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Giriş

„Sanat ve Ceza Hukuku“ sergisi, 2013 yılında Europa- Üniversitesi Viadrina Frankfurt’ta 
(Oder) oluşturulmuştur. Bu sergi, Dr. Dela-Madeleine Halecker’in inisiyatifine 
dayanmaktadır ve bütün kürsü ekibi tarafından gerek Almanca gerek Lehçe olarak 
hazırlanmıştır. Artık panoları, toplamda daha kolay taşınabilir Roll-Up’lar şeklinde 
İngilizce olarak da düzenledik.
Toplam 12 panonun her birinde, yazı ve görseller ile sanat özgürlüğü ve ceza 
hukukunda korunan hukuksal menfaatlerin kesişme noktalarını ele alan vakalar 
sergilenmektedir. Bu şekilde, özellikle, sanat özgürlüğünün anayasal güvenceleri ve 
sınırları ve sanat eserinin temel hukuk düzenlemeleri (yani ceza hukuku) kapsamında 
korunması hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Açıklamaların temelini, 
genelde farklı ülkelerin, eski tarihli kararlar da olmak üzere, ilgili yargı kararı örnekleri 
oluşturmaktadır. 
Sanat ve ceza hukukunun birçok ilgi çekici kesişme noktası bulunmaktadır. Nitekim 
sanat, ceza hukukunda pasif olarak “mağdur” olabileceği gibi aktif olarak “fail” de 
olabilir.
Mağdur olması, daha somut ifadelerle şu şekilde açıklanabilir: Sanat, zarar 
gördüğünde, çalındığında, sahtecilik yapıldığında ya da sansür uygulandığında, zarar 
gören olur. Burada hemen ilginç ve henüz sorgulanmamış ve hukuken hiç de kolay 
çözümlenemeyen sorunlar ortaya çıkmaktadır: Örneğin, Alman ceza hukukunda sanat 
sahteciliği şeklinde bir suç türü bulunmamaktadır; çoğu zaman satılmayan sanat 
eserlerinin satış piyasasının oluşması ve bu anlamda sanat hırsızlığı veya yağması 
suçlarının işlenmesi; maliklerin (ve sigortalarının), beklendiği üzere (çalınıp satılan 
eserleri) gizlice (geri) satın alma çabaları sayesinde cazip hale gelir – yani bunlar da 
yataklık veya suç eşyasını satın alma suçlarını mı oluşturur? Ayrıca bu konuda en 
tuhaf failler karşımıza çıkar, yani “sıradan” suçlular değildir bunlar: Örneğin, müzelere 
tuz ruhu ile gizlice sızan çılgın “sanat katilleri” (bunlar sonsuza dek hapsedilebilir mi?) 
veya büyük ustaların sahteleri olarak lüks hayatlar “kazanan” ve deşifre olmalarından 
sonra (adeta) “popstar” gibi olan, dahiyane ressamlar da vardır. 
Buna karşın sanat, özellikle şoke ettiğinde, incittiğinde, provoke ettiğinde veya zarar 
verdiğinde fail konumundadır (daha doğru bir ifadeyle: sanatçıların elinde bir suç 
aletidir): Bir sanatçı, resimleri ile milli bayrak ya da çarmıha gerilmiş İsa sembolü gibi 
devlet veya dini semboller ile dalga geçebilir; ya da örneğin bir siyasetçiyi veya başka 
ünlü kişileri bir hiciv ile aşağılayabilir ya da bir karikatürde fizyonomi özellikleriyle, 
aşağılayıcı bir biçimde bir hayvan veya meyve olarak gösterebilir; ayrıca şiddet 
eylemleri ya da pornografik (içerikler) gösterebilir. Bunun yanı sıra, bir sanatçı, Amerikalı 
Andres Serrano’nun fotoğraf serisinde yaptığı gibi, fotoğraflar veya filmlerde tabuları 
yıkabilir, örneğin aşırı derecedeki sapıklıkları, dışkıyı ya da cesetleri gösterebilir. Son 
olarak bir sanatçı, tiyatroda hayvanları kesebilir ya da sahnede cinsel eylemlerde 
bulunabilir, örneğin bir zamanlar “Viyanalı Eylemci”nin yaptığı gibi. (Sanatçı), sanatı, 
bir zamanlar İmparatorluk Mahkemesinin (RGSt 24, 365 [367]) yaptığı gibi, “güzel 
olan bakımından ilgisiz bir sevinç”e indirgemez, tam aksine “angaje bir sanat” 
yaratırsa, sürekli ceza hukuku normlarını ihlal etme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. 
Başka bir ifadeyle somut olarak sanatıyla “sanatsal eğilimi bulunan” (özellikle “tanrıya 
küfretme”, devleti tahkir etme, Anayasaya aykırı örgütlerin işaretlerini kullanma, halkı 
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kışkırtma, şiddeti yüceltme, pornografi, hayvanlara eziyet, mala zarar verme suçları 
gibi) suçlar ile karşı karşıya kalır. Resim sanatı, gösteri sanatı, şiir veya ses sanatı 
olsun, sanatın bütün dalları bakımından öncelikle sanat özgürlüğü sorusu gündeme 
gelir. Anayasa m. 5/3 uyarınca “Sanat ve bilim, araştırma ve eğitim özgürdür.” – ve bu 
düzenleme sanat bakımından hiçbir sınırlamadan bahsetmemektedir. Bunun mutlak 
olarak anlaşılamayacağı açıktır. Çünkü aksi takdirde sadece fütürist bir sanatçı, ana 
caddede oturarak (iş) trafiğini rahatça çizebilme hakkını talep etmekle kalmaz, aynı 
zamanda her ressam, fırça ve tuval çalma, (erotik) fotoğrafçısı, herkesi (erkek ve 
kadını!) model durmaya zorlama veya tiyatro rejisörü, her akşam sahnede gerçek 
bir cinayet sahnelemeyi de talep edebilirdi. Ancak tam tersinin kabul edilmesi, yani, 
örneğin 1930 yılında İmparatorluk Mahkemesinin - Weimar İmparatorluk Anayasası m. 
142’nin, Anayasa m. 5/3 c. 1’in lafzıyla neredeyse aynı olmasına rağmen - “bir sanatçı 
dahi”, “diğer kültürel faaliyetleri yasal olarak güvence altına alan sınırlama tedbirlerinin” 
– mesela Ceza Kanunu’nun - tesis ettikleri “sınırları aşamaz” yaklaşımının (RGSt 64, 
121 [128] – Gaz Maskeli İsa), günümüzde kabul edilmesi maskaralık olurdu. Çünkü 
bu durumda sanat özgürlüğü postulatı (doğrudan bağlayıcılığı bulunmayan) salt bir 
ifadeden ibaret olurdu. – Peki, o halde sanat özgürlüğünün sınırı nerededir? Hangi 
aşama itibariyle, hakaret, hayvanlara eziyet, tanrıyı tahkir etme, pornografi sebebiyle 
cezalandırılabilirlik kabul edilmelidir? Henüz izin verilenin, kabul edilebilir olanın sınırı 
nerededir? 

