Olivier Martinez and Robert Martinez v. MGN Limited, Karar
metinleri

için

bkz.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0509&from=EN>, (04.04.2018).
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fiilleri509 konu edinmektedir. Shevill’i internet ortamına adapte etmek için ABAD, Fransız
ve Alman mahkemelerinin eDate ve Martinez davalarındaki ön sorunları üzerine yeni bir
yetki irtibatı olan “mağdurun menfaatler merkezi (the Place Where the Alleged Victim
has his/her Centre of Interests)” kavramını gündeme getirmiştir510. Bu karar ile ABAD,
Shevill davasındaki mozaik kuralına göre hak aramanın önünü kapatmamaktadır; bir diğer
ifadeyle, internette kişilik haklarının ihlâllerinde yukarıda üç başlık şeklinde açıklamaya
çalıştığımız davalardaki içtihatlar (Bier v. Mines de Potasse d’Alsace, Shevill,
eDate/Martinez) birlikte uygulanabilmektedir511’ 512.

509

VANLEENHOVE, Cedric: “The European Court of Justice in Bolagsupplysningen:

The Brussels I Recast Regulation’s jurisdictional Rules for Online Infringement of
Personality Rights Further Clarified”, CLSR, 2018, V. 34, s. 642. Shevill kararındaki
kâğıt odaklı basılı eserlere dayanan “dağıtım yeri” ifadesi internet ortamı için
kullanılmamıştır: GEORGESCU/MARIN/VASILE, s. 8.
510

PECHE, s. 4-5.

511

HESS, Burkhard/MARIOTTINI, Cristina M. (Ed.): Protecting Privacy in Private

International and Procedural Law and by Data Protection, Nomos, MPI Luxembourg,
2015, s. 94.
512

AİHM, 01.03.2016 tarihli (N. 22302/10) Arlewin v. Sweden kararında, İsveç

mahkemelerinde kendisi hakkındaki itham edici iddialara karşı hak aramak isteyen
başvurucunun, İsveç mahkemelerinin bu konuda İngiltere mahkemelerinin yetkili
olduğunu ileri sürerek davayı incelememiş olması sebebiyle mahkemeye erişim hakkının
açıkça ihlâl edildiğine hükmetmiştir: MARCHADIER, Fabien: “La Compétence
Directe en Matière de Diffamation Transfrontière”, Rev. Crit. DIP, Juillet- Septembre
2016, Dalloz, s. 560 vd.
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Söz konusu kararda uydu TV yayını ile canlı yayında, İsveçli başvuran hakkındaki
kesinleşmemiş mahkûmiyete ilişkin itham edici açıklamalar yapılmıştır. TV yayını
İsveççe’dir ve yayınlayan Strix Television AB bir İsveç şirketidir. İsveçte İsveçli şirket
tarafından üretilen bu içerik, İngiltere menşeli Viasat Broadcasting UK Ltd. şirketi
tarafından uydu bağlantısı yoluyla Strix Television AB’ye transfer edilip, İsveç halkına
sunulmuştur. Show, İsveç’te çok fazla kişi tarafından izlenmiş olsa da İngiltere’de
görüntülenebilir olmasına rağmen az sayıda kişi tarafından izlenmiştir. İsveç
mahkemelerinin İngiltere’nin yetkili olması sebebiyle davayı esastan incelememiş olması
AİHM tarafından, başvuranın mahkemeye erişim hakkının açıkça ihlâli olarak
değerlendirilmiştir. AİHM, Shevill ve sonrası kararlardaki irtibatların birlikte
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (p. 37-38). Mahkemeye göre Brüksel I
Tüzüğü’nün yetkiye ilişkin lex generalis niteliğindeki maddesi tatbik edilmeli ve İsveç
mahkemeleri davayı esastan incelemelidir. Ancak İsveç mahkemeleri Audiovisual Media
Service Directive’in (Görsel İşitsel Medya Hizmeti Yönergesi-AVMSD) 28. maddesine
dayanıp iletişim düzenleyici şirketin İngiltere’de bulunmasının İngiltere mahkemelerinin
düzenleyici yetkisini doğuracağı gerekçesiyle esastan incelemeyi reddetmişlerdir.
Davalının ikametgâhı İsveç’te bulunmaktadır ve programın dağıtım yeri olan İsveç zarar
yeridir. Zararın İsveç’te meydana gelmiş olması İsveç mahkemelerinin yetkisini
doğurmaktadır. Dava konusu yayın İsveç’te üretilmiş olup, dili İsveççe’dir ve İsveçli bir
topluma sunulmuştur. İngiltere’deki alıcıdan iletildikten sonra birkaç milisaniye
içerisinde yayın İsveç halkına sunulmuştur. Burada, mahkemeye erişim hakkının açıkça
ihlâl edildiği konusunda şüphe bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, bir devletin başka bir
devlete yetki buyruğunda bulunması kabul edilebilir değildir. İsveçli davalı ve davacının
İngiltere’de yüklü yargı masraflarına tâbi olacağı açıktır. Davada yakınlık ilkesi de
tehlikeye

atılmıştır:

MARCHADIER,

s.

564.

Karar

metni

için

bkz.
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Sonuç olarak, Tüzüğün m. 7(2) hükmüne göre zarara sebep olan fiil yeri, Shevill
kararında da ele alındığı üzere “yayıncının kuruluş yeri”dir. Bu yer yayıncının haksız
fiile konu olan içeriği yayınlamaya karar verdiği yer olarak yorumlanmalıdır513. “Zarar
yeri” ise eş zamanlı olarak iki yerde vücut bulur: İlki, Shevill’in sonucu olan “içeriğin
dağıtıldığı yer” yani zararla ve bölgeyle sınırlı olarak içeriğin erişilebilir veya görülebilir
olduğu yer; ikincisi ise “mağdurun menfaatler merkezi”dir514.
Shevill kararına göre, bir ülkenin zarar yeri sayılabilmesi için yayının orada dağıtılmış
ve mağdurun da orada tanınıyor olması gerekir515. Ancak, eDate ve Olivier Martinez
davalarında ABAD, bu kararını yumuşatıp, içeriğin çevrim içi olarak bulunduğu veya
erişilebilir olduğu yerleri zarar yeri olarak kabul etmiştir516. ABAD, mağdurun zarar
yerinde tanınıp tanınmadığı ya da zarar yerinde korunması gereken bir şöhrete sahip olup
olmadığı hususlarını dikkate almamıştır. Başka bir ifadeyle, eDate kararındaki yaklaşımı
benimseyenlere göre kişi, bir ülkede tanınmıyor olabilir; ancak, haksız fiile neden olan

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-160998%22]}>,
(02.08.2018). Ayrıca AİHM, bu kararıyla uydu yayını yapan programları da Shevill ve
Martinez içtihatlarıyla değerlendirmiştir:

<https://www.epra.org/news_items/legal-

jurisdiction-in-defamation-proceedings-ecthr-rules-in-arlewin-v-sweden-case>,
(05.10.2019).
513

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 339.

514

AZZI, Legicom, s. 41.

515

Shevill Kararı, pa. 29-30.

516

eDate ve Olivier Martinez kararları, pa. 51.
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içerik yüzünden artık o hiç tanınmadığı ülkede kötü tanınıyor hâle geleceğinden dava
açabilmelidir517.
C. İnternette Meydana Gelen Kişilik Hakkı İhlâlleri Nedeniyle Ortaya Çıkan
Mağdurun Menfaatler Merkezi Kavramı
1. Genel Olarak
ABAD, internette meydana gelen kişilik haklarına dair eDate ve Martinez
kararlarıyla milletlerarası yetkiye ilişkin olarak “mağdurun menfaatler merkezi”
kavramını ortaya koymuştur. Mağdurun menfaatler merkezinde tüm zararlar talep
edilebilmektedir. Bu sebeple mağdurun menfaatler merkezi, AB doktrininde detaylı
şekilde tartışılmıştır.
Söz konusu kararların genel avukatı Cruz Villalòn’un önerisi, ilgili maddenin
(Konvansiyon m. 5(3); Tüzük m. 7(2)) “uyuşmazlığın ağırlık merkezi” olarak
yorumlanmasıdır518. Avukat, Shevill doktrininin dijital ortama uyarlanması önerisini ileri
sürmüştür. Bu vesileyle teknolojiden bağımsız bir dil519 kullanılması ve yayın vasıtasının

517

Amerikan hukukunda da bu yönde kararlar mevcuttur. Keeton v. Hustler Magazine

Inc. (465 US 770- US 1984) davasında, “kişinin şimdiye kadar tanınmadığı ülkede haksız
fiile yol açan içerik dolayısıyla artık negatif bir tanınmışlığı bulunmaktadır. Bu kişinin
ihlâle yol açan içerikten önce söz konusu ülkede bir tanınmışlığı yok denecek kadar azdır;
ancak lekesizdir”: SVANTESSON, Private International Law, s. 458-459.
518

“Opinion of Mr. Advocate General Cruz Villalòn, 29.03.2011”, p. 42-54, <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CC0509&from=EN>,
(24.09.2019).
519

Milletlerarası özel hukuk kuralları ihdas edilirken “uygun genelleştirme seviyesi”

dikkate alınmalıdır. Teknolojinin gelişimi dikkate alınarak mevcut teknolojiden azade bir
dille kurallar oluşturulmalıdır. Konuyu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse, Bulletin
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davacının mahkeme seçiminde önem arz etmemesi gerektiğini belirtmiştir520. Ancak
ABAD, bunun yerine “mağdurun menfaatler merkezi” irtibatını ele alarak kişilik hakları
ve ifade hürriyeti arasındaki çekişmedeki seçimini mağdur lehine irtibat tesis ederek
kişilik haklarından yana kullanmıştır521. Söz konusu irtibata ilişkin çeşitli doktrinel
tartışmalara aşağıda yer verilecektir.

Board System (Bilgisayar ilan panosu) iletişimini kaleme alan bir kanun, sosyal medyanın
ortaya çıkması ile dar kapsamlı kalabilecektir. Bir kural ihdas edildiğinde kanun koyucu,
bunun çok kısa bir süre sonra dahi modası geçmiş ve kullanılamaz hâle geleceğini, daha
da kötüsü uygun olmadığı olaylara uygulanabilme ihtimalini öngörebilmelidir. Aynı
şekilde “uygun genelleştirme seviyesi” kapsamında sözleşme dışı borçlara ilişkin bir kural
ihdas edildiğinde, bu kuralın çevre zararlarından doğan fiiller veya internet ortamında
şeref ve haysiyet ihlâlleri gibi farklı konulara tatbik edilebileceği dikkate alınmalıdır. Bir
başka ifadeyle, kuralın uygulanacağı hukukî konuların çeşitliliği de göz önünde
bulundurulup tüm menfaatlerin değerlendirilmesi sonucunda yasa düzenlenmelidir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. SVANTESSON, Private International Law, s. 114-115.
520

Opinion of Mr. Advocate General Cruz Villalòn, pa. 53-54.

521

Kişilik haklarını ifade hürriyetinden fazla koruma misyonu ışığında ABAD yalnızca

mağdurun menfaatler merkezini benimsemiştir. ABAD bu seçimiyle, genel avukat
tarafından inşa edilen ve her iki tarafın da menfaatlerini göz önünde bulunduran hassas
dengeyi yıkmıştır: PECHE, s. 6-7.
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2. Menfaatler Merkezinin Mağdurun Mutad Meskeniyle Örtüştüğünü
Savunan Görüş
EDate

ve

Martinez

kararlarında,

mağdurun

menfaatler

merkezi

açıklanmamıştır522. Ancak bu kavram çoğunlukla, mağdurun mutad meskeni523 veya esas
işyeri olarak yorumlanmaktadır. Mağdurun menfaatler merkezinin, mutad mesken lehine
yorumlanmasının dayandırıldığı gerekçelere aşağıda yer verilecektir.

522

BOGDAN’a göre, eDate ve Martinez kararlarının lafzına bakıldığında mağdurun

yalnızca bir tane menfaatler merkezi olmalıdır. Nitekim kararda “a centre of interests”
ifadesi yerine “the centre of interests” ifadesi kullanılmıştır. “the” artikeli menfaatler
merkezinin yalnızca bir tane olacağını gösterir: NILSSON, s. 37, dn. 111’den naklen.
ABAD, “menfaatlerinin merkezi” ifadesini kullanmış olduğundan, menfaatlerin birden
fazla olduğu durumlar göz ardı edilmemiştir. Dolayısıyla mağdur, hayatının farklı
yönlerine ilişkin farklı menfaatlere sahip olabilir ve bunun sonucu olarak, mağdurun aynı
anda farklı üye devletlerde menfaatler merkezi bulunabilir: GONZÀLEZ, Recueil des
Cours, s. 365.
523

BUREAU/WATT, s. 562-563. Fiilî bir kavram olan mutad mesken, genel olarak

kişinin gerçek hayat ilişkilerini sürdürdüğü, fiilen oturduğu ya da oturma istek ve
iradesinde olduğu yerdir: NOMER, DHH, s. 113; ÖZKAN, Işıl: Devletler Özel
Hukukunda İkametgâh, Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden
Değerlendirilmesi, Ankara 2003, s. 83; ARSLAN, İlyas: Milletlerarası Özel Hukukta
Mutad Mesken Kavramı, İstanbul 2014, s. 40. Bir yerin mutad mesken olarak kabul
edilebilmesi için kişinin söz konusu yerde sıradan bir bulunmadan fazla olarak kayda
değer bir süre fiilen oturması ve o yerde oturmaya yönelik niyetinin bulunması şarttır:
ARSLAN, s. 49.
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a. Büyük Zarar Yaklaşımı
Kişilik haklarının ihlâlinde asıl zarar mağdurun mutad meskeninde meydana
gelmektedir; çünkü kişi burada tanınmaktadır524. Dolayısıyla kişinin saygınlığı bu ülkede
zedelenmiştir. Bir diğer ifadeyle, kişilik haklarının ihlâli, sonuçlarını en çok mağdurun
mutad merkezinde göstermektedir. Mağdurun mutad meskeni, hayatının sosyal merkezi
olup, mağdur burada tanınır ve en çok burada korunmaya ihtiyaç duyar.
b. Haksız Fiilin Bir Bütün Olarak Mağdurun Mutad Meskeninde
Gerçekleştiği Varsayımı
Para veya mal kaybı gibi fiziksel zararın tayini kolayken, maddî olmayan
varlıklara ilişkin zararın tayini oldukça zordur525. Zararı lokalize etmek için kişilik
haklarıyla ilgili fiktif bir yer tayin etmek gerekecektir. Bu fiktif yaklaşıma göre haksız
fiil, bir bütün olarak mağdurun mutad merkezinde gerçekleşmiştir ve mutad mesken
gerçek zarar yeridir526. Tüzüğün m. 7(2) hükmündeki ifade, haksız fiilin gerçek etkisinin
meydana geldiği yer olan ve mağdurun kişiliğinin merkezi olan, mutad meskenidir. Sonuç
olarak, bu yaklaşıma göre zarar, fictio juris olarak mağdurun mutad meskeninde
gerçekleşmiş sayılır.
c. İkinci Fiil Yeri Olarak Mağdurun Mutad Meskeni
Belirli bir içeriğin hazırlandığı yer birinci fiil yeri olarak kabul edilirken, bu
içeriğin dağıtıldığı yer de ikinci fiil yeri olarak görülmüştür527. Kişilik haklarını içeriğin
yayılması ihlâl edeceğinden, burada mutad mesken hem zararın büyük kısmının
gerçekleştiği yer hem de ikinci fiil yeri olarak görülecektir. Fransız Mahkemesinin

524

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 354-357.

525

BUREAU/WATT, s. 511.

526

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 354-357.

527

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 354-357.
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11.10.2012 tarihinde verdiği karar da bu doğrultuda olmuştur528. Karara konu olayda
davacı Marion Cotillard, Belçika menşeli bir topluluk olan Rossel&Cie tarafından
düzenlenen www.lesoir.be adlı internet sitesinde, fotoğraflarının kişilik haklarını ihlâl
edecek şekilde haber konusu edilmesini Fransız mahkemeleri nezdinde dava etmiştir.
Ancak davalı, sitenin amacının Belçika’daki kullanıcılara hizmet etmek olduğunu, tüm
dünyanın hedef alınmadığını, sitenin internet adresinde bulunan“be” ibaresinin de bunun
kanıtı olduğunu ileri sürerek yetki itirazında bulunmuştur. Fransız Mahkemesi, Marion
Cotillard’ın Fransız olduğunu, ailesiyle Fransa’da yaşadığını, dolayısıyla menfaatler
merkezinin Fransa olduğu sebebiyle Fransız mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tesis
etmiştir. Buna göre, internet yoluyla kişilik haklarının ihlâline yol açan, dünya çapında
erişime açık bir içeriğe, mağdurun menfaatler merkezinde de erişim mümkünse529,
mağdurun menfaatler merkezi milletlerarası yetkiyi haiz olmalıdır530. Önemle belirtmek
gerekir ki, mağdurun menfaatler merkezi, evrensel bir yetki bahşetmektedir. Bir diğer
ifadeyle mağdur, burada kişilik haklarının ihlâlinden doğan tüm zararı talep
edebilmektedir531.

528

Ordonnance TGI Nanterre 1ère Chambre, 11.10.2012, Marion Cotillard v. Rossel

&Compagnie, <https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-denanterre-1ere-chambre-ordonnance-de-mise-en-etat-11-octobre-2012/>, (16.04.2018).
529

Milletlerarası yetkiyi tesis etmek için mağdurun menfaatler merkezinde içeriğin

erişilebilir olması yeterlidir. Mağdurun içeriğin dağıtıldığı yerde tanınıp tanınmaması,
içeriğin erişim ve indirilme sayısı gibi hususlar dikkate alınmaz: GONZÀLEZ, Recueil
des Cours, s. 362.
530

EDate ve Martinez kararları, pa. 52.

531

AZZI, Legicom, s. 44.
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3. Menfaatler Merkezinin Her Zaman Mutad Meskenle Örtüşmeyeceğini
Savunan Görüş
Menfaatler merkezi kavramı yeni bir yetki irtibatı olduğundan mutad meskenden
farklı yorumlanmalıdır532. Menfaatler merkezi ile ilgili olarak ABAD’ın eDate kararına
göre533, “menfaatler merkezi her zaman kişinin mutad meskeniyle örtüşmeyebilir. Bir
başka ifadeyle, kişinin mutad meskeni dışında da menfaatler merkezi olabilir. Örneğin,
kişinin profesyonel bir aktiviteyi mutad meskeni dışında takip etmesi durumunda, bu
devlet ile kişi arasında yakın bağ kurmak mümkün olacaktır.”
Emekli bir kişi yılın altı ayını İspanya’da, diğer altı ayını da İtalya’da geçirmiş ve
bu iki ülkeyi de hayatının sosyal merkezi hâline getirmiş olabilir. Aynı şekilde Fransa’da
profesörlerin değerlendirilmesine ilişkin bir internet platformunda Max Planck
Lüksemburg Enstitüsü’nün direktörü aşağılayıcı eleştirilere maruz kaldığında, direktör
davasını profesyonel aktivitelerini gerçekleştirdiği Lüksemburg’da mı yoksa ailesiyle
birlikte yaşadığı ve meslekî tanınmışlığının söz konusu olduğu Heidelberg’de mi ikame
edecektir534? Ancak bu tür kompleks durumlarda mağdur, temel menfaatinin birçok
merkezinden birini seçebilecektir; dolayısıyla mağdur Lüksemburg’da da dava
açabilecektir535.
Ünlü kişilerin menfaatler merkezinin tespiti de güçlük arz edebilir. Zira bu kişiler
dünya çapında tanındıkları için aynı anda birçok ülkede menfaatler merkezine sahiptirler.
ABAD, ünlü kişilerin menfaatler merkezini tespit ederken başlangıçta kişinin mutad

532

AZZI, Legicom, s. 44; ŠRÁMEK, s. 168; NIELSEN, Libel Tourism, s. 395.

533

EDate ve Martinez kararları, pa. 49.

534

HESS/MARIOTTINI, s. 94.

535

HESS/MARIOTTINI, s. 94.
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meskenini değerlendirir; çünkü kişi, çoğunlukla burada tanınmaktadır ve burada
korunması gereken kişisel menfaatleri bulunmaktadır536.
Sonuç olarak, ABAD’a göre yayıncı, zarar veren içeriği paylaştığında mağdurun
menfaatler merkezini öngörebilecek durumdadır. Ancak, bir kişinin mutad meskeni veya
ikametgâhı kolaylıkla tayin edilebilirken “menfaatler merkezi”ni tayin etmek güç
olabilecektir; dolayısıyla ihtiyatlı bir medya, yayın yapmadan önce ilgili kişinin
menfaatler merkezini araştırmak amacıyla bir avukata başvurmak zorunda kalacaktır537.
Ayrıca Tüzüğün genel prensibi olan “davalının ikametgâhını” tamamlaması gereken
spesifik yetkiler, genel prensipten daha önemli hâle getirilmiştir538. Bir diğer sorun da
Tüzüğe göre yetkili olduğuna kanaat getiren mahkeme, bazen özel hayata saygı
anlamında farklı özellikler arz edebilen kendi hukukunu uygulama yoluna başvuracaktır;
dolayısıyla ABAD, ABD gibi ifade hürriyetini üstün tutan hukuk düzenlerini göz ardı
etmiştir539. Nitekim bir devletin diğer devlete, ifade hürriyeti ile kişilik hakları arasındaki
seçimini dayatması mantıksızdır540.
D. İnternette Meydana Gelen Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin ABAD
Tarafından Reddedilen Bazı Teoriler
ABAD tarafından internet ortamındaki kişilik hakkı ihlâllerine ilişkin çok fazla
teori tartışılmıştır. Ancak aşağıda, karşılaştırmalı hukukta en çok tartışılan yetki
irtibatlarına yer verilecektir.

536

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 365.

537

PECHE, s. 10.

538

GROSSI, s. 660.

539

PECHE, s. 10.

540

BOGDAN, Brussels Ia, s. 219.
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1. Sunucunun Bulunduğu Yer Teorisi
İhlâle neden olan içeriğin internet ortamına aktarılması ile fiil gerçekleşmektedir.
Bu doğrultuda fiil yeri olarak yayıncının tesis yeri veya sunucunun bulunduğu yer teorisi
ileri sürülmüştür541. Bu teoriye göre sunucu, internet üzerinde bir web sitenin yayınından
sorumludur. Zira içerik, fiziksel olarak sunucuda depolanmaktadır. Bu teori ABAD
tarafından, yetkili mahkemenin taraflarca öngörülebilmesinin zorluğu ve yargılamanın
anılan yerde yapılmasının zahmetli ve etkisiz olması sebepleriyle reddedilmiştir542.
2. Mağdurun Saygınlığı Teorisi
Mağdurun saygınlığı teorisinde, mağdurun tanınmışlığının ve saygınlığının zarar
gördüğü kanıtlanmadıkça o yer mahkemesi zarar yeri sayılmayacaktır543. Kişilik hakları
mağdurun bir üye devlette tanınıp tanınmadığına bakılmaksızın Birliğe üye her devlette
mevcuttur gerekçesiyle bu teori eDate davasında reddedilmiştir544.
3. Focalisation (Ciblage-Odaklanma) Teorisi
Fransız Temyiz Mahkemesi tarafından benimsenen bu teori marka ihlâline
dayanan Cristal davasında değerlendirilmiştir545. Paris Temyiz Mahkemesi çoğu

541

AZZI, Legicom, s. 41.

542

ABAD’ın 19.04.2012 tarihli marka ihlâline ilişkin Wintersteiger AG v Products 4U

Sondermaschinenbau GmbH. kararı (C- 523/ 10), pa. 36. Karar metni için bkz.
<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0523&from=EN>, (09.10.2019).
543

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 375.

544

eDate Advertising and Others, pa. 42.

545

Cour de Cassation, Chambre civile 1, France, 09.12.2003, Cristal, N. 01-03225, Louis

Roederer firmasına ait şarap markası olan Cristal, İspanyol firması Castellblanch’ın
internet sitesinde köpüklü şarap türü “Cristal” adı altında paylaşılmıştır. Mahkemeye
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kararında Fransız mahkemelerinin yetkisinin Fransa ile yeterli, gerçek ve önemli
bağlantılara dayandırılması gerektiğine hükmetmiştir546. Paylaşılan bilginin Fransız
toplumunu mu yoksa başka bir toplumu mu hedeflediği önem taşımaktadır. Bu kapsamda
sitenin alan adının ulusal uzantısı (Fransa için “.fr”), öngörülen ödemede kullanılan para
birimi ve kullanılan dil gibi hususlar dikkate alınmaktadır. “Top level domain” adları
bazen belirleyici değildir. Örneğin, .com, .net ve .info gibi top level domain adlarının
Fransa’yı hedefleyip hedeflemediğinin tespiti zordur. Para ve dile bağlı kriterler de bazı
durumlarda yeterli değildir. Örneğin, ödemeyi yalnızca Dolar olarak kabul eden İngilizce
bir sitenin tüm dünyayı hedeflediğini varsaymak uygun olmayacaktır. Bu teorinin
öngörülebilirliğe hizmet ettiğini söylemek isabetli değildir. Ancak, focalisation teorisi,
öngörülebilirlik açısından tatmin edici olmasa da, somut olaya ilişkin tüm irtibatları
değerlendirdiğinden yakınlık ilkesine hizmet etmektedir547.
Bu teoriye göre ihlâlden sorumlu olan kişinin içeriği direkt olarak yönlendirdiği
ülke zararın meydana geldiği yer olarak yorumlanacaktır548. İnternet üzerindeki bir
içeriğe erişim genellikle failin niyetinden ve kontrolünden bağımsız gerçekleşmektedir.

göre web site pasif dahi olsa, Fransa’da erişilebilirlik Fransız mahkemelerinin
milletlerarası yetkisini tesis etmeye yetecektir. Spesifik olarak Fransız toplumunun
hedeflenip

hedeflenmediği

ele

alınmamıştır:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007047203>
, (09.10.2019).
546

AZZI, Legicom, s. 41.

547

AZZI, Legicom, s. 42-43.

548

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 370- 371.
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Failin niyetinin değerlendirilmesi objektif bir kriter olmadığından ABAD bu teoriyi
reddetmiştir549.
V. Milletlerarası Yetkiye İlişkin Kuzey Amerika Perspektifi
A. Genel Olarak
Öncelikle

belirtmek

isteriz

ki,

ABD’deki

uluslararası

yargı

sistemi

Avrupa’dakinden farklıdır. Şöyle ki, ABD özel hukuku ve milletlerarası özel hukuku yasa
koyucular tarafından değil, mahkemeler tarafından yaratılmıştır. Case Law ABD’de
önemli bir değere sahiptir; çünkü mahkemeler, eski içtihatları göz önünde bulundurarak
çözümlemelere ulaşmaktadırlar550. ABD’de kurallar, Avrupa’daki gibi yazılı olarak
kristalize edilmemiştir. Bir diğer ifadeyle, farklı özellikler gösteren durumlar
mahkemelerce her zaman dikkate alınmaktadır. ABD’de her eyalet kendi milletlerarası
yetkisini, içtihatlarıyla geliştirmiştir. Ancak, eyaletler bunu yaparken sistemi
bütünleştiren ABD Anayasası’na bağlı kalmak zorundadırlar.
ABD’nin milletlerarası yargı sisteminin şekillenmesinin temeli ABD Yüksek
Mahkemesince hükme bağlanan Pennoyer v. Neff davasına551 dayanır552. Bu yargılamada
ABD Yüksek Mahkemesi, Oregon eyaletinde ikamet etmeyen ve yargılama başında
burada malı bulunmayan bir kişiyi mahkûm eden Oregon Eyalet Mahkemesinin hükmünü

549

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 371.

550

Bir diğer ifadeyle, ABD’deki hukuk sistemi, davalara dayanmakta ve bir içtihatlar

dizinini bünyesinde barındırmaktadır. Case Method hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
ARAT, Tuğrul: Amerikan Hukuk Öğretiminde “Case Method”, Ankara 1968, s. 25 vd.
[Case Method].
551

Pennoyer

v.

Neff,

95

U.S.

714

(1878):

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/95/714/>, (24.09.2019).
552

ELMASULU, s. 98.
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iptal etmiştir553. Söz konusu dava ile ABD Yüksek Mahkemesi şu sonuçlara varmıştır554:
Herhangi bir Kuzey Amerika eyaletinde davalıya tebligat yapabiliyorsa, bu eyalet
mahkemeleri milletlerarası yetkiyi haizdir (in personam- şahsî yetki) ve her eyalet kendi
yargı yetkisini kendi bölgesinde bulunan insanlar ve mallar üzerinde kullanabilmektedir.
ABD’de yetkiye ilişkin önceden belirlenmiş kurallar yoktur, belirli bir devlet
mahkemesi davayı görebilir. Ancak davalı açısından yargılamanın adil olması, due
process clause (hukuka uygunluk şartı, kanunî prosedür)555’den doğan sınırlamalarla tesis

553

Yüksek Mahkeme bu kararını, İngiliz Common Lawının geleneksel ve Ortaçağ

kurallarına dayandırmıştır. Bu kurallar çerçevesinde sadece genel milletlerarası yetki söz
konusudur. Eski İngiliz Common Law yaklaşımına göre kral, hükümranlığını kendi
bölgesinde bulunan insanlar üzerinde sürdürebilmekte ve kralın bu yargı yetkisini
genişletmesi diğer devletler aleyhine uluslararası hukukun ihlâli anlamına gelmekteydi.
Ancak İngiliz ekonomisi uluslararası hâle geldiğinde tebligat yapılamayan davalılar
sorunu gündeme gelmiştir. Bu kişiler İngilizlerle İngiltere’de ticaret yapan; fakat
İngiltere’de yaşamayan kişilerdir. Bu soruna bir çözüm olarak İngiliz hukukunda hâlâ
varlığını sürdüren özel yetki kuralları oluşturulmuştur: GONZÀLEZ, Recueil des Cours,
s. 378.
554

DARDAĞAN, Amerikan Hukuku, s. 87.

555

Due process clause hakkında düzenlemeler yapan ABD Anayasası’nın 1866 tarihli 14.

Amendmentine göre, ”Herhangi bir eyalet, bir kişinin şahsî hak ve özgürlüklerini,
hayatını, özgürlüğünü ve mülkiyetini due process of law’dan yoksun bırakamaz.”
Ayrıntılı

bilgi

için

bkz.

<https://constitutioncenter.org/interactive-

constitution/interpretation/amendmentxiv/clauses/701#:~:text=No%20State%20shall%20make%20or,equal%20protection%2
0of%20the%20laws.>, (12.05.2020).
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edilmektedir556.

Buna göre, uyuşmazlık ile eyalet arasında minimum ilişki557

bulunmadıkça, davalının ikametgâhının bulunmadığı eyalet mahkemesi milletlerarası
yetkisini tesis edemeyecektir558. Bu yaklaşım, aşkın yetki kurallarının önüne geçecektir.
Bir eyaletin milletlerarası yetkisini tesis edebilmesi için taraflar açısından bu durumun
adil olması gerekir; yani bu yetki tesisi tarafların haklı beklentilerini yerine getirmelidir
ve taraflar, uluslararası veya eyaletler arası bir uyuşmazlıkta hangi mahkemelerin yetki
değerlendirmesi yapacağını öngörebilmelidir. Böylelikle bu durumun hukukî güvenliğe
hizmet ederek tarafların, davaya ilişkin hukukî bilgi masraflarını azaltacağı açıktır559.
Ayrıca ABD hukukunda forum non conveniens doktrini dolayısıyla bir eyalet
mahkemesi ile minimum bağlantı olsa bile, bu eyalet kendi milletlerarası yetkisinden
başka bir eyalet mahkemesinin uyuşmazlıkla daha yakın bağlantıları bulunduğu
gerekçesiyle feragat edebilir.

556

AHN, Annie Soo Yeon: “Clarifying the Standards for Personal Jurisdiction in Light

of Growing Transactions on the Internet: The Zippo Test and Pleading of Personal
Jurisdiction”, Minn. L. Rev., 2015, V. 99, I. 6, s. 2329.
557

Minimum ilişki ölçütü, International Shoe v. Washington (326 US 310 (1945)

davasında gündeme gelmiştir. Buna göre davalı, bir eyalette ikamet etmiyor veya
mutaden oturmuyor olsa dahi o eyalette devamlı ve sistematik faaliyetler yürütüyorsa söz
konusu eyalette dava edilebilecektir: POSADA, s. 261-262; AHN, s. 2330; GROSSI, s.
666; WALDMAN, Barry J.: “A Unified Approach To Cyber-Libel: Defamation on the
Internet, A Suggested Approach”, Rich. J.L. & Tech, 1999, V. 6, I. 2, p. 5,
<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=jolt>,
(23.04.2018).
558

SARGIN, Marka İhlalleri, s. 87-88.

559

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 379.
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B. ABD Hukukunda Genel ve Özel Şahsî Yetki
ABD milletlerarası yetki sistemi şahsî yetki üzerine inşa edilmiştir, şahsî yetki bir
mahkemenin yasal bir uyuşmazlıkta taraflar üzerindeki gücüdür560. Genel ve özel olmak
üzere iki tür şahsî yetki bulunmaktadır.
1. Genel Şahsî Yetki
Genel şahsî yetki, Ortaçağda kralın kendi bölgesindeki kişiler ve mallar
üzerindeki hâkimiyet yetkisine dayanır561. O dönemlerde uluslararası ticaret çok yaygın
değildi; ancak sonraki dönemlerde kişiler, ticarî amaçlarla daha fazla seyahat etmeye
başladığından yeni kurallara ihtiyaç duyulmuştur562. Bu yetki, davalının eyaletle
ilişkilerine dayanır;

eğer davalı bir eyalet mahkemesiyle ilgili kanıt veya maddî

bağlantılar sunarsa bu eyalet mahkemesinin davayı görmesi adil görülür563. Genel şahsî
yetki kurallarına göre, davalının düzenli ve sistematik ilişkilerinin bulunduğu eyalet
mahkemeleri milletlerarası yetkiyi haiz olacaktır564. Davalının eyaletle olan ilişkisi,
davalı bir gerçek kişi ise davalının bu eyalette yerleşik olması hâlinde; davalı tüzel kişi
ise tüzel kişiliğin bu eyalet hukukuna göre kazanılmış olması hâlinde meydana
gelecektir565.
2. Özel Şahsî Yetki
Özel yetkili mahkemeler, genel yetkili mahkemelerden farklı olarak yalnızca
davalının, davanın görüldüğü eyaletteki faaliyetlerine ilişkin ya da bu eyaletteki

560

DARDAĞAN, Amerikan Hukuku, s. 87-88.

561

DARDAĞAN, Amerikan Hukuku, s. 88.

562

DARDAĞAN, Amerikan Hukuku, s. 88.

563

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 380.

564

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 381.

565

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 381.
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faaliyetleri sonucunda meydana gelen uyuşmazlıklarla sınırlı olarak yetkilidir566. Buna
etki testi (effects test) veya etkiler doktrini (doctrine of the effects) denmektedir. Başka
bir ifadeyle, davalı, bir eyalette yerleşik olmasa bile, fiilini bu eyalette icra etmişse ve fiili
burada somut etkiler doğurmuşsa, o eyalet mahkemeleri milletlerarası yetkiyi haizdir567.
Eyaletler uzun kollu yasaları (long-arm statutes)568 kabul ederek eyaletler arası ticaretin
gelişiminin bir sonucu olarak başka eyaletlerde ikamet eden kişileri de yargı yetkisi
kapsamına almışlardır569. ABD hukukunda çoğu durumda uyuşmazlık ile yargı yetkisi
arasında “minimum ilişki” aranır. En az dört durumda genel olarak şahsî yetkinin varlığı
kabul edilir. Bunlar: haksız fiil söz konusu olduğunda, haksız fiil belirli bir eyalette vuku
bulmuşsa, haksız fiilin meydana geldiği yer (locus delicti commissi); davalının bir
eyalette faaliyet yürütmesi hâli (doing business test); bir ürünün herhangi bir eyalet
piyasasında ortaya çıkması veya o piyasada bulunması durumu (stream of commerce
doctrine) ve tarafların yetki anlaşmasıyla bir eyalet mahkemesini yetkili kılmış olması
hâlleridir570.

566

ELMASULU, s. 105.

567

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 381.

568

Bir kişiyi yalnızca ikametgâtının bulunduğu eyalette dava etme zorunluluğu gittikçe

azalmıştır. Bu sebeple eyaletler, kendi mahkemelerinin eyaletle çok az irtibata sahip
uyuşmazlıklar açısından dahi yetkisini tesis edebilecek yasalar kabul etmeye
başlamışlardır. Bu kurallar uzun kollu yasalar olarak adlandırılmaktadır: DARDAĞAN,
Amerikan Hukuku, s. 88.
569
570

DARDAĞAN, Amerikan Hukuku, s. 88.
Restatement 3’ün 421. paragrafında, davalının bir eyalette ikamet etmediği

durumlarda, makul bir yolla milletlerarası yetkiyi tayin edebilmek için kriterler listesi
bulunmaktadır:“Taraf o eyaletin vatandaşı ise veya o eyalette ikamet ediyorsa veya
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C. İnternette Meydana Gelen Kişilik Hakkı İhlâlleri
İnternet faaliyetlerinden doğan davalarda özel şahsî yetki değerlendirilmesi
yapılmaktadır571. Bu durumda kriter, davalının faaliyetlerinin forum ile ilişkilerine
dayanmaktadır. Bu ilişkiler minimum ilişki testi ile bağdaşmalıdır ve milletlerarası
yetkinin tesisi geleneksel adil yargılanma hakkına ve temel hakkaniyete aykırı
olmamalıdır572. Davacı, davalının internetteki fiili ile mahkeme arasındaki bağlantıyı
kanıtlamak zorundadır. Ancak ABD hukuk düzeni kristalize olmuş bir düzen

g. gerçek veya tüzel kişi taraf, yargı yetkisine rıza göstermişse,
h. gerçek veya tüzel kişi düzenli olarak bir eyalette profesyonel faaliyet yürütüyorsa,
i. gerçek veya tüzel kişi bir eyalette bir faaliyet yürütüyorsa sadece bu faaliyetle ilgili
olarak,
j. gerçek veya tüzel kişi bir eyalet dışında bir faaliyet yürütüyor; ancak bu faaliyet bu
eyalet üzerinde maddi, doğrudan ve öngörülebilir bir etkiye sahipse sadece bu faaliyetle
ilgili olarak veya
k. yargılama konusu eşya bir eyalette bulunuyorsa veya bu eşyanın mülkiyeti o eyalette
ise, bu eşya ile ilgili uyuşmazlıklarda yargı yetkisinin tesisi haklıdır.”: GONZÀLEZ,
Recueil des Cours, s. 382.
571

WALDMAN,<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsr

edir=1&article=1071&context=jolt>, (25.04.2018).
572

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 383.
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olmadığından573, internet yoluyla kişilik haklarının ihlâllerinde kullanılabilecek çeşitli
yaklaşımlar bulunmaktadır574.
1. Erişilebilirlik Yaklaşımı
Eşyanın tabiatı gereği internet dünya çapında bir etkiye sahiptir. Inset System Inc.
v. Instruction Set Inc. davasından575 doğan bu yaklaşıma göre, eğer bir web site bir

573

Amerikalı hukukçular AB’nin uyumlaştırılmış ve kodifiye edilmiş yasalarını, somut

olay değerlendirmesi yapmadığından gerçeği bulmaktan uzak olduklarını ileri sürerek
eleştirmektedirler: GROSSI, s. 671.
574

LOTT

and

FISCHER,

“Personal

Jurisdiction

and

Related

Issues,

<http://lottfischer.com/general.php?category=Resources&subhead=Articles&headline=
Personal+Jurisdiction+in+the+Internet+World>, (25.04.2018).
575

937

F.

Supp.

161,

1996,

karar

metni

için

bkz.

<https://cyber.harvard.edu/property00/jurisdiction/insetsum.html>, (07.10.2019). Söz
konusu dava, marka ihlâline ilişkindir. Dava konusu olayda, Massachusetts şirketi olan
davalı Instruction Set Inc. her yerde erişilebilir bir web site aracılığıyla inset.com alan
adını kullanarak reklam yapmıştır. Davacı Connecticut şirketi Inset System Inc,
Connecticut mahkemelerinde marka ihlâli iddiasıyla Instruction Set Inc. aleyhine dava
ikame etmiştir. Mahkeme, forumda kasıtlı iş yapma (doing business) kıstasına dayanarak
minimum ilişkiyi tesis edip, davalının yetki itirazlarını reddetmiştir. Davalı, Connecticut
ile iş yapma ayrıcalığından kasıtlı olarak istifade etmiştir. Mahkemeye göre, internet
üzerindeki bir reklama TV ve radyodakinden farklı olarak kullanıcılar sürekli bir biçimde
erişebilmektedirler: AHN, s. 2333; POSADA, s. 266; DARDAĞAN, Amerikan Hukuku,
s. 96. Faaliyetlerin küresel olarak hedeflendiği yorumuyla minimum ilişkiyi kurmak
uygun değildir. Küresel hedefleme yerine mahkemeler, davalının internet aktiviteleri ile
hangi coğrafî alanları hedeflediğini incelemelidirler: SPENCER, A. Benjamin:
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eyalette görülebilir, mevcut ve erişilebilir ise fiil bu eyalette meydana gelmiştir576. Bu
yaklaşımı savunan hukukçulara göre, internette dünya çapında erişilebilir paylaşımlar
yapanlar, internetin bu küresel etkisinin ekonomik ve sosyal faydalarından istifade
etmektedirler. Bunun bir sonucu olarak bu kişiler, herhangi bir yerde dava edilebilme
riskini göze almalıdırlar577. Bu erken dönem yaklaşımına578 göre, kişinin web siteyi bir
yere yönlendirme amacı aranmamaktadır; bir diğer ifadeyle içeriğin bir yerde erişilebilir
olması, o eyalet mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tesis etmeye yetmektedir579.

“Jurisdiction and The Internet: Returning to Traditional Principles to Analyze NetworkMediated Contacts”, U. Ill. L. Rev., 2005, V. 71, s. 77.
576

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 383.

577

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 384.

578

Inset System Inc. v. Instruction Set Inc. davasının sonucu çeşitli yönlerden eleştirilmiş

ve daha sonraki dönemde yeni içtihatlar geliştirilmiştir. Söz konusu davada, minimum
ilişki, web sitedeki paylaşımla kurulmaktadır. Bu sebeple davalı, web sitenin erişilebilir
olduğu her yerde dava edilebilmektedir. Aşkın yetkiye sebep olabilecek bu olay, ABD
Anayasası’nın üstün tuttuğu değerleri zedelemektedir. Yazara göre, satıcı ve iş adamları
bilgi paylaşmaktan kaçınmaktadır; dolayısıyla ifade hürriyeti, ticaretin gelişmesi ve
firmalar arasındaki rekabet bu istikrarsız ortamda olumsuz etkilenmektedir. Inset içtihadı
bilgi paylaşma hususunda negatif bir soğutma etkisine sebebiyet vermektedir: AHN, s.
2341.
579

DARDAĞAN, Amerikan Hukuku, s. 96.
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2. Etki Testi580
Calder v. Jones581 kararına dayanan bu teoriye göre, bir web site herhangi bir
eyalete yöneltilmişse veya internetteki bir paylaşım herhangi bir eyaleti yahut onun
vatandaşlarını hedef almışsa, o eyaletin milletlerarası yetkisi gündeme gelecektir582. Bu
yaklaşıma göre, davalının internet üzerindeki faaliyetlerinin amaçsal yönünü tayin etme
zorunluluğu söz konusu olacaktır583.

580

Bu teori (calder test, the targeting approach, effects test), Fransız hukukunda

benimsenen Focalisation teorisinin bir türüdür. Focalisation teorisi hakkında bkz. yuk.
İkinci Bölüm, § 1, IV, D, 3.
581

Calder v. Jones davasında, Jones, National Enquirer adlı derginin editörü Calder

aleyhine, kişilik haklarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Kaliforniya mahkemelerine
başvurmuştur. Jones, Kaliforniya’da yaşamaktadır ve profesyonel faaliyetlerini orada
gerçekleştirmektedir; Calder ise Florida’da yaşamaktadır. National Enquirer’in esas iş
merkezi de Florida’dadır. ABD Yüksek Mahkemesi Calder’in yetki itirazını
reddetmiştir.

Bayan Jones’un kişilik haklarını ihlâl eden makale Kaliforniya

vatandaşlarına yöneltilmiştir ve Bayan Jones’un kişilik hakları Kaliforniya’da ihlâl
edildiğinden, Kaliforniya mahkemelerinin yetki tesisi isabetlidir. Karar metni için bkz.
465 U.S. 770, 1984, <https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/465/783.html>,
(08.10.2019).
582

BOSKY, Stephen W.: “Defamation in the Internet Age: Missouri’s Jurisdictional

Fight Begins with Baldwin v. Fischer- Smith”, St. Louis U. L.J., 2012, V. 56, s. 594.
583

Calder içtihadı “açık amaçlama – expressly aiming” dan ne anlaşılması gerektiği

hususunda net kılavuzlar sunamamıştır: JONES, Jonathan, D.: Personal Jurisdiction and
Internet Defamation: An Analysis of Post- Zippo Jurisdiction Decisions in Internet Libel
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Bir eyalet lehine yetki tesis edilebilmesi için internet üzerindeki aktivitelerin
kasten yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu aktiviteler forum eyaletini
hedeflemiş bulunmalı ve davalı, bir hakkın ihlâlinin forum eyaletinde etki
uyandıracağının bilincinde olmalıdır584.
Calder davasında Yüksek Mahkeme, makaleye konu hususun Kaliforniya’da
yaşayan davacının Kaliforniya’da yürüttüğü meslekî faaliyetlerine ilişkin olması,
makalenin yer aldığı derginin en yüksek tirajının Kaliforniya’da olması585, davacının iş
bağlantılarının bulunduğu Kaliforniya’da zarara uğraması, davalının ise davacının
Kaliforniya’da zarara uğrayacağını öngörebilecek durumda olması ve davalının makale
öncesinde Kaliforniya’yı bilgi edinme amaçlı ziyaret etmesi hususlarını dikkate
almıştır586.

Cases, University of North Carolina, the degree of Master of Mass Communication in
the School of Journalism and Mass Communication, Chapel Hill 2011, s. 54.
584
585

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 386.
Calder davasında basılı bir eser olan dergiyle kişilik hakları ihlâl edilmiştir.