“Sanat ve Ceza Hukuku” sergimizin panoları bu tür konulara adanmıştır. Sergi, bu 
soruların yanıtlarını vermeye çalışmaktadır.
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Gezici Serginin İstasyonları

Almanca Panolar:
Ekim 2013 Europa-Üniversitesi Viadrina Frankfurt (Oder)
Ekim 2014 Collegium Polonicum Słubice
Aralık 2015 Paris-Lodron-Üniversitesi Salzburg
Şubat 2016 Münster Westfälische Wilhelms-Üniversitesi Münster
Nisan 2016 Osnabrück Üniversitesi
Haziran 2016 Koblenz Yüksekokulu 
Haziran 2016 Augsburg Üniversitesi
Temmuz 2016 Bayreuth Üniversitesi
Ekim 2016 Würzburg Julius-Maximilians-Üniversitesi 
Kasım 2016 Hannover Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Üniversitesi 
Aralık 2016 Mainz Johannes-Gutenberg-Üniversitesi 
Ocak 2017 Bochum Ruhr-Üniversitesi 
Aralık 2017 Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Üniversitesi 
Nisan 2018 İstanbul Barosu
Nisan 2018 İstanbul Özyeğin-Üniversitesi
Nisan 2018 Köln Üniversitesi
Temmuz 2018 Bielefeld Üniversitesi
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Ekim 2018 Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander-Üniversitesi 
Kasım 2018 Konstanz Üniversitesi
Nisan 2019 Brandenburg Cottbus-Senftenberg Teknik Üniversite 
Mayıs 2019 Rothenburg ob der Tauber Mittelalterliches Kriminalmuseum 
Haziran 2019 RheinMain Wiesbaden Yüksekokulu
Eylül 2019 Nordkolleg Rendsburg
Aralık 2019 Leipzig Üniversitesi
Mart 2020 Halle-Wittenberg Martin-Luther-Üniversitesi 
Kasım 2020 Potsdam Wğitim Forumu (Bildungsforum)

 

 
Lehçe Panolar:
Ekim 2014 Collegium Polonicum Słubice
Şubat 2015 Poznań Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mart 2015 Poznań Adam-Mickiewicz-Üniversitesi 
Nisan 2015 Bydgoszcz Kazimierz-Wielki-Üniversitesi 
Mayıs 2015 Toruń Nikolaus-Kopernikus-Üniversitesi 
Eylül 2015 Białystok Üniversitesi
Ocak 2016 Olsztyn Üniversitesi Warmińsko-Mazurski 
Mayıs 2016 Gdańsk Üniversitesi
Mayıs 2017 Zielona Góra Üniversitesi
Ekim 2018 Opole Üniversitesi
Kasım 2018 Katowice Silezya Üniversitesinin Bilimsel Bilgi Merkezi ve 

Akademik Kütüphanesi ile Katowice Ekonomi Üniversitesi 
Mart 2019 Kraków Pedagogik Üniversite 
Ekim 2019 Katowice Silezya Üniversitesi 
Aralık 2019 Katowice Silezya Kütüphanesi 

İngilizce Panolar / Roll-Up’lar:
Eylül 2017 Pałac Lubostroń
Ekim 2017 Europa-Üniversitesi Viadrina Frankfurt (Oder)
Nisan 2019 Europa-Üniversitesi Viadrina Frankfurt (Oder)
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Panolar ve Roll-Up’lara İlişkin Bilgiler

Panolar
• Tahta taşıma kutusu ile birlikte 12 adet pano 
• 12 panonun toplam ağırlığı (tahta taşıma kutusu hariç): takriben 55 kg 
• Boyut/Pano: 1,50 m x 0,90 m
• Kalınlık/Pano: 2 mm
• Materyal/Pano: Alüminyum kaplamalı Alüminyum-Dilite-Bileşik-Panolar 
• Panonun üst kısmında sağda ve solda kendinden yapışkanlı 2 kanca mevcuttur 
• Yazı boyutu: 16 Pt.
• 4/0-renkli Euroskala
• Her bir panoda takriben 1.150 kelime 
• Her bir panoda boşluklar hariç takriben 7.300 karakter
• Her bir panoda boşluklar dahil takriben 8.800 karakter
• Her bir panoda takriben 190 satır

Roll-Ups
• Taşıma çantaları içerisinde 12 adet Roll-Ups 
• 12 adet Roll-Up’ların ağırlığı: takriben 42 kg
• Boyut/Roll-Up: 2,20 m x 1,00 m
• PVC 230 g/qm üzerine 4c dijital baskı, (şeffaf değil, arka tarafı beyaz)
• Baskı: 600 x 600 dpi
• Ultraviole-dayanıklı, yarı mat koruyucu laminat (çizilmez) ile kaplıdır 
• Yangın koruması sınıfı B1
• Alüminyum gövde, taşıma çantası ile birlikte 
• Yazı boyutu: 16 Pt.
• 4/0-renkli Euroskala
• Her bir panoda takriben 1.150 kelime 
• Her bir panoda boşluklar hariç takriben 7.300 karakter
• Her bir panoda boşluklar dahil takriben 8.800 karakter
• Her bir panoda takriben 190 satır
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Sergi Panolarının Sunulma Şekilleri

 

Paravanlar üzerinde (Augsburg Üniversitesi)

Özel iskeleler üzerinde (Poznań Adam-Mickiewicz-Üniversitesi)

Serginin sunulmasını, her bir düzenleyiciye bırakıyoruz. Bu sebeple, sergi 
panolarının ne kadar çeşitli takdim edilebileceğini gördüğümüzde, her seferinde 
yeniden şaşırıyoruz. Örnek olarak aşağıda sadece bazılarının görselleri yer 
almaktadır. 
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Klasik bir şekilde duvarda asılı olarak (Würzburg Julius-Maximilians-Üniversitesi)

Odada serbest askıda (Poznań Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Yaratıcılıkta sınır tanınmıyor. Sonuç olarak sunum şekli somut imkanlara 
bağlıdır. Çok kez pozitif anlamda şaşkınlığa uğradığımız oldu. Bu sayede sergi 
panoları her defasında gözümüze farklı geliyor.  
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Şövaleler üzerinde (Białystok Üniversitesi)

Roll-Up’lar halinde (Frankfurt [Oder] Europa-Üniversitesi Viadrina Frankfurt)
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Panoların Sistematiği 

Sergi tablolarının sistematik bir sıralaması bulunmaktadır:

Pano 1: Sanat ve Ceza Hukuku (Giriş Tablosu) 
Pano 2: Sanat ve Sanat Özgürlüğü
Pano 3: Sanat ve Mala Zarar Verme Pano 4: Sanat ve Hırsızlık
Pano 5: Sanat ve Sahtecilik 
Pano 6: Sanat ve Hakaret
Pano 7: Sanat ve Genel Kişilik Hakkı 
Pano 8: Sanat ve „Tanrıyı Tahkir Etme“
Pano 9: Sanat ve Devleti Tehlikeye Düşürme 
Pano 10: Sanat ve Şiddeti Yüceltme 
Pano 11: Sanat ve Pornografi
Pano 12: Sanat ve Hayvanlara Eziyet
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Sanat ve Sanat Özgürlüğü 

„Ernie“, 16.04.2005 tarihinde Dortmund Westfalen-Stadyumunda

Anayasa m. 5/3 c. 1 şu şekildedir: „Sanat ve bilim, araştırma ve eğitim özgürdür.” Bu 
kısa ve özlü bir cümle. Ancak – Anayasa, sanatın ne olduğu konusunda sessiz kalmakla 
birlikte, (sanat) özgürlüğün(ün) herhangi sınırları olup olmadığını da belirtmemektedir. 
Buna ilişkin aşağıda iki örnek yer almaktadır:

Harald Naegeli: Undine (1978) 
Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, Zürich
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“Ernie”-Vakası