Dolayısıyla, bu derginin hangi ülkede ne kadar satıldığının tespiti internet ortamına göre
daha kolaydır. Basın yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde çoğunlukla eser sahibi, içeriğin
dağıtılabileceği ülkeleri öngörebilecek durumdadır. Bu dağıtım genellikle eser sahibinin
kontrolü altındadır. Ancak internet ortamında benzer durum söz konusu değildir.
Gerçekten de New York’ta yaşayan bir kişinin kendi Facebook hesabında birkaç
arkadaşıyla paylaştığı bir yazının virüs yoluyla tüm dünyaya yayılması bu kişi tarafından
öngörülemez: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 387.
586

ELMASULU, s. 111-113.
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Calder testi, hukukî kesinlik ve öngörülebilirlik açısından eleştirilmiştir. Nitekim
bu

testin

uygulanması

mahkemelerin

“açıkça

amaçlama587”

kıstasını

farklı

yorumlamalarına sebep olmuştur588.

587

Etki testi, kasıt arandığından çoğunlukla şeref ve haysiyet ihlâllerinde

uygulanmaktadır: AHN, s. 2336.
588

TIMOFEEVA, s. 214.
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3. Değişken Ölçek
Daha önceki kararlardaki içtihatların çelişkili olması sebebiyle bu yaklaşım Zippo
Manufactoring Co. v. Zippo Dot Com Inc. Davasında589 ortaya çıkmıştır590. Değişken
ölçek (sliding scale-zippo test) yaklaşımında, web sitenin etkileşimi önem taşımaktadır.
Bu bakış açısıyla üç tip siteden bahsedebilmek mümkündür. Bu üçlü sınıflandırma,
yönlendirilmiş devamlı bir ticarî ilişkinin mevcudiyeti ve web sitenin interaktif

589

Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com Inc., 52 F. Supp. 1119, 1997; dava marka

ihlâline dayanmaktadır. Davacı, ünlü çakmak markası olan ve iş yeri merkezi
Pennsylvania olan Zippo Manufacturing Co.’dur. Davalı ise, iş yeri merkezi Kaliforniya
olan www.zippo.com adresini kullanan bir web site ve internet haber servisi operatörüdür.
Web sitede, davalı şirkete ilişkin bilgi ve reklamlar yer almaktadır. Davalı şirket, haber
grubu hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmet ücretsiz, orijinal ve süper üyeliklerden
oluşmaktadır. Orijinal ve süper üyelikler ücretli olup, bu üyeliklerden istifade etmek
isteyenler çevrim içi bir başvuru formu doldurup kredi kartıyla internet yahut telefon
vasıtasıyla

ödeme

yapmaktadırlar.

Ödeme

sonrasında

aboneye,

davalının

Kaliforniya’daki sunucusunda depolanan mesajları görüntüleyebilmesi için bir şifre
verilmektedir. Davalının Pennsylvania ile ilişkisi neredeyse tamamen internet üzerinden
olup, davalının ofisi, çalışanları ve sunucuları Kaliforniya’dadır. Davalı Dot. Com’un
müşteri havuzuna bakıldığında yüz kırk bin ücretli abonenin yalnızca yüzde ikisi (üç bin
kişi) Pennsylvania sakinidir. Yerleşim yeri Pennsylvania olan yedi internet erişim
sağlayıcı, davalı ile sözleşme akdetmiştir. Bunlardan ikisi Batı Pennsylvania bölgesinde
yer aldığından, Batı Pennsylvania Bölge Mahkemesinin yetkisi yerinde görülmüştür:
DUTTA, Anindita: “Trademark: Personal Jurisdiction: Minimum Contacts Zippo
Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com Inc.”, Berkeley Tech. L.J., 1998, V. 13, s. 290-291.
590

AHN, s. 2334.
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(etkileşimli) niteliğine dayanmaktadır591. Eğer bir web site, başka bir eyalette ikamet eden
kişilerin yalnızca aradıkları bilgilere erişmelerine olanak tanıyorsa bu site pasif web
sitedir ve değişken ölçeğin sonunda olması sebebiyle şahsî yetki doğurmaz592. Bu siteler,
kişilere ürünler hakkında bilgi sunar; ancak, ne web site ile ne de öteki kişilerle etkileşim
mümkündür593. Böyle bir durumda mahkeme,

davalının yalnızca ilgililere bilgiyi

erişilebilir kıldığından amaçsal olarak forumdan yararlanmayacağına ve dolayısıyla
forumun yetki tesisinin mümkün olmayacağına karar vermelidir594. Değişken ölçeğin en
başında bulunan aktif web siteler, başka eyalet veya devletlerdeki kişilerin etkileşimde
bulunmasına olanak sağlayan sitelerdir ve forumda şahsî yetkiyi doğurmaktadırlar595.
Nitekim Zippo kararında mahkeme, davalının web sitesini aktif olarak nitelendirmiş ve
Pennsylvania Mahkemesinin şahsî yetki tesisini isabetli bulmuştur. Zira mahkemeye göre
davalı, aralıksız olarak ve kasten Pennsylvania vatandaşlarının başvurularını kabul etmiş
ve şifre tahsisine cevaz vermiştir596.
Değişken ölçeğin ortasındaki etkileşimli web siteler ise kullanıcıların sunucu
bilgisayarla bilgi alışverişinde bulunabildiği sitelerdir597. Etkileşimli web sitelerinde şahsî
yetkinin doğumu, interaktiflik seviyesine bağlıdır. Bir başka ifadeyle, şahsî yetki internet

591

SARGIN, Marka İhlalleri, s. 101.

592

BOSKY, s. 592.

593

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 388.

594

LITTLE, Laura E.: “Internet Defamation, Freedom of Expression, and the Lessons

of Private International Law fort he United States”, Temple University Legal Studies
Research Paper Series, 2013, N. 3, s. 9.
595

LITTLE, s. 10.

596

AHN, s. 2335.

597

AHN, s. 2335; LITTLE, s. 9.
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ortamında gerçekleşen karşılıklı bilgi alışverişinin derecesine ve bu bilgi alışverişinin
ticarî niteliğine bağlı olarak tayin edilmektedir598.
Marka ihlâline dayanan Zippo testi hâlâ uygulanmakla birlikte, farklı açılardan
eleştirilmektedir. Özellikle kişiliği oluşturan kişisel değerlere tecavüzün söz konusu
olduğu ve yanlış bilgilerle kişinin şeref ile haysiyetinin ihlâl edildiği durumlarda Zippo
testi yetersiz kalmaktadır599. Bir web site, etkileşimli olmadığı hâlde, içerdiği bilgilerle
bazı kişilerin kişilik haklarını ihlâl edebilecektir ve bu ihlâl, dünya üzerinde her yerde
milyonlarca kişi tarafından görülebileceğinden Zippo test bu konuda yetersiz
kalmaktadır600. Web sitenin mahiyeti, kişisel değerlerine saldırılan kişinin uğrayacağı
zararı değiştirmemektedir. Diğer bir ifadeyle, pasif bir web sitedeki bir saldırı foruma
açıkça yönelmiş olabilir601.
Ayrıca bir sitenin tamamen aktif veya tamamen pasif olmadığı, orta ölçekte
olduğu durumlarda, yetkili mahkemelerin sayısı artmaktadır. Bu durum da
öngörülebilirliği zedelemektedir602. 1997’de dahi bu ayrım tartışmalı iken, teknolojinin
oldukça geliştiği günümüzde aktif/pasif web site ayrımı önemini yitirmiştir. İnternetteki

598

SARGIN, Marka İhlalleri, s. 101.

599

JONES, s. 97; BOSKY, s. 594.

600

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 388. Yazara göre aktif/pasif web site ayrımı

kişiliği oluşturan kişisel değerlere saldırı hâllerine cevap verememektedir. Nitekim pasif
bir web site de, aktif bir web site kadar ihlâle sebep olabilmektedir: BOSKY, s. 594.
601

SPENCER, s. 98.

602

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 388.
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çerezler (cookies)603 ve veri toplamaya ilişkin araçlara rağmen bir web sitenin pasif olarak
nitelendirilmesi uygun değildir604.
Web 2.0 ve sosyal medya ölçeğin tam ortasında yer alan etkileşimli web
sitelerdir605. Kişilik hakkı ihlâlleri genellikle bu platformlarda işlenmektedir; dolayısıyla
Zippo testi bu durum karşısında yetersiz kalmaktadır606.
Sonuç olarak Amerikan hukukunda, internet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde
bazı mahkemeler Zippo veya Calder testlerinden birini uygularken, bazıları da bunları
harmanlayarak karar vermektedir607.
VI. Türk Hukukunda Milletlerarası Yetki
A. Genel Olarak
Milletlerarası yetkiye ilişkin kuralların oluşturulmasında etkili olan unsurlar taraf
menfaatleri, devlet menfaatleri, milletlerarası toplumun menfaatleri ve usûl hukukuna
ilişkin menfaatlerdir608. Gerçekten de tarafların kendilerine en yakın yerde dava
açılmasında menfaatleri bulunmaktadır. Ancak davacı ve davalının bu menfaatleri çoğu
zaman çatışma hâlindedir. Bu menfaat çatışmasında yargılama sürecinin başlamasında

603

Çerez, bir web site tarafından oluşturulan ve söz konusu sitenin ziyaretçilerinin web

tarayıcıları tarafından kaydedilen az miktarda veridir. Amacı, bir yazılım uygulaması
tarafından oluşturulan bir tercih dosyasına benzer şekilde ziyaretçilerle ilgili bilgileri
hatırlamaktır: <https://techterms.com/definition/cookie>, (06.06.2020).
604

BOSKY, s. 593.

605

BOSKY, s. 609.

606

ELMASULU, s. 126.

607

LITTLE, s. 11.

608

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 73-79.
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pasif konumda olan davalının menfaatleri ağırlıklı olarak kabul edilmektedir609. Devletin
menfaati, kendi ülke sınırları içerisinde mahkemeler aracılığıyla hukuk düzeninin
korunması ve hukukî güvenliğinin sağlanmasıdır. Ne var ki, yakınlık ilkesi göz önünde
bulundurularak devletin kendisiyle hiçbir anlamlı ilişki bulunmayan uyuşmazlıklarda
kendi mahkemelerinin yetkisini tesis etmesi, adaletin işlemesini önleyeceği gibi gereksiz
masraflara da yol açabilecektir610. Milletlerarası toplum açısından bakıldığında, her
devlet kendi mahkemelerinin yetkisini tesis ederken diğer devletlerin yetki sahasını ihlâl
etmekten kaçınmalıdır. Bir başka ifadeyle yakınlık ilkesine uygun olarak mahkeme ile
uyuşmazlık arasında yeterince sıkı ilişkinin varlığı şartıyla yetki tesis edilmesi
milletlerarası toplumun menfaatlerine hizmet edecektir611. Usûle ilişkin menfaatler ise
kişilerin birbirlerinin haklarına riayet etmelerini ve hakikatin ortaya çıkarılmasını
sağlamaktır. Bu amaçla, dava unsurları ile yetkili mahkeme arasında maddî anlamda
yakınlık612 bulunması önem taşımaktadır613.

609

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 73. Bu sebepledir ki, çoğunlukla davalının ikametgâhı

genel yetkili mahkeme olarak kabul görmektedir. Fransız Medenî Usûl Kanununun (Code
de Procédure Civile- CPC) 42. maddesine göre, yetkili mahkeme aksi belirtilmediği
sürece, davalının yaşadığı yer mahkemesidir. Yaşadığı yer ifadesinden anlaşılması
gereken gerçek kişinin yerleşim yeri; şayet yerleşim yeri yoksa mutad meskenidir (CPC
m. 43).
610

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 75-76.

611

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 77.

612

Maddî yakınlıktan anlaşılması gereken uyuşmazlık konusu hukukî ilişki ve taraflarla

olan yakınlıktır. Vatandaşlık, ikametgâh, mutad mesken, uyuşmazlığa konu olan mal
maddî yakınlığa ilişkin irtibat unsurlarındandır: DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 78.
613

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 78.
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MÖHUK’un 40. maddesine göre, “Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini,
iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder.” Bir diğer ifadeyle, yer itibariyle
yetkili bir Türk mahkemesinin bulunması milletlerarası yetkinin varlığı için gerekli ve
yeterlidir614. MÖHUK işin niteliğini de göz önünde bulundurarak belirli konular için yetki
kuralları düzenlemiştir615. Bunlar, MÖHUK m. 41’de Türklerin kişi hâllerine ilişkin
uyuşmazlıklar, m. 42’de yabancıların kişi hâllerine ilişkin bazı davalar, m. 43’de
yabancılık unsuru içeren miras davaları, m. 44’de iş ilişkisi ve iş sözleşmesinden doğan
davalar, m. 45’de tüketici sözleşmelerine ilişkin davalar ve m. 46’da sigorta sözleşmesine
ilişkin davalardaki yetki kuralları şeklindedir. Yabancılık unsuru ihtiva eden özel hukuka
ilişkin işlem ve ilişkilerde Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi özel olarak
düzenlenmemişse, milletlerarası yetki 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu (HMK)616 ve yetki kuralları ihtiva eden diğer kanunlara göre
belirlenmektedir. Bir diğer ifadeyle iç hukukun yetki tayinine ilişkin kuralları, yabancılık
unsuru taşıyan işlem ve ilişkileri de kapsayacak şekilde “çifte görevli kaideler” olarak
nitelendirilmiştir617.
İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlâl edilmesi haksız fiil olarak vasıflandırılmış
olup; MÖHUK’da haksız fiillere ilişkin özel bir yetki kuralı bulunmadığından HMK ve
kişilik haklarını koruyan davalarda yetkili mahkemeyi tayin eden TMK hükümlerince
Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi tesis edilmektedir. AY m. 142 gereğince,
“mahkemelerin, … görev ve yetkileri… kanunla düzenlenir”, ABD hukukundaki gibi
mahkemelere, yetkiye ilişkin takdir yetkisi bahşedilmemiştir.

614

NOMER, DHH, s. 454.

615

ÇELİKEL/ERDEM, s. 516.

616

RG, 04.02.2011, S. 27836.

617

NOMER, DHH, s. 432.
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Genel yetki kuralı, bütün davalar için uygulanan kural; özel yetki kuralları ise
yalnız belirli dava veya dava türlerine ilişkin istisnaî nitelikteki kurallardır618. HMK’nın
6. maddesi genel yetkili mahkemeyi düzenlemiş olup, bu yer “davalı gerçek veya tüzel
kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.” Özel yetkili mahkeme ise,
HMK’nın 16. maddesinde619 haksız fiillere ilişkin düzenlenmiş olan, “haksız fiilin
işlendiği, zararın meydana geldiği veya gelme ihtimalinin bulunduğu ya da zarar görenin
yerleşim yerinin bulunduğu” yer mahkemeleridir. Bu bir seçimlik yetki kuralı olup, kesin
yetki kuralı değildir. Başka bir ifadeyle, bu kural HMK m. 6’daki genel yetkili mahkeme
ile birlikte uygulanır620. Ayrıca TMK’nın 25. maddesine göre, “davacı, kişilik haklarının
korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava
açabilir.” Bu kural, bir kesin yetki kuralı olmayıp, genel yetki kuralı olan HMK m. 9 ve
haksız fiillere ilişkin HMK m. 16’daki mahkemelerin yetkisini bertaraf etmez621.
Bu doğrultuda ele alınması gereken irtibat unsurları davalının yerleşim yeri,
haksız fiilin işlendiği yer, zararın meydana geldiği veya gelme ihtimalinin bulunduğu yer
ve davacının yerleşim yeridir.

618

AŞİT, Recep: “Kişilik Hakkı İhlallerinde Yetkili Mahkemeler”, MÜHF-HAD, 2017,

C. 23, S. 2, s. 470.
619

HMK m. 16’daki düzenleme AB hukukuna paralel olup; etkin hukukî koruma ve hak

arama özgürlüğü bakımından yerindedir: AŞİT, s. 483-484.
620

BUDAK, Ali Cem/ KARAASLAN, Varol: Medenî Usul Hukuku, B. 3, Ankara 2019,

s. 53.
621

KÜÇÜK, Barış: “Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme

(6100 Sayılı HMK Işığında)”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, S.
1, s. 55.
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B. Davalının Yerleşim Yeri
Davalının davanın açıldığı andaki yerleşim yeri, öngörülebilirlik ölçütü göz
önünde bulundurularak genel yetkili mahkeme olarak kabul edilmiştir. Davacının
davasında haklı olduğu, yargılama öncesi süreçte kabul edilemeyeceğinden; başka bir
yerde davanın açılmasında haklı sebep bulunmadıkça622, davalının mahkemeye daha
rahat erişim sağlayacağı yerde dava ikame edilir623. Belirtmek isteriz ki, davalının
yerleşim yeri irtibat noktası, hem profesyonel medya aktörlerinin hem de sıradan internet
kullanıcılarının lehinedir624.
Yabancılık unsuru içeren bir uyuşmazlıkta yerleşim yeri irtibat noktasına göre
Türk mahkemelerinde dava açılması hâlinde, yerleşim yerinden ne anlaşılması gerektiği
lex fori olan Türk hukukuna göre yorumlanmaktadır625. Yerleşim yerinin tayini
hususunda HMK m. 6(2) hükmüne göre, TMK hükümleri dikkate alınacaktır. TMK’nın
19. maddesine göre yerleşim yeri “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
Yerleşim yeri kavramı, bir kişinin bir yere olan bağlılığını ifade etmeye yarar626. Yerleşim

622

Ekonomik bakımdan daha güçsüz durumda olan işçinin korunmasını amaçlayan

12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (RG, 25.10.2017, S. 3022)
6. maddesine göre “iş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı
gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya
işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.”
623

BUDAK/KARAASLAN, s. 49.

624

ELMASULU, s. 139.

625

ÇELİKEL/ERDEM, s. 548.

626

ÖNCÜL, Ayşe: Roma Hukukunda İkametgâh Kavramı ve Türk Hukukuna Yansıması,

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul 2008, s. 51.
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yeri, sürekli oturma eylemi ve yerleşme niyeti unsurlarından oluşmaktadır627. Bir diğer
ifadeyle yerleşim yeri, kişilerin bir ülkenin belli bir yerinde oturmak ve aile ile iş
ilişkilerini orada toplamak suretiyle hayat ilişkilerinin merkezi konumuna getirdikleri
yerdir628.
Dolayısıyla Türkiye’de yerleşim yeri bulunan bir kişiye karşı açılacak kişilik
haklarının ihlâli iddiasına dayanan bir sorumluluk davasında, Türk mahkemelerinin
yetkisi söz konusu olacaktır. Örneğin, Belçikalı bir Instagram kullanıcısının fotoğrafları,
Türkiye’de ikamet eden bir kişi tarafından küçük düşürücü nitelikte bir hesap açılmak
suretiyle, rızası alınmaksızın kullanıldığında genel yetkili mahkeme olarak davalının
yerleşim yerindeki Türk mahkemesinin yetkisi gündeme gelebilecektir.
Kanun koyucu, genel yetkili mahkemeyi tayin etmeye yarayan HMK m. 6’nın
istisnası olarak, söz konusu Kanunun 9. maddesinde629 davalının Türkiye’de yerleşim

627

Türk hukukunda yerleşim yerinin tekliği ilkesi ve yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi

esastır. Gerçek kişilerin yalnızca bir yerleşim yeri söz konusu olabilir. TMK m. 19(2)
hükmüne göre, “bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.” TMK m.
20(2) hükmüne göre, “önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim
yerini terk edip Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen
oturduğu yer yerleşim yeri” olarak kabul edilmektedir.
628
629

AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ KARAMAN, s. 440-441.
Madde gerekçesine bakıldığında, kanun koyucunun usûl kurallarını “çifte görevli

kurallar” olarak düzenlediği anlaşılmaktadır. Daha önce yürürlükte olan 18.06.1927
tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (RG, 2,3,4.07.1927, S.
622, 623, 624- HUMK) 9. maddesine göre “Davalının ikametgâhı belli değilse, davaya
Türkiye'de son defa oturduğu yer mahkemesinde bakılır.” HMK ile son defa oturduğu yer
ifadesi yerine mutad mesken tercih edilmiştir. HMK’nın söz konusu maddesinde
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yerinin bulunmadığı hâllerde, davacının yargıya ulaşma hakkını korumak amacıyla, Türk
mahkemelerinde dava açabilmesi imkânını sunmak için, davalının Türkiye’deki mutad
meskeninin bulunduğu yer mahkemelerini yetkili kılmıştır630. Fiilî bir kavram olan mutad
mesken, genel olarak kişinin gerçek hayat ilişkilerini sürdürdüğü, fiilen oturduğu ya da
oturma istek ve iradesinde olduğu yerdir631. Bir yerin mutad mesken olarak kabul
edilebilmesi için kişinin söz konusu yerde sıradan bir bulunmadan fazla olarak kayda
değer bir süre fiilen oturması ve o yerde oturmaya yönelik niyetinin bulunması şarttır632.
Aşkın yetki açısından müsait bir ortam olan internet ortamındaki kişilik hakları
ihlâllerinde henüz davalı sıfatı dahi kesin olmayan kişi açısından “davalının yerleşim
yeri” oldukça isabetli bir irtibat noktasıdır. Nitekim bu irtibat noktası, davalı tarafından
öngörülebilirdir ve bu sebeple, ifade hürriyeti üzerinde negatif bir soğutma etkisine yol

davalının Türkiye’de son oturduğu yerin yetkili olması kabul edilmemiştir. Bunun sebebi
gerekçede, “Türk mahkemelerinin vermiş oldukları kararların, yabancı ülkelerde
tanınması veya tenfizi gerektiğinde, “aşkın yetki” gerekçesiyle tanıma veya tenfiz
talebinin reddinin önüne geçmek” olarak açıklanmıştır. Bkz. HMK Tasarısı ve Adalet
Komisyonu

Raporu

(1/574),

16.04.2008,

s.

15,

<http://mgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2011Yili/kanmetni/6100ss.pdf>,
(15.10.2019).
630

BUDAK/KARAASLAN, s. 51.

631

NOMER, DHH, s. 113; ÖZKAN, Işıl: Devletler Özel Hukukunda İkametgâh, Mutad

Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi, Ankara 2003, s. 83;
ARSLAN, İlyas: Milletlerarası Özel Hukukta Mutad Mesken Kavramı, İstanbul 2014, s.
40.
632

ARSLAN, s. 49.
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açmamaktadır. Ancak yalnızca bu irtibat noktasının kabulü yani davacıya seçimlik irtibat
noktalarının sunulmaması davalı lehine forum shoppinge633 neden olabilecektir634.
C. Haksız Fiilin İşlendiği Yer635
Mülga HUMK’da, açıklanmaya muhtaç olan “haksız fiilin vuku bulduğu yer”
irtibat noktası kullanılmıştır. Bu irtibat noktasından anlaşılması gereken “haksız fiilin
işlendiği, tamamlandığı ya da fiil sonucunda zararın meydana geldiği636 yer”dir637.
HMK’da bu duruma son verilmiş ve irtibat noktaları daha açık şekilde kaleme alınmıştır.
Kanun koyucu, haksız fiil neticesinde zarar görenin mağduriyetinin bir an önce

633

Kişilik hakları ve ifade hürriyeti çatışmasında, seçimini ifade hürriyeti lehine yapmış

hukuk düzenleri bulunmaktadır. Bu irtibat noktası davalı tarafından öngörülebilir
olduğundan davalının, bu irtibat noktasını güvenlik alanı oluşturan bir ülkede tesis
edebilmesi muhtemeldir. Davalı lehine forum shoppingin önüne geçebilmek maksadıyla
davacıya birden fazla ülkede dava açabilme imkânı tanınabilir: SARGIN, Marka
İhlalleri, s. 233.
634

SARGIN, Marka İhlalleri, s. 230-233.

635

Bu ifadeden anlaşılması gereken “hukuka aykırı davranışın işlendiği yer”dir. Haksız

fiil kavramı bir üst kavram olup, hukuka aykırı davranış haksız fiilin unsurlarındandır.
Mevcut ifade hukuka aykırı fiilin işlendiği yer ve zararın meydana geldiği yer
tartışmasına son vermeyecektir: TANRIVER, Süha: Medeni Usul Hukuku C. I, Ankara
2016, s. 236.
636

Ancak milletlerarası yetkinin tesisi açısından “zararın meydana geldiği yer”in bu

kapsamda

değerlendirilmemesi

gerektiği

ileri

sürülmüştür:

NOMER,

Ergin:

Milletlerarası Usul Hukuku, B. 1, İstanbul 2009, s. 94 [Usul].
637

AŞİT, s. 474.
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giderilmesi amacıyla haksız fiilden doğan davalarda birden fazla yer mahkemesini yetkili
kılmıştır638.
Özellikle mesafe haksız fiillerinde, zarar yeri ve hukuka aykırı fiilin işlendiği yer
birbirinden farklıdır. Çevresel sorumluluktan doğan haksız fiillerde kirliliğe neden olan
maddenin atıldığı yer yani fiil yeri, çoğunlukla zarar yerinden farklıdır. Bazı haksız
fiillerde ise durum daha da karmaşık hâle gelmekte, hukuka aykırı fiilin başladığı yer,
devam ettiği yer ve bu fiil sonucundaki zarar yeri birden çok ülkeyle örtüşebilmektedir639.
İnternet ortamının kendine özgü doğası dikkate alındığında hukuka aykırı fiil yerinin ve
zararın meydana geldiği yerin çoğunlukla farklılaşacağı açıktır.
Belirtmek isteriz ki, hukuka aykırı fiilin işlenmesinden önce yapılan hazırlık
eylemlerinin yapıldığı yer640, haksız fiilin işlendiği yer olarak kabul edilemez641. Nitekim
hazırlık eylemleri sonucunda kişi içeriği internet ortamına sunmaktan vazgeçebilir. Bu
sebeple, fiilin işlenmesinden önce yapılan hazırlık eylemlerinin icra edildiği yer, hukuka
aykırı fiilin işlendiği yer olarak değerlendirilemez642.

638

TANRIVER, s. 235.

639

SARIÖZ, s. 160.

640

Calder v. Jones davasında makalenin hazırlık çalışmaları amacıyla davalının birkaç

kez Kaliforniya’ya gitmiş olması yetki tesisinde dikkate alınan hususlardan olmuştur.
Calder davası için bkz. yuk. dn. 581.
641

SARIÖZ, s. 161.

642

KILIÇOĞLU, Ahmet: Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan

Doğan Hukuksal Sorumluluk, B. 4, Ankara 2013, s. 35.
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Geleneksel medyadan farklı olarak, internet ortamındaki hukuka aykırı fiilin
işlendiği yerin tespiti oldukça güçtür643. Bir içeriğin internet ortamına aktarılması oldukça
kolay ve anlıktır. Hareketlilik özelliği sayesinde internet kişiyle birliktedir. Dolayısıyla
internet ortamı fiil yerinin tespiti konusunda yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir.
Fiil yerini tespit amacıyla çeşitli aşamalar hâlinde haksız fiil ele alınmıştır. İlk
aşamada, haksız fiile konu olan materyalin üretilmesi söz konusudur. Bu aşama zaman
alabilir ve birden fazla ülkede gerçekleşebilir. İkinci aşama, söz konusu materyalin
varlığa geçirilmesi; bir başka ifadeyle, materyalin internet ortamına aktarılması
aşamasıdır644. Üçüncü aşama, materyalin şahısların himayesine girmesine ilişkindir.
Dördüncü aşama, materyalin gerek mağdur tarafından gerek üçüncü kişiler tarafından
algılanmasına ilişkindir. Beş ve altıncı aşamalar ise, fiilin sonuçlarına ilişkindir. İnternet
ortamında teknik olarak internet aracılarının rolünün fazla olması ve bu aşamaların çoğu
zaman net bir şekilde birbirinden ayrılamaması hukuka aykırı fiil yerinin tespitinde
sıkıntılara yol açmaktadır. Üçüncü ve dördüncü aşamalar geleneksel medyadan farklı
olarak önemini yitirmiştir. Örneğin, Youtube çevrim içi video paylaşımında ilk aşama,
içeriğin yazılıp çizilmesi yani içeriğin üretilmesidir. İkinci aşama ise, sunucu veya video
platformu üzerine materyalin yüklenmesidir (uploading). Üçüncü ve dördüncü aşamalar

643

Basın yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde fiilin işlendiği yerden anlaşılması gereken

eserin basılıp satışa sunulduğu yerdir ve bu yer, yayıncının kuruluş yeri ile örtüşmektedir:
ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 135.
644

Geleneksel medyada ikinci ve üçüncü aşamanın birbirinden ayrılabilmesi söz

konusuyken, internet ortamında bu ayrım zorlaşmaktadır. Örneğin, hukuka aykırı eylem
sonucu oluşturulan materyalin gazeteye teslim edilmesi ikinci aşama, bu gazetenin
satılması ise üçüncü aşamadır. Ancak internet ortamına yüklenen bir içeriğin okuyucuya
ulaşması anlıktır, geleneksel medyadaki gibi zaman alıcı değildir.
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genellikle eş zamanlı gerçekleşmekte olup, bu aşamalar, alıcının web siteye veya video
platformunun ilgili bölümüne erişebildiği anla örtüşmektedir.
Hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yer ile kastedilen, içeriğin internet ortamına
yüklenmesidir. Yükleme yerine ilişkin üç alternatiften söz edebilmek mümkündür:
Yüklemeyi yapan kişinin bulunduğu yer, içeriğin yüklendiği sunucunun bulunduğu yer
ve içeriğin yüklendiği bilgisayarın bulunduğu yer.
1. Yüklemeyi Yapan Kişinin Bulunduğu Yer
İçeriği internet ortamına aktaran kişinin bulunduğu yer, olayla bağlantılı olmayan
tesadüfî bir yer olabileceği gibi geleneksel medyanın web yayınları (internet gazeteciliği)
dışında, özellikle sosyal medya platformlarında, anonim kullanıcıların bulunması
sebebiyle yüklemeyi yapan kişi tespit dahi edilemeyebilir.
İnternet artık, daha önce de ifade edildiği üzere, hareketlilik özelliği sayesinde
kişinin gidebildiği her yerdedir. Gerçekten de kişi, dizüstü bilgisayarı veya cep
telefonuyla her yerde içerik paylaşabilir ve bu durum, kişinin yüklemeyi yaptığı yerin
haksız fiille bağlantısını asgariye indirir. Bunun yanı sıra kişi, VPN gibi teknolojilerin
gelişmesi sonucunda farklı bir IP adresi ile internete bağlanıp lokasyonunu istediği gibi
değiştirebilmektedir.
2. İçeriğin Yüklendiği Sunucunun Bulunduğu Yer
Buna göre, bilgilerin web sunucusuna aktarıldığı yer, hukuka aykırı fiilin
gerçekleştiği yerdir645. İnternet servis sağlayıcılarının çoğu sunucu hizmeti de
sunmaktadır. İnternet kullanıcıları planlı olarak hedeflemedikleri sürece646 sunucunun

645

ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, Ayfer: “İnternet Ortamında İşlenen Haksız Fiil

Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk”, MHB, 2002, C. 22, S. 2, s. 977.
646

Bu durum forum shoppinge yol açabilmektedir: SARGIN, Marka İhlalleri, s. 235.
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bulunduğu yeri öngöremeyecek durumdadırlar647. Ayrıca, haksız fiile konu içeriğin
nerede hafızaya aktarıldığının tespiti gelişen teknolojik olanaklar da göz önüne
alındığında hukukî açıdan sıkıntılar doğurmaktadır648. Hızla gelişen teknolojinin çoğu
zaman gerisinde kalan hukukun, teknik odaklı irtibat noktalarıyla kuralları kristalize
etmesi gelecekte riskli sonuçlar doğurmaya müsaittir.
Çoğu web sunucusu ABD’de bulunduğundan bu durum Amerikan yargı yetkisini
genişletmektedir649. Öngörülebilirlik açısından sıkıntılar yaratan bu irtibat noktası,
tedbirler açısından sunucunun teknik imkânları göz önünde bulundurulduğunda oldukça
isabetlidir650. Ancak sunucunun bulunduğu yerin tesadüfî de olabileceğini belirtmek
isteriz. Örneğin, ABD’de ikamet eden bir kişi İsveç’te bulunan web sunucu aracılığıyla
yine ABD’de ikamet eden bir kişinin kişilik haklarını ihlâl ettiğinde, olayla bağlantısı
olmayan İsveç mahkemelerinin yetkisi gündeme gelecektir.
3. İçeriğin Yüklendiği Bilgisayarın Bulunduğu Yer
Burada materyalin yüklendiği bilgisayarın bulunduğu yerin fiil yeri olduğu kabul
edilmektedir. Ancak ifade etmek gerekir ki, internet ortamına aktarılacak içeriğin
üretildiği bilgisayarın bulunduğu yerin, hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yer olarak kabul
edilmesi çeşitli açılardan sıkıntılara sebep olmaktadır. IP adresleri VPN vasıtasıyla

647

ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 978.

648

ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 979.

649

SVANTESSON, Private International Law, s. 444.

650

SARGIN, Marka İhlalleri, s. 236. Ayrıca tazminat dışındaki kararların icrası

açısından da, sunucunun bulunduğu yer önem taşımaktadır. Örneğin, depolanan içeriğin
kaldırılmasına hükmedildiğinde bunun icrası teknik donanıma sahip sunucunun
bulunduğu yerde kolaylıkla sağlanabilecektir: SVANTESSON, Private International
Law, s. 469.
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değiştirilebildiğinden bilgisayarın bulunduğu yer her zaman doğru tespit edilemeyecektir.
Kaldı ki, çoğunlukla da bu yer tesadüfî bir yer olacaktır.
Bir görüşe göre, ihlâle konu içeriğin bilgisayara yüklendiği yer fiil yeri olup;
davalının geçici olarak bulunduğu bir yerde içeriği yüklemesi hâlinde davalının mutad
meskeni fiil yeri olarak esas alınmalıdır651. Bir diğer görüş ise, fiil yerinin tespitinin
zorluğu sebebiyle diğer irtibat noktası olan zarar yeri veya muhtemel zarar yeri irtibat
noktasından hareketle, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin tayin edilmesi
gerektiğine işaret etmektedir652.
İnternet ortamı, gelişen teknoloji ile daha da karmaşık hâle gelmektedir653. Türk
mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tayin ederken somut olayın tüm şartları dikkate
alınmalıdır. Tesadüfî bağlama noktaları, aşkın yetkiye sebep olacağından Türk
mahkemeleri tarafından verilecek kararların tenfizini güçleştirmektedir. Kanaatimizce
Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi tesis edilirken haksız fiilin unsurları ve somut
olayın şartları dikkatlice değerlendirilmelidir. Belirtmek isteriz ki, mahkemelerin yetkisi
kanunla belirlendiğinden ve forum non conveniens doktrini gibi somut olay

651

ÖZEL, Sibel: “Haksız Fiillere İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin Yetkisini

Belirleyen HMK m. 16 Kuralının Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”,
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, 2012, C. 8, S. 91-92,
s. 23 [HMK m. 16].
652
653

SARIÖZ, s. 163.
E-posta ile sosyal medyanın teknik özellikleri farklıdır. E-posta iletişiminde,

geleneksel medyada kullanılan fiil yerinin tespitine ilişkin altı aşamalı doktrin
uygulanabilir iken; www iletişiminde ve sosyal medyada bu doktrinin uygulanması
güçtür. Kanaatimizce değerlendirme yapılırken, ihlâle konu içeriğin internet ortamına
aktarıldığı teknoloji de göz önünde bulundurulmalıdır.
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değerlendirmesi yapan bir mekanizmaya sahip olmadığımızdan; en azından, zararın
lokalize edilemediği internet ortamına ilişkin uyuşmazlıklarda, Türk mahkemelerinin
vereceği kararın aşkın yetki sebebiyle tenfizinin engellenebileceği ihtimali göz ardı
edilmeden yetki irtibatları yorumlanmalıdır.
D. Zararın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi
Hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yer ile bu fiil sonucunda zararın gerçekleştiği
yer mesafe haksız fiillerinde birbirinden farklıdır. Mesafe haksız fiillerinde zarar
Türkiye’de meydana gelmişse Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinden söz
edilebilecektir. İnternet ortamında meydana gelen haksız fiillerin çoğunlukla mesafe
haksız fiilleri olduğu şüphesizdir. Zararın meydana geldiği yer irtibat noktasını
tanımlayan herhangi bir hüküm veya mahkemelerce geliştirilmiş istikrarlı bir içtihat
bulunmamaktadır654. Geleneksel medyada medya aktörlerinin basılı eserlerin, radyo ve
televizyon yayınlarının hangi ölçekte yayınlanacağı konusunda kontrolü mümkün iken;
internet ortamında bu kontrol güçleşmektedir. Haksız fiile neden olan içeriğin dünya
üzerinde internet erişiminin olduğu her yerde erişilebilir olması655 sebebiyle davacının,
geniş zarar yeri yelpazesini kendi lehine kullanıp656 elverişli hukuk sistemini veya
elverişli mahkemeleri seçmesine, yani davacının forum shoppingi anlamına gelen libel
tourisme657 yol açabilecektir.

654
655

ELMASULU, s. 157.
İçeriğin erişilebilir olması içerikten yararlanılmadığı müddetçe milletlerarası özel

hukuk açısından önem taşımamaktadır: ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 987.
656

Dünya çapında etki doğuran bir iletişim sisteminden istifade eden fail, hukuka aykırı

fiilinin sonuçlarına katlanmalıdır: ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 990.
657

Kelime anlamı “hakaret turizmi” olan libel tourism, bir kişinin, kendisi hakkında

yazılan ciddî eleştiri veya suçlamalara karşı bir yazar veya gazeteciyi rahatça dava
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Medya veya internet aracılığıyla işlenen haksız fiillerde fiil, yayının ulaştığı her
yerde etki doğurmaktadır. Ancak, bu etkinin zarara dönüşmesi birtakım unsurların
varlığına bağlıdır; örneğin, kişilik haklarının ihlâli hâlinde zarar kişinin tanındığı yerde
doğmaktadır658. Ne var ki, bir kişi dünya çapında bir tanınmışlığa sahip olabilir ve bu tür
durumlarda zarar yerinin tespiti son derece güçtür. Zarar yeri dünya çapında tanınmamış
kişiler bakımından kişinin yerleşim yeri veya mutad meskenine tekabül ederken; küresel
çapta tanınmış kişiler için aynı yorum yeterli olmayacaktır659.
HMK m. 16’ya göre, zararın tamamen veya kısmen Türkiye’de gerçekleşmiş
olması Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini doğuracaktır. Mozaik prensibince
zarar yeri mahkemeleri yalnızca kendi bölgelerindeki zararla sınırlı olarak milletlerarası
yetkilerini tesis edebilmekle birlikte; Türk hukukunda bu yönde bir tartışmanın söz
konusu olmadığını belirtmek isteriz660.

edebileceği

yasal

sistemin

tanımlanmaktadır:

avantajlarından

“Historical

Usage

istifade
of

etmeye

çalışması

Libel

olarak

Tourism”,

<https://www.dictionary.com/browse/libeltourism#:~:text=The%20term%20libel%20tourism%20was,of%20or%20accusations%2
0against%20you.>, (07.06.2020). Ancak çalışmamızda söz konusu kavram orijinal
hâliyle ele alınacaktır.
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SARIÖZ, s. 166.

659

KOHL, s. 130.

660

Mozaik prensibi davacıyı yargısal seyahatlerle meşgul edecektir. Davacının her bir

zarar yerinde dava açmak zorunda olması usûl ekonomisi ve davacının menfaatlerine
uygun düşmemektedir. Mozaik prensibi için bkz. yuk. dn. 500. Tüm zararın, fiil yeri veya
zarar yeri olan Türk mahkemelerinden talep edilmesi durumunda, aşkın yetkiye sebep
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Haksız fiile konu içerik kişinin toplum nezdindeki itibarını zedeleyecek nitelikte
ise manevî zararın tazmini talebi gündeme gelecektir661. Ancak zarar yerinin
belirlenmesinde güçlük yaratan sebeplerden biri de, manevî zararın lokalizasyonu
üzerinedir. İnternet ortamındaki bir içerik dolayısıyla kişilik hakları ihlâl edilen kişinin
manevî zarara ilişkin taleplerinin662 fiziksel bir ortamla ilişkilendirilmesi maddî zararlar
karşısında oldukça zordur.
Yargıtay,

internet

gazeteciliğinde,

zarar

yeri

mahkemesinin

yetkisinin

doğabilmesi için bu eserin basılı versiyonunun zarar yerinde dağıtılmış olmasını yeterli
görmüştür663. Bu yaklaşım, sosyal medyada meydana gelen zararlar konusunda yetersiz

olduğu

gerekçesiyle

Türk

mahkemelerinin

vermiş

olduğu

kararın

tenfizi

reddedilmemelidir: SARIÖZ, s. 170-171.
661
662

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 73.
Kişilik haklarını oluşturan kişisel değerlerden olan şeref ve haysiyetin ihlâlinde

manevî zarar iki türlüdür. Biri, kişinin ruh dünyasında meydana gelen üzüntüdür;
dolayısıyla mağdurun tanınmış olması gerekmez ve mağdurun bulunduğu yer, zarar yeri
olarak yorumlanabilir. Diğeri ise, kişinin toplum içindeki itibarının zarar görmesidir, bu
durumda manevî zarardan söz edebilmek için tartışmalı olmakla birlikte mağdurun o
toplumda tanınmışlığının bulunması gerekmektedir: ELMASULU, s. 155-156.
663

Yargıtay 4. HD, 10.11.2014, E. 2014/10571, K. 2014/14917, <www.legalbank.net,

(20.10.2019): “Davacı, 06/03/2014 tarihli Takvim Gazetesi ve İnternet Gazetesindeki yazı
nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek manevî tazminat isteminde
bulunmuştur. Davaya konu yazıların yayınlandığı gazetenin Gölbaşı İlçesinde de
dağıtımı yapılmaktadır. Bu nedenle eylem burada da gerçekleşmiştir. Davacının eldeki
davayı yasada belirlenen seçimlik hakkı kullanarak, gazetenin dağıtıldığı yer olan
Gölbaşı Mahkemesinde açtığı anlaşılmaktadır. Şu hâlde, davanın esasına girilerek
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kalmaktadır664. Yargıtay bazı kararlarında ise, internet ortamındaki içeriğin erişilebilir
olduğu her yeri zarar yeri olarak değerlendirmiştir665.
Zarar yeri genellikle, zarara uğradığını iddia eden kişinin yerleşim yeri veya
mutad meskenidir. İnternet ortamının evrensel etki doğurduğunu ve içeriğin erişilebilir
olduğu her yerin zarar yeri olduğunu kabul eden yaklaşım666 kanaatimizce uygun değildir.
Zira geleneksel medyanın teknik ve malî donanıma sahip süjeleri dışında sıradan
kullanıcılar da, internet ortamında kişilik haklarının ihlâllerine sebep olabilmektedirler ve

oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde yetkisizlik kararı verilmiş
olması doğru değildir.”
664
665

ELMASULU, s. 162.
Yargıtay

4.

HD,

E.

2014/13098,

K.

2014/17547,

T.

22.12.2014,

<www.legalbank.net>, (21.10.2019). Söz konusu kararda, davacı, davalının sosyal
medya (twitter.com) yoluyla kişilik hakkına zarar verdiğini belirterek manevî tazminat
talebinde bulunmuştur. Davalı, yetki itirazında bulunarak esas hakkında da davanın
reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. “Eldeki davanın açılmasına neden olan haksız
eylem ve zarar, Ankara ilinde de gerçekleştiğine göre Ankara Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde dava açan davacının, seçimlik haklarını haksız eylemin gerçekleştiği ve
zararın meydana geldiği yer mahkemesinde dava açmak suretiyle doğru olarak kullandığı
anlaşılmaktadır. Ulusal ve uluslararası çaptaki sosyal medya (twitter.com) üzerinden
yapılan yayının ulaştığı her yerde zararın gerçekleşmesi söz konusudur. Şu durumda
yerel mahkemece, davalının yetki itirazı reddedilerek işin esası incelenip varılacak
sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde
karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması
gerekmiştir.”
666

ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 991.
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bu kişilerin, içeriğin dağıtıldığı yer konusunda kontrol yetkileri bulunmamaktadır.
Nitekim HMK m. 16, özel bir yetki kuralı olup, uyuşmazlık ve mahkeme arasında
bağlantı kurmaktadır. Böyle bir durumda davacı, haksız fiille alakalı olmayan; ancak
içeriğin erişilebilir olduğu bir yerde, yalnızca davalıyı zarara uğratmak amacıyla davasını
ikame edebilecektir. Davalı ise, hiç bilmediği bir devlet mahkemesinde yargılanacak ve
belki de savunma hakkından yoksun kalacaktır. Dolayısıyla zarar yeri değerlendirmesi
yapılırken, içeriğin erişilebilir olması tek başına kriter olarak kabul edilmemeli; erişim
yeri, mağdurun yerleşim yeri veya mutad meskeni gibi diğer irtibat noktalarıyla beraber
değerlendirilmelidir.
E. Muhtemel Zarar Yeri Mahkemesi
HMK m. 16 ile kanun koyucu, zarara uğrayanın bir an önce mağduriyetinin
giderilmesini temin etmek amacıyla, yetki problemi ile karşı karşıya kalmanın önüne
geçebilmek için, haksız fiilden kaynaklanan davalar bakımından birden fazla yer
mahkemesini yetkili kılmıştır667. Brüksel I bis Tüzüğü’nde de benzer düzenleme söz
konusudur668. Öncelikle belirtmek gerekir ki, basın yayın yoluyla veya internet üzerinden
yapılan haksız fiiller bakımından zararın Türkiye’de meydana gelme ihtimali her zaman
bulunabilir; bu tür durumlarda, muhtemel zarar yeri, yani zararın meydana gelme
ihtimalinin bulunduğu yer mahkemelerinin yetkisi önem arz etmektedir669. Muhtemel
zarar yeri mahkemesi işin niteliği gereği ancak zararın meydana gelmesinden önce ve
zararı önleme amacıyla yetkilidir. Bu düzenleme ihtiyati tedbirlere ilişkin HMK m. 390

667
668

TANRIVER, s. 235.
Tüzüğün m. 7(2) hükmüne göre, haksız fiil söz konusu olduğunda haksız fiilin

meydana geldiği veya gelebileceği yer mahkemeleri de yetkili olacaktır.
669

SÜRAL, Ceyda: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Türk Mahkemelerinin

Milletlerarası Yetkisine Etkisi”, TBB Dergisi, 2012, S. 101, s. 184.
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ile uyumludur670. Söz konusu maddeye göre “ihtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas
hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise; ancak asıl
davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir.” Dava açılmadan önceki taleplerde yetkili
mahkemenin, zarar henüz meydana gelmeden zarar yerine bağlı olarak tespiti zordur;
ancak zararın meydana gelebileceği yerin, davacı tarafından yaklaşık ispat ile ispatı671
hâlinde, muhtemel zarar yeri mahkemelerinden dava açılmadan önce ihtiyati tedbir
taleplerinde bulunulabilecektir. Bu sebeple, muhtemel zarar yeri mahkemesinin yetkili
kılınması dava açılmadan önce talep edilen ihtiyati tedbirler açısından oldukça isabetli
olmuştur672.
Haksız fiilin konusu olan içeriğin, basımı ve yayını arasında zaman dilimi
bulunduğunda zararın önlenmesi gündeme gelecektir. Geleneksel medyada bu zaman
dilimi söz konusudur ve yayımın önlenmesi mümkündür. İnternet ortamında içeriğin
yayını anlık olabileceğinden, çoğu durumda içeriğin internet ortamına aktarılması ile
zarar eşzamanlı olarak gerçekleşmektedir. Örneğin, internet ortamında seri hâlinde
devam eden video yayınları daha önceden reklam yapmak suretiyle izleyici kitlesine
bildirilmişse, hakkında yanlış beyanlarda bulunulacak kişi zarar henüz meydana
gelmeden, yayın gerçekleşmeden muhtemel zararın önlenmesi talebinde bulunabilecektir.
Haksız fiilin Türkiye’de zarara yol açma ihtimalinin tespiti için “söz konusu içerikten
Türkiye’de haberdar olunacağının kesinlik taşıması gerektiği” ileri sürülmüştür673.