ErniE olarak bilinEn Ernst WilhElm Wittig (* 1947), Doğu Vestfalya’da hızlı koşan 
bir Almandır. Tribüne çıktığında taktığı ve marka işareti olan beyzbol şapkası, çoğu 
zaman vücudunda bulunan tek tekstil parçasıdır. İlk kez 1997 yılında, tribüne koşması, 
Borussia Mönchengladbach ile Arminia Bielefeld takımları arasındaki Federal Lig 
Futbol maçının bölünmesine yol açtığında, bölgesel üstü düzeyde dikkat çekmiştir. 
ErniE, en büyük izleyici kitlesine, 2005 yılında, 76.500 izleyicinin bulunduğu Dortmund 
Vestfalya Stadyumunda, Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld takımlarının Federal 
Futbol Ligi maçında, çıplak bir şekilde stadın ortasından koştuğunda ulaşmıştır. 
ErniE kendini “etkileşim sanatçısı” olarak görür. Vücudunu sanat eseri olarak ilan 
etmiştir. Buna karşın, psikologlar onu, kişilik bozukluğu bulunan bir adam olarak 
görmektedirler, hukukçular ise fail ve rahatsızlık veren kişi olarak görürler. ErniE 
hakkında “etkileşiminin” sonucu olarak 20 halden fazla para cezaları ve para 
yaptırımlarına hükmedilmiştir. Şubat 2007 itibariyle, Bielefeld’de bulunan bir okulun 
bahçesinde çıplak (sahne) ”performansı” sebebiyle hükmedilen 5 aylık hapis cezasını 
çekmiştir. ErniE 2009 yılında, daha önceki bir yargılamada (Rheinhausen’da, kadın 
futbol oyununda kendisini giysisiz olarak saha kenarında göstermiştir) mahkeme 
karşısında pantolonunu indirdiği için, Duisburg Eyalet Mahkemesi tarafından on 
bir ay hapis cezasına çarptırılmış ve denetim süresine tabi tutularak cezanın infazı 
ertelenmiştir. 
Daha 1995 yılında Herford şehri idari bir kararla, bütün kamusal kara yolları 
ve yürüyüş yollarında ve bütün kamusal tesisler ve binalarda çıplak vücudunu 
sergilemesini yasaklamıştır. ErniE ise buna karşı, çıplak gösterilerinin sanat olduğu 
itirazında bulunmuştur. Bunun sonucu olarak da, idari kararın, sanat özgürlüğüne 
engel olduğunu ileri sürmüştür. Ancak ErniE’nin davası, Minden İdare Mahkemesi ve 
Münster Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Aksiyonlarının Anayasa 
madde 5 fıkra 3 cümle 1’deki sanat özgürlüğü kapsamına girmediklerini kabul etmiştir.
Mahkeme, gerekçe olarak özellikle, esasen neredeyse hiç anlaşılamayan sanat 
kavramı için, Federal Anayasa Mahkemesinin iki temel kararında (“Mephisto” ve 
ayrıca “Anakronik Tren” kararları) geliştirmiş olduğu, iki tanımı esas almıştır: 
“Federal Anayasa Mahkemesinin geniş olan ‘maddi’ sanat kavramına göre, sanatsal 
faaliyetin esası, sanatçının, izlenimlerini, tecrübelerini, yaşanmışlıklarını belirli bir 
şekil diliyle doğrudan doğruya yansıtan yaratıcı biçimlendirmesidir/tasarımıdır. Sezgi, 
hayal gücü ve sanat anlayışının birlikte etki ettiği sanatsal yaratma, sanatçının 
bireysel kişiliğinin “en doğrudan doğruya” yansımasıdır.” Mahkemeye göre, ErniE’nin 
salt çıplaklığı ise yaratıcı bir yansıma gücüne sahip değildir.
Münster Yüksek İdare Mahkemesi de, (sanat eseri) şeklen ve tipolojik olarak 
gözlemlendiğinde, belirli bir sanat türünün (Federal Anayasa Mahkemesi: “Boyama, 
heykel yapma, şiir yazma”) tasarım koşullarının gerçekleştirilmesini, sanat eserinin 
temeli olarak değerlendiren zıt olan şekli sanat kavramını esas alarak aynı sonuca 
ulaşmıştır: “Sadece çıplak vücudun sergilenmesi ne sokak tiyatrosunun “klasik” şeklidir 
ne de sanatsal düzenleme ya da aksiyonun (çağdaş) avantgard şeklini oluşturur.”
Ancak, sanatın bu durumda ne olduğu hala müphemdir. Anlaşılan, bu kavramın net 
bir şekilde tanımlanması mümkün değildir. Peki, bu durumda, sadece satır sonları 
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kafiyeli olduğu için, “mülteci dolandırıcıları” hakkında kışkırtıcı bir şiir de sanat mıdır? 
(Bayern Yüksek Eyalet Mahkemesi 1994 yılında bu soruyu evet ile yanıtlamıştır). Hitler 
selamının gösterilmesi, “sanatın diktatörlüğü” (gibi bir kavram) uydurularak, sanat 
olabilir mi? (Kassel Sulh Mahkemesi 2013 yılında bu soruyu evet ile yanıtlamıştır).
Her ne kadar Kurt Tucholsky’nin hiciv için “her şeyi” yapabilir sözü doğru olmasa 
da - bir şeyin sanat olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusu, sanatın, “özgürlüğün 
kızı” (Friedrich Schiller) olarak birçok şeyi yapabilme hakkı olması bakımından dahi 
önemlidir.