670

SARIÖZ, s. 174.

671

HMK m. 390(3) hükmüne göre, “tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı

ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin
haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.”
672

SÜRAL, s. 184.

673

NOMER, DHH, s. 448.
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Focalisation teorisi dikkate alınarak muhtemel zarar, davacı tarafından yaklaşık ispat
ölçüsü ile tespit edilmelidir674.
F. Zarar Görenin Yerleşim Yeri Mahkemesi
TMK m. 25/son hükmüne göre, “davacı, kişilik haklarının korunması için kendi
yerleşim yeri… mahkemesinde dava açabilir.” HMK düzenlemesinden önce bu kuralın
kesin yetki kuralı olup olmadığı hususu tartışılmıştır675. Ancak HMK’nın 16. maddesi bu
kuralın kapsamını genişleterek tüm haksız fiil türleri için zarar görenin yerleşim yeri
mahkemelerini yetkili kılmıştır. Davacının hak arama hürriyetine hizmet eden bu irtibat
noktası, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi konusunda birtakım sıkıntılara yol
açabilecek niteliktedir676. Bu irtibat noktası, hukuka aykırı fiil yeri veya zarar yeri ile
örtüştüğünde değil de, tek başına irtibat noktası olarak ele alındığında çoğu zaman aşkın

674

SARIÖZ, s. 177.

675

KÜÇÜK, s. 56.

676

Davacıya daima başvurabileceği bir mahkemeyi hazır bulunduran yetki kuralları

milletlerarası özel hukukun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. MÖHUK’un 40.
maddesi aşkın yetki kurallarını da barındıran iç hukuktaki bütün yetki kurallarını
yabancılık unsuru taşıyan davalara da teşmil etmiştir. Söz konusu durum, milletlerarası
hakkaniyete uygun bir yargılamanın yapılmasına engel teşkil edebilir: EKŞİ, Nuray:
“Yabancı Mahkemenin “Aşırı” Yetkisinin Tenfiz Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi”,
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010, Y. 9, C. 9, S. 2, s. 65. Zarar
görenin yerleşim yeri İsviçre hukukunda ulusal yetki kuralı olarak kabul edilmişken
(Swiss Civile Procedure Code- İsviçre Medeni Usûl Kanunu- CPC), yabancılık unsuru
taşıyan uyuşmazlıklarda (Loi Fédérale sur le Droit International Privé- İsviçre
Milletlerarası Özel Hukuk Federal Kanunu- LDIP) bu kural dışlanmıştır: ÖZEL, HMK
m. 16, s. 34.
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yetki hâllerine yol açabilecektir677. Ayrıca, davalının Türk mahkemelerindeki
yargılamaya katılamadığı durumlarda davalının adil yargılanma hakkının ihlâl edildiği
gerekçesiyle Türk mahkemelerinin verdiği kararın yabancı bir ülkede tenfizi mümkün
olmayabilir678. Nitekim mahkemenin yetkisi, davanın tarafları, hâlin icapları, dava
konusu ve sebepleriyle yeterli irtibatlara sahip değilse veya adaletin tesisine de hizmet
etmiyorsa aşkın yetki olarak değerlendirilmelidir679. Gerçekten de forum ile başka bir
irtibat bulunmaksızın, davacıya bağlı olarak yetki tesisi çeşitli gerekçelerle gerek
milletlerarası doktrinde gerek milletlerarası düzenlemelerde dışlanmıştır680. Bu
gerekçeler, uyuşmazlık ve forum arasında irtibat zayıflığı veya yokluğu, forum actoris
(sadece davacının forum ile irtibatını tesis ettiğinden) niteliği ve yabancılara yönelik
ayrımcılık içermesidir681. Yetkiye ilişkin konularda Brüksel I bis Tüzüğü uyumlaştırmayı
sağladığından, üye devletlerin bu tür kurallara yer veren kanunları, bir üye devlette ikamet
eden davalı hakkında uygulanmayacaktır. 1999’da hazırlanan Lahey ön taslak metninin682

677

Zararın meydana gelmediği yerde salt davacının yerleşim yeri bağlantısı sebebiyle

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin tesisi sonucunda verilen kararın yabancı
bir ülkede aşkın yetki sebebiyle tenfizi engellenebilecektir: ÖZEL, HMK m. 16, s. 34.
678

ÖZEL, HMK m. 16, s. 34.

679

ÖZEL, HMK m. 16, s. 28.

680

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 146. Davacının yerleşim yeri mahkemesini yetkili kılan

kuralların aşkın yetki olarak nitelendirilmesinin istisnası, davacının hukukî ilişkide zayıf
tarafı teşkil ettiği ihtilâflardır: DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 148.
681

DARDAĞAN, Aşkın Yetki, s. 146.

682

“Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial

Matters”. Ancak söz konusu Sözleşme henüz yürürlüğe girmemiş olup, 02.06.2019 tarihli
metni için bkz. “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
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m. 18(2) hükmünde belirtilen irtibat noktalarına göre yetki tesis eden kuralların
yasaklanması amaçlanmış olup, bu irtibat noktaları arasında “davacının ikametgâhı,
mutad meskeni veya geçici meskeni veya davacının bulunduğu yer” de yer almaktadır683.
Madde lafzında, mutad mesken kavramından farklı olarak, fiilî bir kavram
olmayan yerleşim yerinin kullanılmış olması684, irtibat noktasının davacı tarafından
kötüye kullanılmasına sebebiyet verebilecektir. Örneğin, Türkiye’de yalnızca yerleşim
yeri bulunan; ancak mutaden Belçika’da yaşamakta olan bir Türk vatandaşının kişilik
hakları, dili Fransızca olan bir forumda Kongolu bir kişi tarafından ihlâl edildiğinde,
davacı Türk vatandaşının yalnızca tatil yapmaya geldiği, yerleşim yeri olan, İzmir
mahkemelerinde Kongolu davalıyı dava etmesi aşkın yetki örneği oluşturacaktır685.
Gerçekten de yerleşim yeri hukukî bir kavram olup, muhtevası hukuk düzenlerinde
birbirinden farklıdır686. Dolayısıyla yerleşim yeri kavramının bazen fiilî durumu
yansıtmayabileceğini söyleyebilmek mümkündür.

in Civil or Commercial Matters”, <https://assets.hcch.net/docs/806e290e-bbd8-413db15e-8e3e1bf1496d.pdf>, (07.06.2020).
683

Rapport de la Commission Spéciale établi par Peter NYGH et Fausto POCAR (Report

on the Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and
Commercial Matters), s. 264: <https://assets.hcch.net/docs/810aefc4-ab66-457b-8ec76049d8793be3.pdf>, (07.06.2020).
684

Türk mahkemelerini yetkili kılan HMK m. 16 hükmündeki “yerleşim yeri”

kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin objektif yetki unsurunun yorumu lex
foriye

yani

Türk

hukukuna

tâbidir:

SARGIN,

Marka

İhlalleri,

s.

247;

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 394; NOMER, DHH, s. 105-106.
685

ELMASULU, s. 175.

686

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 35.
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Haksız fiillere ilişkin hükmün uygulama alanı oldukça geniştir. Şöyle ki, haksız
rekabet, marka ihlâlleri, kişilik hakkı ihlâlleri, trafik kazaları gibi birbirinden farklı
özelliklere sahip konular aynı kapsamda değerlendirilmektedir. İnternet ortamının doğası
göz önünde bulundurularak özellikle yabancılık unsuru bulunan haksız fiillerde verilecek
kararın aşkın yetki ve tenfiz edilebilirlik bağlamında değerlendirilmek suretiyle yetki tesis
edilmesi gerekmektedir. Brüksel I bis Tüzüğü’nde de yer almayan bu irtibat unsurunun,
hukukumuzda tek başına bir irtibat unsuru olarak kabul edilmiş olması, sadece davacının
menfaatlerine hizmet etmekte olup, henüz davalı sıfatı dahi kesin olmayan hukuka aykırı
fiili işlediği iddia edilen kişinin savunma haklarına halel getirebilecek mahiyettedir.
Ancak söz konusu irtibat unsurunun her zaman aşkın yetkiye sebep olacağını söylemek
yanlış bir değerlendirme olacaktır. Örneğin, zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi aynı
zamanda zarar yeri ise aşkın yetkiden söz edilmemelidir. İnternet ortamında kişilik
hakları ihlâllerinde aşkın yetkinin yanında davacının hak arama hürriyetinin de ihlâl
edilebileceğini belirtmek isteriz. Zararın lokalizasyonunun zorlaştığı internet ortamı,
devletlerin kendi mahkemelerinin milletlerarası yetkisini kolayca tesis edebileceği
hâllerin yanısıra mahkemeye erişim hakkının da ihlâl edilebileceği hâllere tanıklık
edebilir. Nitekim daha önce açıkladığımız üzere, AİHM, Arlewin v. Sweden kararında687
İsveç mahkemelerinin kendi mahkemelerinin yetkisiz olduğunu ileri sürerek başvuranın
davasını yetkisizlik itirazıyla reddetmeleri AİHM tarafından mahkemeye erişim hakkının
açıkça ihlâl edilmesi olarak yorumlanmıştır. İnternet ortamındaki kişilik haklarının
ihlâline ilişkin hukukî taleplerde milletlerarası yetkiye ilişkin henüz milletlerarası bir
işbirliğinin tesis edilmemiş olması, AİHS ile güvence altına alınmış hak arama
hürriyetinin kısıtlanmasına yol açacak şekilde yorumlanmamalıdır.

687

Karar hakkında açıklamalar için bkz. yuk. dn. 512.
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§ 2 YETKİYE İLİŞKİN BAZI SORUNLAR
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâlinde milletlerarası yetki hususu Anglo
Sakson hukuk sisteminde (Common Law) Türk hukukundan daha önce ele alınmış
olduğundan, çalışmamızın bu bölümünde öncelikli olarak Common Law sistemindeki
açıklamalara yer verilecektir. Hukukumuz açısından doyurucu açıklamalar ve
değerlendirmeler yapabilmek maksadıyla Türk hukukuna ilişkin açıklamalar Common
Law hukuk sisteminden sonra ele alınacaktır.
I. Common Law Hukuk Sisteminde
A. Libel Tourism
1. Genel Olarak
Common Law hukukunda haksız fiiller, hukuk sistemimizin de dâhil olduğu Kıta
Avrupası sisteminden farklı olarak genel bir korumadan yoksun olup, kişisel değerler
farklı haksız fiil türleri olarak koruma altına alınmıştır688’

689

. Devletler arası farklı

düzenlemelerin bulunması, yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda milletlerarası usûl

688

MERHACI, Selin: “Common Law Haksız Fiiller Hukukuna Genel Bir Bakış ve

İhmale Dayanan Haksız Fiiller”, Ankara Barosu Dergisi, 2012, C. 4, s. 181.
689

Çalışmamızı ilgilendiren haksız fiil türü “defamation” olup, bu kavram Türkçe’ye

“şeref ve haysiyet ihlâli” olarak çevrilmiştir: MERHACI, s. 181; ÖZEL, Medya ve
İnternet, s. 55-56. Defamation kavramı ile anlatılmak istenen yanlış ifadelerle bir kişinin
şeref veya itibarını zedelemektir: BARBOUR, Emily C.: “The Speech Act: The Federal
Response to “Libel Tourism”, Congressional Research Service (CRS) Report for
Congress, 16.09.2010, s. 1. Bir davacının şeref ve haysiyet hakkını savunmak, defamation
eyleminin özüdür: GARNETT, Richard/ RICHARDSON, Megan: “Libel Tourism or
Just Redress? Reconciling the (English) Right to Reputation with the (American) Right to
Free Speech in Cross-Border Libel Cases”, J. Priv. Int. Law, 2009, V. 5, I. 3, s. 473-474.
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hukukuna ilişkin bazı problemlere yol açmaktadır. Özellikle de, ifade ve basın hürriyeti
ile kişilik hakları arasındaki çatışmadaki tercih, usûle ilişkin problemlerin asıl sebebidir.
İnternet ortamının kendine özgü doğası, bir kişilik hakkı ihlâline karşı birden fazla
yargı sahasında dava açılabilmesine neden olmaktadır. Bu durum da milletlerarası özel
hukukun mücadele ettiği forum shoppinge yol açabilecek niteliktedir690. Libel691 tourism,
“uluslararası forum shopping” anlamına gelir692; davacının hedefi çoğunlukla ABD’li bir

690

BELL, s. 12.

691

Libel, gazete, web site ve benzeri araçlarla şeref ile haysiyetin ihlâline sebep olmak

şeklinde ifade edilmektedir.
692

Libel tourism de forum shoppingle benzer sonuçlara yol açmaktadır. Libel tourisme

özgü üç nitelik onu klasik forum shoppingden farklı kılmaktadır. Libel tourism, küresel
anlık iletişim çağının ürünüdür. İlk nitelik, internet ortamında fiilin işlendiği yerin
lokalizasyonunun zorluğudur. Gerçekten de internet üzerindeki bir materyal dünya
çapında erişime açık olduğundan, milletlerarası yetkinin tayini hususunda devletler gerek
forum delicti commissiye (fiilin işlendiği yer) gerek farklı yaklaşımlara dayanarak kendi
mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tesis etmektedirler. İnternetin heryerdeliği
sebebiyle içeriğin her yerde erişilebilir olması, davacının forum seçebilmesine olanak
vermektedir. İkinci nitelik, şeref ve haysiyetin ihlâline ilişkin normatif usûlî ve maddî
yaklaşımların varlığıdır. Üçüncü ve hatta en önemli nitelik ise libel tourismin bir değerler
ihtilâfından kaynaklanmasıdır. Değerler ihtilâfından anlaşılması gereken, ifade ve basın
hürriyeti ile kişilik hakları arasındaki dengenin ülkeden ülkeye değişmesi hususudur.
Dolayısıyla, milletlerarası yetkiyi, zararı herhangi bir fiziksel alana lokalize ederek tesis
eden klasik milletlerarası özel hukuk araçları bu değerler ihtilâfını çözmekte yetersiz
kalmaktadır: MCFARLAND, Robert L.: “Please Do Not Publish this Article in
England: A Jurisdictional Response to Libel Tourism”, Mississippi Law Journal,
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yazar veya yayıncıdır693. Libel tourism, davacıların yabancı bir yargı alanında şeref ile
haysiyet ihlâlinden doğan bir dava açtıkları ve söz konusu mahkemece verilen ilâm
sonucunda ABD’de tenfiz talep ettikleri durumları tanımlamak için kullanılan bir
kavramdır694.
İddia sahibi, davasını en uygun sonuç alacağı yerde ikame etmektedir695. Bir diğer
ifadeyle, lehe bir yargısal süreç ihtimalini artırmak için iddia sahibi kendi lehine hileli
hareket etme teşebbüsünde bulunmaktadır696. Davacının menfaatine uygun devlet
mahkemesinde dava açması makul görülebilir bir durum olsa da; özellikle zayıf
bağlantıları mahkemelerin yetkisi için yeterli bulan, yani aşkın yetkiye dayalı olarak

November 28, 2009, s. 12-13, <https://ssrn.com/abstract=1514988>, (20.04.2018);
GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 289.
693

MCFARLAND, s. 8.
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KLEIN, Andrew R.: “Some Thoughts on Libel Tourism”, Pepp. L. Rev., 2010, V. 38,

s. 376. ABD hukukunda libel tourism ifade hürriyetine engel olarak ele alınmıştır. Bir
yasa boşluğu olan libel tourism, ifade hürriyeti koruması olmayan yasaların bulunduğu
devlet mahkemelerinden alınan ilâmları daha sonra ABD’de tenfiz etmeye çalışmaktır:
STURTEVANT, Tara: “Can the United States Talk the Talk & Walk the Walk when It
Comes to Libel Tourism: How the Freedom to Sue Abroad Can Kill the Freedom of
Speech at Home”, Pace Int'l L. Rev., 2010, V. 22, I. 1, s. 269.
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NIELSEN, Libel Tourism, s. 387. Bir Avukat, müvekkilinin menfaatlerini en iyi

şekilde gözetmelidir; yani onun lehine olan en uygun sonuca ulaşmaya çalışmalıdır. En
misafirperver forumun ve en lehe maddî hukukun tespiti bu duruma örnektir:
RENDLEMAN, Dough: “Collecting a Libel Tourist’s Defamation Judgment?”, Wash.
& Lee L. Rev., 2010, V. 67, I. 2, s. 468.
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BARBOUR, s. 1.
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kendi yetkisini tesis eden devlet mahkemelerinde dava açılması durumunda, milletlerarası
usûl hukukunda yargı hakkının kötüye kullanılması söz konusu olmaktadır697.
New York Temyiz Mahkemesinin bir kararı698 libel tourism kavramını gündeme
getirmiştir. Ehrenfeld tarafından kaleme alınan “Funding Evil: How Terrorism is
Financed-and How to Stop It?” (Kötülüğü finanse etmek: Terörizm nasıl finanse edilir
ve nasıl durdurulur?) adlı bir kitap, Chicago merkezli bir yayıncı tarafından
yayımlanmıştır. Kitap, Suudi Arabistanlı bir finansör olan Khalid Salim Bin Mahfouz'un,
El Kaide ve "diğer islamcı terör grupları" için destek sağladığını iddia etmiştir. Kitap
ABD’de yayımlanmış olmasına rağmen yirmi üç kopyası internet alışverişiyle
İngiltere’de satılmıştır ve kitabın bir bölümü ABC New’s web sitesinde İngiltere’de
erişime açılmıştır. Bin Mahfouz, Ehrenfeld’i İngiltere’de dava etmiştir. Davalı Ehrenfeld,
İngiltere’de dava açma maliyeti, dava açmaya ilişkin İngiliz hukukundan doğan usûlî
engeller sebebiyle ve ayrıca somut bir bağlantıya sahip olmayan ve kendisinin New
York’taki ifade hürriyetine halel getirecek ölçüde davacı dostu yasalara sahip olan bir
yargı sahasında davaya katılmayı tercih etmemiştir. İngiliz Mahkemesi davalının
(Ehrenfeld ve yayıncısı) gıyabında hüküm vermiştir. Bu hükme göre mahkeme, zararların
tazminine ve İngiltere ile Galler’de sonradan yapılacak yayınların önlenmesine
hükmetmiştir.
Mahfouz, bu kararı ABD’de tenfiz etme girişiminde bulunmamıştır; ancak
Ehrenfeld, New York Federal Mahkemesinde İngiliz gıyabî hükmünün tenfize elverişsiz
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ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 344.
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Bin
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N.E.2d
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(N.Y.

2007),

<https://www.courtlistener.com/opinion/1983183/ehrenfeld-v-bin-mahfouz/>,
(08.11.2019).
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olduğunu belgelemek amacıyla tespit davası açmıştır. Bölge Mahkemesi davayı şahsî
yetki yokluğundan reddetmiştir699.
ABD hukukunda Anayasal korumaya sahip ifade hürriyeti libel tourismden
olumsuz etkilenmektedir. Bir başka ifadeyle, libel tourism internet aracıları üzerinde ifade
hürriyetine ilişkin soğutucu bir etki yapmaktadır700. Ehrenfeld davası ve sonrası süreçte
ABD doktrini, ifade hürriyetini korumak adına libel tourisme karşı argümanlar
geliştirmişlerdir701.
2. Libel Tourismin Sebepleri
Libel tourismin sebepleri, milletlerarası yetkinin tesisinde internetin doğası da
dikkate alınarak devletlerin kendi yetkilerini kolayca tesis edebilmeleri, kendi yetkilerini
tesis ettikten sonra uygulanacak hukuk konusunda lex forist bir yaklaşım sergilemeleri ve
davacı lehine maddî hukuk kurallarının varlığıdır702.
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New York Civil Practice Law And Rules ( New York Medenî Usûl Kanunu ve Kararları-

CPLR) m. 302(a)(1).
700

STURTEVANT, s. 296.
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İlk olarak, 2008 yılında New York eyaleti tarafından “the Libel Terrorism Protection

Act” (Şeref ve Haysiyete Saldırı Terörünü Önleme Kanunu) kaleme alınmıştır. New York
eyaletinin başlattığı bu yasalaştırma eylemini diğer eyaletler de izlemiştir. Kaliforniya,
Illinois ve Florida da New York eyaletini takip etmişlerdir: MCFARLAND, s.4. ABD’de
politikalar gereği ifade hürriyeti koruması esas olduğundan eyaletler düzeyinde olan bu
yaklaşımların yerini libel tourisme cevap konusunda yeknesak bir uygulamayı amaçlayan
“Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage Act
(Yerleşik ve Sürekli Anayasal Mirasın Korunmasını Güvence Altına Alan KanunSPEECH Act-2010)” almıştır: KLEIN, s. 388.
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GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 287-288.
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Erişebilirlik kıstasına bağlı olarak milletlerarası yetkinin tayini libel tourismi
kolaylaştırmıştır. İngiliz hukuku davacının İngiltere’de ikamet etmediği durumlarda dahi
kişinin İngiltere’de korunmaya değer menfaatinin varlığı gerekçesini ileri sürerek kendi
mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tesis etmektedir703. Her ne kadar Avustralya,
Singapur ve Kırgızistan gibi devletler de libel tourisme yol açsa da, İngiltere libel
tourismin başkenti olarak nitelendirilmiştir704. Özellikle de tanınmış kişiler, hiçbir
bağlantıları olmadıkları hâlde İngiltere’de kişilik haklarının ihlâline ilişkin davalar
açabilmektedirler705. Örneğin, Kuzey Amerikalı aktris Cameron Diaz Amerikalı medya
şirketi National Enquirer’i İngiltere’de dava etmiştir706. Kişilik haklarını ihlâl eden
materyalin İngiltere’de yayımlanmamasına rağmen, sadece çevrim içi versiyonunun
İngiltere’de erişime açık olması sebebiyle İngiltere, kendi mahkemelerinin milletlerarası
yetkisini tesis etmiştir707.
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NIELSEN, Libel Tourism, s. 390.
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BATES, Stephen: “More Speech: Preempting Privacy Tourism”, Hastings Comm.

& Ent. L. J., 2011, V. 33, I. 3, s. 383; BUREAU/WATT, s. 512.
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edebileceklerdir. Haksız fiillerde ise, İngiltere veya Galler’de zarara maruz kalınmış ya
da zarar, yargı yetkisi sınırlarında işlenen bir eylemden doğmuşsa İngiliz mahkemelerinin
milletlerarası yetkisi doğacaktır (the English Civil Procedure Rules and Practice
Direction, Section IV, Part 6, 6B, rule 3(1)(9). Her iki durumda da forum non conveniens
doktrini geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. NIELSEN, Libel Tourism, s. 390.
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<https://www.rcfp.org/celebrity-settles-uk-libel-suit-national-enquirer/>,

(09.11.2019).
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GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 288.
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Libel tourismin bir diğer sebebi de, milletlerarası yetki tesisinden sonra
uygulanacak hukukun lex fori lehine tayin edilmesidir708. Zira internet ortamının doğası
lex forizme yol açabilecek niteliktedir709. Libel tourismi tetikleyen, davacının İngiltere’de
dava açtığında uygulanacak hukukun İngiliz hukuku olduğunu öngörebiliyor
olmasıdır710. İngiltere’de benimsenmiş olan Double Actionability Rule711a (Çift
Eylemlilik Kuralı) göre, kural olarak İngiltere’de işlenmiş bir haksız fiile İngiliz hukuku

708

Roma II Tüzüğü (Regulation (EC) N. 864/2007 of the European Parliament and of the

Council of 11 July 2007 on the Law Applicable to Non-contractual Obligations Rome II,
Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa Topluluğu Tüzüğü),
özel hayatın ve kişilik haklarının ihlâli hâllerine uygulanmamaktadır (m. 1(2) (g)). Roma
II Tüzüğü tartışıldığında, bu konu ifade hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki dengenin
bazı devletlerde farklı tesis edilmiş olması sebebiyle kapsam dışı bırakılmıştır. Belirtmek
gerekir ki, AB’de uygulanacak hukuk konusunda uyumlaştırmaya gidilememiştir;
dolayısıyla her devlet, kendi kurallarına göre bağımsız olarak uygulanacak hukuku
belirlemektedir.
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İngiltere’den alınan kararlar, özünde dünya çapındaki diğer devletlerin vatandaşlarına

gönderilen seyahat broşürleridir; “Uluslararası imajınız hakkında endişeleniyor
musunuz? İngiltere’yi ziyaret edin! Mahkemelerimiz neredeyse sizin için ücretsiz,
davalının kötü niyetini ispata gerek yok, kaygı yok!”: MCFARLAND, s. 3.
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1995 tarihli Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun, Private International Law

(Miscellaneous Provisions) Act 1995 (PIL)) 3. kısmının 11. maddesinde düzenlenmiştir:
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/42/section/11>, (09.11.2019).
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uygulanır (lex fori); ancak İngiltere dışında işlenmiş bir haksız fiile de haksız fiilin
yabancı bir hukuk nezdinde dava edilebilir olması şartıyla İngiliz hukuku uygulanabilir
(lex loci delicti)712.
Libel tourismin son sebebi ise, kişiliğin korunması ve ifade hürriyeti arasındaki
değerler ihtilâfı ve bu ihtilâf sonucunda kişiliğin korunmasının galip gelmesidir713. Bu
tercih sonucunda, devletlerin ispat kuralları davalı veya davacı lehine değişiklik
göstermektedir714. Şeref ve haysiyetinin ihlâl edildiğini iddia eden kişi açısından İngiliz
yasaları çok elverişlidir. Gerçekten de İngiliz hukukunda davacı, davalının ihlâl edici
içeriği yayınladığını ispat ettiğinde ilk bakışta haklı görülen (prima facie case) bir davaya
sahiptir. Bir başka ifadeyle, davacının, bu içeriğin yanlış olduğunu veya davalının kasıtlı
hareket edip etmediğini ispatı gerekmez715. Davalının ispat yükü ağırdır ve çoğu davada
da davalı, ifadenin doğruluğunu ispatlayamamaktadır716. Davalı, iddialarının doğru
olduğunu ispat edemezse “sorumlu gazetecilik”e ilişkin Reynold savunmasına

712

HARTLEY, Trevor C.: “Libel Tourism and Conflict of Laws”, Int'l & Comp. L. Q.,

2010, V. 59, I.1, s. 28.
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STURTEVANT, s. 275.
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TMK m. 6 gereğince, Türk hukukunda “kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça,

taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.”
Kişilik haklarının ihlâli hâllerinde ispata ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığından
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715

NIELSEN, Libel Tourism, s. 387. İngiliz hukuku söz konusu ifadenin yanlış olduğunu

varsayar. Davalı bu ifadenin bir savunma şeklinde doğruluğunu ispat etmelidir: KLEIN,
s. 378.
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başvurabilir717. Ne var ki, bu savunma dar bir uygulama alanına sahiptir ve yalnızca kamu
menfaatine ilişkin olaylarda gündeme gelmektedir718. Amerikan hukukunda ise
Anayasanın 1. değişikliği ışığında davalının bir ifadenin doğruluğunu ispat etmesinden
ziyade davacı, ifadenin yanlış olduğunu ispat etmelidir719. Bu açıdan, New York Times v.
Sullivian davası720 bir dönüm noktasıdır ve federal anayasal ayrıcalık ilk defa bu davada
karşımıza çıkmaktadır721. Bu kararla birlikte kamusal görev yapan kişileri eleştirmede
basına neredeyse sınırsız bir özgürlük alanı tanınmıştır. Mahkemeye göre, basının şeref
ile haysiyetin ihlâlinden ötürü mahkûm edilebilmesi için dava konusu yayının yanlış ve
zarar verici bilgiler içermesi yetmez, bunun yanında gerçekten kötülük yapma isteğinin
(actual malice) bulunması gerekir722. Başka bir ifadeyle, ancak bir haberi doğru
olmadığını bilerek veya doğru olup olmadığı noktasında pervasız bir umursamazlık
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Ancak Reynold savunması 2013 tarihli The Defamation Act ile yürürlükten

kaldırılmıştır. Davalı, davacının şeref ve haysiyetini ihlâl ettiği iddia edilen ifadenin kamu
menfaatine ilişkin olduğunu ispatlamalıdır: QC PRICE, James/MCMAHON, Felicity
(Ed.): Blackstone’s Guide To The Defamation Act 2013, Oxford 2013, s. 72.
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sergileyerek yayınlaması durumunda yayıncının sorumluluğu gündeme gelebilir ki bu
durum da, kamu görevlisini çok ağır bir ispat yükümlülüğü ile karşı karşıya
bırakmaktadır723’

724

. Buna karşılık, İngiliz hukukunda Amerikan hukukunun aksine

multiple publication rule725(çoklu yayın kuralı) uygulanır; dolayısıyla mağdur, yayın
yapıldığı gibi yasal eylemlerini başlatabilecektir. Bu kurala göre yayıncı, her zaman dava
edilme tehdidiyle karşı karşıyadır; çünkü haberin yayınlanmasının üzerinden çok fazla
zaman geçse bile söz konusu haberin yer aldığı internet sitesi tıklandıkça yayıncı dava
edilebilecektir726. Amerika’da ise açık uçlu sorumluluğun önüne geçmek amacıyla single
publication rule (tek yayın kuralı) kabul edilmiştir. Bir diğer ifadeyle, yayının genel
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olarak veya kısmen kamuya sunulduğu ilk olay, daha sonra yayınlanan yayınların yayın
tarihi olarak ele alınır727. Çoklu yayın kuralına göre, söz konusu içeriğin her yayını dünya
çapındaki herhangi bir mahkemede yeni bir dava sebebi oluşturur; yani yeni bir haksız
fiile neden olur728. Amerikan hukuku bu kural ile her yeniden yayının dava açma sebebi
olmasının önünü kapatmıştır729. Ayrıca İngiliz hukukunda davaya ilişkin tüm masraflar,
kaybeden tarafa ait olduğundan, davacılar karşı tarafın masraf ve ücretlerinden
korkmadan kolayca dava ikame edebilmektedirler730.
Hukuk düzenleri arasında kişilik haklarının ihlâli sonucunda hukukî sorumluluğa
ilişkin yeknesak uygulamalar bulunmadığı ve değerler ihtilâfı sonucundaki tercihin bu
konudaki düzenlemelerin farklılaşmasına yol açtığı hususları dikkate alındığında libel
tourismin gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
3. Libel Tourismin Sonuçları
İngiltere’nin internet ortamında kolaylıkla kendi mahkemelerinin milletlerarası
yetkisini tesis etmesi ABD’deki ifade ve basın hürriyeti üzerinde soğutucu bir etkiye
sebep olabilecektir. Amerika’da tarihsel olarak kabul görmüş ifade hürriyeti üstünlüğü
Anayasa tarafından da güvence altına alınmıştır. İngiltere’de alınan kararların tenfizi
amacıyla ABD mahkemelerine başvurulmadığında bile ABD’li yazarların ifade hürriyeti
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STAVELEY-O'CARROLL, Sarah: “Libel Tourism Laws: Spoiling the Holiday and

Saving the First Amendment”, N.Y.U. J. L. & Liberty, 2009, V. 4, I. 3, s. 260-261.
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RENDLEMAN, s. 479.
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dünya çapında etkilenmiş olmaktadır731. Libel tourisme ilişkin ABD doktrini,
İngiltere’deki veya başka yerlerdeki kararların ABD’de dahi ifade hürriyeti üzerinde
soğutucu bir etkiye sahip olduğunu dile getirmişlerdir. Çünkü burada, yazarlar ve yayın
ekibi başka yargı sahalarıyla temas kurmamak için çaba sarf etmektedirler732. Bu durum,
İngiltere’nin ABD vatandaşlarının ifade hürriyetini düzenlemesi ve ifade hürriyetine
müdahale etmesi anlamına gelmektedir733. ABD’li yazarlarca Dünya’ya, ABD
Anayasası’nın 1. değişikliğindeki hakları koruduğu ve uluslararası forum shopping

731

Mahfouz’un İngiltere mahkemelerinden aldığı kararın ABD’de tenfizini talep etmemiş

olması Ehrenfeld’in zarar görmediği anlamına gelmemektedir. Nitekim İngiltere,
Ehrenfeld’in kitabını kara listeye almıştır; bu durum da Ehrenfeld’in gelecekteki yayınları
için kötü şöhret oluşturmuştur. Ayrıca bu durumun diğer gazetecilerin de özgürce
yazmalarına zarar verdiği hakkında bkz. STURTEVANT, s. 293.
732

Yazarlar İngiltere’de fizikî olarak yayın yapmaktan kaçınmaktadırlar; fakat bu durum

İngiltere’de sorumlu olmalarının önüne geçememektedir: MOORE, Todd W.: “Untying
Our Hands: The Case for Uniform Personal Jurisdiction Over "Libel Tourists", Fordham
L. Rev., 2009, V. 77, I. 6, s. 3214. Ehrenfeld her ne kadar İngiltere mahkemelerinin
hükmettiği tazminatı ödemek zorunda bırakılmasa da Demokles’in kılıcını başından
kaldıramamıştır. Bu durum Ehrenfeld’in terörle mücadele uzmanı olarak ününü
baltalamış ve bu alanda kredisini kaybetmesine sebep olmuştur: STAVELEYO'CARROLL, s. 275. Fakat Ehrenfeld’in kitabı Amerika’da hâlâ mevcuttur ve Mahfouz
söz konusu kararın ABD’de tenfizini talep etme çabasında bulunmamıştır. Bütün olarak
değerlendirildiğinde, Ehrenfeld’in veya diğer otoritelerin ABD’de ifade hürriyetinin
soğutucu etkiye uğradığına dair güçlü bir kanıt bulunmadığı hakkında bkz.
GARNETT/RICHARDSON, s. 478.
733

MCFARLAND, s. 15.
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dolayısıyla verilen kararları tanımadığı mesajı iletilmelidir734. İnternet gibi sınır aşan kitle
iletişimiyle işlenen şeref ve haysiyete saldırı fiillerinden doğan davalarda dengenin doğru
sağlanması, kişisel değerler korunurken dünya çapında ifade ve basın özgürlüğünü
baskılayacak kararların önüne geçilmesi gerekmektedir735. Devletlerin uğraşları
sonucunda bu konudaki ihtilâfları sona erdirmek maksadıyla bir anlaşma yapılması libel
tourismin önüne geçilmesi hususunda efektif bir tedbir olmakla birlikte bu durum, kısa
vadede uygulamaya geçirilebilecek bir tedbir değildir736.
B. Aşkın Yetki Sonucunda Verilen Yabancı Mahkeme İlâmlarının Tenfiz
Taleplerinin Reddi
1. Kamu Düzeni Sebebiyle İlâmların Tenfizinin Reddi
İnternet ortamında içeriğin heryerdeliği sebebiyle aşkın yetki söz konusu
olabilecektir. Uyuşmazlık konusuyla veya taraflarla ilgisi bulunmadığı hâlde sadece
erişilebilirlik gerekçesiyle yetki tesis eden Singapur, İngiltere ve Avustralya gibi
devletlerden alınan ilâmların tenfizi söz konusu olduğunda, çoğunlukla da davalının
gıyabında verilen kararlarda, davalının kendisini yeterince yargılama sürecinde temsil
edemediği durumlarda tanıma-tenfiz talepleri reddedilmelidir. Ancak, tenfiz talebinin
reddi söz konusu kararı veren mahkemenin yetkili olmamasına dayanmamalıdır. Nitekim

734

ABD’de demokratik bir toplum için ifade hürriyeti üstün tutulmuştur. İngiltere

mahkemelerinden alınan kararlar için tenfiz talebinde bulunulmasa dahi ifade hürriyeti
üzerinde soğutucu etki söz konusu olmaktadır. Bu sebeple yabancı mahkemeden alınan
kararın geçersiz kılınmasına ilişkin tespit niteliğinde bir karar verilmelidir:
STURTEVANT, s. 296. Ehrenfeld’in ileri sürdüğü gibi kendisinin İngiltere’ye ve İngiliz
mahkeme kararlarını tenfiz eden AB ülkelerine girişi zorlaşmıştır: BATES, s. 401.
735

ELMASULU, s. 107.
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KLEIN, s. 391.
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devletler, kendi mahkemelerinin milletlerarası yetkisini uluslararası bir anlaşma
bulunmadıkça kendileri düzenlemektedirler. Ehrenfeld davasında olduğu gibi, davalı
Ehrenfeld’in kendisini İngiltere’de temsil etmesi maddî açıdan oldukça güçtür. Bu
sebeple yargılamaya katılmama yolunu tercih etmiş ve gıyabında tazminata
hükmedilmiştir.
AB’ye üye devletler arasında usûle ilişkin konularda uyumlaştırmayı sağlamayı
hedefleyen Brüksel I bis Tüzüğü’nün m. 34(1) hükmü gereğince bir üye devlette verilen
kararın başka bir üye devlette tanınması veya tenfiz edilmesi için kamu düzenine aykırı
olmaması gerekmektedir. Tanıma tenfize tek engel, “kamu düzeni” mefhumudur737.
Aşkın yetki dolayısıyla verilen kararların davalının savunmaya ilişkin haklarını ihlâl
etmesi hâli, kamu düzeni sebebiyle tenfize engel oluşturması gereken hâllerdendir.
Yabancı mahkemelerin geçerli kararlarına saygı duymak için kural olarak ABD’de comity
esası rehberlik etmektedir738. Libel tourism, bu uluslararası nezaket esasının nasıl kötüye
kullanılabileceğinin göstergesidir739. ABD kamu düzeni de çoğu ülkede olduğu gibi
comity esasının önüne geçebilecektir.

737
738

NIELSEN, Libel Tourism, s. 390.
Yabancı kararın tenfizi ABD kamu düzenine aykırılık oluşturacaksa reddedilir

(Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States §§ 481-82 (1987):
ROTEM, Yaad: “The Problem of Selective or Sporadic Recognition: A New Economic
Rationale for the Law of Foreign Country Judgments”, CJIL, 2010, V. 10, s. 510-511.
Comity esası temel değerlerimizden olan ifade hürriyetine aykırı kararların tanınması
anlamına gelmez,(Cohen-Issa Libel Tourism Bill, H.R. REP. N. 110-6146 (2008), n. 5:
STURTEVANT, s. 289.
739

STURTEVANT, s. 280.
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İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlâl edilmesi hâllerinde davalının aşkın yetki
tesisi sebebiyle hiçbir bağlantısının bulunmadığı bir mahkemede yargılanması ve
savunma hakkına riayet edilmeksizin gıyabında hüküm verilmesi, yabancı mahkeme
kararlarının tenfizinin kamu düzenine aykırılık sebebiyle reddedilmesine neden
olacaktır740.
2. Speech Act741
Basın ve ifade hürriyeti ABD için oldukça önemlidir. Bir gazeteci sorular
sorabilir, muhalifliğini dile getirebilir, hataları ortaya çıkarabilir, bu durum ABD
Anayasası’nın 1. değişikliği ile güvence altına alınmıştır. Fakat libel tourism Amerikalı
konuşmacıların due process haklarını ihlâl etmektedir742.
Libel tourismin temel örneği olan Ehrenfeld davasında, Mahfouz İngiltere’den
aldığı kararın, ABD’de tenfizine ilişkin herhangi bir girişiminde bulunmamıştır; ancak
Ehrenfeld, New York Federal Mahkemesinde İngiliz gıyabî hükmünün tenfize elverişsiz
olduğunu belgelemek amacıyla tespit davası açmıştır. Bölge mahkemesi davayı şahsî
yetki yokluğundan reddetmiştir743 . New York yasa koyucusunun libel tourisme cevabı

740

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 181.

741

ABD hukukunda 10.08.2010 tarihli Securing the Protection of our Enduring and

Established Constitutional Heritage Act (Yerleşik ve Sürekli Anayasal Mirasın
Korunmasını Güvence Altına Alan Kanun), “Speech Act” olarak kısaltılmıştır. Speech
Act

metni

için

bkz.

<https://www.congress.gov/111/plaws/publ223/PLAW-

111publ223.pdf>, (17.09.2020).
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MCFARLAND, s. 12.
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CPLR m. 302(a)(1).
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“the Libel Terrorism Protection Act744” ile olmuştur. Bu yasa ile long-arm kurallarla
Mahfouz gibi İngiltere’den karar almış kişiler üzerinde bu kararın tenfiz edilemeyeceğine
ilişkin tespit niteliğinde bir karar alınması için ABD mahkemelerinin yetkisi tesis
edilmektedir745. Bir kararın tanınması için yabancı mahkemenin uyguladığı hukukun en
az ABD Anayasası ve New York Anayasası kadar ifade ve basın hürriyetini tanımış olması
gerekir746.
Karşı dava ile davacı dostu yargı sahalarından alınan kararların tenfiz
edilemezliğini tespit edici bir karar ve tazminat hakkında House Judiciary Committe
olumsuz görüşünü dile getirmiştir747. İngiltere yasalarına karşı Amerika’nın yargı
yetkisini genişletmesi due processi ihlâl edeceğinden Speech Act bu durumu kabul
etmemiştir748.
Speech Actin

lafzı dikkate alındığında ABD Anayasası’nın ifade hürriyeti

korumasından bahsedilmiş ve tenfizi talep edilen kararın en az bu korumayı sağlaması
gerektiği kaleme alınmıştır749. Yani Common Lawdan ufak sapmaların tenfiz edilmemeye
yol açıp açmayacağı konusunda madde lafzı belirgin değildir750. Örneğin, Sullivan
davasında davalının kötülük yapma isteğiyle iradesini açık ve ikna edici delille ispat
etmesi davacıdan beklenmiştir. Ancak, bir devletin hukuk düzeni yaklaşık ispatı

744

“New York Enacts Libel Terrorism Protection Act”, <https://www.rcfp.org/new-york-

enacts-libel-terrorism-protection-act/>, (10.10.2018).
745

KLEIN, s. 382.

746

The Libel Terrorism Protection Act, m. 302(d).

747

BARBOUR, s. 10.

748

BATES, s. 387.

749

BARBOUR, s. 10-11.
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KLEIN, s. 389.
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benimsemişse bu tenfiz edilmeye engel mi teşkil edecektir751? Bunu kabul etmek, ilgili
politikaya duyarlılıktan çok aşırı şekilci bir yaklaşım olacaktır. Ne var ki, bir
Amerikalının başka bir ülkede dava edilemeyeceği varsayımını kabul etmek doğru
olmayacaktır. Bir başka ifadeyle, yabancı doktrin ABD’de yabancı kararların tahsil
edilemediği anlamını çıkarmamalıdır752. Bu çerçevede, Ehrenfeld örneği uç bir örnektir.
Şöyle ki, Ehrenfeld çalışmalarını, iş ve fikirlerini yabancı pazarlara sokma girişiminde
bulunmamıştır. Bu tür bir durumda Ehrenfeld’in ABD’deki ifade hürriyetine yapılan
soğutma etkisi İngiliz hukukunca verilen karara saygı duymaktan daha ağır
basmaktadır753. Fakat bu olayın dışında şayet yazarın kitabı yurtdışında aşırı satılmışsa
ve satışla dağıtım Ehrenfeld olayında olduğundan daha yaygın ise comity esası daha çok
saygıyı zorunlu kılacaktır ve ABD’de tenfizi kabul etmek gerekecektir754. Kısacası, bir
yazarın içeriği yabancı ülkelerde hangi ölçüde dağıtma iradesi ABD’deki kamu düzenine
aykırılık kapsamında yol gösterici olmalıdır. Ancak internet ortamında bu durumun tayini
oldukça güç olacaktır. Kanaatimizce her somut olayda comity, ifade hürriyeti ve kişilik
hakları arasındaki denge kurulmalı ve somut olay hakkaniyetine uygun bir karar
verilmelidir.
II. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme
A. Genel Olarak
Devletler, egemenliklerini organları vasıtasıyla kullandığından; hiçbir devlet,
ülkesinde başka devlet organlarının kendi organlarınca yürütülen faaliyetlerine
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KLEIN, s. 390.
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BATES, s. 404.
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KLEIN, s. 390.

754

KLEIN, s. 390.
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karışmasına ve dâhil olmasına müsamaha göstermemektedir755. Gerçekten de devletlerin
egemenliklerine ilişkin bu katı tutumlarının bir sonucu olarak mahkeme kararlarının etki
alanı, kural olarak verildikleri devletin ülkesi ile sınırlıdır756. Ancak, karşılıklı saygı
(comity, uluslararası mücamele) doktrini sebebiyle devletler tanıma ve tenfiz
müesseselerine hukukî düzenlemelerinde yer vermişlerdir757.
Kesinleşen bir hükmün kesin hüküm etkisi ve icraî etkisinden söz edebilmek
mümkündür758. İç hukuk açısından hükmün iki etkisi de muhakkak iken, hükmün, bu iki
etkiyi verildiği ülke dışında da göstermesi milletlerarası özel hukukun tartışmalı
hususlarındandır759. Milletlerarası münasebetlerin gelişmesi sonucunda, hükümlerin
verildikleri ülke dışında icrası gündeme gelmiştir760.
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ARAT, Tuğrul: “Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi”, AÜHFD, 1964, S. 21, s.