“Zürih-Grafiticisi”-Vakası

harald oskar naEgEli (* 1939) 1970’lerin sonunda “Zürih Grafiticisi” olarak dünya 
çapında üne kavuşmuştur. 
1977 yılı itibariyle ev cephelerinde ve duvarlar üzerinde aniden Zürih şehrinde gece 
yaptığı çizgi figürleri meydana çıkmıştır. naEgEli, her biri çok kısa sürelerde oluşan 
tahminen 400 ila 600 çizgi figürleri ile duvarları, tabii ki, boyanan alanların tek bir 
malikinin bile iznini almadan boyamıştır. İki yıl boyunca geceleri hep yollarda olmuştur 
ve polis ve grafitileri tekrar çıkarmak zorunda olan temizlik kafileleri de peşinde olmuştur. 
naEgElis kimliği belirlenememiştir; medya kendisini bir hayalet olarak yüceltmiştir. 
Vatandaşlar ve belediye yönetimi ise hiddetlenmiştir. naEgEli, “vandalizm” ve “büyük 
bir stil ile mala zarar verme” ile suçlanmıştır, aleyhine yüzlerce şikayet yapılmıştır.  
Bulan kişiye “kafa parası” olarak 3.000 İsviçre Frankı ödül vadedilmiştir. Sonuç olarak 
1979 yılında suç mahalline kaybettiği gözlülüğünü aramak için tekrar geri döndüğünde 
polis onu yakalamıştır. naEgEli, neredeyse 200 halde mala zarar vermeden 6 ay 
koşullu (yani denetim ile infazı geriye bırakılan) hapis cezasına mahkum edilmiştir.
Çok sayıda tazminat talepleri ile Almanya’ya uzaklaşmıştır. Çizimlerinden Zürih 
şehrinde neredeyse hiç eser kalmamıştır.  
naEgEli, 1981 yılında istinaf yargılamasında Zürih Yüksek Mahkemesince gıyabında 
9 ay koşulsuz hapis cezası ve 100.000 İsviçre Frankı tazminata mahkum edilmiştir. 
Ceza miktarı uluslararası boyutta ağır eleştirilerle karşılaşmıştır. İsviçre Federal 
Mahkemesi, naEgEli’nin butlan davasını reddetmiştir.  
naEgEli Şubat 1982’de cezasını çekmek üzere teslim olmaya karşı koymuş ve 
Almanya’da kalmıştır. Sonrasında Almanya Başbakanı Willy Brandt, “karanlık tarihin, 
daha çok Almanların İsviçre’ye sığındıklarını bildiği”ni hatırlatacaktır. Uluslararası bir 
tutuklama kararı verilmiştir.
naEgEli, sonuç olarak annesinin Norveç’teki memleketine seyahat etmesinden son-
ra, 27 Ağustos 1983 tarihinde Danimarka sınırında tutuklanmıştır. Schleswig Yüksek 
Eyalet Mahkemesi, cezasının infazı amacıyla kendisinin İsviçre’ye teslim edilmesini 
hukuken kabul edilebilir bulmuştur.
Buna karşı yapılan bireysel başvuru Federal Yüksek Mahkeme tarafından, yeterince 
başarı olasılığı bulunmadığından kabul edilmemiştir.
Mahkeme İsviçre yargısı gibi, naEgEli’nin grafitlerini sanat olarak sınıflandırmıştır. 
Ancak Anayasa m. 5/3 cümle 1’in, kişinin sanat icra etmesi konusunda bireysel 
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bir özgürlük hakkı tanıyıp, teminat altına aldığını belirtmiştir. Mahkemeye göre 
düzenleme, kamusal gücün, sanatsal faaliyetin içeriği, yöntemi ve eğilimine yönelik 
müdahalesine karşı korumaktadır. Sanat özgürlüğü garantisinin, sanatçıya mutlak 
olarak başkalarının mülkiyet hakkını göz ardı etme hakkı tanımadığını açıklanmıştır. 
Zira Anayasa m. 14’teki mülkiyet hakkının aynı zamanda özgürlüğü güvence 
altına aldığını; Anayasa’nın değerlendirmelerine göre kural olarak sanat özgürlüğü 
arkasında, (ikincil) bir özgürlük olmadığını belirtmiştir.  
Bu açıklamanın dayanağını Federal Yüksek Mahkemenin yukarıda belirtilen Mephisto 
kararı oluşturmaktadır. Buna göre sanat, Anayasa m. 5/3 cümle 1 uyarınca bağımsız 
ve kendi kuralları bulunan (bir temel hak olarak) çekincesizdir, ancak sınırsız bir şekilde 
güvence altına alınmamıştır. Bu da şu anlama gelir: sanat özgürlüğü garantisinin 
sınırları Ceza Kanunu gibi adi bir kanun ile belirlenemese de, bizatihi Anayasa 
tarafından belirlenir. (Mahkemeye göre), sanat özgürlüğü garantisi çerçevesinde 
Anayasa m. 14 gibi, başka bir temel hakla bulunan ve dikkate alınması gereken bir 
ihtilafın, Anayasa’nın temel değer düzenine dair ölçüt ve bu temel değer sisteminin 
birliği dikkate alınarak, Anayasa’nın yorumlanması suretiyle çözümlenmelidir. 
Kapsamlı itirazlara rağmen – Willy Brandt, Heinrich Böll, Joseph Beuys, Jean Tinguely 
ve Sarah Kirsch de (naEgEli’yi) destekleyenler arasında yer almışlardır - naEgEli 
cezasını çekmek üzere teslim olmak zorunda kalmıştır. Çok sayıda sanatçı eşliğinde 
24 Nisan 1984 tarihinde Lörrach sınır geçişinde İsviçre makamlarına teslim olmuştur; 
ancak öncesinde hızlıca sınır kulübesinin üstüne bir sprey ile grafiti yapmıştır. naEgEli, 
cezasını ağırlaştırılmış hükümlülük koşullarında çekmiştir. Resmi açıklamalara göre, 
ilk kez suç işleyenlere ayrılan infaz kurumlarında yer kalmamıştı. Bu nedenle naEgEli 
öncelikle dört ayını Winterthur’da yüksek güvenlikli bir yapıda geçirmek zorunda kalmış 
ve sonrasında Luzern’de açık bir infaz kurumuna nakledilmiştir. Bu da onu, adeta bir 
nevi şehit mertebesine çıkarmıştır ve günümüzde dahi şöhretinin bir parçasıdır. 
İsviçre, ancak 2004 yılında o anın en meşhur sanatçılarından birisini rehabilite etmiştir: 
Zürih Kantonu, naEgEli’nin Zürih döneminden geriye kalan son çizgi figürlerinden birisi 
olan ve bir beton duvara spreyle boyanan su perisi “Undine” grafitisini, 2.000 İsviçre 
Frank’ına restore ettirip muhafaza etmiştir. Sadece milliyetçi sağ parti Zürihli İsviçre 
Halk Partisi (SVP) bu durumdan rahatsızlık duymamıştır. Bir meclis açıklamasında 
naEgEli’nin eserlerini “sabıkalı bir zorbanın çocuksu el çizimleri” olarak nitelendirmiştir. 
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Edvard Eriksen: Küçük Deniz Kızı (1913)
Langelinie, Kopenhagen
Burada kafası eksiktir 1998