421-422 [Tanıma ve Tenfiz].
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ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 526.
SARGIN, Fügen/ERTEN, Rifat: “MÖHUK Hükümleri Dairesinde Tanımanın

Hukukî Niteliği, Usûlü ve Karşılaşılan Bazı Sorunlar: “Yeni Bir Düzenleme Yapma
Gereği”, UTTDER, 2014, S. 2, s. 42-43.
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TİRYAKİOĞLU, Bilgin: Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve

Tenfizi, Ankara 1996, s. 13-14 [Boşanma Kararları]; ARAT, Tanıma ve Tenfiz, s. 424425.
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TİRYAKİOĞLU, Boşanma Kararları, s. 14.
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Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının sahip olduğu kesin hüküm etkisisinin bir
başka ülkede kabulüdür761. Yabancı mahkemelerce verilen eda kararlarının Türkiye’de
icra edilebilmeleri için tenfiz edilmeleri şarttır762.
Türk hukukunda yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi MÖHUK’un
m. 50-59 hükümlerinde düzenlenmiştir. MÖHUK hükümlerinde öngörülen şartlar
sağlandığı takdirde Türk mahkemeleri yabancı mahkeme ilâmları hakkında tanıma veya
tenfiz kararı vermekle yükümlüdürler763. Türk hukukunda tenfize ilişkin olarak, yabancı
mahkemelerden alınan ilâmın maddî ve hukukî olgular açısından yeniden incelenmesi
anlamına gelen révision au fond sistemi benimsenmemiş olup, davanın esastan
incelenmesi yasağı bulunmaktadır764.
Tenfizin ön şartlarını düzenleyen MÖHUK m. 50 hükmü gereğince “yabancı
mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre
kesinleşmiş bulunan ilâmlar” tenfize konu edilebileceklerdir. MÖHUK m. 54 hükmü ise
tenfizin esas şartlarını düzenlemiştir. Bu hükme göre, yabancı mahkeme kararları
hakkında tenfiz kararı verilebilmesi için,

761

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 530-531; NOMER, DHH, s. 485;

DOĞAN, s. 101.
762

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 530; DOĞAN, s. 102.

763

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 533.

764

TİRYAKİOĞLU, Boşanma Kararları, s. 16. Tanıma ve tenfize ilişkin şartların

bulunup bulunmadığının her türlü delille ispat edilebilirliği kararın esastan
incelenebileceği anlamına gelmemektedir: AYGÜL, Musa: “Yabancı Mahkeme
Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Davalarında Bazı Usul Hukuku Problemleri”, MHB,
2011, C. 31, S. 2, s. 98 vd.
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“ a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına
dayanan

bir

anlaşma

yahut

o

devlette

Türk

mahkemelerinden

verilmiş

ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın
bulunması765
b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş
olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek
bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş
olmaması.
c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
Ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren
mahkemeye usûlüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş
yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu
kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine
itiraz etmemiş olması” gerekmektedir.
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâl edilmesi sonucunda yabancı bir devlet
mahkemesinden alınan maddî veya manevî tazminata ilişkin ilâmların Türkiye’de tenfizi
talep edildiğinde, kararı veren yabancı devlet mahkemesininin aşkın yetkisi, hükmün
kamu düzenine açıkça aykırılığı ve hükmün davalının savunma haklarına riayet
edilmeksizin verilmiş olması hususları gündeme gelebilecektir. Karşılıklılık ve münhasır
yetki dışındaki tenfiz şartları çalışmamız açısından özel önemi haiz olduğundan ayrı
başlıklar altında açıklanmaya çalışılacaktır766.
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Tanıma, karşılıklılık koşulu dışında tenfizle aynı şartlara tâbi tutulmuştur.

766

Ayrıca çalışmamızda MÖHUK m. 55(2) hükmünde düzenlenmiş olan ve konumuz

açısından özel bir önemi haiz olmayan tenfiz engelleri de değerlendirilmeyecektir. Söz
konusu hükme göre, “karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının
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B. Kararı Veren Mahkemenin Dava Konusu veya Taraflarla Gerçek Bir
İlişkisinin Bulunmaması
MÖHUK m. 54(1)(b) hükmü gereğince yabancı mahkemelerce verilmiş bir ilâmın
tenfiz edilebilmesi için aranan şartlardan biri de, “davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın,
dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan
bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması”dır767. Gerçekten de dava veya taraflar
üzerinde gerçek bir ilişkiye dayandırılamayan bir mahkeme kararının tenfizi neredeyse
hiçbir devlette mümkün değildir768. Milletlerarası yetki tesisinde ülke ile uyuşmazlık

bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş
yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz
edebilir.” Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ŞANLI/ESEN/ATAMANFİGANMEŞE, s. 591-596. Ayrıca yabancı kararın verildiği devlet hukukunda icraya
ilişkin bir zamanaşımı süresi bulunması durumunda kararın Türkiye’de tenfiz
edilebilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SARGIN, Fügen: “Yabancı Mahkeme
İlâmlarına Dayalı İcra Yoluyla Takip Edilebilirliğe Bir Engel Olarak “Zamanaşımı”,
UTTDER, 2017, C. 6, S. 2, s. 320-363 [Zamanaşımı].
767

2675 sayılı Kanundan farklı olarak 5718 sayılı Kanunda söz konusu hüküm kaleme

alınmıştır. Madde gerekçesinde “dava konusuyla veya taraflarla hukukî ve fiili anlamda
gerçek bir ilişkisi olmaksızın yabancı bir mahkemenin kendisini yetkili sayması
milletlerarası yetki alanında istenmeyen “aşırı yetki” olarak kabul edilmektedir”
ifadesine yer verilmiştir: <https://app.e-uyar.com/gerekce/index/56f56e83-5377-4dbea878-5f734839c05e>, (30.06.2020).
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HUYSAL, Burak/ŞERMET SÜZEN, Begüm: “Tanıma ve Tenfiz Davalarında

Kararı Veren Mahkemenin Yetkisinin İncelenmesi”, Ed. Süheyla BALKAR BOZKURT,
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arasındaki geçici, sübjektif veya zayıf irtibatların yeterli sayılması, verilen kararın
milletlerarası alanda etkisini zayıflatacağı gibi, davacıya tabiî mahkeme dışında kendisine
avantajlar sağlayacağı yargı mercilerine gitme imkânı da sağlar769. Vatandaşlığa bağlı
yetki tesisi, uyuşmazlık konusu dışındaki bir malvarlığı unsuruna bağlı yetki tesisi,
davacıya bağlı yetki tesisi veya tebligata bağlı yetki tesisi aşırı yetkiye örnek olarak
gösterilebilir; ancak somut olaya ilişkin değerlendirme yapılmaksızın söz konusu irtibat
noktalarının aşkın yetkiye sebep olduğunu söylemek yanlış olacaktır770. Dava konusu
veya taraflarla gerçek bir ilişkinin ne olması gerektiği hususu gerek MÖHUK gerek söz
konusu Kanunun gerekçesi tarafından açıklığa kavuşturulmamıştır. MÖHUK m. 54(1)(b)
hükmü, aşkın yetki kavramının, Türk usûl hukukuna göre mi yoksa kararı veren
mahkemenin bulunduğu devletin usûl hukukuna göre mi değerlendirileceği hususunu
cevapsız bırakmıştır771. Gerçek ilişki kıstasının en önemli test aracı hukukî yarar
olmalıdır772. Bir diğer ifadeyle, tenfize konu olayda davacının, davasını o yabancı devlette
açmasını haklı kılan ve Türk hukuku ile milletlerarası özel hukuk düzenince korunan bir
menfaati varsa, dava ve tarafları ile menşe mahkeme arasında gerçek bir ilişkinin varlığı
kabul edilmelidir773. Gerçek ilişkinin tespitinde somut olayın şartları ve hukuk

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler,
İstanbul 2018, s. 59.
769

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 567.
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HUYSAL/ŞERMET SÜZEN, s. 60; EKŞİ, s. 28.
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EKŞİ, s. 62.
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HUYSAL, Burak: “Yabancı Mahkemenin Dava ve Taraflar ile Gerçek Bağlantısının

Tanıma ve Tenfiz Üzerindeki Etkisi”, GSÜHFD (Prof. Dr. Atâ SAKMAR’a Armağan),
2011, S. 1, s. 501.
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HUYSAL, s. 501.
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devletlerince kabul edilmiş genel yetki kıstasları dikkate alınmalıdır774. Tenfiz şartları
kural olarak re’sen incelenmektedir; ancak gerçek ilişkinin bulunmadığı hususu kendisine
karşı tenfiz talep edilenin itirazı üzerine değerlendirilecektir. Ancak söz konusu itiraz,
menşe ülke mahkemesindeki dava görüldüğü aşamada da yapılmış olmalıdır; nitekim
dürüstlük kuralı gereğince yalnızca tenfiz talebi sırasındaki itiraz yeterli değildir775.
İnternet ortamında yalnızca erişilebilirlik kıstasına dayalı yetki tesisi hâlleri aşkın
yetkiye ilişkin tartışmalara yol açabilecek niteliktedir. Gerçekten de somut olaydaki diğer
irtibatlar dikkate alınmaksızın kişilik haklarının ihlâline neden olan içeriğin kararı veren
ülkede erişime açık olması sebebiyle söz konusu ülke mahkemelerinin milletlerarası
yetkisini tesis etmesi durumunda aşkın yetkiden söz edebilmek mümkündür. İnternet
ortamına ilişkin yeknesak düzenlemelerin bulunmaması ve mevcut hukuk kurallarının
internet ortamına adapte edilmesinin güçlüğü sebebiyle devletler kendi milletlerarası
yetkilerini kolaylıkla tesis edebileceklerdir. Devletlerin egemenliği sebebiyle her devlet
kendi milletlerarası yetkisini tayin eden kuralları düzenlemektedir. Egemen devletlerce
henüz işbirliğinin sağlanmadığı internet ortamına ilişkin uyuşmazlıklarda devletler,

774

HUYSAL/ŞERMET SÜZEN, s. 64.

775

HUYSAL, s. 501-502. Kendisine karşı tenfiz talep edilen tarafın yabancı mahkeme

önünde yetki itirazında bulunması koşulunun aranmaması hukukun genel ilkeleriyle
bağdaşmayan durumlara yol açabilecektir. Örneğin, yabancı mahkemenin yetkisine itiraz
etmeyen davalı, bir seçim hakkı kazanmaktadır. Bu durumda yargılama, davalının
yararına sonuçlandığında, davalı bu kararı Türkiye’de icra etme olanağına sahip olacaktır.
Şayet karar, davalının aleyhinde olursa davalı Türkiye’de talep edilen tenfize ilişkin
menşe mahkemenin yetkisinin aşırı olduğu itirazını öne sürererek istemediği sonuçlardan
kurtulabilecektir. Bu durum HMK m. 29’da düzenlenmiş olan dürüst davranma ve
doğruyu söyleme yükümlülüğüne aykırı olacaktır.
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uluslararası hukukun genel ilkelerini ve comity esasını göz önünde bulundurarak karar
vermelidir. Ancak mahkemelerin dava ve taraflarla gerçek ilişkisi değerlendirilirken
kanaatimizce AİHS m. 6 hükmünün gerekleri de dikkate alınmalıdır. İnternet ortamının
yasal düzenlemelerden yoksun olması kişilerin adalete erişim hakkının önüne
geçmemelidir.
C. Kararın Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilmeksizin Verilmiş
Olması
MÖHUK m. 54(1)(ç) hükmüne göre “o yer kanunları uyarınca, kendisine
karşı tenfiz istenen kişinin776 hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde
çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde
gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine
dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması” şartıyla tenfiz
kararı verilir. Gerçekten de bir kimsenin savunma yapılmaksızın mahkûm edilmesi
hukukun temeli olan adaleti ortadan kaldırdığından böyle bir hükmün, haksız sonuçlarını
Türkiye’de meydana getirmemesi gerekir777. Madde lafzından da anlaşıldığı üzere,
savunma haklarına riayet edilmemesi sebebiyle tenfiz talebinin reddedilebilmesi için
kendisine karşı tenfiz talep edilen kişinin bu konuda itirazını ileri sürmüş olması
gerekmektedir778. Savunma haklarına riayet edilip edilmediği hususu kararı veren

776

MÖHUK m. 54(b) hükmünde kendisine karşı tenfiz talep edilen kişiyi ifade etmek

amacıyla “davalı” ifadesi kullanılmıştır. Kanun lafzında aynı madde içerisinde dahi
yeknesaklık bulunmamaktadır. Tanımanın hukukî mahiyeti hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. SARGIN/ERTEN, s. 52-70.
777

TİRYAKİOĞLU, Boşanma Kararları, s. 33.

778

Savunma hakkı gibi yargılama hukukunun temel ilkesine riayetsizliğin kendisine karşı

tenfiz talep edilenin itirazı üzerine değil de mahkemece re’sen incelenmesi gerektiği
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mahkeme hukukuna göre değerlendirilecektir779. Révision au fond yasağı tenfiz
hâkiminin, davayı gören mahkemenin davalının savunma haklarına riayet edip etmediğini
araştırmasına engel değidir780.

hakkındaki görüş için bkz. ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 586. Ancak
Türk usûl hukuku anlayışına göre savunma hakkının ihlâli tenfiz hâkimince tespit
edildiğinde Türk kamu düzenine aykırılık sebebiyle tenfiz talebi reddedilebilecektir:
ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 586.
779

Yargıtay 11. HD, 19.11.2018, E. 2016/14069, K. 2018/7122: <www.kazanci.com>,

(30.06.2020). Söz konusu karara göre, “dava konusu uyuşmazlık yönünden de somut
olayın özelliklerine göre bir inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır. Burada ilk olarak
yabancı mahkemece davalının savunma hakkının ihlâl edilip edilmediğinin incelenmesi
gereklidir. Somut olayda yabancı mahkemece, dava dilekçesi ve ekleri davalıya 1965
tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayrı Adlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde
Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi'ne uygun olarak ve diplomatik yolla davalı vekiline
tebliğ edilmiş, davalının davaya karşı savunma yapmak isteğini göstermemesi nedeniyle,
Alman Usul Yasası'nın 331/3. ve 276. maddeleri uyarınca, davacının talebi üzerine, sözlü
yargılama yapılmaksızın “gıyabi karar” verilmiştir. Buraya kadar olan gelişmelerin
Türk kamu düzenine aykırı veya davalının savunma hakkını kısıtlar nitelikte olmadığı,
benzer olaylarda Yargıtay dairelerince verilen kararlarla da benimsenmiştir. Zira “kural
olarak” her mahkeme kendi usul hükümlerini uygular ve yabancı mahkemenin uyguladığı
usulün Türk usul hukukundan farklı olması, Türk kamu düzeninin müdahalesi için tek
başına yeterli sebep oluşturmaz. Aynı ilkeler yabancı mahkemece uygulanan ispat hukuku
açısından da geçerlidir.”
780

Yargıtay 2. HD, 11.12.2014, E. 2014/25332, K. 2014/25398: <www.kazanci.com>,

(30.06.2020).
215

İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâllerinde devletler kendi milletlerarası
yetkilerini kolaylıkla tesis etme eğilimindedirler. İnternet ortamının fiziksel sınırlarının
bulunmaması sebebiyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia eden taraf, yukarıda da
belirtildiği üzere davasını en lehe olan forumda ikame etme yolunu tercih edecektir.
İnternet ortamında davacı, çoğunlukla ikamet ettiği ülke dışında yargılanmak zorunda
kalacağından, savunma hakkına riayet edilmiş olması oldukça önem taşımaktadır.
Nitekim internet ortamının küresel erişime olanak vermesi, ihlâle konu içerik
sağlayıcısını uygulanacak hukuk ve usûlî kurallar bakımından belirsizliğe itmektedir. Bu
belirsizlik ve öngörülemezlik adaletin temeli olan savunma haklarının önüne
geçmemelidir.
D. Hükmün Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Bulunması
Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfiz edilebilmesi için aranan şartlardan
biri de, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmamasıdır781. MÖHUK m. 54(1)(ç)
hükmü gereğince yapılacak incelemede kendisine karşı tenfiz talep edilen kişinin
savunma haklarına riayet edilip edilmediğinin tespiti, kararı veren mahkemenin hukukuna
göre belirlenmelidir. Söz konusu hükümdeki tenfiz şartının dayanağı, yabancı
mahkemenin kendi usûl kurallarına riayet etmemiş olmasıdır782. Ancak hâkimlerin
bağımsızlığı veya taraflar arasında ayrımcılık yapmadan iddia ve savunma hakkının
kullandırılması gibi Türk usûl hukukuna temel teşkil eden ilkelere uygun
davranılmaması, yabancı usûl hukukunda bu ilkeler kabul edilmemiş olsa dahi, böyle bir

781

ÇELİKEL/ERDEM, s. 139.

782

TİRYAKİOĞLU, Bilgin: “Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde

Kamu Düzenine Aykırılık”, Ed. Süheyla BALKAR BOZKURT, Yabancı Mahkeme ve
Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler, İstanbul 2018, s. 87
[Kamu Düzenine Aykırılık].
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devlet mahkemesinden verilen kararın tanınması ve tenfizi Türk kamu düzenine aykırılık
teşkil edebilir783. AİHS m. 6 hükmü gereği savunma hakkı ihlâlleri açısından kamu
düzenine aykırılık iddiaları gündeme gelebilecektir. Nitekim kamu düzenine aykırılık
hususu kendisine karşı tenfiz talep edilenin itirazından bağımsız olarak mahkemece
re’sen dikkate alınacaktır. Ezcümle, davacıya nihaî karar tebliğ edilmeksizin kararın
kesinleşmesi için öngörülen sürenin geçirilmesi hâlinde, davacının temyiz hakkı
kullandırılmamış olacağından adil yargılanma hakkına ilişkin olarak bu hükmün
tenfizinin Türk kamu düzenine aykırılık sebebiyle önüne geçilebilecektir784.
Révision yasağı sebebiyle yabancı mahkeme kararında esas alınan hukuk değil;
yabancı kararda yer alan hüküm ve söz konusu hükmün Türkiye’de icra edilmesi ile
meydana gelecek sonucun değerlendirilmesi gerekmektedir. Kategorik olarak bazı
konuların kamu düzeninden kabul edilmesi sebebiyle yabancı mahkeme kararlarının
tenfizinin engellenmesi kamu düzeni kavramının yanlış yorumlanması anlamına
gelecektir785. Hüküm sonucunun, Anayasamızın temel ilkelerine, hukukun genel
prensiplerine, toplumun genel örf-âdet ve ahlâk telakkilerine aykırı düşmediği sürece
yabancı mahkeme ilâmının Türkiye’de tenfizi reddedilmemelidir786. Gerçekten de Türk
hukukunun vazgeçilmez kabul edilen temel ilkelerine aykırılık teşkil eden mahkeme
ilâmları Türkiye’de tenfiz edilmemelidir787. Bu temel ilkeler arasında, AİHS hükümleri
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TİRYAKİOĞLU, Kamu Düzenine Aykırılık, s. 87.
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ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 585.
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TİRYAKİOĞLU, Kamu Düzenine Aykırılık, s. 83.
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ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 576-577; NOMER, DHH, s. 505.
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TİRYAKİOĞLU, Kamu Düzenine Aykırılık, s. 86.
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ve AİHM içtihatları ile güvence altına alınan hak ve özgürlükler de yer almaktadır788; bu
sebeple, tenfiz edildiği takdirde bu hak ve özgürlükleri ihlâl eden yabancı mahkeme
kararları da hiç şüphesiz kamu düzeninin müdahalesine uğrayacaktır789.
İfade hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki çatışmadaki tercihe ilişkin yaklaşımın
devletler arası farklılık göstermesi yabancı mahkemelerden alınan ilâmların tenfizini
güçleştirebilecektir. İfade hürriyeti insan hakkı olması gerekçesiyle demokratik hukuk
devletlerinde koruma altına alınmıştır. AİHS’nin 10. maddesi hükmü de ifade hürriyetine
ilişkin uluslararası bir güvencedir. Aynı şekilde, özel ve aile hayatına saygı hakkı da
AİHS’nin 8. maddesinde kaleme alınmıştır. Hukukumuzda somut olaya ilişkin

788

Yargıtay İBGK’nin 10.02.2012 tarihli ve E. 2010/1, K. 2012/1 sayılı içtihadı

birleştirme kararında (RG, 20.09.2012, S. 28417) kamu düzeni kavramı açıklığa
kavuşturulmuştur. Söz konusu karara göre, “…Esasa uygulanan hukukun Türk
Hukukunda farklı olması ya da Türk Hukukunun emredici kurallarına aykırı olması gibi
nedenlerle yabancı kararın tenfizi reddedilemez. Burada esas alınması gereken kıstas,
yabancı ilamın Türk Hukukunda bir veya birden çok kanun hükümlerine aykırı
bulunmasından çok, Türk Hukukunun temel değerlerine, Türk genel adap ve ahlak
anlayışına Türk kanunlarının dayandığı temel adalet anlayışına ve hukuk siyasetine,
Anayasa‘da yer alan temel hak ve özgürlüklere milletlerarası alanda geçerli ortak ve
kabul görmüş hukuk prensiplerine, ikili anlaşmalara, gelişmiş toplumların ortak
benimsedikleri ahlak ve adalet anlayışına, medeniyet seviyesine siyasi ve ekonomik
rejimine bakmak olmalıdır…” Kararda da ifade edildiği üzere, ikili anlaşmalar ve
milletlerarası alanda genel kabul görmüş hukuk prensipleri dikkate alınması gereken
kıstaslardandır. Milletlerarası bir mutabakatın ürünü olan AİHS de bu kapsamdadır. Karar
metni için bkz. <www.kazanci.com>, (17.09.2020).
789

TİRYAKİOĞLU, Kamu Düzenine Aykırılık, s. 86.
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değerlendirmeler yapılarak hangi hukukî menfaatin diğerine üstün tutulacağı tespit
edilmektedir790. Türk hukukunda kişilik hakları veya ifade hürriyeti lehine sistematik bir
tercih bulunmamaktadır. Yabancı mahkeme kararının verildiği ülkede kişilik hakları veya
ifade hürriyeti arasındaki ihtilâfta herhangi bir tercih yapılmış olması hususu tek başına
söz konusu hükmün Türkiye’de tenfizine engel olmamalıdır. Revizyon yasağı da dikkate
alınarak çatışan değerler arasındaki tercihten ziyade hüküm sonucunun gerçekten de Türk
kamu düzenini, yani AY ve AİHS’nin koruması altında olan ifade hürriyetini önemli
ölçüde açıkça ihlâl ettiği durumlarda söz konusu kararın Türkiye’de tenfizi kamu
düzenine aykırılık gerekçesiyle reddedilmelidir.

790

Ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 2, I, C.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNTERNET YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ İHLÂLİNDE
UYGULANACAK HUKUK
§ 1 GENEL OLARAK
Kanunlar ihtilâfı hukukunun görevi, yabancılık unsuru bulunan bir hukukî
uyuşmazlığın hangi hukuk düzenine tâbi olduğunu tespit etmektir791. Bu amaçla kanunlar
ihtilâfı kuralları, yabancılık unsuru içeren özel hukuka ilişkin işlem veya ilişkilerin belirli
bir maddî veya hukukî unsurunu bağlama noktası (connecting factor) yaparak, söz konusu
işlem veya ilişkileri hukuk düzenlerine bağlamaktadırlar792. Bir başka ifadeyle, kanunlar
ihtilâfı kuralları, bağlama konusu ve bağlama noktalarından oluşmaktadır. İhtilâfçı metod
ya da Savinyen metod olarak adlandırılan bu yöntem, uygulanacak hukukun tespiti
sırasında hukukî ilişkilerin niteliğinden hareket edip, bu hukukî ilişkileri soyut kavram
kategorileri altında toplar793.
Belirli bağlama konularını bağlama noktalarıyla hukuk düzenlerine bağlayan
lokalizasyon temelli Savinyen metod kurallarının, internet gibi coğrafî sınırları olmayan
bir ortamda tatbiki kolay değildir. Sıklıkla ifade ettiğimiz üzere internet, hızlı ve ucuz
olması sebepleriyle günümüzde temel iletişim vasıtası hâline gelmiştir. Fiziksel âlemde
sonuçlarını doğurabilen bu sanal ortamda kişilik haklarının ihlâli de sıklıkla karşımıza
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TURHAN, Turgut: Haksız Fiilden Doğan Kanunlar İhtilâfı Alanında İka Yeri Kuralı,

Ankara 1989, s. 28 [İka Yeri].
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DICEY&MORRIS, s.33.
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TURHAN, İka Yeri, s. 28-29; LE BOS, Yves- Édouard: Renouvellement de la

Théorie du Conflit de Lois dans un Contexte Fédéral, Paris 2010, s. 184-185; SEVİĞ,
Muammer Raşit: Devletler Hususî Hukuku, İstanbul 1983, s. 37.

çıkmaktadır. Daha önce de açıklanmaya çalışıldığı üzere internet üzerindeki bir ihlâle
ilişkin manevî zararın lokalizasyonu güçtür. Dolayısıyla zarar yeri bağlama noktasının
yorumu internet ortamında objektifliğini yitirmektedir.
Geleneksel medyadan farklı özelliklere sahip internet ortamının geleneksel
medyaya kıyasen düzenlenmesi çoğu zaman hakkaniyeti tesis etmeyebilir794. Nitekim
günümüzde, geleneksel medya aktörlerinden farklı olarak küçük yaştaki çocuklar dahi
sosyal medya hesaplarına sahip olabildiğinden, internet ortamında herkes içerik
paylaşabilecek durumdadır. BBC795 gibi güçlü medya kuruluşları da faaliyetlerini internet
ortamına taşımışlardır. Meslekî ve maddî anlamda donanımlı bu kuruluşlarla sıradan
internet kullanıcılarının bir araya geldiği internet ortamında ihtimaller oldukça çeşitlidir;
bu sebeple uygulanacak hukuka ilişkin kurallar ihdas edilirken internet ortamının tüm
özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır796.
Kişilik hakları ve ifade hürriyeti arasındaki çatışma internet ortamında kişilik
haklarının

ihlâli

hâllerinde

hukukî

sorumluluğun

tespitine

ilişkin

kararların

yeknesaklığını ortadan kaldırmaktadır. Hatta davacı lehine kurallara sahip devletler,
kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia eden kişiler tarafından sıklıkla tercih
edilmektedirler. AB nezdinde dahi kişilik haklarının ifade hürriyetiyle çatışması
gerekçesiyle, kişilik haklarının ihlâli konusunda yeknesak bir düzenleme bulunmaması
uygulanacak hukuk konusunda birden çok ihtimali gündeme getirmektedir797. Devletlerin

794

REYMOND, Michel: “The ECJ eDate Decision: A Case Comment, Yearbook of

Private International Law, 2011, V. 13, s. 497 [eDate Decision].
795

“BBC News”, <https://www.bbc.com/news>, (02.07.2020).

796

REYMOND, eDate Decision, s. 498.

797

NIELSEN, Libel Tourism, s. 396.
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internet gibi girift bir alanda lex forist yaklaşımlar sergilemesi798 milletlerarası özel hukuk
hakkaniyetine aykırı sonuçları gündeme getirebilmektedir.
§ 2 VASIFLANDIRMA
I. Genel Olarak
Kanunlar ihtilâfı kurallarının konusunu oluşturan kavramlar, dava ile bağlantılı
olan hukuk düzenlerinin tümünde aynı anlam ve kapsama sahip değillerdir799’

800

. Bu

durum uygulanacak hukukun tespiti açısından vasıflandırmayı gerekli kılmaktadır801.

798

Örneğin, kişilik haklarının ihlâli konusunda davacı lehine kurallarının varlığı

sebebiyle eleştirilen İngiltere’de kural olarak İngiliz mahkemelerinin milletlerarası
yetkiyi tesis ettiği çoğu hâlde İngiliz hukuku uygulanmaktadır. Bu durum da zararın
neredeyse her yerde olduğu internet ortamında davacının İngiliz mahkemeleri lehine
seçim yapması sonucunu doğurmaktadır: NIELSEN, Libel Tourism, s. 397.
799

ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 49; NOMER, DHH, s. 398; DOĞAN,

s. 170.
800

Örneğin, İngiliz hukukunda bir gazetenin her satışı ayrı bir yayın olarak kabul

edilmektedir. Bir Fransız gazetesinin İngiltere’de bir adet satılması dahi İngiliz hukuk
terminolojisinde yayın (publication) anlamına gelmektedir. Diğer Kıta Avrupası
ülkelerinde yayın ve dağıtım (distribution) ayrımı yapılmaktadır. Söz konusu Fransız
gazetesi Fransa’da yayımlanmış; ancak İngiltere’de dağıtımı yapılmıştır. Bu sebepledir
ki, Shevill kararında “yayın” yerine “dağıtım” ifadesi tercih edilmiştir: HARTLEY, s.
26.
801

DICEY&MORRIS, s.33-34; LORENZEN, Ernest G.: “The Qualification

Classification, or Characterization Problem in the Conflicts of Law”, Faculty
Scholarship Series, 1941, V. 4584, s. 743.
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Dolayısıyla Savinyen metotta802 bağlama konusunun hangi hukukî ilişki kategorisine
girdiğinin tespiti vasıflandırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Vasıflandırmaya
ilişkin birden çok teori bulunmaktadır. Bunlar, lex fori, lex causae, problemin olaya göre
çözümü ile kanunlar ihtilâfı kurallarının yorumu için özel olarak meydana getirilmiş
“bağımsız” ve millî hukuklar üstünde bir sistemdir803. Bu teorilerden en çok tercih edileni
lex fori lehine vasıflandırma yapılmasıdır804. Kolay ve basit çözüm olarak addedilen,
BARTIN’in ileri sürdüğü805 lex fori lehine vasıflandırmada problemler, davayı gören
mahkemenin hukuku çerçevesinde vasıflandırılmaktadır806. DESPAGNET’in ileri

802

Savinyen metod bakımından önem taşıyan değerler, hukukî kesinlik ve güvenlik,

öngörülebilirlik, tarafların haklı çıkar ve beklentilerine uygunluk, milletlerarası karar
ahenginin sağlanması, maddî hukuk açısından en doğru ve en adil karara ulaşma ve
olaylarla ve taraflarla en sıkı ilişki içinde bulunan kanunun uygulanmasıdır. Millî kanun
koyucular, getirecekleri düzenlemeler sırasında bu değerlere bağlı kaldıklarında
milletlerarası özel hukuk adaletinin gerçekleşmesine hizmet edeceklerdir. Bunun sonucu
olarak, getirilen bağlama kuralları da daha uzun ömürlü olacaktır: TURHAN, İka Yeri, s.
41; TİRYAKİOĞLU, Satım Akitleri, s. 9-15.
803

NOMER, DHH, s. 99. Lex fori ve lex causae dışındaki diğer teoriler için bkz.

NOMER, DHH, s. 99-104.
804

DICEY&MORRIS, s. 35.

805

BAGGE, Algot: “Les Conflits de Lois en Matière de Contrats de Vente de Biens

Meubles Corporels”, Recueil des Cours, 1928, V. 25, I. 5, s. 214.
806

ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 52; LORENZEN, s. 749; NOMER,

DHH, s. 99; DOĞAN, s. 171; TEKİNALP, Gülören/ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, Ayfer:
Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, B. 11, İstanbul 2011, s. 42; GÖĞER,
Kanunlar İhtilâfı, Ankara 1973, s. 11-12 [Kanunlar İhtilâfı]; BERKİ, Osman Fazıl: Türk
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sürdüğü807 davaya bakan hâkimin kanunlar ihtilâfı kurallarınca belirlenecek olan esasa
uygulanacak hukukun (lex causae) vasıflandırmasının esas alınması da ileri sürülen
teorilerden biridir808. Ancak bu çözüm yöntemlerinden biri veya öbürü lehine tercih
yapılması hususunda yasal bir hukukî zorunluluk bulunmayıp, bu yöntemler, hâkimin
milletlerarası özel hukuk hakkaniyetine uygun hüküm vermesine hizmet etmektedirler809.
II. Kişilik Hakkı İhlâllerinin Vasıflandırılması
İnternet ortamında ihlâli günümüzde oldukça kolay olan kişilik haklarının şahsî
statüye mi yoksa haksız fiil statüsüne mi dâhil olacağı tartışma konusudur810. Alman
hukukunda azınlıkta kalan bir görüşe göre811, kişilik hakları insanın doğasından
kaynaklanan haklar olduğundan şahsî statü kapsamında vasıflandırılmalıdır812. Şahsî
statü, sadece bireyin bir yasal sistemdeki ehliyetini ve hukukî statüsünü tespite hizmet
etmektedir; bir diğer ifadeyle, kişilik hakları her ne kadar kişiyle ilişkili olsa da şahsî statü
kapsamında değerlendirilmemelidir. Örneğin, X devletinde ikamet eden Y devleti

Hukukunda Kanun İhtilâfları, B. 2, Ankara 1971, s. 40; GÖĞER, Erdoğan: Devletler
Hususî Hukuku, B. 4, Ankara 1977, s. 85-86 [DHH].
807

DESPAGNET, Frantz: “Des conflits de Lois Relatifs à la Qualification des Rapports

Juridiques”, Recueil des Cours, 1898, V. 25, s. 261.
808

ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 52; NOMER, DHH, s. 100; DOĞAN,

s. 171-172; TEKİNALP/ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 43; GÖĞER, Kanunlar İhtilâfı,
s. 11-12; BERKİ, s. 40; GÖĞER, DHH, s. 86.
809

ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 52; NOMER, DHH, s. 102; DOĞAN,

s. 173-174; GÖĞER, DHH, s. 87-88.
810

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 496.

811

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 81-82.

812

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 444.
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vatandaşı bir kadının, X devletinde erişimin mümkün olduğu bir web sitede rızası
alınmaksızın

fotoğraflarının

paylaşılması

hâlinde,

şahsî

statü

vasıflandırması

yapıldığında Y devleti (ülkesi813) hukukunda böyle bir hakkın kadınlara tanınmamış
olduğu varsayımıyla, ihlâli de mümkün olmayacaktır814.
Çoğunluk görüşüne göre ise kişilik hakları haksız fiil statüsü kapsamında
vasıflandırılmalıdır815. Kıta Avrupası hukuk sisteminde neredeyse tüm devletlerde816
kişilik haklarının ihlâli haksız fiil olarak ele alınmıştır. Kişilik hakkı ihlâlinde tarafların
menfaat çatışması söz konusu olup, bu menfaatlerin denkleştirilmesine ilişkin çaba,
vasıflandırmanın haksız fiil statüsü kapsamında olması gerekliliğine işaret etmektedir817.

813

MÖHUK m. 35 hükmünde “ülke hukuku” ifadesi kullanılmış olsa da çalışmamızda

“devlet hukuku” ifadesi kullanılacaktır. Nitekim ülke, devletin unsurlarından yalnızca
biridir: SEVİĞ, s. 4-5.
814

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 446.

815

MÖHUK m. 35 ve maddenin mehazı olan İsviçre LDIP’in m. 139 hükümlerinde,

kişilik haklarının ihlâli akit dışı sorumluluk kapsamında haksız fiil statüsünde ele
alınmıştır. 18.12.1987 tarihli LDIP için bkz. <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19870312/index.html>, (29.02.2020).
816

Ancak İtalyan hukukunda kişilik hakkının varlık ve kapsamı şahsî statüye, kişilik

haklarının ihlâli ise haksız fiil statüsüne tâbi tutulmuştur. Kişilik haklarının ihlâlinin ileri
sürüldüğü bir davada bu hakkın mevcudiyeti ön sorun teşkil edecek ve hakkın varlığı
sübuta erdikten sonra kişilik hakkının ihlâli haksız fiil statüsü kapsamında ele alınacaktır,
Bkz.

m.

24

Legge

218/1995,

<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/legge218_95.htm>,
(29.02.2020).
817

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 82.
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Ayrıca hakkın varlığı ve kapsamını kişisel statüye, hakkın ihlâlini haksız fiil
statüsüne tâbi tutmak yapay bir ayrım olup, yasal paradokslara yol açabilecek
niteliktedir818. Bu sebeple kişilik haklarının varlığı ve kapsamı haksız fiil statüsü içinde
değerlendirilmelidir819.
III. Türk Hukukunda Kişilik Hakkı İhlâllerinin Vasıflandırılması
Hukukumuzda kişilik haklarının ihlâli haksız fiil olarak vasıflandırılmaktadır.
MÖHUK’un 35. maddesinde, özel bir haksız fiil türü olarak kişilik haklarının ihlâlinde
sorumluluğa uygulanacak hukuk düzenlenmiştir. Kişilik haklarının medya, internet ve
diğer kitle iletişim araçları aracılığıyla ihlâl edilmediği hâllerde söz konusu madde yerine
haksız fiillere ilişkin genel madde uygulanacaktır820. Dolayısıyla, sayısı belli olmayan bir
topluluğa teknik araçlar vasıtasıyla yayım yapılması hâlinde 35. madde uygulama imkânı
bulacaktır821.

818

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 445.

819

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 83.

820

TİRYAKİOĞLU, Bilgin: “Genel Olarak Haksız Fiillere, Haksız Rekabete ve

Rekabetin Engellenmesine Uygulanacak Hukuk”, Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve
Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Akitler ve
Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. NüsretSemahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Araştırmaları Merkezi Konferans Yayımları
Serisi – 2, İstanbul 2010, s. 212 [Koç Üniversitesi].
821

ÖZEL, Sibel: “İmalâtçının Sorumluluğu ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla Kişilik

Hakkının İhlalinde Uygulanacak Hukuk”, Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni
Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Akitler ve Ticaret
Hukukuna İlişkin Hükümleri, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Nüsret-Semahat
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MÖHUK m. 35’in lafzına bakıldığında “basın, radyo ve televizyon gibi medya
yoluyla kişilik haklarının ihlâli” ifadesi kullanılmış olup, medya yoluyla ihlâllere
örnekler sunulmuştur. Madde lafzından da anlaşıldığı üzere, medya yoluyla kişilik
haklarının ihlâli yalnızca basın, radyo ve televizyonla sınırlandırılmamıştır. Bu
kapsamda, TCK’nın m. 6(1)(g) hükmüne göre, “basın ve yayın yolu ile deyiminden; her
türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar”
anlaşılmalıdır. RTK m. 3(1)(t) hükmüne göre radyo yayın hizmeti, “karasal, kablo, uydu
ve diğer yayın ortamları üzerinden yapılan ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan
ses ve veri yayınını” ifade etmektedir. RTK m. 3(1)(v) hükmüne göre televizyon yayın
hizmetinden anlaşılması gereken ise “programların bir yayın akış çizelgesine dayalı
olarak eş zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan
şifreli veya şifresiz görsel-işitsel yayın hizmeti”dir. İnternet veya diğer kitle iletişim
araçlarıyla ihlâller de MÖHUK m. 35’in kapsamındadır. Madde lafzı gelişen teknolojiyi
göz ardı etmemiş ve sınırlayıcı ifadeler kullanmamıştır. 5651 sayılı Kanunun m. 2(1)(ğ)
hükmüne göre internet ortamında yapılan yayın, “internet ortamında yer alan ve içeriğine
belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri” ifade etmektedir. Hangi araçların kitle
iletişim araçları kapsamına gireceği vasıflandırma meselesidir. Hâkim bu tespitte kendi
hukukunu dikkate alacaktır. Ancak kitle iletişim araçlarındaki yaygınlık ve ülkemizin
kitle iletişimi üretme teknolojisinin geride olması varsayımıyla Türk hukukuna göre
yapılacak vasıflandırma milletlerarası özel hukuk hakkaniyetine uygun olmayan
sonuçların doğumuna yol açıyorsa diğer ülkelerdeki durum dikkate alınmalıdır822.

Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Araştırmaları Merkezi Konferans Yayımları Serisi –
2, İstanbul 2010, s. 225 [Koç Üniversitesi].
822

DOĞAN, s. 391.
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IV. Bağlama Noktasının Yorumu823
Bağlama noktalarının kapsam ve içeriğinin hangi hukuka göre belirleneceği
hususu uygulanacak hukukun tayini açısından zorunludur. Bağlama noktasının yorumu,
uyuşmazlığa konu kavramın ait olduğu hukuk düzeninin öngördüğü biçimde
yapılmalıdır824. Haksız fiillere ilişkin bağlama noktaları, ika yeri825 (lex loci delicti) ve
zarar yeri (lex loci damni) kavramlarıdır. Haksız fiilin unsurlarının farklı ülkelerde
meydana geldiği durumlarda, bir başka ifadeyle mesafe haksız fiillerinde veya haksız
fiilin hiçbir devletin egemenliği altında bulunmayan bir mahalde ika edildiği hâllerde
zarar yerini tespit etmek güçtür826.
İnternet ortamındaki en büyük problemlerden biri, internet ortamının fiziksel
ortamdan bağımsız sanal bir ortam olması, herhangi bir coğrafî alana lokalize
edilememesidir. Dolayısıyla internet ortamındaki bir zarar, hem her yerde hem de hiçbir

823

Bağlama konusu vasıflandırılırken, bağlama noktasının yorumlanmasından söz

edilebilir. Ancak bazı eserlerde bağlama konusu ve noktası vasıflandırılma kapsamında
ele alınmıştır. Bağlama noktalarının yorumu hakkında bkz. NOMER, DHH, s. 104 vd.;
Bağlama noktalarının vasıflandırılması hakkında bkz. ŞANLI/ESEN/ATAMANFİGANMEŞE, s. 45 vd.; TEKİNALP/ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 40-41; DOĞAN,
s. 170-171. Bağlama noktalarının (sebeplerinin) tavsifi hakkında bkz. GÖĞER, DHH, s.
84.
824

YAĞCI, Salim Serdar: “Milletlerarası Özel Hukukta Vasıflandırma”, D.E.Ü. Hukuk

Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, 2017, C. 19, s. 2643.
825

Haksız fiilden doğan uyuşmazlıklarda uygulanması savunulan ika yeri kuralına göre

haksız fiilden doğan borçlar, haksız fiilin işlendiği yer hukukuna tâbi olmalıdır:
TURHAN, İka Yeri, s. 2; BERKİ, s. 186.
826

TURHAN, İka Yeri, s. 7.
228

yerdedir827. Bağlama noktalarının yorumu internet ortamında hayli güçtür. Ancak
buradaki problem, internetin yapısından kaynaklanmaktadır. Tüm devletler bu bağlama
noktalarını yorumlarken güçlüklerle karşılaşmaktadırlar828.
§ 3 KİŞİLİK HAKLARININ İHLÂLİNDE UYGULANACAK HUKUKA
İLİŞKİN ÇEŞİTLİ TEORİLER
Kişilik haklarının ihlâlinde hukukî sorumluluğu tayin etmek amacıyla
uygulanacak hukukun tespitine ilişkin yeknesak bir kanunlar ihtilâfı kuralı
bulunmamaktadır829. Akademik literatürde kişilikle ilgili haklara uygulanacak hukuku
belirlemek için en uygun bağlama noktasının tespitine ilişkin çeşitli yaklaşımlar
mevcuttur830. Aşağıda bu teoriler, milletlerarası özel hukukta kabul gören menfaatler
bakımından sonuçları değerlendirilerek sistematize edilmeye çalışılacaktır.

827
828

ÖZEL, Koç Üniversitesi, s. 226.
İnternet ortamında kişilik hakkı ihlâllerinin oluşum yeri ve zamanı hakkında

çalışmamızın milletlerarası yetkiye ilişkin ikinci bölümünde gerekli açıklamalar
yapıldığından, tekrara kaçmamak gayesiyle bu bölümde söz konusu husus hakkında
açıklama yapılmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. İkinci Bölüm, § 1, IV, B, 2.
829

Birçok devletin milletlerarası özel hukuk mevzuatında kişilik haklarının ihlâline

uygulanacak hukukun tespitine ilişkin özel kurallar bulunmadığından, kişilik haklarının
ihlâline uygulanacak hukuk, haksız fiillere uygulanacak hukuk kapsamında tayin
edilmektedir. Çalışmamızın karşılaştırmalı hukuka ilişkin bölümünde kişilik haklarının
ihlâline ilişkin kanunlar ihtilâfı kurallarına değinileceğinden bu bölümde tekrara
kaçmamak amacıyla açıklama yapılmayacaktır.
830

Bu yaklaşımlar kanunlar ihtilâfı kurallarında birlikte de yer alabilmektedir; ancak

bağlama noktalarının detaylı yorumlanması amacıyla tek tek ele alınacaktır.
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I. Lex Forinin Uygulanması
Lex forinin, yani davanın ikame edildiği mahkemenin hukukunun kişilik
haklarının ihlâline uygulanması çeşitli gerekçelerle ileri sürülmüştür. Mesafe haksız
fiillerinde uygulanacak hukukun tespitinin zorluğu sebebiyle hâkimler uygulanacak
hukuku lex fori lehine belirlemektedirler. Hâkimin hukukunun uygulanması, yabancı
hukukun uygulanmasından daha kolay olacağı için pratiktir831. Nitekim yabancı hukukun
uygulandığı durumlarda hâkim, yabancı hukuk konusunda yeterince bilgi sahibi
olmadığından çoğunlukla yabancı hukuku yanlış uygulamaktadır832.
Hâkimin hukukunun uygulanması gerektiğini savunan teorik görüşe göre, kişilik
haklarına ilişkin maddî hukuk kuralları (lex materialis fori) uluslararası alanda doğrudan
uygulanan kural (mandatory rules, lois de police) olarak nitelendirilmektedirler833. Bu
teoriye göre, hak sahibinin tâbiiyeti, mutad meskeni ve kişilik haklarının zarara uğradığı
yer önem taşımamaktadır. Kişilik hakları, bilgi ve ifade hürriyetinin sınırını
oluşturmaktadır. İfade hürriyeti ise devletler açısından büyük önemi haizdir; çünkü ifade
hürriyeti, politik tartışmaların anayasal çerçevesini oluşturmaktadır. İfade hürriyeti ve
kişilik hakları arasındaki tartışma her devletin politik yapısını belirler. Eğer ifade hürriyeti

831

REYMOND, Michel: La Compétence International en Cas d’Atteinte à la

Personnalité par Internet, Gèneve 2015, s. 327 [La Compétence International].
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ABD’de yabancı hukukun uygulanması gereken kırk davadan otuz ikisinde yabancı

hukuk yanlış uygulanmıştır. Dört davada verilen karar hukukî açıdan tartışmaya açık
olup, yalnızca kalan dört davada yabancı hukuk doğru tatbik edilmiştir: LANDO, Ole:
“Lex Fori in Foro Proprio”, MJECL, 1995, V. 2, I. 4, s. 369.
833

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 400.
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ve kişilik hakları arasındaki tartışma, belirli bir devletin kamu sahasında bir etkiye sahipse
söz konusu devletin maddî hukuku uygulanmalıdır834.
Bu teori birçok açıdan eleştiriye maruz kalmıştır. Yabancı hukukun
araştırılmasının zor olması sebebiyle lex forinin tercih edilmesi iddiası günümüzde
geçerliliğini yitirmiştir. Nitekim yabancı hukukun içeriğinin temin ve tespitine ilişkin
“Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi835” bulunmakta
ve Türkiye’nin de taraf olduğu836 bu Sözleşmeye göre taraf devletler, hukuk düzenleri
hakkında diğer taraf devletlerin makam veya mahkemelerine bilgi vermekle
yükümlüdürler837. Ayrıca yabancı hukuk yerine lex forinin uygulanması, yabancı
devletlere saygısızlığın yanı sıra milletlerarası özel hukuk hakkaniyetine de aykırılık
teşkil edebilmektedir838. Milletlerarası özel hukuk hakkaniyeti, davayla ve taraflarla en
sıkı ilişki içindeki hukukun uygulanmasını gerekli kıldığından lex forinin yabancı hukuk
yerine tatbiki bu hakkaniyeti zedeleyebilmektedir839.

834
835

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 401.
European Convention on Information on Foreign Law, 07.06.1968; Sözleşmenin

orijinal

metni

için

bkz.

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu
mentId=0900001680072314>, (02.03.2020).
836

RG, 26.08.1975, S. 15338.

837

ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 69.

838

HAY, Peter: “Flexibility versus Predictability and Uniformity in Choice of Law:

Reflections on Current European and United States Conflicts Law”, Recueil des Cours,
1991, V. 226, s. 334.
839

ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 60.
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Bu teori, kuralların kötüye kullanılmasına olanak verebilir. Kişilik haklarına
uygulanacak hukuk yetkili mahkemeye göre değişeceğinden davacı, maddî hukuk
kurallarının daha elverişli olduğu hukuk düzenlerinde davasını ikame etme yoluna
gidebilecektir840. Ayrıca bu teori hukukî güvenliğe de zarar verebilecek niteliktedir.
Gerçekten de belirli bir devletin mahkemelerinde dava açılmadıkça kişilik haklarının
ihlâlinin hangi hukuka tâbi olacağı öngörülemeyecektir.
Dünya çapında tanınmışlığa sahip kişiler bakımından bu teori sıkıntılı sonuçlar
doğurabilecek niteliktedir. Örneğin birçok ülkede iyi tanınan bir aktörün kişilik hakları
ihlâl edildiğinde aynı olaya birden fazla hukuk uygulanabilecektir ki bu durum da
milletlerarası özel hukukta tercih edilen bir durum değildir.
II. İka Yeri Hukuku
Bu teori, kişilik haklarının pozitif yasal içeriğe sahip olmayışına dayanmaktadır.
Bir kişi kişilik haklarının uygulanması için mahkemeye gitmeyip, sadece bu hakların
ihlâli durumunda mahkemeye başvurmaktadır841. Dolayısıyla bu haklar, negatif yani
olumsuz bir içeriği haizdir. Yalnızca bu hakların ihlâli durumunda sorumluluk söz konusu
olmaktadır. Bir diğer ifadeyle, bu haklar ihlâl durumunda ortaya çıkan gizli durumdaki
haklardır.
Teoriye göre, internette meydana gelen kişilik hakları ihlâllerine fiilin meydana
geldiği yer hukuku (ika yeri hukuku) uygulanmalıdır. Bu da haksız fiil failinin yönetim
merkezinin bulunduğu yerdir842; çünkü bu devletin kamusal otoriteleri söz konusu ihlâle

840

SVANTESSON, Private International Law, s. 502.

841

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 403.

842

Telif hakkına ilişkin Lamore (30.01.2007, Cour de Cassation, N. 03-12354, kararın

orijinal

metni

için

bkz.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017627214>
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yol açan iletişim üzerinde yayın kontrolü yapmaktadırlar843. Nitekim ika yeri, kanunlar
ihtilâfı alanında uygulanması teklif edilen bağlama noktaları arasında en fazla
benimsenmiş olanıdır844.
A. Teorinin Dayanakları
İka

yeri

kuralını

savunan

hukukçular

görüşlerini

çeşitli

gerekçelere

dayandırmışlardır. Bu gerekçeler, ika yeri kuralının eski ve tarihi bir kural olması, ika
yeri kuralının haksız fiilin işlendiği yerdeki toplumsal düzeni korumaya hizmet etmesi845,
ika yeri kuralının hukukî kesinlik ve güvenlik ile öngörülebilirliği tesis etmesi ve son
olarak ika yeri kuralının tarafların haklı çıkar ve beklentilerine uygun düşmesidir846.
Eylemin gerçekleştiği yer, çoğunlukla failin mutad merkezi ile örtüşmektedir ve
bu hukuk failin entegre olduğu toplum ile piyasayı idare etmektedir. İka yeri kuralının
uygulanması ile medya kendi merkez hukukuna göre hareket edecek, bunun bir sonucu
olarak medyanın hukukî giderleri asgari düzeye inecek ve bu durum da ifade hürriyetinin

, (03.03.2020); karara konu uyuşmazlık, Fransız bir roman yazarının ABD’de üretilen
ancak Fransa’da da gösterime giren bir filmin kendi romanının aynısı olduğunu iddia
etmesi üzerine doğmuştur. Fransız üst derece mahkemesi Fransa hukuku yerine ABD
hukukunu uygulamıştır. Haksız fiilin ABD’de işlendiği, üretimin ABD’de yapıldığı
gerekçesiyle Fransız Yüksek Mahkemesi ABD hukukunu ika yeri hukuku olarak
uygulamıştır. Bu bağlamanın (rattachement) hatalı olduğu, ika yeri kuralının yerini zarar
yeri kuralının aldığına ilişkin açıklamalar için bkz. AZZI, Legicom, s. 46.
843

SVANTESSON, Private International Law, s. 504.

844

TURHAN, İka Yeri, s. 10.

845

HANCOCK, Moffatt: Torts in the Conflict of Laws, Chicago 1942, s. 61.

846

İka yeri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. TURHAN, İka Yeri, s. 10-11.
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gelişmesine hizmet edecektir847. Ayrıca bir medyayı yerleşik olduğu yerin sorumlu
tutmadığı bir eylemden ötürü tazminata hükmetmek adil olmayacaktır. Nitekim fail,
yerleşik olduğu hukuk sistemine güvenmekte ve buna göre davranışlarını belirlemektedir;
ancak, beklenenden başka bir hukukun uygulanması bu doğal güveni yıkar. Ayrıca ika
yeri kuralının uygulanması, uygulanacak hukukların birden fazla olmasının da önüne
geçer.
B. Teoriye İlişkin Eleştiriler
Bu teori, aşırı şekilde medya lehine sonuçlar doğurmakta olup; taraflar arası
dengeyi tesis edememektedir848. Aşırı derecede medyanın menfaatlerini gözeten bu
yaklaşım849, medyanın söz konusu kuralı kötüye kullanmasına da yol açabilecek
niteliktedir; nitekim medya, mutad meskenini ve merkezini seçebilmektedir850.

847

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 405.

848

Bu teori, forum shoppingi ve law shoppingi destekler. Bu teori vasıtasıyla medya,

hukuk shoppingi yapar; yani söz konusu medya, merkezini ifade hürriyetini üstün tutan
ülkelerde tesis eder. Medya, bireylerin kişilik haklarını ihlâl edebilmek için bu ülkeleri
libel sığınaklar olarak kullanır. Bu teori medya tarafından fırsatçılığı artırır. Örneğin,
merkezini New York’ta kurup, faaliyetlerini İtalya’ya yönelten bir medya şirketi, İtalya
ve İtalya’da yaşayan kişilerle ilgili haber paylaştığında dahi İtalyan hukuku yerine
Amerikan hukuku uygulanacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hambourg Group for Private
International Law: Comments on the European Commission's Draft Proposal for a
Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, s. 25,
<https://www.jstor.org/stable/27878353?seq=1>, (31.01.2020).
849

AZZI, Legicom, s. 46.

850

SVANTESSON, Private International Law, s.505.
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Failin makarı (seat) esas alınmıştır. Mağdur dava açmadan önce kendi kişilik
haklarıyla ilgili olarak yabancı hukuk hakkında bilgi alacak ve bu durum da mağdur
açısından külfetli olacaktır. Fail uygulanacak hukuku önceden öngörebilecekken mağdur
açısından aynı durum söz konusu değildir851. Bu teori, olayla en sıkı ilişkili hukukun
uygulanmasını öngören yakınlık ilkesine hizmet etmemektedir. Bu teori ile yalnızca failin
en sıkı ilişkili olduğu hukuk uygulanmaktadır. Bu sebeplerle bu teori, taraflar arası
dengeyi tesis edemediğinden adaletsiz temellere dayanmaktadır.
İnternet ortamında aynı içerik çeşitli yöntemlerle başka internet siteleri tarafından
yeniden paylaşılabilmektedir. Çoklu yayın durumunda fiil yeri birden fazla
olabilmektedir. Söz konusu kuralın tatbiki bu durumlarda milletlerarası karar ahengini
zedeleyebilecektir.
Ayrıca bu teori, zararın tazminine değil, davranışın cezalandırılmasına
odaklanmaktadır. Bir diğer ifadeyle bu teori, hukukî sorumluluğu cezaî sorumluluk gibi
ele almaktadır. Oysa, haksız fiil hukukunun amacı zararı tazmin olup, davranışların
cezalandırılması değildir852. Dolayısıyla bu teori haksız fiil alanındaki milletlerarası özel
hukuk değerleri ile uyuşmamaktadır; çünkü fail ile en sıkı ilişkili hukukun uygulanması
taraflar arası dengeyi sarsmakta ve yakınlık ilkesine hizmet etmemektedir.
III. Zarar Yeri Odaklı Teori
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâlinde öngörülen bağlama noktalarından
biri de zararın meydana geldiği devletin hukukudur. Haksız fiil hukukunda zarar önemli
bir unsur olup, bu sebeple zarar yeri, bağlama noktası olarak tercih edilmektedir. Bu teori,

851

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 408.

852

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 411.
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failin cezalandırılmasından ziyade mağdurun zararını tazmine yöneliktir853.

Ancak

internet ortamının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda zarar yerinin tespiti pek
kolay olmayacaktır. Nitekim kişilikle ilgili haklar, fiziksel mallardan farklı olarak bir
yerde veya bir ülkede değillerdir;

bir diğer ifadeyle, herhangi bir yere lokalize

edilemezler. Ayrıca internet ortamında zarar her yerdedir. Failin bu konuda niyeti olmasa
dahi içerik dünya çapında mevcut ve erişilebilir hâle gelebilmektedir. İnternet ortamı için
zarar yeri bağlama noktası hukukî güvenliğe hizmet etmemektedir. Bunu temin
edebilmek amacıyla zarar yerini belirlemeye yarayan somut kriterler geliştirilmelidir.
Hukukî güvenlik ancak bu şekilde tesis edilebilecektir. Aşağıda zarar yerinin neresi
olduğuna ilişkin kriterler değerlendirilecektir.
A. İçeriğin Erişilebilir Olduğu Devletin Hukuku
1. Genel Olarak
Zarar yerinden anlaşılması gereken içeriğin erişilebilir olduğu yerlerdir. İnternetin
her yerdelik özelliği göz önünde bulundurulduğunda zarar yeri birden fazla olacaktır. Bu
teori, milletlerarası yetkiye ilişkin mozaik prensibinin kanunlar ihtilâfı hukukundaki
tezahürüdür. Mozaiği tamamlamak için mağdur, ülke ülke gezerek dava açmak zorunda
kalacaktır. Bu durum da milletlerarası özel hukukun balkanizasyonuna sebep
olmaktadır854.
2. Teoriye İlişkin Eleştiriler
Bu teori uygulanacak hukukun birden fazla olması sonucunu doğuracaktır.
Mağdur tüm zararı tazmin etmek için bir hukuklar mozaiği oluşturmak zorunda
kalacaktır. Dolayısıyla mağdur açısından adalete ulaşmak çok masraflı olacaktır. Bu

853

BOGDAN, Michael: “Torts in Cyberspace: The Impact of The New Regulation

“Rome II”, MUJLT, 2008, V. 2, N. 1, s. 5 [Torts].
854

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 415.
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teoriye göre haksız fiil mağduru dava masraflarını azaltabilmek için stratejik
davranmalıdır. Mağdur bir zarar haritası çıkarıp zararın az olduğu yerlerde dava
açmamalıdır. Bir haksız fiil, Savinyen teorinin mantığına aykırı olarak birden fazla
hukuka tâbi olacaktır. Gerçekten de Savinyen teorinin amacı uyuşmazlığı en sıkı ilişkili
olduğu hukuka göre çözüme ulaştırmaktır855.
Mozaik

prensibi,

ünlü

kişiler

konusunda

sıkıntılı

sonuçlar

meydana

getirmektedir856. Bu kişilerin dünya çapında tanınmış olmaları zarar yerinin tespitinde
güçlüklere yol açmaktadır. Kişilik haklarının ihlâlinde manevî zararın bölünemezliği
açıktır857. Zararın bölünerek zarar yeri hukuklarının uygulanması hâkime de sorumluluk

855

THIEDE, Thomas: “A Topless Duchess and Caricatures of the Prophet Mohammed:

A Flexible Conflict of Law Rule for Cross-border Infringements of Privacy and
Reputation”, Yearbook of Private International Law, 2012-2013, V. 14, s. 249.
856

Zarar yeri odaklı teori, dünya çapında tanınmış kişiler konusuna da çözüm getirmeye

çalışmıştır. Bu kişiler dünya çapında bir tanınmışlığa sahip olduğundan uygulanacak
hukuk birden fazladır. Buna göre, kişiler birden fazla ülkede tanınıyor ise uyuşmazlığa
haksız fiilin en sıkı ilişkili olduğu hukuk uygulanmalıdır. Aksi hâlde aynı uyuşmazlığa
birden fazla hukuk uygulanacağı için ünlü mağdurlar tanınmışlıklarından ötürü
cezalandırılmış olacaktır. En sıkı ilişkili hukuka ilişkin öneriler ise, davalının ikametgâhı,
haksız fiilin temel unsurunun ya da ilk unsurunun meydana geldiği yer ve hakların kayıtlı
olduğu yerdir. Bu çözüm, dünya çapında tanınmışlığı olan mağdurlar için isabetli bir
çözümdür. Bu kişileri sıkıntıdan kurtarmak için en sıkı ilişkili hukuk ideal olacaktır. Bu
durum mahkemelerin görevini kolaylaştıracak, adaletin iyi yönetimi hakkına hizmet
edecek ve yasal süreci daha etkili hâle getirecektir: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s.
417.
857

ESENYEL HANAZ, s. 470.
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yüklemektedir. Nitekim hâkim, birden fazla hukuku uygulamak zorunda kalacak ve bu
durum da hâkim açısından zahmetli olacaktır.
İnternet fiziksel gerçeklikten yoksundur. Çoğu zaman bilgi bir yerde erişilebilir
diye o ülkede zararın meydana geldiğini söylemek isabetli değildir. İçeriğin erişilebilir
olduğu bir yerde mağdur tanınmıyorsa zarar unsuru gerçekleşmeyecektir858. Ayrıca bir
içeriğin erişilebilir olduğu ülkenin dilinden farklı bir dilde ifade edilmiş olması zarar
unsurunun meydana gelmediğini gösterir859. Örneğin, Güney Afrikalı bir yerel sanatçı
hakkındaki Afrikaanca bilginin Türkiye’de erişilebilir olması Türkiye’de zararın
meydana geldiği anlamına gelmemektedir. Bu durum öngörülebilirliği zedeler; nitekim
zararın tüm dünyada meydana geldiğini kabul etmek uygulanacak hukuk konusunda
belirsizliklere yol açar.

858

Ancak SVANTESSON’a göre kişinin şimdiye kadar tanınmadığı ülkede haksız fiile

yol açan içerik dolayısıyla artık negatif bir tanınmışlığı bulunmaktadır, içerikten önce söz
konusu ülkede bir tanınmışlığı yok denecek kadar azdır; ancak lekesizdir:
SVANTESSON, Private International Law, s. 458-459.
859

Ancak internet ortamında geniş bir çevrim içi sözlük ağının mevcut olduğu

düşünüldüğünde,

internet

erişiminin

dile

bağımlı

olmadığı

da

belirtilmiştir:

SVANTESSON, Private International Law, s. 60.
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B. İçeriğin Hedeflediği Devletin Hukuku860
1. Genel Olarak
Bu teori, milletlerarası yetkinin tesisinde ele alınan focalisation861 teorisinin
kanunlar ihtilâfı hukukundaki tezahürüdür. İnternetin her yerdelik özelliği ve evrensel
doğası zarar yerinin sayısını artırmaktadır. Dolayısıyla zarar yeri, failin eylemlerini
yönlendirdiği yer olmalıdır. Failin eylemlerini yönlendirdiği yer, bilinçli ve spesifik
olarak paylaşımını yönlendirdiği devlet veya devletler hukukudur862. Bu teori, her somut

860

Focalisation ya da Ciblage teorisi olarak da adlandırılmaktadır. Teori hakkında

ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. İkinci Bölüm, § 1, IV, D, 3.
861

Focalisation teorisi siber alanda gerçekleşen haksız fiillerin lokalize edilebilmesini

sağlar: AZZI, Tristan: “Compétence Juridictionnelle en Marière de Cyber-délits: le cas
de Pratiques Restrictives de Concurrence”, Rev. Crit. DIP, Janvier- Mars 2018, s. 107,
[RCDIP].
862

Erişilebilirlik yaklaşımından sonra Fransız hukukunda bu teori kullanılmıştır: AZZI,

Legicom, s. 47; BUREAU/WATT, s. 561. Focalisation teorisi, Fransız Yüksek
Mahkemesinin 1. Dairesi tarafından verilen Aufeminin.com (Cour de Cassation 1ère
Chambre Civile, 12 juillet 2012, N. 11-15.165 et 11-15188, kararın orijinal metni için
bkz.

https://juriscom.net/cass-civ-1-12-juillet-2012-ste-aufeminin-com-c-stes-google/,

(04.03.2020)) kararında şarkıcı Patrick Bruel’in fotoğrafları rızası alınmaksızın Google
görsellere eklenmiştir. Kaliforniya merkezli Google arama motorunun sorumluluğu
içeriğin dilinin Fransızca olması, internet sitesinin URL’sinin ..fr uzantılı olması
sebepleriyle Fransız hukukuna göre belirlenmiştir. Hâkimler içeriğin Fransız toplumunu
hedeflediği kanaatine varmışlardır: KARBANOVÀ, s. 52.
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olayda değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır; çünkü, internet sitesinin dili, ödemenin
cinsi ve taşıma ücreti gibi unsurlar da zarar yerinin tayininde dikkate alınmaktadır863.
Bu teori çeşitli gerekçelerle ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre uygulanacak hukuk
iki taraf açısından da öngörülebilirdir; nitekim internet ortamında faaliyet gerçekleştiren
biri faaliyetlerini nereye yönlendirdiğini öngörebilmektedir. Focalisation teorisinin
uygulanması, iki taraf açısından da ekonomik külfetlere yol açmamaktadır. Bu teori,
internet ortamının özelliklerinden kaynaklanan çoklu zarar yerini teke indirgeyerek aynı
uyuşmazlığa birden fazla hukukun uygulanmasının önüne geçer. Gerçekten de içeriğin
diğer ülkelerde erişilebilir olması hâlinde dahi bu teori kapsamında yalnızca failin
davranışlarını yönelttiği devletin hukuku uygulanmaktadır.
2. Focalisation Teorisine Göre Eylemin Yöneltilmiş Olduğu Yerin Tespiti
İnternet ortamında yöneltilmiş aktivitelerin belirlenmesi kolay değildir. Örneğin,
fail bir kişinin kişilik haklarına zarar veren bir içeriği, başka bir ülkede ikamet eden
üçüncü bir kişiye e-posta vasıtasıyla yollarsa, fail bu ülkede bu içeriği yaymayı
hedeflemiştir. E-posta yoluyla iletişimde kişilik haklarının ihlâli, geleneksel medyaya
benzemektedir. Ancak çoklu gönderilen e-postalarda durum farklılaşmaktadır. Failin
başka bir ülkede ikamet eden kişi hakkında bir internet sitesinde içerik paylaşması
durumunda, hedefleme konusunda mağdur ile ilgili internet sitesinin bağlantılarının
yoğunluğu önem taşımaktadır864. Bu yüzden internet sitesinde erişilir hâldeki bilgi, failin
başka ülkedeki mağdurun kişilik haklarını ihlâl ettiğini göstermelidir. Örneğin, dil
önemlidir; ancak belirleyici değildir865. İsveççe, Fince ve Rusça gibi belirli devletlerde
konuşulan dillerde yazılmışsa içerik bu dilin konuşulmadığı devletlere yöneltilmiş

863

BUREAU/WATT, s. 562; KARBANOVÀ, s. 52.

864

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 424.

865

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 425.
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sayılmayacaktır. İngilizce, ana dili farklı olan kişilerin konuştuğu ortak dil hâline
gelmiştir. Dolayısıyla İngilizce bir içerik paylaşan bir kişinin tüm dünyayı hedeflediği
söylenebilir.
Belli bir devlete yöneltilmemiş internet siteleri de mevcuttur. Örneğin, Fince
yazılmış ve Finlandiyalı yerel sanatçılar hakkında bilgiler içeren bir internet sitesine
Türkiye’de erişim sağlanması durumunda bu web sitenin Türkiye kamu sahasını
hedeflediği söylenemez. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de içerik erişilebilir olmasına
rağmen zarar meydana gelmemiştir. İnternet sitesi Türkiye’deki okuyucu kitlesini hedef
almamıştır. Sorumluluk hukuku açısından bu teori yerindedir; nitekim davranışlarını
herhangi bir devlete yönelten bir fail, söz konusu devletin hukukunun uygulanacağını
öngörebilmelidir866.
3. Teoriye İlişkin Eleştiriler
Failin eylemlerini yönelttiği ülke ifadesi, oldukça muğlak olduğundan tespiti
güçtür867. Bu teori, hukukî kesinliği zedeler. Gerçekten de bu teori, failin niyetine oldukça
büyük bir önem atfetmektedir. Nitekim Savinyen metod, davayla ve taraflarla en sıkı
ilişkili hukukun uygulanmasını öngörmektedir ve bu hukukun tayininde failin niyeti gibi
objektif olmayan kriterler dikkate alınmaz. Dolayısıyla bu teorinin yakınlık ilkesine
hizmet etmekten uzak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır868. Ticarî bir web sitenin
bir ülkedeki müşterileri hedeflemesinin tayini zor değildir; ancak, haksız fiiller alanında
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GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 425.

867

BUREAU/WATT, s. 562.

868

Yakınlık yaklaşımına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. GÜNGÖR, Gülin: Temel

Milletlerarası Özel Hukuk Metinlerinin Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine
Uygulanacak Hukuk Konusunda Yakınlık Yaklaşımı, Ankara 2007, s. 143 vd.
241

bu tayin zor olacaktır869. Durumu örnekle somutlaştıracak olursak870, Alman vatandaşı ve
menfaatler merkezi de Almanya kabul edilen X hakkında, Avusturya menşeli ve dili
Almanca olan bir internet sitesi, X’in terörü finanse ettiğine dair bir içerik yayınlamıştır.
Bu içerik Almanya’da erişilebilir ise internet sitesinin Almanya’yı hedef aldığını
söyleyebilmek mümkündür. Söz konusu internet sitesi, Polonya’yı hedef almış olsaydı ve
bu devletin dilinde X hakkında yayın yapmış olsaydı, Almanya’da hissedilen zarar daha
az olurdu. Polonya’yı hedef alan ve bu devletin dilinde içerik paylaşan site,
jeolokalizasyon teknolojilerini kullanarak X hakkındaki içeriğe erişimi Almanya’da
yasakladığında Almanya’da zararın meydana geldiğini söylemek mümkün olmayacaktır.
Yayıncılar, ünlü kişiler hakkındaki yayınlarla ilgili gelişen teknolojiyi de kullanmak
suretiyle içeriği İngilizce gibi yaygın kullanılan bir dille871 yayınlayıp, mağdurun yaşadığı

869

İki sebeple bu teori güçlük arz etmektedir. Öncelikle, bir ülkede içeriğin kopyalanma

sayısının tespiti yazılı basının aksine kolay değildir. İnternet ortamındaki bir içeriğe
“gerçek erişim sayısının” belirlenmesi neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple gerçek zararın
tespiti çoğunlukla mümkün değildir. Bir diğer güçlük ise, bir internet sitesini idare eden
kişinin hareketlerinin belli bir ülkeye özgülenmesinin imkân dâhilinde olmamasıdır.
Gerçekten de bir internet sitesini idare eden kişi, dünya çapındaki kullanıcıların söz
konusu sitedeki içeriğe erişebilmesini sınırlayamaz. Zira bu durum, internet sitesini idare
eden kişinin kontrolünde olmayabilir: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 427.
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REYMOND, eDate Decision, s. 500.
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Belirtmek isteriz ki, internet ortamında geniş bir çevrim içi sözlük ağının varlığı

düşünüldüğünde, internet erişiminin dile bağımlı olmadığı da görülebilmektedir. Ayrıca
web sitelerinin otomatik olarak site kullanıcısının bilgisayarını kullandığı dile çevirisi de
mümkündür. Bu çeviri, çoğu zaman birebir doğru olmasa da içerik hakkında fikir sahibi
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yerde zararın meydana gelmesini bertaraf edebileceklerdir. Uygulanacak hukukun, failin
niyetine göre belirlenmesi bağlama noktasını aşırı esnek hâle getirir. Bağlama kuralının
sağladığı hukukî kesinliği ortadan kaldırır.
C. Mağdurun Mutad Meskeni
1. Genel Olarak
İnternet ortamında kişinin hiç tanınmadığı bir ülkede üretilen bir içerik, hızla
yayılıp kişinin mutad meskenine kadar ulaşabilir. Bir diğer ifadeyle, belirli bir ülkede
belirli bir dilde yayınlanan bir içeriğin mağdurun mutad meskeninde erişilebilir hâle
gelmesi internet ortamında oldukça basit ve hızlıdır. Mağdurun mutad meskeni zararın
büyük kısmının meydana geldiği yerdir. Zarar veren içerik, etkilerini en çok mağdurun
mutad meskeninde göstermektedir. Çünkü, mağdurun sosyal yaşamının merkezi
mağdurun mutad meskenidir. Nitekim mağdur, burada tanınmaktadır ve bu sebeple,
mağdurun burada korunmaya değer menfaati bulunmaktadır.
Kişilik hakları, kişinin özüne ilişkin olup, bu haklar zarar gördüğünde gerçek
zarar, kişinin en çok yerleşik olarak bulunduğu yerde, yani mutad meskeninde meydana
gelmektedir. Accesorium sequitur principale872 gereğince, zarar diğer yerlerde meydana
gelse dahi zararın çoğunluğu mağdurun mutad meskeninde meydana geldiği için
uygulanacak hukuk mağdurun mutad meskeni hukuku olmalıdır873. Mutad mesken
yakınlık ilkesine de hizmet eder; çünkü mutad mesken hukuku dava ile en sıkı ilişkili
hukuktur.

olma konusunda yol göstericidir. İnternet ortamının dilden bağımsız olduğu hakkında
bkz. SVANTESSON, Private International Law, s. 60.
872

“Parça, bütünü takip eder”: <https://dictionary.thelaw.com/accessorium-non-ducit-

sed-sequitur-suum-principale/>, (05.03.2020).
873

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 430.
243

Mağdurun mutad meskeninin bulunduğu devletin hukukunun uygulanması fail ve
mağdur tarafından öngörülebilirdir. Zararın büyük kısmının gerçekleştiği yer her iki
tarafça öngörülebilir iken, fiilin gerçekleştiği yer haksız fiil mağduru tarafından
öngörülemeyebilir. Dolayısıyla fiilin meydana geldiği yer yerine mağdurun mutad
meskeni tercih edilmelidir.
Mağdurun mutad meskeni bağlama noktası, yalnızca mutad mesken devletinin
egemenliğini korumaya hizmet etmeyip, internet ortamında kişilik haklarının ihlâlinde
uygulanacak hukuk konusunda öngörülebilir yasal bir çerçeve çizmeye yarayacaktır.
Kişilik haklarının ihlâline mağdurun mutad meskeni hukukunun uygulanması
durumunda, uyuşmazlığa tek bir devletin hukukunun tatbik edilmesi söz konusu olacaktır.
İçerik internet ortamına aktarılmış ve dünya çapında içeriğe erişim mümkün olsa dahi bu
davayı tek hukuk idare edecektir.
2. Teoriye İlişkin Eleştirirler
Bu teori, mağdur odaklı bir teori olup, taraflar arasındaki dengeyi zedelemektedir.
Bu hukukun uygulanması davacı için az masraflıdır. Fail ise savunmasını kendi hukuku
olmayan bir hukuka göre yapacaktır. Dolayısıyla bu hukuk, olayla en sıkı ilişkili hukuk
olmayıp davacı mağdurla en sıkı ilişkili hukuktur.
Mağdurun mutad meskeni bazı zor olaylarda esnek olmayan ve katı bir bağlama
kuralına dönüşebilecektir874. Bu çekince özellikle de dünya çapında tanınmışlığı olan
kişilerde sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu kişiler tüm dünyada korunmaya değer bir üne
sahip oldukları için bu kişilerin mutad meskenini tespit etmek güçtür. Bu kişiler mutad

874

SVANTESSON, Private International Law, s. 508.
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meskenlerini profesyonel, işle ilgili, ekonomik veya ailevi sebeplerle sürekli
değiştirebilmektedirler875’ 876.
Bir medyanın faaliyetlerinin bu medyanın merkezine göre ihlâl sayılmadığı
durumlarda

mağdurun

mutad

meskeninde

ihlâl

olarak

düzenlenmiş

olması

muhtemeldir877. Dolayısıyla bu bağlama noktası haksız fiil mağdurunun oldukça
lehinedir. Mağdurun mutad meskeni hukukunun uygulanması temel bir hak olan ifade
hürriyeti üzerinde ciddî bir sınırlama anlamına gelmektedir. Örneğin medya, yabancı bir

875

Magazin basınının hedefi olan ünlüler, İsviçre ve Monako gibi vergi cenneti sayılan

yerlerde ikamet etmektedirler. Avrupa medyasına uygulanacak hukuk, üye devlet
hukuklarından ziyade yalnızca vergiye ilişkin sebeplerle tercih edilmiş tesadüfî bir devlet
hukuku olacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. CUNIBERTI, Gilles: “Von Hein on Rome II
AND

Defamation”,

<http://conflictoflaws.net/2010/von-hein-on-rome-ii-and-

defamation/>, (03.12.2019), 19 July 2010.
876

Bir diğer görüşe göre, mutad meskeni sabit olmayan kişilerle ilgili özel bir hüküm

eklenip davayla en sıkı ilişkili hukuk tespit edilebilir. Bu tür durumlarda hâkim, bir
balancing test uygulamalıdır. Bu kapsamda, olayın farklı ülkelerle ilişkilerinin
değerlendirilmesi, fail ve mağdurun farklı ülkelerle kişisel ve profesyonel bağının dikkate
alınması gerekmektedir. Ayrıca, internette zarara maruz kalan kişilik hakkı türünün de
göz önünde bulundurulması gerekir. Bir diğer ifadeyle, ihlâlin mağdurun profesyonel
yaşamına mı yoksa özel ve aile yaşamına mı yönelik olduğu da göz önünde
bulundurulmalıdır: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 435-436.
877

Ancak bu eleştiri zayıf bir eleştiridir. İnternet ortamına içerik temin eden ve

davranışlarını bir ülkeye yönlendiren medya, mağdurun mutad meskeni hukukuna tâbi
olur. Gerçekten de davranışın temel yasal sonuçları ve etkileri mağdurun mutad
meskeninde cereyan etmektedir: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 436.
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diktatörü salt bu diktatörün ülkesinde kendisine karşı eleştirinin yasak olması sebebiyle
eleştirmekten imtina edebilecektir878.
Mağdurun mutad meskeninde içeriğin erişilebilir olmaması durumunda mağdurun
mutad meskeni bağlama noktasının kullanılması uygun değildir. Zarar, fiktif olarak
kişinin mutad meskenindedir. Şeref ve haysiyet, kişinin resmi üzerindeki hakkı ve kişinin
özel yaşam alanı gibi kişiliğe ilişkin haklar fiziksel olmayıp uzaydaki belirli bir alana
lokalize edilememektedir. Mağdurun mutad meskeninin bağlama noktası olarak
uygulanması haksız fiilin gerçekleştiği yer ve zararın meydana geldiği yer değildir;
yalnızca fiktif olarak zararın burada gerçekleştiği kabul edilmektedir.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir medya kuruluşu birden fazla devletin
hukukuna saygı göstermelidir. Aksi takdirde bu medya kuruluşuna karşı birçok dava
açılacak ve bu davaların çoğunda farklı yabancı hukuklar uygulanacaktır. Bu durum da
medyanın faaliyetlerinin bedelini artıracaktır.
Her devlet, ifade hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki çatışmada yasal tercihini
bizzat düzenlemektedir. Almanya merkezli medya, içeriklerini Türkiye’de yayınlayabilir;
ancak Belçika’daki bir kişinin zarar görmesi durumunda Türkiye’nin kamusal alanı bu
ihlâlden etkilenmediği için, Türk hukukunun uygulanması, kuralın amacına uygun
değildir879. Günümüzde bilgi ve iletişim eylemlerinin büyük çoğunluğu uluslararası etki
doğurmaktadır. Bu sebeple kanunlar ihtilâfı kuralı, en çok maddî sonucun doğduğu ülkeyi

878

Ancak böyle bir durumda, kamu düzeni müdahalesiyle ifade hürriyeti

korunabilmektedir. Mağdurun mutad meskeni temel bir hak olan ifade hürriyetini
engelliyorsa ve medyaya sansür getiriyorsa kamu düzeni müdahalesi devreye girmeli ve
mağdurun mutad meskeni hukuku bertaraf edilmelidir: GONZÀLEZ, Recueil des Cours,
s. 437.
879

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 438.
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işaret etmelidir. İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlâl edilmesi durumunda en çok maddî
sonucun doğduğu ülke şüphesiz mağdurun mutad meskenidir. İçeriğin erişilebilir olduğu
devletlerin hukukları, içerik bu devletlerde kuvvetli bir etki doğurmadığından
uygulanmaz. Kişilik haklarına saldırılar devlet egemenliğine saldırıdan ziyade temel
haklara saldırı olarak değerlendirilmelidir. Bu durum bir kamu hukuku problemi değil de
özel hukuka ilişkin bir sorundur. Devletin menfaati de tehlikededir; ancak bireyin
menfaatleri devletin menfaatlerinin önündedir.
D. Zarar Yerinin Mahkemelerce Somut Olayın Şartlarının Analizi Yapılmak
Suretiyle Tayin Edilmesi
Bu teoriye göre zarar yeri, yazılı bir kuralla somutlaştırılmamalıdır. Mahkemeler
somut olayı değerlendirmek ve zarar yerine ilişkin unsurları ele almak suretiyle
uygulanacak hukuku tayin etmelidir880. Genel bir kural olarak Savinyen metod katı
bağlama kurallarını tercih etmektedir. En sıkı ilişkili hukuk istisnası, karmaşık ve zor
olaylarla sınırlı tutulmuştur881. Zarar yerini tespit etmeye ilişkin bu yaklaşım çeşitli
sebeplerle makul değildir. Bu teori hukukî kesinliğe hizmet etmez882. Forum shoppingi
artırır; çünkü her mahkeme, belirli bir davanın en sıkı bağlantılarını nasıl belirleyeceği
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CUNIBERTI’ye göre zarar yeriyle ilgili en önemli problem, internet ortamı ve bu

ortamda zarar yerinin belirlenmeye çalışılmasıdır: “Von Hein on Rome II AND
Defamation”,

<http://conflictoflaws.net/2010/von-hein-on-rome-ii-and-defamation/>,

(03.12.2019).
881

KUIPERS, Jan-Jaap: “Towards a European Approach in the Cross- Border

Infringement of Personality Rights”, Ger. Law J., 2011, V. 12, N. 8, s. 1702.
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GÖĞER, Erdoğan: Devletler Hususî Hukukundaki Çağdaş Akımlar, Ankara 1970,

s. 76-80 [Çağdaş Akımlar].
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konusunda farklı bir usûl izleyecektir. Bunun sonucunda her devlet, kendi maddî
hukukunu uygulama konusunda eğilim sergileyebilecektir.
IV. Müşterek Mutad Mesken ve Müşterek Millî Hukuk
Bağlama noktası olarak müşterek hukukun tercih edildiği hukuk düzenleri de söz
konusudur. Failin ve mağdurun haksız fiilin işlendiği sırada müşterek mutad meskeni
varsa bu hukukun uygulanması tercih edilmiştir883.
A. Müşterek Mutad Mesken Hukuku
Mutad mesken, bir kişinin belirli bir yerde, o yeri hayat ilişkilerinin merkezi
yapmaya yetecek seviyede, kısa veya uzun, belirli süreliğine oturmasıdır884. Kitle iletişim
araçları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlâllerinde zarar yeri, kişinin hayat ilişkilerinin
mevcut olduğu yerde olduğundan, mutad mesken kavramı bağlama noktası olarak tercih
edilmiştir885.
Haksız fiiller alanında ika yeri, genel kabul görse de tarafların müşterek mutad
meskenleri de önem taşımaktadır886. İka yeri bağlama noktasının taraflarla veya

883

LDIP m. 133 hükmüne göre, haksız fiile ilişkin hukuk seçimi yapılmamışsa ve fail ve

mağdurun müşterek mutad meskeni söz konusu ise bu hukuk uygulanacaktır:
<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html>,
(07.03.2020).
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ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 40; DOĞAN, s. 168-169.
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KRÜGER, H.: “Türk Devletler Hususi Hukukunda Lex Loci Delicti Commissi Kuralı

Üzerine Bazı Düşünceler”, Çev. N. GİRİTLİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1968, C. I, S. 2, s. 257; SYMEONIDES, Symeon
248

uyuşmazlıkla bağlantılı olmadığı, bir başka ifadeyle tesadüfî olduğu durumlarda; bunun
aksine tarafların müşterek bir vatandaşlığa veya mutad meskene sahip oldukları hâllerde
uyuşmazlığın ika yerine göre tayini Savinyen metoda hizmet etmeyecektir887. Ortaya
çıkan bu yeni bağlama noktaları ika yerinin yerini almaktadır888.
İka yerinden ziyade, haksız fiil etkilerini tarafların mutad meskeninde
göstermektedir889. Gerçekten de taraflar haksız fiilin olumsuz sonuçlarına mutad
meskenlerinde maruz kalacaklarından, tarafların müşterek mutad meskeni taraflar ve
olayla en sıkı ilişkiyi tesis edecektir890. Ayrıca taraflar, mutad meskenleri hukukunca
davranışlarını

düzenleyeceklerinden

söz

konusu

bağlama

noktasının

tatbiki

C./PERDUE, Wendy Collins/ VON MEHREN, Arthur T.: Conflict of Laws:
American, Comparative, International, Saint Paul 1998, s. 273.
887

TURHAN, İka Yeri, s. 221.
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Özellikle tarafların, hâkimin mensup olduğu devlet vatandaşlığına sahip olmaları veya

bu ülkede ikamet ediyor olmaları, bu yeni bağlama noktalarının önemini daha da
artırmaktadır: TURHAN, İka Yeri, s. 221.
889

ETLİOĞLU ERÇETİNGÖZ, s. 145.
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ESENYEL HANAZ, s. 530.
249

öngörülebilirlik, hukukî kesinlik ve güvenliğe hizmet edecektir891. Müşterek mutad
mesken hukukunun uygulanması her iki tarafın haklı beklentilerini de karşılayacaktır892.
Ancak internet ortamında meydana gelen kişilik hakkı ihlâllerinde müşterek
mutad mesken çoğu durumda hakkaniyeti tesis edemeyebilecektir. Ünlü kişiler için de
mutad meskenin tespiti oldukça güçtür. Tarafların müşterek mutad meskeni, bazen
taraflarla sıkı ilişkiliyken uyuşmazlıkla sıkı ilişkili değildir893. Örneğin yılın altı ayı
Belçika’da diğer altı ayı ise Türkiye’de ikamet eden Belçika vatandaşı emekli bir kişi
hakkında Türkiye’de ikamet eden bir Türk vatandaşı tarafından Kaliforniya menşeli
Facebook’da bir içerik paylaşıldığında tarafların müşterek mutad meskeni Türkiye’dir.
Sonuç olarak, ika yeri kuralının sınırlandırılması sırasında tarafların müşterek mutad
meskeninin dikkate alınması tarafların haklı beklentilerine hizmet etmeli ve her iki taraf
arasındaki dengeyi tesis etmelidir.
B. Müşterek Millî Hukuk
Tarafların müşterek mutad meskeninin bağlama noktası olarak kabul edilmesinin
dayanakları tarafların müşterek millî hukuku açısından da ileri sürülmüştür. Haksız fiilin

891

Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law

applicable to non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights
relating

to

personality,

JLS/2007/C4/028.

Final

Report:

<http://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/Mainstrat%20Study.pdf>, (01.01.2020), s. 102-103
[Final Report].
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STONE, Peter: “The Rome II Regulation on Choice of Law in Tort”, Ankara Law

Review, 2007, V. 4, N. 2, s. 107.
893

ESENYEL HANAZ, s. 532.
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ika yeri rastlantısal olabilecektir, bu durumda taraflar müşterek millî hukuka sahiplerse
ika yeri hukukunun tatbiki anlamsızdır894.
Kişilerin şahsın hukuku ve aile hukuku gibi kültürel ve ahlakî değerlerin baskın
olduğu alanlara ilişkin uyuşmazlıklarında, yabancı bir ülkede ikamet edip etmediğine
bakılmaksızın, vatandaşı oldukları devlet hukuku tatbik edilir895. Nitekim kişi
vatandaşlığını taşıdığı devlet ile yoğun ilişki içerisindedir; bu sebeple uyuşmazlığa söz
konusu hukukun tatbik edilmesi kişilerin menfaatinedir896. Ancak haksız fiil olarak
vasıflandırılan kişilik haklarının ihlâlinde ika yeri büyük önemi haizdir. Haksız fiiller
kişiliğe ilişkin hakların ihlâlinde dahi kişinin şahsî statüsü kapsamında değildir.
Kişilik haklarının ihlâli sonucunda kişinin entegre olduğu toplumdaki itibarı hasar
görecektir. Bir diğer ifadeyle, kişi mutad meskeninde zarara maruz kalacaktır897.
Dolayısıyla millî hukuk, bu hususta önem taşımamaktadır. İnternet ortamındaki kişilik
hakları ihlâllerinde müşterek millî hukuk çoğu zaman dava ve taraflarla en sıkı irtibatı
tesis edememektedir898. Örneğin, mutad meskeni Fransa’da olan hem Türk hem Fransız
vatandaşı bir kişi hakkında Türkiye’de ikamet eden bir Türk vatandaşı tarafından

894
895

TURHAN, İka Yeri, s. 221.
ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 30.

896

TURHAN, İka Yeri, s. 221.

897

KRÜGER, s. 260.

898

Müşterek millî hukukun öngörülmesinin gerekçesi, bu hukukun tarafların ortak

menfaatlerine hizmet edebileceği düşüncesidir. Ancak bazı somut durumlar olması
gereken hukuk bakımından bu amaca hizmet edememektedir. Konu hakkında detaylı bilgi
için bkz. BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, Gülüm: “Kanunlar İhtilâfı Hukukunda
Olumlu Vatandaşlık İhtilâflarının Çözümü ve MÖHUK m. 4 (1) (b) ve (c) Hükümlerinin
Değerlendirilmesi”, GÜHFD, 2015, C. 19, S. 1, s. 138-139 [MÖHUK m. 4].
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Kaliforniya merkezli Facebook vasıtasıyla bir kişilik hakkı ihlâli gerçekleştirildiğinde
içeriğin erişiminin engellenmesi taleplerine müşterek millî hukuk olan Türk hukukunun
uygulanması somut dava hakkaniyetini gerçekleştirmekten uzaktır. İnternet aktörlerini
millî hukuk gibi öngörülemeyecek bir hukuka tâbi tutmak ifade hürriyeti üzerinde
soğutucu etki yapabilecektir. Sonuç olarak, ika yeri kuralından ayrılabilmek için taraflar
hem müşterek millî hukuka hem de müşterek mutad meskene sahip olmalıdırlar899.
V. Uyuşmazlığın Ağırlık Merkezi
A. Genel Olarak
Ağırlık merkezi hukuku, uyuşmazlığın en sıkı ilişkili olduğu hukuktur900.
Savigny’nin hukukî ilişkinin yerleştiği yer

(seat, siège, makar) kavramı modern

terminolojideki ağırlık merkezi kavramı ile örtüşmektedir901 Bu teori, eDate ve Olivier
Martinez davalarında Genel Avukat tarafından da savunulmuştur902. Avukata göre
Brüksel I bis Tüzüğü’nün m. 7(2) hükmü, uyuşmazlığın ağırlık merkezinin bulunduğu
devlet mahkemelerine yetki bahşetmektedir. Ağırlık merkezinin bulunduğu ülke, zararın
meydana geldiği ülkedir. Bu görüşe göre ağırlık merkezi, zarar veren içeriğin özellikle
önemli olduğu, aynı zamanda kişilik hakkı sahibinin menfaatler merkezi olan
ülkededir903. Mağdurun mutad meskeni, medyanın kuruluş yeri gibi diğer bağlama

899

KRÜGER, s. 260.

900

HARTLEY, s. 17; KUIPERS, s. 1702.

901

GÜNGÖR, s. 133.

902

Bkz. yuk. dn. 508.