Mala zarar vermenin çeşitli türleri olarak görüntüye zarar verme, yok etme veya 
değiştirme (Alman Ceza Kanunu) ACK § 303 uyarınca iki yıla kadar hapis cezası 
veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Her kim bunun ötesinde kamusal yolları, 
meydanları veya tesisleri güzelleştirmeye hizmet eden kamusal alanda sergilenen, 
mezar taşlarına veya heykeller gibi nesnelere zarar verirse, bu kişi ACK § 304 uyarınca 
(bir önceki maddeye göre) bir yıl daha fazla hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bu 
bağlamda ortak/kamusal kullanıma hizmet eden kültür değerlerine zarar verilmesi 
çoğu zaman sadece kasti bir yok 
etme öfkesine dayanmamaktadır, 
çünkü bazıları son derece şüpheli 
araçlarla (işledikleri) bu suçları, siyasi 
bir iz bırakmak adına bir şans olarak 
görmektedir..

Sanat ve Mala Zarar Verme

Albrecht Dürer: İsa’ya Ağlama 
(1500) Alte Pinakothek (Eski 

Resim Müzesi), Münih
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“Kopenhagenli-Deniz Kızı”-Vakası

Kopenhangen’in sembolü olan Küçük Deniz Kızı, 1913 yılında, Danimarkalı heykeltıraş 
Edvard Eriksen’in (* 1876; † 1959) eseri olarak ortaya çıkmıştır. Bu bronz figürün 
özelliği, kafasının baş balerin Ellen Price’ın sureti olmasıdır. Figür, Kopenhagen’da, 
Langelinie sahil yolunda bulunmaktadır, ancak bu, sadece bir kopyasıdır. Orijinali, 
Eriksen’lerin sonraki nesillerinde bulunmaktadır.
Bu sanat eserinin “ıstırap hikayesi”, ACK § 303 ve 304’te basit bir şekilde ifade edilen 
hareket türlerinin gerçekleştirilmesinin, uygulamada zannedildiğinden son derece 
daha zor olduğunu çok iyi göstermektedir.
Sanat eserinin – 1964, 1984 ve 1998 yıllarında olduğu gibi - kol veya kafasının 
koparıldığı hallerde, mala zarar verme suçunun (oluşumu) bakımından sorun ortaya 
çıkmaz. Ancak bu, aksiyon sanatçısı Jørgen Nash’in, 1964 yılındaki “başını uçurma” 
ile ilgili bu suçu, “Danimarkalı turizm sektörüne” karşı bir „Happening“ (“Eylem”) olarak 
kabul ettiği durumda da geçerli midir?
Küçük Deniz Kızı’na 1973 ve 2007 yıllarında kırmızı, 1970 ve 2008 yıllarında beyaz, 
2006 yılında yeşil ve tekrar 2007 yılında koyu pembe boya sürüldüğü veya spreyle 
sıkıldığı olaylarda, mala zarar vermenin kabul edilmesi daha zordur: Boya, kalıntısız bir 
şekilde tekrar çıkarılamıyorsa, gerçek anlamda bir “zarar verme” söz konusudur. Deniz 
Kızı’nın görüntüsünün “sadece önemsiz ve geçici olmayacak şekilde değiştirilmiş” 
olduğu tespit edildiği takdirde de mala zarar verme suçunun unsurları gerçekleşmiştir. 
Eğer bir sanatsal heykelin, sanatçının amacı doğrultusunda etkili olabilmesi için, 
“güzel” olma konusunda da bir işlevi varsa, bu durumda da gerçek anlamda bir 
“zarar verme” kabul edilmelidir. Çünkü boya ile batırıldıktan sonra herhalde sanatsal 
heykelin, sanatçının amacı doğrultusunda etki ettiğinin söylenmesi güçtür.
Peki Küçük Deniz Kızı’nın görüntüsü boya ile değil, kıyafet ile değiştirilirse, bu 
durum nasıl değerlendirilecektir? Çoğu zaman, coşkulu “fanatik taraftarlar”, “kendi” 
futbol takımlarının zaferinden sonra bir kulüp forması giydiriyorlar veya en azından 
boynuna bir taraftar atkısı sarıyorlar. Kıyafetlerin, güncel siyasi sorular bakımından 
görüş beyan edilmesi amacıyla, siyası aksiyonları göstermesinin bir önemi var mıdır? 
Bu bağlamda örneğin Aralık 2004 tarihinde Brüksel’deki AB-Zirvesinde Türkiye’nin 
(Avrupa Birliği’ne) girmesi konusundaki müzakerelerle ilgili, Küçük Deniz Kızı bir burka 
ile kaplanmıştır; beyaz bir bandrolde ise „Tyrkiet i EU?“ („Türkiye AB’ye mi?“) yazısı yer 
almıştır. 2007 yılında Küçük Deniz Kızı’na Ku-Klux-Klan (örgütünün) şapkalı bir giysi 
giydirilmiştir. Ve 2009 yılında, çevre aktivistleri, Kopenhagen’daki AB-İklim-Zirvesinde 
(Küçük Deniz Kızı’na), atom enerjisinin, dünyanın küresel ısınmasına karşı savaşı 
önlendiğini hatırlatmak için koruyucu bir maske takmışlardır. Bütün bu vakalarda mala 
zarar verme suçu mu kabul edilmelidir?
Peki heykel – 2003 yılında olduğu gibi – bir bütün olarak tabanından itilerek denize 
atılırsa ne olacaktır? Bu davranış, heykel zarar görmediği takdirde, cezalandırılabilir 
mi?
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“Bohlmann”-Vakası