903

Kişinin menfaatler merkezi, kişilik haklarından istifade edebildiği özellikle de yaşam

planını yürüttüğü yerdir. Menfaatler merkezine ilişkin açıklamalar için bkz. yuk. İkinci
Bölüm, § 1, IV, C.
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noktaları taraflardan birinin menfaatlerine hizmet ederken diğerine uzaktır. Bu kısır
döngüden kurtulabilmek için diğer teoriler dikkate alınmalıdır904. Gerçekten de ağırlık
merkezi diğer bağlama noktalarından farklı olarak taraflara eşit mesafededir.
B. Ağırlık Merkezinin Tespiti
Ağırlık merkezi, case by case analiz sonucunda tespit edilir. Gerçekten de
uygulanacak hukuk, irtibatların ağırlığının ölçülmesi suretiyle belirlenir905. Örneğin,
mağdurun mutad meskeni, şayet bu ülkede içerik kayda değer bir ölçüde dağıtılmışsa
uygulanacak hukuk olarak ele alınmalıdır. Ağırlık merkezi tayin edilmeye çalışılırken
birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar, medyanın kuruluş yeri, mağdurun
mutad meskeni, mağdurun tanınmışlığının fazla olduğu yer, zarara yol açan içeriğin
büyük etki doğurduğu yer, yayının yerel veya uluslararası karakteri, bilginin dili, içeriğin
yöneltildiği toplum ve kamuoyu en çok etkilenen hukuk gibi unsurlardır906.
C. Teoriye İlişkin Eleştiriler
Bu teori, hukukî belirsizliğe sebep olmaktadır. Bir başka ifadeyle, her iki taraf için
de uygulanacak hukuku öngörmek oldukça zordur. Bu teorinin uygulamaya geçirilmesi
mahkemeler açısından da külfetlidir. Nitekim mahkeme, ağırlık merkezini tayin
edebilmek için birçok farklı unsuru dikkate almak907 ve bir balancing test yapmakla
yükümlüdür908. Bu durum yargı sürecini yavaşlatır ve adalete erişim hakkını sekteye
uğratabilir.

904

THIEDE, s. 260.

905

GÜNGÖR, s. 132.

906

THIEDE, s. 266.

907

SYMEONIDES/PERDUE/VON MEHREN, s. 114.

908

İrtibatların ağırlığının ölçülememesi, belirsizliğe yol açmaktadır: GÜNGÖR, s. 135.
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Bazı durumlarda internet ortamına aktarılan içerik, birden fazla devletin
kamuoyunu ilgilendirebilmektedir. Bu tür durumlarda, birden fazla ağırlık merkezi söz
konusudur. Ayrıca ünlülere ilişkin davalarda irtibat noktaları fazla olacağından ağırlık
merkezinin tayini zordur909.
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâlinde uygulanacak hukukun tespitinde
ağırlık merkezi gibi niteliksel araştırmaya dayanan bir teorinin uygulanması her devletin
kendi maddî hukukunu tespit etmeye yönelik irtibatları ele alması gibi bir sonuç
doğurabilecektir. Bu durum milletlerarası özel hukuk hakkaniyetine zarar verebilecektir.
Ağırlık merkezi teorisi esnek bir teoridir; ancak öngörülebilirlik, hukukî kesinlik ve
güvenliğe halel getirebilecektir.
VI. Alternatif Sistem
Ubiquity teorisi olarak da adlandırılan bu teoriye göre, kişilik haklarının ihlâli
hâlinde uygulanacak hukuk, fiilin meydana geldiği yer ya da zararın meydana geldiği yer
hukukudur. Mağdur bu iki hukuk arasında seçim hakkına sahiptir910. Bu vesileyle
mağdurun seçimine bağlı olarak tek bir hukuk uygulanacaktır. Alternatif sistem, haksız
fiilin fiil ve zarar unsurları arasında bir ayrım yapmaksızın her iki unsura da aynı değeri
bahşetmektedir911. Bu teori, fiil ve zarar yerinin birbirinden farklı olduğu mesafe haksız

909

HEIN, Jan Von: “Protecting Victims of Cross-Border Torts Under Article 7 No. 2

Brussels IBis: Towards A More Differentiated and Balanced Approach”, Yearbook of
Private International Law, 2014-2015, V. 16, s. 268.
910

TURHAN, İka Yeri, s. 184.

911

TURHAN, İka Yeri, s. 185.
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fiillerinde912 mağdura uygulanacak hukuk konusunda seçim hakkı tanıdığı gerekçesiyle
savunulmuştur.
Bu teori ABAD tarafından da Bier v. Mines de Potasse d’Alsace davasında
benimsenmiştir913. Dava milletlerarası yetkiye ilişkindir. Mağdurun seçim hakkı forum
shoppinge olanak verildiği anlamına gelmemektedir; nitekim fiil yeri ve zarar yeri haksız
fiille en yakın irtibatı tesis etmektedir914. Dolayısıyla mağdura tanınan bu optio fori yetki
isabetlidir. Cezaî sorumluluktan farklı olarak haksız fiil sorumluluğunda zarar önem
taşımaktadır. Bu sebepledir ki, fiilin işlendiği yer kadar zarar yeri de önemlidir.
Fakat bu teori, bazı açılardan haksız fiillere ilişkin milletlerarası özel hukuk
değerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Fail açısından hukukî kesinlik
bulunmamaktadır; çünkü uygulanacak hukuk, mağdurun seçimine bağlı olarak tayin
edilecektir915. Fail aynı anda iki farklı hukuka göre davranışlarının yasallığını temin
etmeye çalışacaktır. Bu yaklaşım mağdur lehine olacaktır; çünkü seçim hakkı yalnızca
mağdura bahşedilmiştir. Sonuç olarak bu yaklaşım, kanunlar ihtilâfı hukukunun tesis

912

Mesafe haksız fiilleri söz konusu olduğunda doğrudan zararlara ilişkin mağdurun

hukuk seçimi yapabilmesi makuldur. Doğrudan zararlar haksız fiile neden olan eylemin
sonucu iken, dolaylı zararlar ise doğrudan zararın sonuçlarıdır: GONZÀLEZ, Javier
Carrascosa: “Distance Torts: The Mines de Potasse Decision Forty Years On”,
Yearbook of Private International Law, 2016-2017, V. 18, s. 25 [Mines de Potasse].
913

HEIN, s. 244.

914

GONZÀLEZ, Mines de Potasse, s. 23.

915

Alternatif sistem, forum victimae yaratmaktadır. Bu sistemde mağdur tek yanlı olarak

korunmaktadır. Nitekim tarafların hak ve yükümlülüklerine mağdurun tek taraflı olarak
seçeceği bir hukukun uygulanması hakkaniyetsiz sonuçlara yol açabilecektir: TURHAN,
İka Yeri, s. 192.
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ettiği taraflar arası dengeyi bozabilecektir. Kanunlar ihtilâfı hukuku yakınlık ilkesine
dayanmaktadır. Nitekim kanunlar ihtilâfı hukuku çoğunlukla, taraflardan yalnızca biri ile
en sıkı ilişkili hukuku uygulanacak hukuk olarak tayin etmemektedir.
§ 4 UYGULANACAK HUKUKA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
PERSPEKTİFİ
I. Genel Olarak
Kişilik hakları ve temel hak olarak düzenlenen ifade hürriyeti arasındaki çatışma
sebebiyle kişilik haklarının ihlâline uygulanacak hukuka ilişkin AB’de dahi yeknesak bir
düzenleme bulunmamaktadır. Konunun devlet politikalarıyla ilgili olması sebebiyle ifade
hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki tercihe ilişkin düzenlemeler her devletin kendi
tekelindedir. İfade hürriyetinin, anayasal ilke olarak düzenlendiği ABD gibi
devletlerde916 uygulanacak hukukun tespiti, Kıta Avrupası hukuk sisteminden farklıdır917.
İnternet ortamındaki ihlâllerin herhangi bir ülkeye lokalize edilmesinin güçlüğü918
yeknesak uygulamalara sahip olmayan hukuk düzenlerinin çoğunlukla kendi hukuk
kurallarını uygulanacak hukuk olarak tercih etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Zarar
yerinin internet ortamında birden fazla olması sebebiyle davanın açılacağı mahkemeye

916

First Amendment’e ilişkin açıklamalar hakkında bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 2, I, C.

917

Uyuşmazlıkların bağlama kuralları veya somut olayın verilerinden hareketle ad hoc

olarak karara bağlanması kanunlar ihtilâfı hukukunda kurallar ve yaklaşımlar arasındaki
tercihin bir sonucudur. Bu tercih hukukî kesinlik, güvenlik ve öngörülebilirlik ile esneklik
arasında yapılacak bir tercih ile maddî hukuk adaleti ve milletlerarası özel hukuk adaleti
arasında yapılacak tercihi de ortaya koymaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. GÜNGÖR, s.
28-29.
918

KULESZA, Joanna: International Internet Law, New York 2012, s. 3.
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göre sonuç değişecektir. Bu da milletlerarası karar ahengi bakımından istenmeyen bir
sonuçtur.
Yetkiye ilişkin açıklamalarda da ele alındığı üzere internet ortamının fiziksel
ortamlardan bağımsız bir ortam olduğunu savunan görüş919, siber alana ilişkin
uygulanacak hukuk kurallarının bağımsız olarak belirlenmesini ileri sürmektedir920.
Bunun yanı sıra, klasik kanunlar ihtilâfı kurallarının internet ortamındaki kişilik haklarına
da tatbik edilmesi doktrinde büyük çoğunluk tarafından savunulmaktadır921.
Çoğu hukuk düzeni kişilik haklarının ihlâlini haksız fiillere uygulanacak hukuk
kapsamında ele almış olup bu konuda özel bir bağlama kuralına sahip değildir922. Ancak
mehaz İsviçre hukukunda olduğu gibi Türk hukukunda da kişilik hakları özel bir haksız
fiil türü olarak düzenlenmiştir923.

919

LUTZI, Tobias: “Internet Cases in EU Private International Law-Developing a

Coherent Approach”, ICLQ, 2017, V. 66, I. 3, s. 688; SAVIN, s. 73.
920

İnternet ortamının hiçbir devletin egemenliği altında bulunmayan açık denizlerdeki

gemilerin çatmasıyla kıyaslanması üzerine eleştiriler için bkz. ÖZEL, Medya ve İnternet,
s. 171-175.
921

SAVIN, s. 74.

922

AB kapsamında Litvanya, Belçika, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya dışındaki

devletlerde kişilik haklarının ihlâline uygulanacak özel bir hüküm bulunmamaktadır:
Final Report, s. 77.
923

Belçika Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nda da kişilik haklarının ihlâline

uygulanacak hukukla ilgili özel bir düzenleme bulunmaktadır. Loi du 16.07.2004 portant
le

code

de

droit

international

privé,

m.

99(2),

<http://jafbase.fr/docUE/Belgique/Belgique-Loi16juillet2004-CodeDIP-VersionFr.pdf>,
(17.08.2018).
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II. Avrupa Birliği Perspektifi924
A. Roma II Tüzük Sisteminde
AB’de sözleşme dışı sorumluluğa uygulanacak hukuku Roma II Tüzüğü belirler.
Söz konusu Tüzük, ürün sorumluluğu, culpa in contrahendo (sözleşme görüşmeleri
esnasında kusur), haksız rekabet ve rekabeti kısıtlayıcı hareketler, çevresel zarar, fikrî
mülkiyet haklarının ihlâli, endüstriyel eylemler, sebepsiz zenginleşme ve negotiorum
gestio (vekâletsiz iş görme) gibi haksız fiil türleri için özel kurallar ihtiva etmektedir.
Haksız fiillere ilişkin genel madde olan Tüzüğün 4. maddesi, ika yeri yerine doğrudan
zarar yerini tercih etmiştir925. Buna göre, zararın meydana geldiği yer hukuku, zararı
meydana getiren fiilin işlendiği yer ve fiilin dolaylı sonuçlarının meydana geldiği yer
dikkate alınmaksızın uygulanacaktır. Zararın meydana geldiği anda davalı ve davacı aynı

924

Kişilik haklarının ihlâlinden doğan sorumluluğa uygulanacak hukuku gösteren yeni

bir kanunlar ihtilâfı kuralı tasarlanmak istendiğinde şüphesiz milletlerarası özel hukukun
üstün hukukî değerleri ve önemli içtihatlar göz önünde tutulmalıdır. Bu değerler, maddî
kuraldan ziyade ihtilâf kurallarını tercih etmek, yeknesak bir kanunlar ihtilâfı kuralı ile
forum shoppingin önüne geçmek, sabit bağlama noktaları ile hukukî güvenliği
güçlendirmek, dava ve taraflarla en sıkı ilişkili hukuku uygulamak ile kişilerin, şirketlerin
ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımını güçlendirmektir: GONZÀLEZ, Recueil des
Cours, s. 395.
925

Hukuken korunan menfaatin zarara uğradığı yer; başka bir ifadeyle doğrudan zarar

yerinin tercih edilme sebebi Tüzüğün önsözünün 16. maddesinde açıklanmıştır. Söz
konusu maddeye göre, fail ve mağdur arasındaki menfaatlerin dengelenmesi amacıyla
bağlama noktası olarak zararın meydana geldiği yer ifadesi kullanılmıştır: TARMAN,
Zeynep Derya: “Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa
Topluluğu Tüzüğü (Roma II)”, AÜHFD, 2018, C. 57, S. 2, s. 199.
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devlette mutad meskene sahip ise bu devletin hukuku uygulanacaktır. Ancak, hâlin tüm
şartlarından haksız fiilin söz konusu maddenin birinci veya ikinci paragrafında belirtilen
hukukun dışında başka bir hukukla açıkça daha yakın ilişkili olduğu açıkça anlaşılıyorsa,
daha yakın ilişkili bu hukuk tatbik edilecektir.
Roma II Tüzüğü’nün m. 1(2)(g) hükmüne göre, Tüzük özel hayatın gizliliğinin
ihlâli ve kişilik haklarının ihlâline uygulanmamaktadır926. Roma II Tüzüğü tartışıldığında
bu konu ifade hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki dengenin bazı devletlerde farklı tesis
edilmiş olması sebebiyle kapsam dışı bırakılmıştır927. AB’de kişilik haklarının ihlâline
uygulanacak hukuk konusunda uyumlaştırma sağlanamamıştır928. Dolayısıyla her devlet,
kendi kurallarına göre bağımsız olarak uygulanacak hukuku belirlemektedir.

926

Mayıs 2002 tarihinde sunulan Tüzük tasarısına göre kişilik haklarının ihlâline

uygulanacak hukuk mağdurun mutad meskeni hukukudur: ÖZTEKİN GELGEL,
Günseli: Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki AB Düzenlemeleri,
2006, s. 138.
927

NIELSEN, Libel Tourism, s. 396; STONE, s. 99; TARMAN, s. 195; VAN

CALSTER, Geert: European Private International Law, 2nd ed., Leuven 2016, s. 248;
HEIN, s. 250.
928

Kişilik hakları ve ifade hürriyeti arasındaki çatışma ve devletlerin bu konudaki farklı

tercihleri sonucunda kişilik haklarının ihlâline uygulanacak hukuk konusunda yeknesak
bir kural bulunmamaktadır. İngiltere klasik zarar yerine dayanan bir yaklaşımı
reddetmiştir. Bunun sebebi de, İngiltere’deki yayıncıları, Brüksel I bis Tüzüğü’nce
İngiliz mahkemeleri nezdinde, zarar yeri hukuku olarak başka bir hukukun
uygulanmasından korumaktır: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 390-391. Ayrıca
medya kavramı üzerinde uzlaşılamamış olması “medya yoluyla ihlâl” şeklinde
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Uygulanacak hukuk konusunda yeknesak bir düzenlemenin bulunmaması,
internet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde her devletin kendi kanunlar ihtilâfı kurallarını
uygulaması sonucunu doğuracaktır929. Belçika milletlerarası özel hukukunda, kişilik
haklarının ihlâline uygulanacak hukuka ilişkin özel bir düzenleme bulunmaktadır. Buna
göre özel hayatın veya kişilik haklarının ihlâlinden doğan sorumluluk söz konusu
olduğunda taraflarca seçilen hukuk uygulanacaktır930, böyle bir hukuk seçimi yokluğunda
davacının seçimine göre fiil yeri veya zarar yeri (ihlâlden sorumlu kişi zararın bu ülkede
meydana gelebileceğini öngörebilmesinin imkânsız olduğunu ispatlayamadığı takdirde)
hukuku uygulanacaktır. Şayet dava başka bir devlet ile daha sıkı ilişkili ise bir istisna
hükmü olarak o devletin hukuku uygulanacaktır.
Fransa’da kişilik haklarının ihlâline ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.
Sözleşme dışı borçlara uygulanacak hukuk konusunda da yazılı bir hüküm
bulunmamaktadır. Eski Fransız içtihatlarında fiilin işlendiği yer uygulanırken, son tarihli
kararlarda zararın meydana geldiği yer, yani zarara sebep olan içeriğin yayıldığı yer
hukuku tercih edilmiştir. Zarar yerinin tespitinde ise focalisation teorisi dikkate
alınmaktadır931.

sınırlandırılmış bir haksız fiil türünün Tüzük kapsamı dışında bırakılmasının sebebi
olmuştur: TARMAN, s. 197.
929

Bu sebeple çalışmamızda incelemeye değer görülen bazı üye devlet düzenlemelerine

yer verilecektir.
930

Hukuk seçimi haksız fiilin meydana gelmesinden sonra mümkün olacaktır: Belçika

Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m. 101.
931

AZZI, Legicom, s. 46-47.
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Hollanda’da ise, taraflarca seçilen hukuk uygulanacaktır932. Eğer bir hukuk seçimi
yoksa taraflar arasındaki yasal ilişkiye uygulanacak hukuk tatbik edilecektir933. Ancak bu
kriterler işlemezse tarafların ortak mutad meskenleri hukuku uygulanacaktır. Ortak mutad
mesken yok ise, zarar yeri hukuku belirlenecektir. Bu bağlama noktalarının hiçbirine göre
uygulanacak hukuk bulunamazsa fiilin meydana geldiği yer hukuku uygulanacaktır934.
İtalya’da ise kişilik haklarının varlığı ve içeriğine mağdurun millî hukuku
uygulanırken935, bu hakların ihlâlinin sonuçlarına fail ve mağdur aynı devlet vatandaşı ise
ortak mutad meskenleri hukuku uygulama alanı bulacaktır936. Bu kriter uygulanamazsa
zararın meydana geldiği devletin hukuku uygulanacaktır. Ancak mesafe haksız fiillerinde
mağdur, fiilin işlendiği yer hukukunu seçebilecektir937. Birden fazla mağdurun olduğu
durumlarda mağdurlardan her biri, fiilin işlendiği yer hukukunu seçebilecektir. İtalyan

932
933

Final Report, s. 101.
The 2001 Act Regarding Conflict of Laws on Torts, Wet Conflictenrecht

Onrechtmatige Daad, (2001 tarihli haksız fiillere uygulanacak hukuk hakkındaki kanun)
m. 5: VLAS, P.: “Dutch Private International Law: The 2001 Act Regarding Conflict of
Laws on Torts”, NILR, 2003, V. 50, I. 2, s. 223.
934

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 394.

935

Legge 218/1995 m. 24: Final Report, s. 78.

936

İtalyan hukukunda müşterek millî hukuk ve müşterek mutad mesken hukuku birlikte

uygulanmaktadır: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 393.
937

m.

62,

Legge

218/1995

için

bkz.

<https://www.lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u830/Italy%20_%20Encyclopedia%2
0of%20Private%20International%20Law.pdf>, (12.03.2020).
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milletlerarası özel hukukunda kişilik haklarının varlığının ve içeriğinin belirlenmesi bir
ön sorundur938.
Almanya’da kişilik haklarının ihlâline mağdur ve failin ortak mutad meskeni
hukuku tatbik edilmektedir939. Ortak mutad mesken yok ise, failin fiili işlediği yer hukuku
uygulanır. Ancak bu kriterlere rağmen mağdur, zararın meydana geldiği devletin
hukukunu seçebilmektedir940. Olay başka bir devlet ile daha sıkı ilişkili ise bu devletin
hukuku uyuşmazlığı çözüme kavuşturacaktır941.
Avusturya’da kişilik haklarının ihlâllerinde fiilin işlendiği yer hukuku bağlama
noktası tatbik edilmektedir942. Dava başka bir devlet ile daha sıkı ilişkili ise o devletin
hukuku uygulanacaktır. Ayrıca taraflar uygulanacak hukuku seçebilmektedirler943.

938

Çalışmamızın vasıflandırmaya ilişkin kısmında da değerlendirildiği üzere, kişilik

haklarının varlık ve içeriği ile ihlâllerini farklı hukuklara tâbi tutmak hakkaniyetsiz
sonuçlara sebep olabilecektir.
939

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Medenî Kanunun Yürürlük

Yasası-EGBGB) m. 40-42. Kanunun İngilizce metni için bkz. <https://www.gesetze-iminternet.de/englisch_bgbeg/englisch_bgbeg.html#p0148>, (01.01.2020).
940

Alman hukukunda alternatif sistem benimsenmiştir: Final Report, s. 83.

941

EGBGB m. 41.

942

Final Report, s. 101.

943

Bundesgesetz vom 15.06.1978 über das internationale Privatrecht (Avusturya

Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu-IPR Gesetz) m. 48(2): Avusturya hukukunda hukuk
seçiminin haksız fiilin işlenmesinden sonra yapılması şartı aranmamaktadır. Kanunun
orijinal

metni

için

bkz.

<

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10002426>, (06.10.2020).
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Slovenya hukukunda ise, fiilin işlendiği yer hukuku uygulanır944. Ancak zararın
meydana geldiği yer hukuku mağdurun daha lehine ise ve aynı zamanda bu yer fail
tarafından da öngörülebilir ise bu takdirde, zararın meydana geldiği yer hukuku uygulama
alanı bulacaktır. Dava başka bir devlet hukuku ile daha sıkı ilişkili ise bu devletin hukuku
uygulanacaktır945.
Maddî hukuklar arasında farklılıklar bulunması lokalizasyonu zor olan internet
ortamındaki kişilik hakkı ihlâllerinde mağdurun en lehine olan hukuku araştırmasına
neden olacaktır. Bu durum da AB kanun koyucusunun önlemeye çalıştığı durumlardandır.
Kişilik haklarının Tüzük kapsamı dışında bırakılması ihtilâf kurallarının
uyumlaştırılması hedefine hizmet etmediğinden Tüzük açısından tatmin edici
olmamıştır946. Bu sebeple Roma II Tüzüğünün m. 30(2) hükmü ile 31.12.2008 tarihine
kadar kişilik haklarının ihlâline uygulanacak hukuka ilişkin bir rapor hazırlanması
gerekliliği ifade edilmiştir.

944

Private International Law and Procedure Act of Slovenia (Slovenya Milletlerarası

Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Kanunu- ZMZPP) m. 30(2). Kanunun orijinal metni için
bkz.

<

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO5288&idPredpisaChng=ZA
KO1258&type=doc&lang=EN>, (06.10.2020).
945

Final Report, s. 104.

946

TARMAN, s. 197.
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B. Tüzüğün Hazırlanışı Sürecinde Kişilik Haklarına İlişkin Öne Sürülen
Bağlama Noktaları947
Roma II Tüzüğü’ne ilişkin tartışmalarda ifade hürriyeti ve kişilik hakları
arasındaki çatışma dikkate alınmıştır948. Komisyon, 2003’te başlangıç metnini949
hazırlamış ve bu metinde ifade hürriyetine ilişkin kaygılarını dile getirmiştir. Söz konusu
metnin 6. maddesine göre, kişilik haklarının ihlâline uygulanacak hukuk, haksız fiillerle
ilgili genel hüküm olan madde kapsamındadır. Ancak bu hukukun tatbik edilmesi
forumun bilgi ve ifade hürriyeti hususundaki temel ilkelerine aykırılık teşkil ediyorsa
forumun hukuku uygulanmalıdır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasına göre, cevap hakkı
ve muadili önlemlere uygulanacak hukuk, yayıncı ve yayımcının mutad meskeni
hukukudur. Ancak Shevill doktrini göz önünde bulundurulduğunda dava, zararın
meydana geldiği ülkede, kendi sınırlarında meydana gelen zararlarla sınırlı olarak ikame
edilebilecektir. Başlangıç metninin bu maddesi, zarar yeri hukukunun ifade hürriyetine

947

Roma II Tüzüğü son hâlini alana kadar kişilik haklarının ihlâllerine uygulanacak

hukuka ilişkin öneriler çalışmamızda ele alınmaya çalışılacaktır. Nitekim öne sürülen ve
reddedilen önerilere ilişkin AB kanun koyucusunun gerekçeleri ve çekinceleri Türk
hukukuna ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınacaktır.
948

NAGY, Csongor István: “The Word is a Dangerous Weapon: Jurisdiction,

Applicable Law and Personality Rights in EU Law-Missed and New Opportunities”, J.
Priv.

Int.

Law,

2012,

V.

8,

I.

2,

s.

22,

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231949>, (21.04.2018).
949

Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Law Applicable

to Non-contractual Obligations (“Rome II”). COM (2003) 427 final, <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0427:FIN:EN:PDF>,
(15.03.2020), s. 35.
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ilişkin temel ilkelerinin göz önünde bulundurularak mahkemenin hukukunun
uygulanmasını öngörmüştür950. Nitekim bu madde, medya tarafından da eleştirilmiştir951.
Kamu düzeni istisnası Roma II Tüzüğü’nde genel olarak kabul edildiğinden bu madde,
gereksiz olduğu eleştirilerine maruz kalmıştır952.
Avrupa Parlamentosu’nun 2005 yılında sunduğu rapora göre953,
“(1) Kişilik haklarının ihlâlinden doğan sözleşme dışı sorumluluğa uygulanacak
hukuk, kayıp veya zararın en önemli unsur veya unsurlarının gerçekleştiği veya
gerçekleşmesinin muhtemel olduğu devletin hukukudur.
İhlâl basılı olarak veya televizyon yayını suretiyle yapılmışsa, zararın en önemli
unsur ya da unsurlarının gerçekleştiği veya gerçekleşebileceği ülke yayım veya yayın
hizmetinin esas olarak yönlendirildiği ülke veya bu açık değilse editoryal kontrolün
yapıldığı ülke olarak kabul edilir ve bu ülkenin hukuku uygulanır. Yayımın veya yayının
yönlendirildiği ülke, özellikle yayım veya yayının dili, belirli bir ülkedeki satışların veya
hedef kitlenin sayısının toplam satışlar veya hedef kitleye oranı veya bu faktörlerin
birleşimi ile belirlenir.
Bu hüküm internet ve diğer elektronik ağlar aracılığıyla gerçekleşen ihlâllere de
kıyasen uygulanacaktır.
(2) Yayım veya yayının içeriği ile ilgili yayımcıya ya da yayıncıya karşı, cevap
hakkına yahut muadil önlemlere veya herhangi bir önleyici ya da yasaklayıcı tedbire
uygulanacak hukuk, yayımcı veya yayıncının mutad meskeni hukukudur.

950

NAGY, s. 23.

951

Final Report, s. 73.

952

Final Report, s. 73.

953

Final Report, s. 74.
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(3) İkinci paragraf kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle kişilik haklarının ihlâline
de uygulanacaktır.”
Kişilik hakları ve ifade hürriyeti arasındaki dengeyi sağlama hususunda AB’ye
üye devletler uzlaşmakta sıkıntılar yaşamışlardır. Bu sebeple nihaî sonuca varılamamış
ve kişilik hakları tamamıyla Tüzük kapsamı dışında tutulmuştur.
C. 10.05.2012 Tarihli Avrupa Parlamentosu Önerisi
Raportör Diana Wallis tarafından hazırlanan Mainstrat Study olarak adlandırılan
çalışmada, Roma II Tüzüğü’ne eklenmek amacıyla 5a maddesi hükmü kaleme
alınmıştır954. Önerilen uygulanacak hukuka ilişkin 5a hükmüne göre,
“(1) m.4(1) ve m.4(2)’ye halel getirmeksizin, kişilik haklarının ihlâlinden doğan
sözleşme dışı borç ilişkilerine uygulanacak hukuk, zararının tazminini talep eden kişinin
haklarının doğrudan ve önemli ölçüde etkilendiği veya etkilenebileceği devletin
hukukudur. Ancak, sorumlu olduğu iddia edilen kişi, hareketlerinin önemli sonuçlarının
birinci paragraf ile belirlenmiş ülkede ortaya çıkacağını makul olarak öngörememişse,
bu kişinin mutad meskeninin bulunduğu devletin hukuku uygulanacaktır.
(2) Zararının tazminini talep eden kişinin hakları birden fazla devlette etkilenmiş
veya etkilenebilmesi muhtemel ise ve bu kişi davalının ikamet ettiği yer mahkemesinde
dava açarsa, davacı bunun yerine mahkemenin bulunduğu yer hukukunun uygulanmasını
seçebilir.

954

European Parliament (EP) Committee on Legal Affairs Draft Report of 2 December

2012 (Diana Wallis) with Recommendations to the Commission on the Amendment of
Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations
(Rome

II)

(2009/2170(INI),

<https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/juri/projet_rapport/2011/46999
3/JURI_PR(2011)469993_EN.pdf>, (15.03.2020).
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(3) Cevap hakkı ve muadil önlemlere yayıncının mutad meskeni hukuku uygulanır.
(4) Bu madde uyarınca uygulanacak hukuk 14. madde uyarınca yapılan bir
sözleşmeyle bertaraf edilebilecektir.”
Avrupa Parlamentosu Wallis raporunu Roma II Tüzüğü’ne eklenecek 5a maddesi
olarak aşağıdaki şekliyle kabul etmiştir955. Önerilen uygulanacak hukuka ilişkin 5a
hükmüne göre, kayıp ya da hasarın en önemli unsur veya unsurlarının meydana geldiği
yahut gelme ihtimalinin bulunduğu devlet hukuku uygulanmalıdır.
İkinci paragrafa göre, eğer davalı makul bir şekilde davranışlarının sonucunda
birinci paragraftaki hukukun uygulanmasını öngörememişse davalının mutad meskeni
hukuku uygulanabilir.
Üçüncü paragraf, basılı veya yayınlanmış eserlerden kaynaklanan ihlâllere ilişkin
özel bir kural ihtiva etmektedir. Zararın en önemli unsurunun ya da unsurlarının meydana
geldiği veya meydana geleceği muhtemel devlet, yayımın veya yayının yöneltildiği devlet
olarak kabul edilir veya bu açık değilse, editoryal kontrolün yapıldığı devletin hukuku
uygulanabilir. Yayın veya yayımın yönlendirildiği devlet, yayın veya yayımın diline
bakılarak; toplam satış ve izleyici boyutu üzerinde belirli bir devletteki satış veya izleyici
proporsiyonu dikkate alınarak veya bu faktörlerin bir kombinasyonu yapılarak tayin
edilir.
Dördüncü paragrafta ise Komite, yayıncının, yayımcının veya işleyicinin
(handler) mutad meskeninin bulunduğu devletin hukukunu önermiştir. Yayın veya
yayımcıya karşı kişilik haklarının ihlâli ile ilgili olarak veya kişisel verilerin
işlenmesinden kaynaklanan mahremiyetin ihlâli ve kişiliğe ilişkin hakların ihlâli sonucu

955

NIELSEN, Libel Tourism, s. 398; KUIPERS, s. 17.
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cevap hakkı veya muadil önlemler, herhangi bir önleyici tedbir, ihtiyati tedbir kararı gibi
önlemlere ilişkindir956.

956

Teknolojinin gelişimi, webde fiziksel dünyadan daha dengeli sonuçlar meydana

getirmiştir. Yazara göre, internet ortamında kişilik hakları ve ifade hürriyeti arasındaki
çatışmaya ilişkin ölçülü bir denge sağlanabilecektir. Yahoo ve Fransa Yahudi öğrenciler
birliği ile Irkçılık ve antisemitizme karşı birlik adlı iki Fransız dernek arasındaki
uyuşmazlık ele alınarak yazarın ileri sürdüğü husus somutlaştırılacaktır. Yahoo, Nazi
hatıralarının sıklıkla satışta bulunduğu bir açık artırma hizmeti sağlayan web site
işletmekteydi; ancak bu site, özel olarak bu amaca tahsis edilmemişti. Söz konusu
dernekler, Fransız Ceza Kanunu’na göre bu Nazi ürünlerinin kaldırılmasını talep etmiştir;
ancak Yahoo ABD Anayasası’nı dayanak göstererek bu talebi reddetmiştir. Irkçı
yaklaşımlar sebebiyle Fransa’da bu sitelerin cezaî sorumluluğu da bulunmaktadır. Ancak
ABD’de cezaî sorumluluk söz konusu olmayıp ABD Anayasası’nın 1. değişikliğine göre
ifade hürriyeti kapsamında korunmaktadır. Kararda Yahoo’dan yalnızca Fransa’da söz
konusu müzayede sitelerine erişimin filtrelenmesi istenmiştir. Ancak Yahoo tüm içeriği
kaldırmıştır. Kararda site tartışmasız bir şekilde Fransa’ya yönelmiştir. Yahoo’nun tüm
içeriği kaldırması ABD’de ifade hürriyeti kapsamında tartışılmıştır. Bu sebeple yazara
göre internet ortamında tedbirler daha ölçülüdür: BUREAU/WATT, s. 566-567;
SVANTESSON, Private International Law, s. 83-85.
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D. Menşe Ülke Kuralı
08.06.2000 tarihli E- Ticaret Direktifi957’nin 3. maddesindeki iç pazar klozunun
bir kanunlar ihtilâfı kuralı olup olmadığı AB kapsamında tartışılmıştır958. Anılan
maddeye göre, “her üye devlet, kendi ülkesinde yerleşik (kurulmuş ya da merkezi
bulunan) bir hizmet sunucunun sunduğu bilgi toplumu hizmetlerinin söz konusu üye
devlette koordine alanlar kapsamına giren ulusal hükümlere uymasını temin eder. Ayrıca
üye devletler, koordine alanlar kapsamına giren nedenlerle bir başka üye devletten bilgi
toplumu hizmetlerinin sunulmasını kısıtlayamazlar.”
Söz konusu kuralın uygulanacak hukuk hakkında yeknesak bir kural olup
olmadığı tartışılmıştır. Ancak genel kanaate göre bu kural, bir kanunlar ihtilâfı kuralı
değildir959. Nitekim özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlığa en makul çözümü sunan
kanunlar ihtilâfı kuralları, ortak pazarda hizmetlerin serbest dolaşımını gaye edinen kamu
menfaatine960 kurban edilmemelidir961.

957

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000

on certain legal aspects of information society services, in particular electronic
commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce'), <https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0031>, (03.03. 2019).
958

BOGDAN, Michael: “Defamation on the Internet, Forum Delicti and The E-

Commerce Directive: Some Comments on the ECJ Judgment in The EDate Case”,
Yearbook of Private International Law, 2011, V. 13, s. 487-488 [E-Commerce Directive].
959

AZZI, Legicom, s. 49; LAAZOUZI, Malik: “La Clause “Marché Intérieur”, Quel

Avenir pour la Théorie Générale des Conflits de Lois, Sous la Direction de Tristan AZZI
et Olivera BOSKOVIC, Bruylant 2015, s. 205.
960

Direktifin amacı bilgi toplum hizmetlerinin serbest dolaşımını sağlamaktır.

961

BOGDAN, E-Commerce Directive, s. 488.
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III. Kuzey Amerika Perspektifi
Amerikan hukukunda kişilik haklarının ihlâlinde milletlerarası yetki, uygulanacak
hukuktan daha çok tartışılmıştır962. Eyaletler arasındaki maddî hukuk farklılıkları zarar
gördüğünü iddia eden davacının en avantajlı hukuku tercih etmesi sonucunu
doğurabilecektir. Bu sebeple zarar gören, forum shopping suretiyle en uygun maddî
hukuk hükümlerine erişebileceği mahkemede davasını ikame edecektir963.
Amerikan hukukunda da internet yoluyla kişilik haklarının ihlâli haksız fiil
sorumluluğu kapsamında ele alınmıştır964. Ancak uygulanacak hukuk konusunda
Restatement on Conflict of Laws’ın 145. bölümünde ifade edildiği üzere, “zararın
meydana geldiği yer, zarara yol açan fiilin meydana geldiği yer, ikamet, mutad mesken,
tâbiiyet, birleşme yeri, tarafların işyeri ve eğer varsa taraflar arasındaki ilişkinin merkezi
irtibatları” dikkate alınmalıdır965. Bu irtibatlar, belirli bir konuya ilişkin göreceli

962

WALDMAN,

<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=jolt>,
(02.04.2020). Uygulanacak hukuk konusunda ABD çoğunlukla kendi hukuku lehine
karar vermiştir. Bunun sebebi, Anayasal bir ilke olan ifade hürriyeti korumasıdır. Bir
diğer ifadeyle ABD mahkemeleri,

ifade hürriyeti hususunda kendi standartlarının

sağladığı

hukukları

korumayı

sağlamayan

uygulamaktan

imtina

etmişlerdir:

SVANTESSON, Private International Law, s. 256.
963

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 451.

964

WALDMAN,

<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=jolt>,
(02.04.2020); SVANTESSON, Private International Law, s. 255.
965

Restatement

(Second)

Conflict

of

Laws

Section

145,

<http://www.kentlaw.edu/perritt/conflicts/rest145.html>, (02.04.2020).
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önemlerine göre değerlendirilmelidir. Haksız fiile uygulanacak hukukun tayini için bütün
bu irtibatlar dikkate alınmalıdır.
Restatement’in 150. bölümünde ise, kitap, gazete, radyo, televizyon, filmler veya
benzer iletişim vasıtasıyla kişilik haklarının ihlâline uygulanacak hukuk hususu ele
alınmıştır. Bu durumda uygulanacak hukuk, 6. bölümde belirtilen ilkeler966 ışığında dava
ve taraflarla en sıkı ilişkili hukuktur. Bir gerçek kişi kitle iletişim araçlarıyla kişilik
haklarının ihlâle uğradığını iddia ettiğinde, en önemli ilişki çoğunlukla, ihlâle konu olan
içerik bu devlette yayımlanmışsa, bu kişinin ihlâl anında ikamet ettiği yerdir. Ancak

966

6. bölümdeki ilkeler, kural değil yaklaşım olma özelliğini haizdirler. Kurallar,

uygulandıkları zaman hâkimi hukukî sonuca götüren yapılardır. Yaklaşımlar ise, sonuca
ulaşabilmek için göz önünde bulundurulması gereken noktalara işaret etmektedirler. 6.
bölümde ele alınan bağlama ilkeleri,
“(1) Mahkeme, anayasal sınırlamalara konu olarak, bağlama konusunda kendi devletinin
kanuni direktifini izleyecektir.
(2) Böyle bir direktif bulunmayan hâlde, uygulanacak hukuk kuralının seçimine uygun
faktörlere
(a) dâhili ve milletlerarası sistemin ihtiyaçları,
(b) mahkemenin konu ile ilgili politikaları,
(c) diğer ilgili devletlerin konu ile ilgili politikaları ve o devletlerin belirli bir konunun
tayininde göreceli menfaatleri
(d) haklı beklentilerin korunması
(e) belirli bir hukuk alanının altında yatan temel politikalar,
(f) kesinlik, öngörülebilirlik ve sonucun yeknesaklığı, ve
(g) uygulanacak hukukun tespit ve uygulanmasında kolaylık” dâhildir. Açıklama ve
tercüme için bkz. GÜNGÖR, s. 29-44.
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internet ortamında onur kırıcı yayın yapan kişinin çoğunlukla anonim olması, ihlâle konu
olan içeriğin dünya çapında erişilebilirliğinin bulunması ve içeriğe erişen kişi sayısının
tespitinin güçlüğü gibi durumlar Amerikan hukukunun klasik yaklaşımı olan “en önemli
ilişki”nin tespitini engellemektedirler967.
Amerikan doktrininin başlangıç noktası “mağdurun (zarar görenin) ikametgâhı”
olmuştur968. Restatement’in 150. bölümü dikkate alınmış ve olayla, eylemle ve zarara
sebep olan davranışla en sıkı ilişkili devlet hukuku uygulanmıştır969. Nitekim zarar gören,
ikamet ettiği yerde tanınmaktadır ve bu yerde iyi bir isme sahiptir970. Gerçekten de
doğrudan zarar, zarar görenin ikametinde meydana gelmektedir971.
Ailevî sebeplerle bir eyalette ikamet eden ancak profesyonel bir faaliyeti başka bir
eyalette icra eden bir kişinin bu faaliyetine ilişkin menfaatleri zedelendiğinde zarar
görenin ikameti önemini yitirecektir972. Dolayısıyla bu tür durumlarda mağdurun en
büyük zarara maruz kaldığı devlet hukuku uygulanmalıdır973. Zarar gören bu durumda
ikamet ettiği yerin olayla zayıf irtibatlı olduğunu ispatlamalıdır. Ayrıca etki testi
aracılığıyla davanın ikamet ülkesinin dışında başka bir ülkeyle bağlantılı olduğu tespit

967

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 452.

968

SVANTESSON, Private International Law, s. 255.

969

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 452.

970

DAVIS, Philip Adam: “The Defamation of Choice-of-Law in Cyberspace:

Countering the View that the Restatement (Second) of Conflict of Laws is Inadequate to
Navigate the Borderless Reaches of the Intangible Frontier”, Fed. Comm. L. J., 2002, V.
54, I. 2, s. 346, dn. 41.
971

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 453.

972

DAVIS, s. 351.

973

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 453.
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edilmelidir. Bir diğer ifadeyle, etki testi vasıtasıyla en büyük olumsuz zararın meydana
geldiği yer tespit edilmelidir974.
Amerika’da ifade hürriyeti koruması yüksektir ve ABD yasal olarak libel
tourismle mücadele etmektedir. Bu sebeple ABD menşeli medya şirketleri, yabancı
devletlerde mülk edinmemektedirler. Dolayısıyla medya şirketlerine karşı yabancı devlet
mahkemelerinden alınan ilâmlar hakkında ABD dışında tenfiz talep edilememektedir.
2010 tarihli Speech Act975 ile ABD kendi kamu düzeni anlayışını tüm dünyaya
dayatmaktadır976.
IV. Türk Hukuku977
A. Genel Olarak
Kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğa uygulanacak hukuk MÖHUK m. 35’te
düzenlenmiştir. Madde başlığı genel olarak kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğu
düzenlemiş gibi görünse de, 35. madde, kişilik haklarının medya, internet ve diğer kitle

974

Etki testine göre, davalı, faaliyetlerinin belirli bir ülkede meydana geleceğini

öngörebilmelidir. Etki testinin failin niyetine bağlı olması mağdur açısından
öngörülemezdir. Etki testine ilişkin bir diğer husus da, zarara sebep olan içeriğin olumsuz
etkilerinin meydana geldiği yerin tespitidir. Bir diğer ifadeyle, mağdur internet ortamında
içeriğin olumsuz etkilerinin meydana geldiği yeri ispatla yükümlüdür. Mağdur, sözleşme
feshi ve işçi kaybı gibi gerçek ekonomik zararını ispatla yükümlüdür: GONZÀLEZ,
Recueil des Cours, s. 454.
975

Speech Act hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. İkinci Bölüm, § 2, I, B, 2.

976

Yazara göre ABD, kendi Anayasasını tüm dünyaya dayatmaktadır: GONZÀLEZ,

Recueil des Cours, s. 460.
977

Bu başlık altında MÖHUK m. 35 hükmünün mehazı olan LDIP m. 139 hükmü de

karşılaştırmalı olarak açıklanmaya çalışılacaktır.
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iletişim araçlarıyla ihlâllerinde sorumluluğa tatbik edilecektir978. Bir diğer ifadeyle,
kişilik haklarının tek bir açıklamayla ihlâlinde m. 35 uygulanamayacaktır979. Dolayısıyla
35. maddenin genel kapsamlı başlığı yanıltıcı mahiyettedir980. Örneğin, internet
vasıtasıyla gönderilmiş olmakla birlikte, kamuya açık olma şartını sağlamayan bir epostayla gerçekleşen kişilik hakkı ihlâlleri m. 34’deki genel haksız fiil kuralının
kapsamına girecektir.
İnternet ortamı farklı özelliklere sahip bir ortam olup, hem görsel hem işitsel hem
de yazılı medyayı kapsamaktadır981. MÖHUK, internet ve diğer kitle iletişim araçlarını
aynı madde kapsamında ele almıştır. Mülga 2675 sayılı MÖHUK’da yer verilmeyen bu
maddeye göre, özel bir e-posta vasıtasıyla kişilik haklarının ihlâli hâlinde m. 35 yerine
genel olarak haksız fiilleri düzenleyen m. 34 hükmü uygulanacaktır. Madde gerekçesine
bakıldığında, belirsiz sayıda alıcı karşısında teknik araçlarla çok yaygın bilgilendirme
yoluyla kişilik haklarının ihlâli konusunda genel haksız fiil kuralı yetersiz kalacağından
yeni kanun bu tür ihlâllere karşı özel bir kural ihdas etmiştir982.
Ancak, MÖHUK’un yürürlük tarihi olan 2007 yılından günümüze gelene kadar
internetin yapısı oldukça değişmiştir. İnternet vasıtasıyla iletişim hızlı ve kolay hâle

978

LDIP’de de aynı durum söz konusudur: OTHENIN-GIRARD, Simon: “Règlement

Rome II et LDIP: Quelques Points de Convergence et de Divergence”, Swisslex RSJ,
2009, V. 105, s. 11.
979

ÖZEL, Koç Üniversitesi, s. 225; TİRYAKİOĞLU, Koç Üniversitesi, s. 212.

980

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 328.

981

İnternetin yakınsama özelliği için bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 1, II, C.