hans-Joachim bohlmann (* 1937; † 2009) eylemleri sanat tarihi bakımından, sonuç 
olarak değerli orijinalin sadece bir kopyası olan Küçük Deniz Kızı’na yapılan 
saldırılardan daha dramatiktir. 1977 ila 1988 yıllarında, aralarında von Dürer, 
Rembrandt ve Rubens’in tablolarının da bulunduğu, 52 önemli sanat eserine zarar 
vermiştir. Toplamda, 260 Milyon Alman Markı değerinde bir zarar meydana getirmiştir. 
bohlmann psikolojik olarak hastaydı. Korku halleri ve kontrol bunalımları, katı bir 
yetiştirme tarzının, memleketi Silezya’dan kaçışın ve neredeyse bir drenaj kuyusuna 
ölümcül bir şekilde düştüğünde annesinin yardım etmediği durumlarının biçimlendirdiği 
çocukluğuna dayandırılmıştır. 15 yaşında psikiyatrik tedaviye başlamıştır. Elektro 
şoklar ve insülin koma terapisi fayda etmemiştir. 1974 yılında stereotaktik bir beyin 
ameliyatının iyileştirmesi bekleniyordu. Ancak bu müdahale ilk kez saldırganlık 
oluşturmuştur. bohlmann ateşle oynamaya, mezarları tahrip etmeye ve kuğuları 
öldürmeye başlamıştır. Hastalığının seyri o kadar kötüleşmiştir ki, 1975 yılında erken 
emekli olmuştur. bohlmann, hayal kırıklığına uğramış ve topluma olan bütün kiniyle 
intikam almaya karar vermiştir.
Mart 1977 tarihinde Hamburg’da Paul Klees’in “Altın Balık” (isimli eserine) zarar 
verdikten sonra, bu suçu, basın haberlerine konu olmuştur. bohlmann bunu takdir olarak 
algılamıştır. Zarar vere vere bütün Almanya’yı dolaşmıştır. Suçları kendisini tatmin 
ettiğinden, ilaçlara da ihtiyacı kalmamıştır. Sonbahar 1977’de Rembrandt’ın Kassel 
Wilhelmshöhe Sarayı’nda bulunan “Yakup’un Lütfu” isimli eserine zarar verdikten 
sonra, eylemleri öncelikle son bulmuştur. bohlmann yakalanmıştır. Hamburg Eyalet 
Mahkemesi bohlmann’i tamamen kusur yeteneğine sahip olarak kabul ederek basit ve 
kamuya zararlı mala zarar vermeden, toplamda beş yıl hapis cezasına hükmetmiştir. 
bohlmann 1982 yılında cezasını tamamen çekmiştir.
bohlmann dışarıya çıkar çıkmaz inşaat makinelerine ve kulübelerine zarar vermiş ve 
anlamsızca ağaçlar kesmiştir. 1983 yılında tekrar yakalanmış ve toplamda üç yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır. 1986 yılında serbest bırakılmıştır. 
Tazminat talepleri ile karşılaşan bohlmann’da nefret duyguları yeniden uyanmış ve bu 
nedenle 1987 yılında tekrar tedaviye başlamıştır. Bu süreçte yine de gizlice asit satın 
almıştır. Sonrasında 1988 yılında izin alarak Münih’teki Eski Resim Müzesi’ne (Alte 
Pinakothek) giderek, Dürer’in üç tablosuna asitle zarar vermiştir. Zararın 100 Milyon 
Alman Markı değerinde olduğu tahmin edilmiştir. Zarar gören resimlerden birisi “İsa’ya 
Ağlama” tablosudur. bohlmann’in asit saldırısı sebebiyle tablonun yüzde 70’i tahrip 
olmuştur ve restorasyonu tam olarak 21 yıl sürmüştür. 
Münih Eyalet Mahkemesi arık bohlmann’i kusur yeteneği azalmış olarak kabul ederek 
toplamda iki yıl hapis cezasına hükmetmiş, sonrasında bir psikiyatri hastanesine 
yatırılmıştır. 
16 yıl hürriyetinden yoksun bırakıldıktan sonra, Hamburg Eyalet Mahkemesi 
bohlmann’in serbest bırakılmasına karar vermiştir. Her ne kadar hala tehlikeli 
olduğunu ve başka suçlar bakımından risk taşıdığını düşünülse de, pozitif bir 
öngörüde de bulunulamamıştır. Bununla birlikte, pahı biçilemeyecek kadar değerli 
kültür değerlerinin kamu menfaati bakımından korunması için psikiyatri hastanesinde 
ömür boyu muhafaza edilmesini de orantısız bulmuştur. Kişilere karşı başka suçlar 