982

“5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Madde

Gerekçeleri”,

<http://app.e-uyar.com/gerekce/index/f6e9325d-7399-43e3-a010-

b8970abca5f4>, (01.03.2020).
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gelmiştir. Günümüzde kitle iletişim araçları arasında en çok tercih edilen internettir.
İnternetteki bir materyal diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak daha kolay
yayılabilmektedir. İçerik sağlayıcı, söz konusu materyali internet ortamından kaldırmak
istediğinde dahi, fiziksel ortamda basılı bir derginin toplatılmasından farklı olarak
internet ortamının yapısından kaynaklanan güçlüklerle karşılaşabilecektir. Mehaz
LDIP’in m. 139 hükmünde internet, kitle iletişim araçları arasında zikredilmemiştir;
ancak İsviçre doktrini, internetin de herhangi bir içeriği belirsiz sayıdaki insana iletme
amacına hizmet ettiği gerekçesiyle bir medya olduğu kanaatindedir983.
Türk hukukunda kişilik haklarının medya, internet veya kitle iletişim araçları
yoluyla ihlâlinde uygulanacak hukuk, zarar görenin seçimine bırakılmıştır. Bir diğer
ifadeyle, mağdura sınırlı bir seçim hakkı tanınmıştır. Buna göre zarar gören, zarar verenin
işyeri veya mutad mesken hukukunu; zarar veren, zararın bu ülkelerde meydana

983

Jura Kantonal Mahkemesinin 12.02.2011 tarihli kararı, CC 117 / 2010, s. 4:

<https://www.swisslex.ch/fr/doc/claw/f17e1737-acf4-4560-913615e77cb432ca/search/110856373>, (30.12.2019); GILLIÉRON, s. 8; FRANCEY,
Julien: La Responsabilité Délictuelle des Fournisseurs d'Hébergement et d'Accès
Internet, AISUF - Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg
Schweiz Band, 2017, N. 371, Schulthess Juristische Medien AG, s. 56. LDIP’in 139.
maddesinin lafzında medya, basın, radyo, televizyon ve diğer kitle iletişim araçları
ifadeleri tercih edilmiş olup, internet kelimesi madde lafzında kullanılmamıştır. İnternet
vasıtasıyla herhangi bir içerik belirsiz sayıda kişiye ulaşabileceğinden İsviçre doktrini
internetin de bir medya olarak değerlendirilmesi hususunda hem fikirdir. Dolayısıyla
LDIP m. 139 hükmü, internet vasıtasıyla kişilik haklarının ihlâlinde de tatbik
edilmektedir: REYMOND, La Compétence International, s. 179-180.
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geleceğini bilecek durumda ise zarar görenin mutad meskeni hukuku veya zararın
meydana geldiği devlet hukukunu uygulanacak hukuk olarak seçebilecektir984.
B. Bağlama Noktaları
1. Zarar Görenin Mutad Meskeni Hukuku
Zarar görenin mutad meskeni hukuku, öngörülebilirlik şartı da sağlanıyorsa zarar
gören tarafından uygulanacak hukuk olarak seçilebilecektir. Öngörülebilme şartı, zarar
gören ve zarar verenin menfaatlerini dengeleme amaçlı kabul edilmiştir. Bir devletin
hukukunun zarar gören tarafından seçilebilmesi için zarar veren, eyleminin sonuçlarının
bu ülkede meydana gelebileceğini öngörebilmelidir. Zarar görene bahşedilmiş olan tek
taraflı hukuk seçimi hakkı, öngörülebilirlik şartıyla dengelenmeye çalışılmıştır.
Kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğa uygulanacak hukuka ilişkin bağlama
noktaları arasında zarar görenin mutad meskeni, kişilik haklarının kişinin özüyle ilgili
olduğu ve kişinin yerleşik olduğu toplumda korunmaya değer bir tanınmışlığı olduğu
gerekçeleriyle savunulmuştur985.
Ancak internet ortamının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, gerek
İsviçre LDIP’inde gerek MÖHUK’da, kanunların bu konuda açık olmadığı sebebiyle
öngörülebilirliğin özellikle de evrensel bir erişime olanak tanıyan internet ortamında nasıl
belirleneceği tartışma konusudur. Nitekim internet ortamındaki bir içerik, içerik
sağlayıcının iradesi olmasa dahi, dünya çapında bir etki doğurabilecek niteliktedir. Aynı

984

LDIP’de de uygulanacak hukuka ilişkin bağlama noktaları aynıdır. LDIP’in m. 139

hükmüne göre uygulanacak hukuk, mağdur tarafından zarar verenin kuruluş yeri veya
mutad meskeni hukuku veya öngörülebilirlik şartına bağlı olarak zararın meydana geldiği
devlet hukuku veya zarar görenin mutad meskeninin bulunduğu devlet hukuklarıyla
sınırlı olmak üzere seçilebilmektedir.
985

SVANTESSON, Private International Law, s. 507.
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şekilde, çoğu gazete internette çevrim içi sitelere sahip olmak suretiyle yazılı basından
daha fazla kitlelere erişebilmektedir. Yakınsama özelliği sebebiyle internet, diğer kitle
iletişim araçlarından daha etkili hâle gelmiştir. Öngörülebilirliğin internet ortamında nasıl
tespit edileceği belirsizdir. Milletlerarası yetkiye ilişkin etki testi gibi bir ölçütün
uygulanacak hukuk kapsamında da kullanılıp kullanılamayacağı gerek Türk hukukunda
gerek İsviçre hukukunda açıklığa kavuşturulmamıştır986.
Zarar görenin mutad meskeninde içeriğin erişilebilir olmadığı hâller de internet
ortamında mümkündür. Bu durumda zarar gördüğünü iddia eden kişinin mutad
meskeninde erişim söz konusu değildir ve dolayısıyla bu ülkede zarar meydana
gelmemiştir. Zarar görenin mutad meskeni aynı zamanda “zararın meydana geldiği yer”
ise uygulanma kabiliyetini haizdir. Oysaki zararın meydana geldiği yer hukuku söz
konusu hükmün (c) bendinde ayrı bir bağlama noktası olarak yer almaktadır987.
Dünya çapında tanınmış kişiler bakımından mutad meskenin belirlenmesi kolay
olmayacaktır. Nitekim bu kişiler, vergi cenneti olarak nitelendirilen İsviçre ve Monako

986

REYMOND, La Compétence International, s. 180.

987

İsviçre doktrinine göre, zarar görenin mutad meskeninde zararın meydana gelmediği

durumlarda, gerçek zararın meydana geldiği ve haksız fiilin sonuçlarına en fazla maruz
kalan devletin hukuku uygulanmalıdır. Ayrıca mağdurun mutad meskeninde zarar
meydana gelmişse bu devletin hukuku uygulanmalıdır. Çoğu olayda, mağdurun mutad
meskeni ve zarar yeri çakışmaktadır. Ancak mağdurun mutad meskeninde zarar meydana
gelmemişse, doğrudan zararın etkilerine en çok maruz kalan zarar yeri ülkesi hukuku
uygulanmalıdır: REYMOND, La Compétence International, s. 180, dn. 606; MÖHUK
m. 35’in 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde aynı bağlama noktasına yer verildiği hakkında
bkz. ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 299.
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gibi devletleri mutad mesken olarak seçebileceklerdir988. Bu tür durumlarda haksız fiile
tesadüfî bir hukuk uygulanabilecek ve yayıncı, bu hukukun ifade hürriyeti standartlarına
göre sorumlu tutulabilecektir. Bu bağlama noktası esnek olmaması sebebiyle
eleştirilmektedir989.
2. Zarar Verenin İşyeri veya Mutad Mesken Hukuku
Medya, davranışlarını kendi hukukuna göre yani, kuruluş yeri hukukunun
öngördüğü ifade hürriyeti standartlarına göre belirlemektedir. Hatta geleneksel medyada
çoğu durumda bu yer, fiil yeri ile örtüşmektedir. Ancak internet ortamında, fiil ve zarar
yerini geleneksel medyadaki gibi keskin ayrımlarla belirlemek mümkün değildir.
Geleneksel medyaya ilişkin yayım safhaları internet ortamına tatbik edilememektedir.
Shevill doktrinine göre de, tüm zararın talebi için açılan davalarda yayıncının kuruluş yeri
mahkemeleri milletlerarası yetkiyi haiz olacaktır. Dolayısıyla zarar verenin işyeri veya
mutad meskeninin haksız fiille sıkı ilişkili olduğu kabul edilmiştir.
Hem LDIP’e hem de MÖHUK’a göre, zarar gören, öngörülebilirlik şartı
aranmaksızın zarar verenin işyeri veya mutad meskeni hukukunu uygulanacak hukuk
olarak seçme imkânına sahiptir. İnternet ortamında zarar yeri birden fazla
olabileceğinden, zarar verenin işyeri veya mutad meskeni hukukunun uygulanması,
uyuşmazlığa tek bir hukukun uygulanması sonucuna hizmet edecektir. Bir başka ifadeyle,
kişilik haklarının ihlâline uygulanacak hukuk basit bir şekilde tespit edilecektir.
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SVANTESSON, Private International Law, s. 507-508; CUNIBERTI, “Von Hein

on Rome II AND Defamation”, <http://conflictoflaws.net/2010/von-hein-on-rome-ii-anddefamation/>, (03.12.2019), 19.07.2010.
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SVANTESSON, Private International Law, s. 508.
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Dolayısıyla bu hukuk, yayıncılar açısından maksimum öngörülebilirliği ve minimum
maliyeti haizdir990.
Bu durumda yayıncılar, ifade hürriyetinin en yüksek seviyede korunduğu
devletleri tercih edebileceklerdir991. Bir diğer ifadeyle yayıncılar, uygulanacak hukuku
kendileri açısından en lehe olacak şekilde belirleyebileceklerdir. Bu bağlama noktası
medyanın lehine olduğundan, yayıncı veya içerik sağlayıcı domicile shoppinge
başvurabilecek ve ifade hürriyetini daha çok koruyan ülkede iş yerini tesis
edebilecektir992.
LDIP ve MÖHUK, zarar gören tarafından sınırlı olarak seçilebilecek üç bağlama
noktasında da taraflar arası dengeyi sağlamaya çalışmıştır993. Gerçekten de yalnızca failin

990

Nitekim Roma II Tüzüğü’nde kişilik haklarına uygulanacak hukuk konusunda uzlaşma

sağlanamamasının temel sebebi, medyanın söz konusu hukukun uygulanması konusunda
ısrarcı olmasıdır: Final Report, s. 119.
991

Yahoo kararı ele alındığında, ifade hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki çatışmanın

devletler arası hukukî farklılıklara sebep olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Müzayede
siteleri ırkçı yaklaşımlara sebep olduğundan Fransa’da hem hukukî hem de cezaî
sorumluluk doğurmaktayken; ABD’de bu sitelerin ifade hürriyeti kapsamında serbestçe
faaliyetlerine devam edebilecekleri ve Fransız mahkemelerinin verdiği kararın tanınmaya
elverişli olmadığı açıktır: NAGY, s. 27. Yahoo kararında mahkeme, ABD Anayasası’nın
eski tarihli olmasının tüm dünyaya teşmil edileceği anlamına gelmediğini dile getirmiştir.
Taraflara ve zararın meydana geldiği yere bakılmaksızın ABD Anayasası’nın tatbiki
Fransız mahkemesince eleştirilmiştir. Nitekim ABD Anayasası Dünya Anayasası
değildir: GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 462.
992

Final Report, s. 122.

993

REYMOND, La Compétence International, s. 326.
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mutad meskeni veya iş yeri hukukunun bağlama noktası olarak öngörülmüş olması fail
lehine taraflar arasındaki dengeyi bozmaktadır.
3. Zararın Meydana Geldiği Devletin Hukuku
Zararın meydana geldiği devletin hukuku, hem İsviçre hukukunda hem de Türk
hukukunda öngörülebilirlik şartıyla birlikte kabul edilmiştir994. İnternet ortamında coğrafî
sınırlar önemini yitirdiğinden zarar yerinin tespiti güçtür. Gerçekten de internet ortamında
işlenen haksız fiillerde zararın birden fazla ülkede gerçekleşmesi ihtimalinde
uyuşmazlığa hangi ülkenin hukukun uygulanacağı belirtilmemiştir. Nitekim böyle bir
uygulama,

zarar

verenin

uygulanacak

hukuk

konusunda

öngörülebilirliğini

zedeleyecektir.
Zararın meydana geldiği yer hukukunun uygulanması kolaylıkla kötüye
kullanılabilecektir. Nitekim zarar gören, internetin heryerdeliğini ileri sürerek kişilik
haklarını koruyan en lehe hukuku uygulanacak hukuk olarak seçebilecektir. Ancak bu
durum

994

hakkaniyeti

sağlamayacağından

öngörülebilirlik

şartıyla birlikte kabul

Doktrinde her ne kadar MÖHUK’un m. 35(1)(a) ve (c) bentlerinin örtüştüğü savunulsa

da kanaatimizce zarar görenin mutad meskeni ve zarar yeri her zaman aynı yer
olmayacağından (a) ve (c) bentleri birbirinden farklıdır. Nitekim internet ortamında
içerik, mağdurun mutad meskeninde erişilebilir olmayabilir; dolayısıyla mağdurun mutad
meskeninde zararın meydana gelmediğini söyleyebilmek mümkündür.
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edilmiştir995. Nitekim öngörülebilirlik şartının internet ortamında nasıl tespit edileceği
konusunda kanunda ve kanun gerekçesinde yol gösterici bir ifade bulunmamaktadır996.
Uygulanacak hukukun tespitine ilişkin bir davada997, davacı Albert Tanneur
Institut Sàrl şirketi, Google tarafından işletilen arama motoru önerilerinde kendi
şirketinin ismini kullanan Albert Tanneur Institut Scam adlı sitenin kendisinden önce
görünmesi sebebiyle Google Inc. ve Google Switzerland GmbH’den zararlarının
tazminini ve içeriğin arama motorundan kaldırılmasını talep etmiştir. Söz konusu davada
İsviçre hukuku tatbik edilmiştir. Davacı şirket, İsviçre’de kurulmuş bir şirkettir998 ve
İsviçre’de birtakım potansiyel müşteri ağına sahiptir. İsviçre’deki kullanıcılar bu siteye
erişebilmekte ve birtakım kursları takip edebilmektedirler. Davacı şirket, isminin
kullanılması ve sitenin dolandırıcılık yapma amaçlı olması sebebiyle itibarının
zedelendiğini ileri sürmüştür. Söz konusu davada, ekonomik zararın İsviçre’ye
lokalizasyonu mümkündür. Öngörülebilirlik şartı kararda sağlanmaktadır. Google arama

995

İçerik sağlayıcıdan tüm dünyadaki hukuk düzenlerine uygun davranması beklenemez:

GILLIÉRON, s. 2, dn. 5; Arrêt du Tribunal cantonal du Jura du 12.02.2011 (JU),
12.02.2011, CC 117 / 2010, s. 4, <www.swisslex.com>, (18.03.2020).
996

Eğer bir internet sitesinin editörü kesin bir şekilde dünya üzerindeki herhangi bir

ülkede söz konusu sitenin erişilebilir olduğunu bilmiyorsa, söz konusu devletin
toplumunu hedeflemediği konusunda ispat yoluna gidebilecektir. Bu ülkeyle herhangi bir
bağlantının bulunmadığını ispatlaması gerekecektir: Arrêt du Tribunal cantonal du Jura
du 12.02.2011 (JU), CC 117 / 2010, s. 4, <www.swisslex.com>, (18.03.2020).
997

04.02.2011tarihli Jura Kantonu Mahkemesi tarafından verilen karar, Arrêt de la Cour

civile du 04.02.2011 en la cause Albert Tanneur Institut Sàrl contre Google (CC
117/2010), <www.swisslex.com>, (18.03.2020).
998

Karara göre davacının siège’i yani makarı İsviçredir.
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motoru hizmeti sunarken ortaya çıkan öneriler dünya çapında erişilebilirdir. Delawere,
ABD menşeli google Inc. hizmetlerini google ch (İsviçre) üzerinden İsviçre toplumuna
da

sunmaktadır.

Dolayısıyla

google.com

yalnızca

Amerikan

toplumunu

hedeflememektedir. Bu sebeple, tüm uyuşmazlığa uygulanacak hukuk, İsviçre
hukukudur. Kararı onayan üst derece mahkemesine göre, internet ortamında LDIP’in m.
139(1)(c) hükmüne göre, zarar yeri neredeyse tüm dünyadır. Zarar yeri ve mağdurun
mutad meskeni aynı ülkede ise, hâlin tüm şartları da dikkate alındığında mağdurun en
fazla zarara uğradığı ülke de burası ise, bu yer zararın temel yeri kabul edilip, bu devletin
hukuku uygulanmalıdır999.
İçerik sağlayıcının içeriğe erişimi bir ülkede sınırlayabilmesi gelişen internet
teknolojisi sayesinde mümkündür. Bu vesileyle ünlü kişilere ilişkin hakaret niteliğindeki
içerikler özellikle güçlü medya şirketlerince (a) ve (c) bendindeki öngörülebilirlik şartını
bertaraf edebilmek amacıyla kişilik hakları lehine hükümlere sahip ülkelerde erişime
kapatılabilecektir. Nitekim donanımlı medya kuruluşlarınca bu kurallar kötüye
kullanılabilecektir. İnternetin hızlı gelişimi ve hukukî kesinlik arasında bir denge
kurabilmek neredeyse imkânsızdır. Bir diğer ifadeyle, teknolojik altyapı ve somut olayın
gerçekleri değerlendirilmeksizin uygulanacak hukukun tespiti her zaman milletlerarası
özel hukuk hakkaniyetini sağlayamayabilecektir1000.

999

Kanaatimizce İsviçre hukukundaki gibi, soyut olan öngörülebilirlik kavramı belirli

kriterlerin

bir

araya

gelmesiyle

veya

farklı

teoriler

geliştirilmek

suretiyle

somutlaştırılmalıdır. Zarar görenin sosyal ilişkileri ve hangi menfaatinin zarar gördüğü
hususları dikkate alınmalıdır.
1000

Türk hukukunda MÖHUK’un 35. maddesinin uygulamasına ilişkin karar

bulunmamaktadır. Bu sebeple açıklamalar, varsayımlar üzerinden yapılmıştır.
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C. Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Uygulama Alanı
MÖHUK m. 35’in uygulanabilmesi için kitle iletişim araçlarıyla kişilik haklarının
ihlâli söz konusu olmalıdır. Mezkur maddenin tatbik edilebilmesi için ihlâl, sözleşmesel
bir ilişkiden kaynaklanmamalıdır. Buna göre, hukukî sorumluluğun kusur sorumluluğu
ya da kusursuz sorumluluğa veya her ikisine birden dayandırılıp dayandırılamayacağı,
hangi şartlarda kusursuz sorumluluk ilkesine göre sorumluluk yüklenebileceği, kusur
sorumluluğunda fiilin hukukî niteliğinin belirlenmesi ile bu tür bir fiilin sorumluluk
kaynağı olup olamayacağı, hukuka uygunluk sebepleri, zararın kapsamı, failin maddî
ve/veya manevî zararlardan sorumlu tutulup tutulamayacağı, maddî zararın mahrum
kalınan kâr ile dolaylı zararları kapsayıp kapsamadığı, illiyet bağına ilişkin meseleler,
haksız fiil sorumluluğu için failin kastının ya da ihmâlinin bulunması gerekliliği ve haksız
fiil ehliyetine ilişkin değerlendirmeler haksız fiil statüsü kapsamındadır1001.
Sorumluluktan doğan taleplere ilişkin meselelere de söz konusu kural tatbik
edilecektir1002. Tazminat talebine hakkı olanların tespiti, mirasçıların tazminat talebinde
bulunup bulunamayacağı1003, tazminat borçlularının belirlenmesi, tazminat türü ve
miktarının belirlenmesi gibi meseleler uygulanacak hukuk kapsamındadır1004.

1001

ESENYEL HANAZ, s. 411; TURHAN, İka Yeri, s. 248-263.

1002

TURHAN, İka Yeri, s. 264.

1003

Mirası idare eden hukuk ve haksız fiillere uygulanacak hukuk bu belirlemede

yarışmaya girebilmektedir. Mağdurun ölümünden sonra devam eden tazminat davası
açma hakkından kimlerin “mirasçı” sıfatıyla istifade edebileceği miras statüsüne tâbi
olmalıdır: TURHAN, İka Yeri, s. 270-271.
1004

TURHAN, İka Yeri, s. 264-295.
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MÖHUK m. 35’de öngörülen bağlama noktaları, kişisel verilerin işlenmesi veya
kişisel veriler hakkında bilgi edinme hakkının sınırlandırılması suretiyle kişilik haklarının
ihlâllerinde de uygulama alanı bulacaklardır1005.
D. Cevap Hakkı
Anayasa m. 32 hükmüne göre cevap hakkı, “ancak kişilerin haysiyet ve
şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması
hallerinde” tanınmaktadır. Cevap hakkı, kişinin kendi hakkındaki saldırgan yayınlara
karşı aynı yayın organıyla açıklama yapma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkı olarak
nitelendirilmektedir1006.
MÖHUK m. 35(2) hükmüne göre, “kişilik haklarının ihlâlinde cevap hakkı1007,
süreli yayınlarda, münhasıran baskının yapıldığı ya da programın yayınlandığı ülkenin
hukukuna tâbidir.” Mehaz kanun LDIP m. 139(2) hükmünde de aynı düzenleme söz
konusudur. Cevap hakkı aracılığıyla kişi, hakkındaki yanlış haberin düzeltilmesini
sağlayabilecektir1008. Bu durum, bilgi ve ifade hürriyeti açısından elzemdir.

1005
1006

LDIP m. 139(3)’de de aynı uygulama söz konusudur.
BAYKAL, Kemal Cem: “İnternet Gazetelerinde Cevap ve Düzeltme Hakkının

Kullanımında Yaşanan Sorunlar”, ASEAD, 2019, C. 6, S. 6, s. 306; APAYDIN, Cengiz:
Basın, Televizyon ve Radyo Yayınlarında Cevap ve Düzeltme Hakkı- İnternette Erişimin
Engellenmesi- Unutulma Hakkı, Ankara 2020, s. 34 vd.
1007

Madde metninde cevap hakkı olarak ele alınmıştır; ancak, cevap ve düzeltme hakkı

olarak anlaşılmalıdır: ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 115-116.
1008

SMITH/BIRD&BIRD, s. 345.
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MÖHUK m. 35’in 1. fıkrasından farklı olarak cevap hakkına ilişkin, baskının veya
programın yapıldığı yer hukukunun uygulanması kabul edilmiştir1009. Söz konusu fıkra,
yalnızca süreli yayınlara ilişkin olup, süreli yayınlar dışındaki yayınlarda maddenin 1.
fıkrası uygulanacaktır1010. Baskının yapıldığı yer veya programın yapıldığı yer
çoğunlukla fiilin işlendiği yerle örtüşmektedir.
Söz konusu maddenin 1. fıkrasında internet, kitle iletişim araçları arasında
zikredilmiştir; ancak cevap hakkına ilişkin 2. fıkrada internette cevap hakkının kullanılıp
kullanılamayacağı hususunda bir belirsizlik bulunmaktadır. MÖHUK’un 2007 tarihli
oluşu ve internetin 2007 tarihinde günümüzdeki hâlinden çok farklı olduğu göz önünde
bulundurulduğunda

kanun

koyucunun

burada

bilinçli

olarak

sessiz

kaldığı

söylenebilecektir. Kanun koyucu kasıtlı olarak interneti zikretmemiş ve fail lehine bir
duruş sergilemekten kaçınmıştır1011. Nitekim 5651 sayılı Kanunun önceki hâlinde madde
başlığı “içeriğin yayından kaldırılması ve cevap hakkı” iken 2014 tarihindeki kanun
değişikliği ile cevap hakkı yerine yeni bir başvuru yolu olan erişimin engellenmesi
düzenlenmiştir1012. 5651 sayılı Kanun’da 2014 tarihinde yapılan değişiklik ile kanun

1009

tâbi

Madde gerekçesine göre bu düzenlemeyle amaçlanan, zarar vereni bildiği bir hukuka
tutmaktır:

<http://app.e-uyar.com/gerekce/index/f6e9325d-7399-43e3-a010-

b8970abca5f4>, (20.03.2020).
1010

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 109.

1011

ESENYEL HANAZ, s. 405.

1012

İnternet ortamında cevap hakkı kullanıldığı hâlde kişilik haklarını ihlâl eden olaya

ilişkin cevap, dijital hafızada yer alacak böylelikle olay güncelliğini koruyacaktır. İnternet
ortamında cevap hakkının özel olarak düzenlenmesine gerek yoktur. İnternet ortamı açık
pazar niteliğinde olup, kişilik hakları ihlâl edilen kişi aynı şekilde cevap hakkını
kullanabilecektir. Ancak haber sitelerinin ve bazı ticarî sitelerin tirajı ve güvenilirliği daha
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koyucu, internette cevap hakkının kullanılmayacağı konusunda iradesini açıkça ortaya
koymuştur1013.
LDIP de 1987 tarihli olup, söz konusu madde de internete ilişkin cevap hakkı
konusunda sessiz kalmıştır. İsviçre hukukunda cevap hakkı, yalnızca süreli yayınlar
açısından kullanılabilmektedir1014. İsviçre doktrinine göre yalnızca günlük olarak
güncellenen bir web sitede cevap hakkının kullanılmasına müsaade edilmelidir; bir diğer
ifadeyle, ara sıra güncellenen bir sitede cevap hakkı kullanılmamalıdır1015.
İnternetin geleneksel medyayı kapsaması sonucunda çevrim içi gazeteler
faaliyetlerini internet ortamına taşımışlardır. Geleneksel medyanın maddî ve teknik
açıdan güçlü süjeleri internet ortamında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu sebeple
internet haberciliğinde zarar gören, cevap hakkını kullanabilmelidir. Nitekim
çalışmamızın ilk bölümünde açıklandığı üzere internet ortamında hyperlink ve frame
vasıtasıyla başkasına ait bir içerik yeniden paylaşılabilmektedir. Kanaatimizce, hakkında
asılsız iddialarda bulunulan kişinin cevap veya düzeltme metni hyperlink olarak asıl
metine eklenmelidir. Bu vesileyle taraflar arasındaki denge tesis edilmiş olacaktır. İhlâlin

yüksek olduğundan kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi bu pazarda güçsüz
kalabileceğinden cevap hakkı özel olarak düzenlenmelidir: STOVE, s. 10-11.
1013

İnternet ortamındaki gazeteler sürekli yenilendiğinden, bu gazetelerin süreli yayın

olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla internet ortamında cevap hakkına
yer verilmelidir. 2014 tarihli değişikliğin isabetli olmadığı hakkında bkz. BAYKAL, s.
310.
1014

CCS

m.

28(g):

<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/19070042/index.html>, (20.03.2020).
1015

GILLIÉRON, s. 9, dn. 51’den naklen.
286

yapıldığı site her tıklandığında ihlâle ilişkin cevap da hyperlink veya frame vasıtasıyla
görüntülenebilecektir.
Ancak 5651 sayılı Kanunda cevap hakkı yerine içeriğin yayından çıkarılması ve
erişimin engellenmesi tedbirleri yer almaktadır. Erişimin engellenmesi söz konusu
Kanunun 9. maddesince Sulh Ceza Hâkimliği’nden talep edilecektir. Ceza mahkemesi
Türk hukukuna göre karar verecektir1016.
E. Hukuk Seçimi
Türk hukukunda haksız fiillere ilişkin genel madde olan MÖHUK m. 34 hükmüne
göre, taraflar haksız fiilin meydana gelmesinden sonra açıkça uygulanacak hukuku
seçebilmektedirler1017. Ancak kişilik haklarının ihlâli özel olarak düzenlenmiştir. Buna
göre seçim hakkı, tek taraflı olarak belirli hukuklar arasından zarar gören tarafından
kullanılabilecektir.
Hukuk seçiminin, haksız fiilin vuku bulmasından sonra yapılmış olması
aranmaktadır1018.

Bu

sebeple

hukuk

seçimi

tatbik

kabiliyetinden

yoksun

görünmektedir1019. Nitekim kişilik haklarının ihlâlinde taraflar müzakereye çok sıcak
bakmadığından taraflara çoğunlukla hukuk seçimi imkânı verilmemiştir1020. Gerçekten de

1016

ÖZEL, Medya ve İnternet, s. 116.

1017

LDIP’in haksız fiillere ilişkin 132. maddesine göre, “taraflar haksız fiilin meydana

gelmesinden sonra mahkemenin hukukunun uygulanabilmesi hususunda anlaşabilirler.”
Hukuk seçimi imkânı sadece mahkemenin hukuku lehine tanınmıştır.
1018

Hukuk seçiminin haksız fiilin meydana gelmesinden önce de yapılabilmesi gerektiği

hakkındaki görüş için bkz. NOMER, DHH, s. 354.
1019

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 323.

1020

Final Report, s. 101.
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haksız fiil meydana gelmeden önce yapılan hukuk seçimleri, çoğu durumda muhtemel
mağdurun veya üçüncü kişilerin haklarına halel getirebilecek mahiyettedir1021.
Türk ve İsviçre hukuklarında kişilik haklarının ihlâlinde mağdura sınırlı bir seçim
hakkı tanınmıştır. Bir başka ifadeyle, tarafların kendi aralarında uygulanacak hukuku
tayin edebilmesi mümkün değildir. Bu şekilde, tarafların meşru beklentileri
dengelenmeye

çalışılmıştır.

Mağdur

tarafından

seçilebilecek

hukuklarda

dahi

öngörebilme kıstası aranmıştır. Failin öngöremediği bir hukuka göre davranışlarını
düzenlenmesi adil görülmemiş ve bunun bir sonucu olarak öngörülebilirlik şartı
aranmaksızın uygulanacak tek hukuk, failin işyeri veya mutad meskeni hukuku olarak
tayin edilmiştir.
F. En Sıkı İlişkili Hukuk
Yakınlık ilkesinin bir meyvesi olan istisna hükmü, Roma II Tüzüğü’nün m. 4(3)
hükmü, İsviçre LDIP’in m. 15 hükmü ve daha sonraki yasal düzenlemelerde yerini
almıştır1022. Türk hukukunda da sözleşmelere ve haksız fiillere uygulanacak hukuk
konusunda en sıkı ilişkili hukuka yer verilmiştir. En sıkı ilişkili hukuk istisnası, katı ve
soyut ihtilâf kurallarının meydana getireceği haksız sonuçlara karşı öngörülmüş düzeltici
bir vasıtadır1023. Nitekim bu vasıta, hukukî kesinlik ve güvenlik, öngörülebilirlik ile
hakkaniyet ve esneklik arasında makul bir denge inşa etmek isteyen hukuk düzenleri

1021

ESENYEL HANAZ, s. 556.

1022

BERLIOZ, Pierre: “La Clause d’Exception”, Quel Avenir pour la Théorie Générale

des Conflits de Lois, Sous la Direction de Tristan AZZI et Olivera BOSKOVIC,
Bruylant 2015, s. 189.
1023

GÜNGÖR, s. 149; VISCHER, Frank: “Drafting National Legislation on Conflict

of Laws: The Swiss Experience”, Law and Contemporary Problems, 1977, V. 41, I. 2, s.
138.
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tarafından tercih edilmektedir1024. Bir diğer ifadeyle, bu tercihin yapıldığı hukuk
düzenlerinde istisna hükmü emniyet subabı görevi görmektedir1025.
Bu mekanizma, belirlenen kanunlar ihtilâfı kuralının uyuşmazlıkla en sıkı irtibatlı
devletin hukuku lehine uygulanmamasına olanak tanır ve esnekliğe hizmet eder1026.
Haksız fiillerde katı bağlama kuralları çoğu zaman hakkaniyeti sağlamaya hizmet
etmeyeceğinden istisna hükmü olarak en sıkı ilişkili hukuk kriteri modern
düzenlemelerde yerini almıştır1027. Haksız fiillere uygulanacak hukuk konusunda Roma
II Tüzüğü’nün m. 4(3) hükmünde daha sıkı ilişkili hukuk kriterine yer verilmiştir. Roma
II Tüzüğü’nün önsözünün 18. maddesine göre, “hâlin şartlarından uyuşmazlığın başka
bir devletin hukukuyla daha sıkı ilişkili olduğu açık ise, 4. maddenin 1 ve 2. fıkralarında
belirlenen hukuk yerine daha sıkı ilişkili hukuk uygulanır.” AB yasa koyucusu, katı
kanunlar ihtilâfı kurallarını en sıkı ilişkili hukuk istisnasıyla benimsemiştir. Roma II

1024

GÜNGÖR, s. 147.

1025

REYMOND, La Compétence International, s. 182.

1026

İstisna hükmüne ilişkin çeşitli eleştiriler de söz konusudur. En sıkı ilişkili hukuk

uygulaması çoğunlukla mahkemenin kendi hukukunu uygulamasına sebep olabilir:
NIELSEN, Libel Tourism, s. 397. En sıkı ilişkili hukuk öngörülebilirliği zedeleyebilir:
KUIPERS, s. 1702. Ayrıca en sıkı ilişkili hukuk hukukî kesinlik ve güvenliğin de önüne
geçebilecek mahiyettedir.
1027

En sıkı ilişkili hukuk, sözleşmelerde ve haksız fiillerde farklı niteliktedir. Haksız

fiillerde istisna hükmü niteliğinde olan en sıkı ilişkili hukuk hükmünden farklı olarak;
sözleşmelerde en sıkı ilişkili hukuk, yardımcı bağlama noktası olarak ele alınmıştır:
ESENYEL HANAZ, s. 564-565.
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Tüzüğü’ne göre, istisna hükmü yalnızca genel kuralın hakkaniyeti tesis edemeyeceği zor
olaylara mahsustur1028’ 1029 .
Mehaz kanun LDIP’in genel hükümler kısmında düzenlenen 15. maddesinde
istisna

hükmü

ele

alınmış

olup

bu

hüküm,

tüm

bağlama

kuralları

için

uygulanmaktadır1030. Düzeltici bir araç olarak düzenlenen istisna hükmü, uygun
mahkemede uygun hukuk ilkesine hizmet etmektedir1031. Türk hukukunda haksız fiillere
ilişkin hükümde en sıkı ilişkili hukuk istisnası düzenlenerek, mehaz kanunla uyumluluk
tesis edilmiştir.
Kişilik haklarının ihlâlinde ugulanacak hukuk, MÖHUK ve LDIP’de özel olarak
belirlenmiştir. Kanun koyucu ihlâlle en sıkı irtibatlı hukuku özel bir maddeyle belirlemiş
ve en sıkı ilişkili hukuk istisnasına yer vermemiştir. Ancak kişilik haklarının internet
ortamında ihlâli hâlinde uyuşmazlığa en sıkı ilişkili hukuku uygulamak uygun bir
yaklaşımdır. Bu hukuk da, ihtilâfın en fazla etkiye neden olduğu devletin hukukudur1032.
LDIP’de kişilik haklarının ihlâlinde ve genel olarak haksız fiillerde m. 15’deki genel

1028

GONZÀLEZ, Recueil des Cours, s. 443.

1029

Roma II Tüzüğü’nde yer alan “açıkça” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin

detaylı bilgi için bkz. BERLIOZ, s. 191 vd.
1030

Bu hükme göre, kanun tarafından belirlenen yetkili hukuk, tüm şartlar göz önünde

bulundurulduğunda, uyuşmazlığın bu hukuk ile yalnızca çok gevşek bir bağa sahip
olduğu ve başka bir hukuk ile de çok daha sıkı ilişki içinde bulunduğu açık ise, istisnaî
olarak uygulanmaz. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasına göre ise, hukuk seçiminin
yapıldığı hâllerde istisna hükmünün uygulanmayacağı ifade edilmiş ve irade muhtariyeti
üstün tutulmuştur.
1031

GÜNGÖR, s. 147.

1032

KUIPERS, s. 1702.
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istisna kuralının uygulanması belirsizdir1033. Söz konusu 15. maddenin uygulanması için
tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları gerekmektedir1034. LDIP m. 139 hükmü,
içeriğinde en uygun hukuku belirleme endişesi taşımakta olduğundan ve mağdura bu
sebeple seçim hakkı tanıdığından 15. maddeyle ilişkisini kurmak zordur1035.
İnternet gibi hızlı gelişen bir ortamı katı bağlama kurallarıyla değerlendirmek
esnekliğin önünü kapatabilecektir. İnternet ortamının teknik özellikleri ve her geçen gün
değişen yapısı somut olayın tüm şartlarının değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.
MÖHUK’un 35. maddesi uygun hukuk anlayışıyla kaleme alınmış olsa dahi, internet
ortamında zararın lokalize edilememesi ve zarar yerinin birden fazla olması sebepleriyle
söz konusu madde çoğu zaman yakınlık ilkesine hizmet edemeyecektir. İhlâlin tek bir eposta ile kitlelere ulaşmayan şekilde yapılması hâlinde uyuşmazlığın haksız fiile ilişkin
genel madde olan 34. maddeye tâbi olması sonucunda en sıkı ilişkili hukuk gündeme
gelebilecekken kitle iletişim araçlarıyla yapılan ihlâllerde böyle bir istisna hükmü dikkate
alınmayacaktır. Gerçekten de kanun koyucunun özel olarak düzenlediği haksız fiillerde
istisna hükmüne yer vermemiş olması, istisna hükmünün özel haksız fiil türlerine
uygulanmayacağı yönündeki iradeyi ortaya koymaktadır. Kanun koyucu MÖHUK’un 35.
maddesinde en uygun olarak nitelendirdiği hukuku kristalize etmiştir. Söz konusu
Kanunun 35. madde formülasyonu mağdura belirlenmiş hukuklar arasında seçim hakkı
verdiğinden, en sıkı ilişkili hukuk istisnasının maddenin güncel hâline eklenmesi
mümkün değildir. Ancak internet ortamındaki kişilik haklarının ihlâlinde en sıkı ilişkili

1033
1034

REYMOND, La Compétence International, s. 181.
TURHAN, Turgut: “İsviçre Devletler Özel Hukuku Federal Kanununda

Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk ve Türk Hukuku”, AÜHFD, 1990, V.
41, I. 1-4, s. 131-132 [İsviçre Hukuku].
1035

REYMOND, La Compétence International, s. 181.
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hukuk istisnası kanaatimizce uygulanacak hukukun birden fazla olmasının önüne
geçebilecektir. En sıkı ilişkinin belirlenmesi hususunda kesin sınırların çizilmesi, en sıkı
ilişkili hukuk anlayışının varlık sebebiyle çelişecektir1036. Kanaatimizce en sıkı ilişkili
hukuk tayin edilirken ihlâlin gerçekleştiği internet platformunun teknik yapısı, ihlâle yol
açan içeriğin dili, ihlâlle hedeflenen devlet gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Nitekim
hukuk teknolojinin gelişim hızına yetişememektedir; bu sebeple en sıkı ilişkili hukuk
istisnasının kabul edilmesi esneklik anlayışına hizmet edebilecektir. Söz konusu durum
öngörülebilirlik açısından sıkıntılar yaratabilecektir. Ancak internet ortamının evrensel
bir erişime olanak vermesi, zarar verenin çoğunlukla internetin bu evrensel erişiminden
istifade etmesinin sonuçlarına da katlanmasını gerektirecektir1037.
§ 5 YABANCI HUKUKUN UYGULANMASINI ENGELLEYEN HÂLLER
I. Kamu Düzeni1038
MÖHUK’un yabancı hukukun uygulanmasına ilişkin 2. maddesi gereğince Türk
kanunlar ihtilâfı kurallarınca belirlenen yetkili yabancı hukuk, hâkim tarafından re’sen
uygulanacaktır. Ancak bu hukuk, hâkim açısından çoğu zaman belirsizdir1039. Bu
hukukun, hâkimin hukukundan farklı olarak temel hak ve hürriyetleri ihlâl eden ilkel bir

1036

ESENYEL HANAZ, s. 569.

1037

ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 990-991.

1038

Public order, L’ordre public. Bu başlık altında yalnızca MÖHUK m. 5 kapsamındaki

yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya tatbik edilecek hükmünün Türk kamu düzenine
aykırılığı ele alınmaya çalışılacaktır. Tanıma ve tenfiz şartı olarak düzenlenen kamu
düzeni hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. İkinci Bölüm, § 2, II, D.
1039

Kanunlar ihtilâfı kurallarımızın başka bir devletin hukukunu yetkilendirmesi hâli,

nasıl doldurulacağı önceden bilinmeyen açık çek gibidir: NOMER, DHH, s. 160;
DOĞAN, s. 209.
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hukuk olabilmesi de mümkündür1040. Bu sebeple, kamu düzenine aykırılık açısından
MÖHUK m. 5 hükmü hâkim tarafından dikkate alınmalıdır1041. Söz konusu maddeye
göre, “yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu
düzenine açıkça aykırı olması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hâllerde,
Türk hukuku uygulanır.”
Nitekim devletlerin hukukî, sosyal ve politik yapıları farklı olabileceğinden1042,
mahkemeler kendi hukuk düzenlerini zedeleyecek mahiyetteki kuralları uygulamaktan
imtina edebileceklerdir1043. Kamu düzeni, yabancı hukukun uygulanmasına getirilen bir
istisna hükmüdür1044. Kamu düzeni istisnasına maruz kalan, yetkili yabancı hukuk hükmü

1040

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 74.

1041

LDIP’in 16. maddesine göre de, “yabancı hukukun tatbikinin İsviçre kamu düzenine

açıkça aykırılık oluşturacak sonuçlar doğurması hâlinde yetkili yabancı hukuk
uygulanmayacaktır.”

Ayrıntılı bilgi için bkz.

REYMOND,

La Compétence

International, s. 78.
1042

Kamu düzeni istisnasına modern hukukî düzenlemelerde yer verilmiştir: VAN

CALSTER, s. 272-273.
1043

MILLS, Alex: “The Dimensions of Public Policiy in Private International Law”, J.

Priv. Int. Law, 2008, V. 4, I. 2, s. 202.
1044

Yabancı hukukun uygulanmasının önüne geçtiği için bu duruma kamu düzeninin

menfî etkisi denmektedir: YAŞAR, Tuğçe Nimet: “Türk Mahkemelerinde Yabancı
Hukukun Uygulanması”, MHB, 2016, C. 33, S. 2, s. 97; CARTER, Peter Basil: “The
Role of Public Policy in English Private International Law”, Int'l & Comp. L. Q., 1993,
V. 42, N. 1, s. 1; NOMER, DHH, s. 158. Alman Hukukçu Savigny’e göre kamu düzeni
istisnaî bir mahiyeti haizdir. Ancak kamu düzenini bir prensip olarak kabul eden
görüşlerden de bahsedebilmek mümkündür: BERKİ, s. 23-24.
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değil hüküm sonucudur; nitekim hukuk düzenleri birbirlerinden farklı kurallar ihtiva
etmektedirler1045.
Kamu düzeni geniş, muğlak ve zaman ile mekâna bağlı olarak değişkenlik
gösteren bir kavramdır1046. Yargıtay içtihadı birleştirme kararı kamu düzeninin
çerçevesini1047 belirleme konusunda yol göstericidir1048.
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâline uygulanacak hukuk ifade hürriyeti ve
kişilik hakları arasındaki çatışmadaki tercihe göre tayin edilmektedir. Nitekim ifade
hürriyeti AY ve AİHS tarafından korunmaktadır1049. Aynı şekilde kişilik hakları da AY
ve AİHS tarafından güvence altına alınmıştır. Bu iki çatışan hak arasındaki tercih, kamu
düzeni istisnası kapsamında ele alınmaktadır. Yahoo kararında1050 internetteki Nazi

1045

De VAREILLES-SOMMIÈRES, Pascal: “L’Ordre Public”, Quel Avenir pour la

Théorie Générale des Conflits de Lois, Sous la Direction de Tristan AZZI et Olivera
BOSKOVIC, Bruylant 2015, s. 181.
1046

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 82; GÖĞER, DHH, s. 102; ÖKÇÜN,

A. Gündüz: Devletler Hususî Hukukunun Kaynakları ve Kamu Düzeni, Ankara 1967, s.
151-158; BERKİ, s. 24.
1047

Kamu düzeninin söz konusu olduğu hâller önceden sayılmak suretiyle kesin olarak

belirlenememektedir. Ancak kamu düzeninin çerçevesi ve kapsamı ana hatlarıyla
belirlenebilir: ÖKÇÜN, s. 139-140.
1048

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, 10.02.2012,

E. 2010/1, K. 2012/1, RG,

20.09.2012-28417: <www.kazanci.com>, (29.03.2020). Bkz. yuk. dn. 788.
1049

Çalışmamızın ilk bölümünde bu konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapıldığından

tekrara kaçmamak açısından bu bölümde açıklama yapılmayacaktır. Bkz. yuk. Birinci
Bölüm, § 2, I, C.
1050

Karara ilişkin açıklamalar için bkz. yuk. dn. 956.
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hatırasına ilişkin ürünlerin açık artırmayla satışı Fransa’da hem hukukî hem cezaî
sorumluluğa sebep olmaktayken; ABD’de söz konusu satış, ifade hürriyeti kapsamındadır
ve herhangi bir sorumluluğa yol açmamaktadır1051. Gerçekten de Amerika’da tarihsel
olarak kabul görmüş ifade hürriyeti üstünlüğü Anayasa tarafından güvence altına
alınmıştır.
Söz konusu çatışmaya ilişkin tercihin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi
şüphesiz kamu düzeni istisnasının uygulanmasını gerektirmez. Ancak, yetkili yabancı
hukukun uygulanması mahkemenin hukukunun temel hak ve özgürlüklerine açıkça
aykırılık oluşturduğunda kamu düzeni istisnası dikkate alınmalıdır. AİHS’nin ifade
hürriyeti ve kişilik hakları arasındaki dengesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Konuyu
bir örnekle somutlaştıracak olursak, X devletindeki diktatör, kendisine karşı kitle iletişim
araçlarıyla eleştiriyi yasaklamış ve bu eleştiri sonucunda yüklü tazminatlara
hükmedilmesine ilişkin yasalar çıkarmıştır. Bir internet gazetesinin yazarı, söz konusu
diktatör hakkında objektif sınırlar çerçevesinde gerçek açıklamalarla eleştirel bir içerik
yayınladığında, ifade hürriyetini salt diktatör lehine sınırlayan X devletinin hukuku
uygulanacak hukuk ise söz konusu kural ifade hürriyetini sınırladığı ölçüde
uygulanmamalıdır.
Kamu düzeni kapsamında ele alınması gereken bir diğer husus da, kişilik
haklarının ihlâli sonucunda hükmedilecek tazminatın türü ve miktarına ilişkindir. Zarar
veren kişiyi cezalandırmak amacıyla zararın üzerinde yüklü tazminatlara hükmedilmesi

1051

VIER, Charlotte (Coordination et Révision): L’Internet et le Droit, Actes du

Colloque Organisé par l’école Doctorale de Droit Public et de Droit Fiscal de l’Université
Paris I les 25 et 26 Septembre 2000, Paris 2001, s. 257.
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(punitive damages)1052 kamu düzeni istisnasının değerlendirilmesini gündeme
getirebilecektir1053. Türk sorumluluk hukukunda cezalandırma amaçlı bir tazminat
bulunmamaktadır1054’

1052

1055

. Özel hukuk alanında sorumluluk hukukunun işlevi, kamu

Söz konusu tazminat faili cezalandırma amacı güder. Cezalandırıcı tazminatın ABD

ve İngiltere’deki tarihsel gelişimi ve mahiyeti hakkında bkz. HOVERSTEN, Paul,
“Punishment But Not A Penalty? Punitive Damages Are Impermissible Under Foreign
Substantive Law”, Mich. L. Rev., 2018, V. 116, I. 5, s. 764-768. Cezalandırıcı tazminatla
amaçlanan

mağdurun

korunması

olmayıp,

failin

cezalandırılmasıdır:

SYMEONIDES/PERDUE/VON MEHREN, s. 282.
1053

Roma II Tüzüğü’nün önsözünün 32. maddesinde de cezalandırıcı tazminat hususu ele

alınmış ve kamu düzeni istisnasına maruz kalabileceği ifade edilmiştir: BRIGGS,
Adrian: The Conflict of Laws, 3rd ed., Oxford 2013, s. 278; VAN CALSTER, s. 273;
MILLS, Public Policy, s. 214, dn. 66.
1054

BAŞOĞLU, Başak: “Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages) Yaptırımı ve Bu

Yaptırımın Türk Hukukuna Etkilerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 15, S. 1-2, s. 629.
1055

07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı (RG, 13.12.1994, S. 22140) Rekabetin Korunması

Hakkında Kanun (RKHK)’un m. 58(2) hükmü, rekabet hukuku alanında Kıta Avrupası
hukuk sisteminin kabul etmediği üç katına kadar tazminat müessesesinin bir örneğidir.
Söz konusu hükmün rekabetin engellenmesine ilişkin MÖHUK m. 38(2) hükmündeki
sınırlama karşısındaki eleştirisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. TİRYAKİOĞLU, Koç
Üniversitesi, s. 216-218.
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hukukundan farklı olarak, zararın tazminidir1056. Hukuk düzenleri arasındaki farklılık1057
yalnız başına kamu düzenine engel oluşturmayacağından Türk hukukunun tazminata ve
sorumluluk hukukuna ilişkin temel ilkeleri çerçevesinde somut olayın şartları da göz
önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır.
II. Doğrudan Uygulanan Kurallar1058
Doğrudan uygulanan kurallar yetkili yabancı hukukun uygulanmasının
istisnalarından bir diğeridir. Bu kurallar idare hukuku ve ceza hukuku gibi kamu

1056

BAŞOĞLU, s. 629.

1057

Tazminat miktarına ilişkin olarak bazı hukuk düzenlerinde de genel kamu düzeni

hükmünden bağımsız olarak yabancı hukukun uygulanmasının sınırını oluşturan
hükümlere yer verilmiştir. Örneğin Alman hukukunda EGBGB m. 40(3) hükmüne göre,
yetkili hukuka göre talep edilen tazminat miktarı mağdurun yeterli bir şekilde tazmini için
gereken meblağın üstündeyse veya mağdurun zararını tazminden başka amaçlara hizmet
ediyorsa yabancı hukuk yerine Alman hukuku uygulanacaktır: NOMER, DHH, s. 346347.
1058

Overriding mandatory rules, Lois de police. Bu başlık altında yalnızca Türk

hukukunun doğrudan uygulanacak kuralları ele alınacaktır. Sözleşmelere uygulanacak
hukuk kapsamında ele alınmış olan üçüncü devletin doğrudan uygulanan kuralları
çalışmamız kapsamında değildir. Üçüncü devletin doğrudan uygulanan kuralları
hakkında bkz. ÖZDEMİR KOCASAKAL, Hatice: “Sözleşmelere Uygulanacak
Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti ve Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan
Kuralları”, MHB, 2010, Y. 30, S. 1-2, s. 27-88; ERKAN, Mustafa: “MÖHUK m. 31
Bağlamında Türk Hukukunda Doğrudan Uygulanan Kurallara Bakış”, GÜHFD, 2011,
C. 15, S. 2, s. 81-121.
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hukukuna ilişkin olabileceği gibi özel hukuka ilişkin kurallar da olabilecektir1059.
Devletin organizasyonunu düzenleyen veya devletin malî, ekonomik ve sosyal
politikalarını icra etmek amacıyla kaleme alınan kurallar, hukukî işlem veya
uyuşmazlığın niteliğine bakılmaksızın doğrudan uygulanmaktadır1060. Gerçekten de bu
kuralların amacı, kamu menfaatlerinin korunmasıdır1061. MÖHUK’un 6. maddesine göre,
“yetkili yabancı hukukun uygulandığı durumlarda, düzenleme amacı ve uygulama alanı
bakımından Türk hukukunun doğrudan uygulanan kurallarının kapsamına giren hâllerde
o kural uygulanır.”
Hukuk normlarının düzenlenme amaçları ve uygulama alanlarından hareket
edilerek bir kuralın doğrudan uygulanan kural olup olmadığı tespit edilecektir1062. Bir
diğer ifadeyle bir hukuk kuralı, devletin malî, siyasî, sosyal ve ekonomik amaçlarını
gerçekleştirmek için çıkarılmış ise doğrudan uygulanan kural niteliğini haizdir1063. İfade
hürriyeti ve kişilik haklarına ilişkin doğrudan uygulanan kuralların varlığı konusunda
ilgili kanunların amaç ve kapsamına bakmak yol gösterici olacaktır. İnternet ortamında
alınabilecek bazı tedbirleri ve internet aracılarının sorumluluklarını düzenleyen 5651
sayılı Kanun bu kapsamda değerlendirildiğinde, özellikle de 29.07.2020 tarihli

1059

D’AVOUT, Louis: “Les Lois de Police”, Quel Avenir pour la Théorie Générale des

Conflits de Lois, Sous la Direction de Tristan AZZI et Olivera BOSKOVIC, Bruylant
2015, s. 92.
1060

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 7; DICEY& MORRIS, s. 22;

DOĞAN, s. 229; NOMER, DHH, s. 181.
1061

ERKAN, s. 84.

1062

TEKİNALP/ÇAVUŞOĞLU-UYANIK, s. 59.

1063

ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 10; NOMER, DHH, s. 182; DOĞAN,

s. 229.
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değişikliklerle devletin sosyal ağlar konusundaki politikalarının etkisi görülmektedir1064.
Örneğin, 5651 sayılı Kanunun Ek 4. maddesi hükmüne göre, “ Türkiye’den günlük
erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum, Birlik,
adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin
yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların
cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini
temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim
bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer
verir1065. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle
yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.”
5651 sayılı Kanun, içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi gibi internet
ortamında alınması gereken tedbirler konusunda sulh ceza hâkimlerini yetkilendirmiştir.
Sulh ceza hâkimleri Türk hukukuna göre karar vermektedirler. Benzer şekilde 5651 sayılı
Kanunun m. 9(10) hükmüne göre, unutulma hakkına karar verecek merci de sulh ceza
mahkemeleridir.

Tedbir

niteliğindeki

bu

düzenlemelerde

yetkinin

sulh

ceza

mahkemelerine verilmiş olması kabul edilebilir olsa da tazminat taleplerinde benzer
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5651 sayılı Kanunun amacı, “içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu

kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen
belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve
usûlleri düzenlemektir.”
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Bu düzenlemeden sonra İsveç merkezli Spotify ve Hollanda merkezli Booking.com

5651 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getireceklerini taahhüt etmişlerdir.
“Booking.com

Yeniden

Erişime

Açılacak!”:

<

https://www.milliyet.com.tr/uzmanpara/booking-com-yeniden-erisime-acilacak6329482>, (21.10.2020).
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durum söz konusu değildir. Nitekim 5651 sayılı Kanunun amaç ve kapsamını belirleyen
1. maddesinde “internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele” ifadesi yer
almaktadır. Kanunun uygulama alanı açısından değerlendirme yapıldığında sonuçları
Türkiye’de gerçekleşen yayınlar için sınırlama ya da tedbirler bakımından Türk hukuku
kurallarının doğrudan uygulanan kural olma özelliği söz konusudur. Ancak kişilik
haklarının ihlâlinde hukukî sorumluluk kapsamındaki tazminat taleplerine ilişkin Türk
hukukunda doğrudan uygulanan kural bulunmamaktadır.
Coğrafî sınırları bertaraf eden internet ortamındaki hukuka aykırı eylemlerden
doğan hukukî sorumluluğun doğrudan uygulanan kurallar bağlamında değerlendirilmesi
kanaatimizce pek elverişli değildir. İnternet gibi etkilerini tüm dünyada doğuran bir
ortamda tazminat taleplerinin Türk hukukuna tabi tutulması milletlerarası özel hukukun
menfaatlerine aykırılık teşkil edecektir. Gerçekten de doğrudan uygulanan kurallar
kanunlar ihtilâfı hukukunun aleyhine etkili olan çok güçlü silahlardandır; bu sebepledir
ki bir emredici maddî hukuk hükmüne doğrudan uygulanan kural niteliği atfedilirken
hassas davranmak gerekmektedir1066.
§ 6 DEĞERLENDİRME
Diğer iletişim türlerinden farklı olarak internet teknolojisi, televizyon ve radyo
yayını ile telefon hizmetine de olanak vermektedir. Bir diğer ifadeyle yakınsama özelliği
dolayısıyla internet, geleneksel medyayı bünyesinde barındırır hâle gelmiştir. İnternet
ortamı çalışmamızın ilk bölümünde karakterize edilmeye çalışılan özellikleri sebebiyle
geleneksel medyadan farklıdır. MÖHUK’un yürürlüğe girdiği 2007 yılından bu yana
internet teknolojisi çok fazla gelişim göstermiştir. Gelişimini hızlı gösteren bu ortamda
kuralları kristalize eden Savinyen metod, bazı somut durumlarda hakkaniyeti tesis etme
konusunda yetersiz kalabilecektir. Gerçekten de somut olayın şartlarını dikkate almayan

1066

NOMER, DHH, s. 184.
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bağlama kuralları yakınlık ilkesine hizmet etmekten uzaktır. Savinyen metodda esnekliği
sağlayan bir yöntem olan en sıkı ilişkili hukuk istisnasının MÖHUK m. 35 hükmüne
eklenmesi söz konusu maddenin güncel formülasyonunda mümkün değildir. Nitekim 35.
madde formülasyonu, mağdura belirlenmiş hukuklar arasında seçim hakkı tanımıştır.
Milletlerarası özel hukukta taraflara seçim hakkı tanınan durumlarda, tarafların iradesi
üstün tutulmuştur. Bu sebeple söz konusu maddeye en sıkı ilişkili hukuk hükmünün
eklenmesi isabetli olmayacaktır. Günden güne değişen internet ortamında somut olay
değerlendirmesi yapılmaksızın hakkaniyeti tesis etmek mümkün değildir.
İnternet ortamına ilişkin kurallar uygun genelleştirme ile kaleme alınmalıdır.
Örneğin bilgisayar ilan panolarına ilişkin bir hüküm, kaleme alındığı dönemin
teknolojisine uygunken, sosyal medyadaki ihlâller konusunda yetersiz kalabilecektir.
Sürekli değişen ve gelişen internet ortamı, geleneksel medya ile aynı kurallara tâbi
tutulmamalıdır. Kanaatimizce internet 35. maddedeki geleneksel medya vasıtalarından
farklı olarak kaleme alınmalıdır. Çünkü, internet ortamındaki bir ihlâlin etki ve sonuçları,
geleneksel medyadaki ihlâllerin sonuçlarından farklıdır. Milletlerarası işbirliğinin henüz
sağlanmadığı internet ortamındaki uyuşmazlıklarda, somut olay tüm şartlarıyla dikkate
alınmalıdır. Bu sebeple Savinyen metoddan farklı olarak internet ortamında hâkim,
uyuşmazlığa en sıkı ilişkili hukuku uygulamalıdır. Bu hukuk tespit edilirken, ihlâlin
meydana geldiği platformun teknolojik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm
irtibatlar göz önünde bulundurularak içeriğin yöneltildiği ülke ve mağdurun en çok zarara
uğradığı ülke tespit edilmeye çalışılmalıdır. Bu durum, öngörülebilirlik açısından
sakıncalı olsa da, internet ortamında kişilik haklarının ihlâline ilişkin somut durum göz
önünde bulundurulacak ve oluşturulacak yasal zemin açısından geliştirici olacaktır1067.
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Norveç hukukunda kişilik haklarının ihlâli durumunda uygulanacak hukuka ilişkin

yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. İçtihatlar ve doktrin uygulanacak hukukun tayini
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konusunda yol göstericidir. Norveç Adalet Bakanı, Profesör Giuditta CORDEROMOSS’dan sözleşmelere ve sözleşme dışı sorumluluğa uygulanacak hukuka ilişkin bir
tasarı hazırlaması talebinde bulunmuştur. 02.06.2018 tarihinde hazırlanan raporun 20.
maddesi kişilik haklarının ihlâlinde uygulanacak hukukun tayinine ilişkindir. Söz konusu
madde şu şekilde kaleme alınmıştır:
“(1)Kişilik haklarının ihlâlinden doğan sözleşme dışı borçlara haksız fiilin meydana
geldiği yer hukuku uygulanır. Şayet zarar birden fazla yerde ise, mağdurun mutad
meskeni hukuku, başka bir ülkede daha önemli zarar gerçekleşmedikçe veya gerçekleşme
ihtimali bulunmadığı sürece, uygulanacaktır.
(2) Fail iki durumda fiil yerinin uygulanmasını talep edebilecektir:
a. Fail 1. fıkrada belirlenen hukuka göre dava konusu ifadenin zarara yol açacağını
bilemiyorsa veya ifadenin bu hukuka göre “haksız” olduğunu bilemiyorsa, veya,
b. Fail, ifadenin 1. fıkrada belirlenen ülkede erişimini engelleme hususunda kendisinden
makul bir şekilde beklenen çabayı göstermişse.
(3) Somut olayın tüm şartlarından haksız fiilin açıkça 1 ve 2. fıkrada belirlenen
hukuklardan farklı bir hukukla daha sıkı ilişkili olması hâlinde, bu hukuk uygulanır.
Açıkça daha sıkı ilişkili hukukun belirlenmesinde tarafların müşterek mutad meskene
sahip olması veya bu kişilerin haksız fiilden önce aralarında haksız fiille de ilgili mevcut
ilişkinin bulunması halleri dikkate alınabilir.”
İlk fıkranın birinci cümlesi Roma II Tüzüğü’nün 4. maddesi ile uyumlu iken, ikinci cümle
“menfaatler merkezi” teorisine dayanmaktadır. Nitekim menfaatler merkezi çoğunlukla
mağdurun mutad meskeni ile örtüşmektedir. İkinci paragraf ile İsviçre hukukundaki
öngörülebilirlik tesis edilmeye çalışılmıştır. Nitekim jeolokalizasyon teknolojisi ile
içeriğin erişimi bazı ülkelerde sınırlandırılabilmektedir. Bu paragraf, her iki taraf
açısından da adil ve dengelidir. Son paragrafta da esnekliği sağlayabilmek için istisna
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hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu maddede mağdurun mutad meskeni, zarar yerine
ilişkin bir karine olarak kabul edilmiştir. Söz konusu hükmün formüle edilmiş en ideal
hüküm olduğu hususunda bkz. NIELSEN, Peter Arnt: “Choice of Law for Defamation,
Privacy Rights and Freedom of Speech”, Oslo Law Review, 2019, V.6, N. 1, s. 41
[Defamation].
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İNTERNET ARACILARI (TABLO-1)

İnternet Kullanıcısı
(İçerik Sağlayıcı)
- İnternetteki bir yayının içeriğini
hazırlayan kişidir.
- İçeriğin internet ortamında yayınlanması, mevcut bir içeriği değiştirme, düzenleme ve yeniden yayınlama suretiyle de gerçekleşebilmektedir.

İnternet Servis Sağlayıcı (İSS)

- Kişilerin internete bağlanmalarını temin eder. TRNet, TTNET, Türksat gibi.
- İSS çoğu zaman internet erişim sağlayıcı kavramına karşılık gelmektedir.
Ancak, İSS’den farklı olarak erişim
sağlayıcı başkalarına ait bilgileri sunucularında depolamamaktadır.
İnternet Erişim Sağlayıcı
- Bilgiler, erişim sağlayıcıların
bilgisayarlarından saniyelerden dahi
kısa bir sürede depo edilmeksizin
iletilmektedirler.
- Erişimin engellenmesi gibi teknik
müdahalede bulunabilirler. Smile,
KabloNet, Turkcell gibi.
Yer Sağlayıcı (Kiralayan)
- Kullanıcıya web üzerinde istediğini
paylaşabileceği bir alan sunar.
Facebook, YouTube, Twitter gibi.
Sunucu (Depo)
- Dijital bilgileri depolayarak diğer
bilgisayarlara hizmet sağlar.
- İSS’ler çoğunlukla sunucu hizmeti
de vermektedirler; sunucular da
internet
bağlantısını
tesis
edebildikleri takdirde İSS statüsüne
erişmektedirler.
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SONUÇ
“Milletlerarası Özel Hukukta Kişilik Haklarının İnternet Yoluyla İhlâlinde
Sorumluluk” başlığını taşıyan çalışmamızda, internet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde
milletlerarası yetki ve uygulanacak hukuk hususları açıklanmaya çalışılmıştır.
ABD’de üniversite araştırmacıları ve askerler arasında veri alışverişi ile
koordinasyonunu sağlamak amacıyla ortaya çıkan internet günümüzde oldukça yaygın
hâle gelmiştir. Bugün internet vasıtasıyla dünya üzerindeki sınırlar belirsiz hâle gelmiş,
bunun bir sonucu olarak da internet aracılığıyla insanlar, dünyanın öteki ucundaki
insanlarla irtibata geçebilmeye başlamışlardır. Siber alan olarak adlandırılan bu sanal
ortam, dünyanın coğrafî sınırlardan bağımsız olduğu illüzyonunu yaratmıştır. Sosyal
medyanın ortaya çıkmasıyla kişiler, geleneksel medyadaki tüketici konumlarından farklı
olarak içerik üretici konuma erişmişlerdir. Fotoğraf, video ve fikir paylaşımına olanak
veren bu ağlarda kişilik hakları kapsamındaki manevî kişisel değerlerin ihlâli oldukça
kolay hâle gelmiştir.
İnternet ortamında yürütülen işlemlerin çoğu yabancılık unsuru ihtiva ettiğinden;
milletlerarası özel hukukun temel fonksiyonları arasında yer alan, yabancılık unsuru
taşıyan ilişkilerde bireylerin korunmasını temin etme ihtiyacı gündeme gelmektedir.
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğun tayin edilebilmesi açısından,
öncelikle bu sanal ortamın geleneksel medyadan farklı özelliklerinin ele alınması
gerekmektedir. Her geçen gün gelişen internet ortamını karakterize etmek güç olsa da,
internetin çalışmamız açısından önem arz eden özellikleri çalışmamızın “İnternet ve
Kişilik Hakları” başlıklı birinci bölümünde sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda
internetin,

heryerdelik,

merkezî

kontrol

eksikliği,

yakınsama,

hareketlilik,

hipermetinsellik, erişimin doğrudanlığı, coğrafî belirleyicilerin sınırlı kullanımı ve
anonimlik, düşük eşik bilgi dağıtımı ve yaygın kullanım ile yeniden paylaşılabilirlik gibi
özelliklerinden bahsedebilmek mümkündür. İnternetin günümüzde tespit edilebilen
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özellikleri bunlardır; ancak bu özelliklere teknolojinin gelişimine bağlı olarak yenilerini
eklemek de mümkündür.
İnternet ortamındaki bir içerik coğrafî sınırlardan bağımsız olarak her yerdedir.
Belli bir coğrafî alana hasredilme amacı taşıyan kanunlar ihtilâfı kuralları, internet
ortamına uyarlanma konusunda güçlük arz etmektedirler. Gerçekten de, yeni teknolojinin
bu özelliği fizikî bir alana lokalizasyonu sağlamayı amaçlayan milletlerarası özel hukuk
kuralları açısından tespiti güç durumlara neden olabilmektedir.
İnternette kişilik haklarının ihlâlinde geleneksel medyadaki aşamalar söz konusu
değildir. Şöyle ki, bir içerik geleneksel medyadan farklı olarak saniyeler içerisinde
internet ortamına aktarılabilmektedir. Geleneksel medyadan farklı olarak internet
ortamında bilgi yayınlamak ve bilgiye ulaşmak göreceli olarak masrafsızdır. Özellikle
sosyal medya aracılığıyla bilgi yayınlamada geleneksel medyadaki gibi ruhsat ve zorunlu
lisans gibi prosedürlere gerek kalmamaktadır.
Bireyleri üretici konuma getiren internet ortamında kişilik haklarının ihlâl
edilmesi kolaylaşmıştır. Kanunî bir tanımı bulunmasa da kişilik hakkı, kişinin yaşamı,
vücudu, fiziksel ve ruhsal bütünlüğü, adı, resmi, şeref ve haysiyeti, özel hayatının gizliliği
gibi tüm değerleri üzerindeki hakkıdır. Kişilik haklarının içeriği ve düzenleme şekli
devletler arası farklılık gösterdiğinden yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkilerde
çeşitli sorunlar gündeme gelebilecektir. Kişilik haklarıyla çatışan ifade hürriyeti bir insan
hakkı olması sebebiyle demokratik hukuk devletlerinde tanınmakta ve korunmaktadır. Bu
çatışmada sistematik bir tercihi bulunmayan; bir diğer ifadeyle somut olaya göre tercihini
belirleyen Avrupa Sisteminden farklı olarak Amerikan yasal uygulamalarında ifade
hürriyeti büyük önemi haizdir.
İnternet yoluyla yapılan ihlâller çoğunlukla kişinin manevî varlıklarına yöneliktir.
TMK’da kişilik hakları kapsamına giren değerler tek tek sayılmamış ve kişisel değerler
hususunda karar verme yetkisi yargıya bırakılmıştır. Denilebilir ki kişilik hakkı kavramı
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dinamik bir kavram olup gelişen teknolojik koşullar bu hakkın içeriğine katkıda
bulunabilecektir. Mahiyeti henüz doktrin tarafından netleştirilmemiş olan “unutulma
hakkı” bu kapsamda değerlendirilebilir. Unutulma hakkı, kişiye kendisiyle ilgili bilinçli
veya bilinçsizce internet ortamına konmuş verilerin arama motorları sonuçlarından
silinmesi hakkı bahşeder. Unutulma hakkı özü itibarıyla, kişisel verilerin korunması ve
özel hayatın gizliliği ile yakın ilişkilidir. Unutulma hakkının yorumlanmasında somut bir
şekilde karşılıklı menfaatlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, kişisel
veriler ve özel hayatın gizliliği ile bilgi ve ifade hürriyeti arasında somut olaya göre
değerlendirme yapılmalıdır.
Kişilik haklarının ihlâli durumunda bir miktar paranın tazminat olarak ödenmesi
söz konusu iken, bazı hukuk düzenlerinde bunun yanı sıra tekzip ve düzeltme, mahkeme
kararının yayımlanması, özür ve cevap hakkı gibi manevî tatmine yönelik tedbirlere yer
verilmiştir.
Çalışmamızın ikinci bölümünde internet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde
milletlerarası yetki konusu açıklanmaya çalışılmıştır. Geleneksel yetki kurallarının
internet ortamına uygun olmadığını ileri süren bir görüşe göre, siber mahkemeler tesis
edilmeli ve çevrim içi uyuşmazlık çözümü yöntemiyle klasik kurallardan bağımsız bir
sistem oluşturulmalıdır. Ancak aksi görüşe göre milletlerarası yetkiye ilişkin geleneksel
kurallar internet ortamına adapte edilmelidir.
İnternet ortamının doğası gereği, somut uyuşmazlık değerlendirilmeksizin
kendiliğinden yabancılık unsurunu haiz görülmesi kanaatimizce isabetli değildir. Her
hâlde teknolojik gelişmeler de göz önünde bulundurularak, ihlâlin yapıldığı platformun
yapısı, özellikleri ve somut olayın unsurları değerlendirilmek suretiyle yabancılık
unsurunun varlığına kanaat getirilmelidir. Aksi takdirde, yan yana oturan iki insanın
internet üzerinden yazışması dahi yabancılık unsuru içerebilecektir. Milletlerarası
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yetkinin tayinine ilişkin vasıflandırma yapıldığında internet yoluyla kişilik haklarına
saldırı, çoğu hukuk düzeninde haksız fiil olarak vasıflandırılmaktadır.
İnternet ortamında gerçekleşen kişilik haklarının ihlâlinde milletlerarası yetkiye
ilişkin Avrupa Birliği perspektifi ve Kuzey Amerika perspektifi ele alınmıştır. Hukukî ve
Ticarî Konularda Mahkemelerin yetkisi ve İlâmların Tanınması ve Tenfizine İlişkin
12.12.2012 tarihli Brüksel I bis Tüzüğü’ndeki yetki kuralları ve ABAD’ın bu kuralların
yorumuna ilişkin içtihatları değerlendirilmiştir. Tüzükte yer alan bir irtibat unsuru olan
“haksız fiilin meydana geldiği yer” ifadesinin ne anlama geldiğine ilişkin Bier v. Mines
de potasse d’Alsace, Fiona Shevill and Others v. Presse Aliance SA ve eDate ile Martinez
davalarındaki açıklamalara yer verilmiştir. İnternetin ortaya çıktığı ilk yer olan ABD’de
internetle ilgili uyuşmazlıklar sıklıkla dava konusu olmuştur. Bu kapsamda ABD
hukukundaki erişilebilirlik yaklaşımı, etki testi ve değişken ölçek teorilerine yer
verilmiştir.
İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde internetin teknik özellikleri sebebiyle
geleneksel medyadaki fiil yeri ve zarar yerine ilişkin aşamalar önemini yitirmiştir. Bu
aşamalar, onur kırıcı içeriğin oluşturulması, bu içeriğin üçüncü kişilere aktarılması,
üçüncü kişilerin içerikle karşılaşması, içeriğin idrak edilmesi ve ihlâlin sonuçlarının
meydana gelmesi aşamalarıdır. Gerçekten de internet ortamında geleneksel medyadan
farklı olarak bu aşamaların kesin çizgilerle ayrılması oldukça güçtür. Bu sebeple internet
ortamında, fiil yeri ve zarar yerinin tespitine ilişkin hukuk düzenleri arasında yeknesak
uygulamalar bulunmamaktadır.
Yabancılık unsuru ihtiva eden özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde Türk
mahkemelerinin milletlerarası yetkisi özel olarak düzenlenmemişse, milletlerarası yetki
12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve yetki kuralları ihtiva
eden diğer kanunlara göre belirlenmektedir. HMK ve kişilik haklarını koruyan davalarda
yetkili mahkemeyi tayin eden TMK hükümlerince Türk mahkemelerinin milletlerarası
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yetkisi tesis edilmektedir. Bu doğrultuda ele alınması gereken irtibat unsurları davalının
yerleşim yeri, haksız fiilin işlendiği yer, zararın meydana geldiği veya gelme ihtimalinin
bulunduğu yer ve davacının yerleşim yeridir. Aşkın yetki açısından müsait bir ortam olan
internet ortamındaki kişilik hakları ihlâllerinde henüz davalı sıfatı dahi kesin olmayan kişi
açısından “davalının yerleşim yeri” oldukça isabetli bir irtibat noktasıdır. Haksız fiilin
işlendiği yer ile kastedilen, içeriğin internet ortamına yüklenmesidir. Yükleme yerine
ilişkin üç alternatiften söz edebilmek mümkündür: Yüklemeyi yapan kişinin bulunduğu
yer, içeriğin yüklendiği sunucunun bulunduğu yer ve içeriğin yüklendiği bilgisayarın
bulunduğu yer. Ancak hızla gelişen teknolojinin çoğu zaman gerisinde kalan hukukun,
sunucunun bulunduğu yer gibi teknik odaklı irtibat noktalarıyla kuralları kristalize etmesi
gelecekte riskli sonuçlar doğurmaya müsaittir. Bunun aksine depolanan içeriğin
kaldırılması gibi tedbirlere hükmedildiğinde, bu tedbirlerin icrası teknik donanıma sahip
sunucunun bulunduğu yerde kolaylıkla sağlanabilecektir.
Zarar yeri genellikle, zarara uğradığını iddia eden kişinin yerleşim yeri veya
mutad meskenidir. İnternet ortamının evrensel etki doğurduğunu ve içeriğin erişilebilir
olduğu her yerin zarar yeri olduğunu kabul eden yaklaşım kanaatimizce uygun değildir.
Zira geleneksel medyanın teknik ve malî donanıma sahip süjeleri dışında sıradan
kullanıcılar da, internet ortamında kişilik haklarının ihlâllerine sebep olabilmektedirler ve
bu kişilerin, içeriğin dağıtıldığı yer konusunda kontrol yetkileri bulunmamaktadır.
Dolayısıyla zarar yeri değerlendirmesi yapılırken, içeriğin erişilebilir olması tek başına
kriter olarak kabul edilmemeli; erişim yeri, mağdurun yerleşim yeri veya mutad meskeni
gibi diğer irtibat noktalarıyla beraber değerlendirilmelidir.
TMK m. 25/son hükmüne göre, “davacı, kişilik haklarının korunması için kendi
yerleşim yeri… mahkemesinde dava açabilir.” Davacının yerleşim yerinin hukukumuzda
tek başına bir irtibat unsuru olarak kabul edilmiş olması, sadece davacının menfaatlerine
hizmet etmekte olup, henüz davalı sıfatı dahi kesin olmayan hukuka aykırı fiili işlediği
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iddia edilen kişinin savunma haklarına halel getirebilecek mahiyettedir. Ancak söz
konusu irtibat unsurunun her zaman aşkın yetkiye sebep olacağını söylemek yanlış bir
değerlendirme olacaktır. Nitekim zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi aynı zamanda
zarar yeri ise aşkın yetkiden söz edilmemelidir. İnternet ortamında kişilik hakları
ihlâllerinde aşkın yetkinin yanında davacının mahkemeye erişim hakkının ihlâl
edilebileceğini belirtmek isteriz. İnternet ortamındaki kişilik haklarının ihlâline ilişkin
hukukî taleplerde milletlerarası yetkiye ilişkin henüz milletlerarası bir işbirliğinin tesis
edilmemiş olması, AİHS ile güvence altına alınmış hak arama hürriyetinin kısıtlanmasına
yol açacak şekilde yorumlanmamalıdır.
Kanaatimizce Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi tesis edilirken haksız
fiilin unsurları ve somut olayın şartları dikkatlice değerlendirilmelidir. Belirtmek isteriz
ki, mahkemelerin yetkisi kanunla belirlendiğinden ve forum non conveniens doktrini gibi
somut olay değerlendirmesi yapan bir mekanizmaya sahip olmadığımızdan; en azından,
zararın lokalize edilemediği internet ortamına ilişkin uyuşmazlıklarda, Türk
mahkemelerinin vereceği kararın aşkın yetki sebebiyle tenfizinin engellenebileceği
ihtimali göz ardı edilmeden yetki irtibatları yorumlanmalıdır.
Haksız fiile neden olan içeriğin dünya üzerinde internet erişiminin olduğu her
yerde erişilebilir olması sebebiyle davacının, geniş zarar yeri yelpazesini kendi lehine
kullanıp elverişli hukuk sistemini veya elverişli mahkemeleri seçmesine, yani davacının
forum shoppingi anlamına gelen libel tourisme yol açabilecektir. Lehe bir yargısal süreç
ihtimalini artırmak için iddia sahibi kendi lehine hileli hareket etme teşebbüsünde
bulunmaktadır. Söz konusu durum, ABD hukukunda anayasal bir korumaya sahip ifade
hürriyeti üzerinde soğutucu bir etki yapmaktadır.
İnternet ortamında kişilik haklarının ihlâl edilmesi sonucunda yabancı bir devlet
mahkemesinden alınan maddî veya manevî tazminata ilişkin ilâmların Türkiye’de tenfizi
talep edildiğinde, kararı veren yabancı devlet mahkemesinin aşkın yetkisi, hükmün kamu
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düzenine açıkça aykırılığı ve hükmün davalının savunma haklarına riayet edilmeksizin
verilmiş olması hususları gündeme gelebilecektir. Türkiye’de tenfizi talep edilen somut
olayda davacının, davasını o yabancı devlette açmasını haklı kılan ve Türk hukuku ile
milletlerarası özel hukuk düzenince korunan bir menfaati söz konusuysa, dava ve tarafları
ile menşe mahkeme arasında gerçek bir ilişkinin varlığı kabul edilmelidir. Ancak bu
durumda kendisine karşı tenfiz talep edilen tarafın yabancı mahkeme önünde yetki
itirazında bulunması koşulunun aranması gerekir. Nitekim HMK m. 29’da düzenlenmiş
olan dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü bunu gerektirmektedir. İnternet
ortamında davalı, çoğunlukla ikamet ettiği ülke dışında yargılanmak zorunda
kalacağından, savunma hakkına riayet edilmiş olması oldukça önem taşımaktadır.
MÖHUK m. 54(1)(ç) hükmü gereğince yapılacak incelemede kendisine karşı tenfiz talep
edilen kişinin savunma haklarına riayet edilip edilmediğinin tespiti, kararı veren
mahkemenin hukukuna göre belirlenmelidir. Ancak hâkimlerin bağımsızlığı veya taraflar
arasında ayrımcılık yapmadan iddia ve savunma hakkının kullandırılması gibi Türk usûl
hukukuna temel teşkil eden ilkelere uygun davranılmaması, yabancı usûl hukukunda bu
ilkeler kabul edilmemiş olsa dahi, böyle bir devlet mahkemesinden verilen kararın
tanınması ve tenfizi Türk kamu düzenine aykırılık teşkil edebilir. Nitekim kamu düzenine
aykırılık hususu kendisine karşı tenfiz talep edilenin itirazından bağımsız olarak
mahkemece re’sen dikkate alınmaktadır. Türk hukukunda kişilik hakları veya ifade
hürriyeti lehine sistematik bir tercih bulunmamaktadır. Yabancı mahkeme kararının
verildiği ülkede kişilik hakları veya ifade hürriyeti arasındaki ihtilâfta herhangi bir tercih
yapılmış olması hususu tek başına söz konusu hükmün Türkiye’de tenfizine engel
olmamalıdır. Revizyon yasağı da dikkate alınarak çatışan değerler arasındaki tercihten
ziyade hüküm sonucunun gerçekten de Türk kamu düzenini, yani AY ve AİHS’nin
koruması altında olan ifade hürriyetini önemli ölçüde açıkça ihlâl ettiği durumlarda söz
konusu kararın Türkiye’de tenfizi kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle reddedilmelidir.
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Çalışmamızın son bölümü internet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde
uygulanacak hukukun tayinine ilişkindir. Belirli bağlama konularını bağlama noktalarıyla
hukuk düzenlerine bağlayan lokalizasyon temelli Savinyen metod kurallarının, internet
gibi coğrafî sınırları olmayan bir ortamda tatbiki kolay olmayacaktır. AB nezdinde dahi
kişilik haklarının ifade hürriyetiyle çatışması gerekçesiyle, kişilik haklarının ihlâli
konusunda yeknesak bir düzenleme bulunmaması uygulanacak hukuk konusunda birden
çok ihtimali gündeme getirmektedir. Devletlerin lex forist yaklaşımlar sergilemesi
sebebiyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia eden kişiler, davacı lehine kurallara sahip
devlet mahkemelerinde davalarını ikame etmektedirler.
Kişilik haklarının varlığı ve kapsamı çoğu hukuk düzeninde haksız fiil statüsü
kapsamında değerlendirilmektedir. Gerçekten de, hakkın varlığı ve kapsamının şahsî
statüye, hakkın ihlâlinin haksız fiil statüsüne tabi tutulması hakkaniyetsiz sonuçlara sebep
olabilecektir. Kanunlar ihtilâfı alanında önerilen bağlama noktaları arasında ika yeri en
fazla benimsenmiş olanıdır. İka yeri kuralının uygulanması ile medya kendi merkez
hukukuna göre hareket edecek, bunun bir sonucu olarak medyanın hukukî giderleri asgari
düzeye inecek ve bu durum da ifade hürriyetinin gelişmesine hizmet edecektir. Fail,
yerleşik olduğu hukuk sistemine güvenmekte ve buna göre davranışlarını belirlemektedir;
ancak, beklenenden başka bir hukukun uygulanması bu doğal güveni yıkar. İka yeri
bağlama noktası medya tarafından kötüye kullanılabileceği gerekçesiyle eleştirilmiştir.
Nitekim medya, mutad meskenini ve merkezini ifade hürriyeti korumasının üstün olduğu
devletler arasından belirleme yoluna gidebilecektir.
İnternet ortamı için zarar yeri bağlama noktası hukukî güvenliğe hizmet
etmemektedir. Bunu temin edebilmek amacıyla zarar yerini belirlemeye yarayan somut
kriterler geliştirilmelidir. Bu kapsamda, zarar yerinin içeriğin erişilebilir olduğu devletin
hukuku, içeriğin hedeflendiği ülke hukuku, mağdurun mutad meskeni ve zarar yerinin
mahkemelerce somut olayın şartlarının analizi yapılmak suretiyle belirlenmesine ilişkin
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öneriler açıklanmaya çalışılmıştır. Erişilebilirliğe dayalı zarar yeri tayini uyuşmazlığa
birden fazla hukukun tatbik edilmesine sebep olur. Savinyen teorinin amacı uyuşmazlığı
en sıkı ilişkili olduğu hukuka göre çözüme ulaştırmak olduğu için bu durum Savinyen
teorinin mantığına aykırı olacaktır. Zarar yerinin içeriğin hedeflediği devlet ülkesi
olduğunu savunan görüşe göre, zarar yeri tek bir yer olarak belirlenecek ve uygulanacak
hukukların balkanizasyonunun önüne geçilecektir. Bu teori, her somut olayda
değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır; çünkü, internet sitesinin dili, ödemenin cinsi ve
taşıma ücreti gibi unsurlar da zarar yerinin tayininde dikkate alınmaktadır. Uygulanacak
hukukun, failin niyetine göre belirlenmesi bağlama noktasını aşırı esnek hâle getirir.
Bağlama kuralının sağladığı hukukî kesinliği ortadan kaldırır. Nitekim Savinyen metod,
davayla ve taraflarla en sıkı ilişkili hukukun uygulanmasını öngörmektedir ve bu hukukun
tayininde failin niyeti gibi objektif olmayan kriterler dikkate alınmaz.
Zarar veren içerik, etkilerini en çok mağdurun sosyal yaşamının merkezi olan
mutad meskeninde göstermektedir. Nitekim mağdur, burada tanınmaktadır ve bu sebeple,
mağdurun burada korunmaya değer menfaati bulunmaktadır. Failin ve mağdurun haksız
fiilin işlendiği sırada müşterek mutad meskenleri varsa bu hukukun uygulanması tercih
edilmiştir. İka yeri kuralından ayrılabilmek için taraflar hem müşterek millî hukuka hem
de müşterek mutad meskene sahip olmalıdırlar.
MÖHUK’un 35. maddesinde, özel bir haksız fiil türü olarak kişilik haklarının
ihlâlinde sorumluluğa uygulanacak hukuk düzenlenmiştir. Sayısı belli olmayan bir
topluluğa teknik araçlar vasıtasıyla yayım yapılması hâlinde 35. madde uygulama imkânı
bulacaktır. İnternet vasıtasıyla gönderilmiş olmakla birlikte, kamuya açık olma şartını
sağlamayan bir e-postayla gerçekleşen kişilik hakkı ihlâlleri m. 34’deki genel haksız fiil
kuralının kapsamına girecektir. MÖHUK m. 35 ve söz konusu maddenin mehazı olan
İsviçre LDIP m. 139 hükümlerine göre, zarar gören, zarar verenin işyeri veya mutad
mesken hukukunu; zarar veren, zararın bu ülkelerde meydana geleceğini bilecek durumda
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ise zarar görenin mutad meskeni hukuku veya zararın meydana geldiği devlet hukukunu
uygulanacak hukuk olarak seçebilecektir. Öngörülebilme şartı, zarar gören ve zarar
verenin menfaatlerini dengeleme amaçlı kabul edilmiştir. Öngörülebilirliğin internet
ortamında nasıl tespit edileceği Türk hukukunda da İsviçre hukukunda da belirsizdir.
En sıkı ilişkili hukuk istisnası, katı ve soyut ihtilâf kurallarının meydana getireceği
haksız sonuçlara karşı öngörülmüş düzeltici bir vasıtadır. Kanun koyucu MÖHUK’un 35.
maddesinde en uygun olarak nitelendirdiği hukuku kristalize etmiştir. Söz konusu
Kanunun 35. madde formülasyonu mağdura belirlenmiş hukuklar arasında seçim hakkı
verdiğinden, en sıkı ilişkili hukuk istisnasının maddenin güncel hâline eklenmesi
mümkün değildir.
İnternet yakınsama özelliği sebebiyle geleneksel medyayı kapsamında
barındırmaktadır. MÖHUK’un yürürlüğe girdiği 2007 yılından bu yana internet
teknolojisi çok fazla gelişim göstermiştir. Gelişimini hızlı gösteren bu ortamda kuralları
kristalize eden Savinyen metod, bazı somut durumlarda hakkaniyeti tesis etme konusunda
yetersiz kalabilecektir. İnternetin hızlı gelişimi ve hukukî kesinlik arasında bir denge
kurabilmek neredeyse imkânsızdır. Bir diğer ifadeyle, teknolojik altyapı ve somut olayın
gerçekleri değerlendirilmeksizin uygulanacak hukukun tespiti her zaman milletlerarası
özel hukuk hakkaniyetini sağlayamayabilecektir.
Kanaatimizce internet 35. maddedeki geleneksel medya vasıtalarından farklı
olarak kaleme alınmalıdır. Çünkü, internet ortamındaki bir ihlâlin etki ve sonuçları,
geleneksel medyadaki ihlâllerin sonuçlarından farklıdır. Milletlerarası işbirliğinin henüz
sağlanmadığı internet ortamındaki uyuşmazlıklarda, somut olay tüm şartlarıyla dikkate
alınmalıdır. Bu sebeple Savinyen metoddan farklı olarak internet ortamında hâkim,
uyuşmazlığa en sıkı ilişkili hukuku uygulamalıdır. Bu hukuk tespit edilirken, ihlâlin
meydana geldiği platformun teknolojik yapısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm
irtibatlar göz önünde bulundurularak içeriğin yöneltildiği ülke ve mağdurun en çok zarara
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uğradığı ülke tespit edilmeye çalışılmalıdır. Bu durum, öngörülebilirlik açısından
sakıncalı olsa da, internet ortamında kişilik haklarının ihlâline ilişkin somut durum göz
önünde bulundurulacak ve oluşturulacak yasal zemin açısından geliştirici olacaktır.
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Tekin, Esra, Milletlerarası Özel Hukukta Kişilik Haklarının İnternet Yoluyla İhlâlinde
Sorumluluk, Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rifat ERTEN, 345 s.
ÖZET
İnternetin coğrafî sınırları ortadan kaldırmış olması farklı devletlerdeki kişilerin
iletişimini kolaylaştırmanın yanı sıra, internet ortamındaki hukuka aykırı fiillerin
artmasına da zemin hazırlamıştır. Özellikle de sosyal medyanın gelişmesinin bir
sonucu olarak kişilik haklarının ihlâli yaygınlaşmıştır. Klasik medyadan farklı
özelliklere sahip internet ortamında kişilik haklarının ihlâlinde hukukî sorumluluğun
belirlenmesi amacıyla yeni hukukî düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmamızın
temelini bu ihtiyacın milletlerarası özel hukuktaki görünüm biçimleri oluşturmaktadır.
Çalışmamızda ilk olarak, çalışma konumuzla bağlantılı olarak internetin teknik yapısı
ile özellikleri, internet ortamında faaliyet gösteren internet aracıları ve ana hatlarıyla
kişilik hakları ele alınmaya çalışılmıştır.
Daha sonra, yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarında davayı görmekte
olan devletin mahkemelerinin milletlerarası yetkisi hakkında açıklamalara yer
verilmiştir. Ayrıca milletlerarası yetkiye ilişkin libel tourism ve aşkın yetki sonucunda
verilen yabancı mahkeme ilâmlarının tenfiz taleplerinin reddi gibi sorunlar da yargı
kararları ışığında incelenmiştir.
Son olarak, internet yoluyla kişilik haklarının ihlâlinde uygulanacak hukuk konusu
mukayeseli hukuk perspektifinden değerlendirilmiştir. Kişilik haklarının ihlâlinde
uygulanacak hukuku belirlemeye hizmet eden bağlama noktalarına dayanak ve
eleştirileriyle birlikte yer verilmiştir. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul
Hukuku Hakkında Kanun’un kişilik haklarının ihlâlinde sorumluluğa tatbik edilecek
olan 35. maddesindeki bağlama noktaları, internet ortamının teknik yapısı da göz
önünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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Tekin, Esra, Liability for Violations of Personality Rights via Internet in Private
International Law, PhD Thesis, Thesis Advisor: Prof. Dr. Rifat ERTEN, 345 p.
ABSTRACT
The fact that the internet has eliminated the geographical boundaries has facilitated
the communication of people in different states, as well as paving the way for the
increase of unlawful acts in the internet environment. Especially, as a result of the
development of social media, violations of personality rights have become widespread.
New legal regulations have been needed in order to determine the legal liability for
violations of personality rights in the internet environment, which has different
features from the classic media. The basis of our study is the forms of appearance of
this need in private international law.
In our study, firstly, the technical structure and characteristics of the internet, internet
intermediaries operating in the internet environment and personality rights in general
have been tried to be discussed in relation to our subject of study.
Later, explanations about the international jurisdiction of the state courts hearing the
case have been made in terms of private law disputes involving foreign element. In
addition, problems such as libel tourism related to international jurisdiction and the
rejection of enforcement requests of foreign judgements given as a result of exorbitant
jurisdiction have been examined in the light of jurisprudence.
Finally, applicable law in violation of personality rights via internet is evaluated from
the perspective of comparative law. The connecting factors that serve to determine the
applicable law in the violation of personality rights are included together with their
bases and criticism. The connecting factors in the article 35 of the Turkish Act on
Private International Law and International Civil Procedure (numbered 5718), which
will be applied to the liability for the violations of personality rights, have been tried to
be evaluated considering the technical structure of the internet environment.
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