22

işlemesi bohlmann’dann beklenmemekteydi. Bu nedenle özgür olma menfaatinin 
kültür değerlerinin korunması yönündeki kamu menfaatine göre daha ağır bastığı 
kabul edilmiştir. 
bohlmann Ocak 2005 tarihinde bildirim yükümlülükleri ve müze yasağı ile serbest 
bırakılmıştır. BOhlmann bir buçuk yıl sonra Amsterdam’a seyahat etmiş, orada 
Rijks Müzesi’nde, Bartholomäus van der Helst’in “Münster’de Barışın Kutlanması 
İçin Avcıların Yemeği” isimli eserinin üzerine, çakmak benzini dökerek yakmıştır. 
Amsterdam Adalet Mahkemesince (Gerechtshof) ikinci dereceli yargılamada 
BOhlmann hakkında, üç yıl hapis cezası ve Rijks Müzesi’ne ödemek üzere 17.772 
Avro tazminata hükmedilmiştir. BOhlmann Haziran 2008 tarihinde tekrar Hamburg’a 
dönebilmiştir. Burada 19.01.2009 tarihinde kansere yenik düşmüştür.
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Sanat ve Hırsızlık

Tilman Riemenschneider:
Tespih İçinde Madonna (1521/24 yılında) “Şarap 
Bahçesinde Meryem” isimli “Hac Yolculuğu 
Kiliesi” (“Wallfahrtskirche”),Volkach

Aşağıda ele alınan ve savaş sonrası dönemdeki en sansasyonel sanat hırsızlıkları 
olarak kabul edilen iki hadise arasında 41 yıl bulunmaktadır. Ancak aralarında daha 
çok uzaktan bir ortak bağlantı bulunmaktadır: Hırsızlar bu sanat eserlerine – özellikle 
değerlerine kıyasla – skandal derecesinde fiilen korumasız bir şekilde muhafaza 
edilmiş olmaları sebebiyle ele geçirebilmişlerdir.

Benvenuto Cellini: Saliera (1543) 
Viyana Sanat Tarihi Müzesi  
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“Tespih-İçinde-Madonna”-Vakası

Ağustos 1962 tarihi - Volkach Frenk Belediyesi’ndeki “Şarap Bahçesinde Meryem” isimli  
Hac Yolculuğu Kilisesi: Kilisenin içi, yan tarafta bulunan bir kürsünün üzerine asılmış 
olan „Tespih İçinde Meryem“ ile donatılmıştır. Bu, ıhlamur ağacından yapılan görkemli 
bir rölyef heykeldir (yükseklik 2,80 m, eni 1,90 m). Sanat eserinin dış çerçevesini, 
üzerlerinde Meryem’in hayatına dair sahnelerin yer aldığı beş madalyondan oluşan 
bir tespih oluşturmaktadır. Merkezde, hilalin üzerinde, ışık demeti ve müzik yapan 
meleklerle çevrili, çocuk İsa’yı tutan Meryem bulunmaktadır. Rölyef heykel, Tilman 
Riemenschneider’in (* 1460; † 1531) - geç gotik döneminde ağaç heykeltıraşlığının 
herhalde en önemli isimlerinden olan Veit Stoß’un yanında - en son ve en ergen 
eserlerinden birisidir. Riemenschneider, bunları 1521 ila 1524 yılları arasında o 
zaman yeni kurulmuş olan Hac Yolculuğu Kilisesi için yapmıştır. Sanat eseri pahı 
biçilemeyecek kadar değerlidir. 
Madonna, oldukça büyük boyutuna rağmen, Bamberg’ten gelen üç genç erkek olan 
lothar gEhEba, alfrEd VoglEr ve franz XaVEr bauEr tarafından zahmete değer bir 
hırsızlık objesi olarak seçilmiştir. Çete öncesinde bir takım sanat hırsızlıkları işlemiş ve 
bu sefer büyük bir işe girişmek istemiştir. Nakliye için gerekli olan bir yük kamyonunu 
arkadaşları manfrEd röschlaub temin etmiş ve aynı zamanda aracı kullanmayı teklif 
etmiştir.  
6 Ağustos 1962 tarihinde gEhEb, VoglEr ve röschlaub araçla Volkach’a gitmişlerdir, 
bauEr ise, riski dağıtmak amacıyla Bamberg’te kalmıştır. röschlaub araçta yüklemeyi 
beklerken, gEhEb ve VoglEr saat 22 sularında kilise içine girmişlerdir.
Çok yer kaplayan ağaç Madonna’yı demonte etme planlarının ise, çok zaman alan, 
güçlü bir işlem olduğunu anlamışlardır. Saatler sonrasında nihayet Madonna’yı 
askıdan çözmeyi başardıklarında, yere düşmüştür. Bunu müteakip, sanat eserinden 
melek kanatları ve sair küçük parçalar kopmuştur. 
Sonuç olarak failler, yük kamyonunda zarar görmüş Madonna’yı Bamberg’e 
götürmüşlerdir. Kendisi ağaç heykeltıraş olan bauEr, arkadaşlarını, hırsızlığın haber 
yapılması sebebiyle meşhur sanat eserinin, artık muhtemelen satılamayacak olması 
konusunda yatıştırmıştır. Kendisi, Madonna’yı döşeme cilası ile cilalamıştır. Bu şekilde 
iyi kötü koruduktan sonra, kısa bir süre sonra VoglEr’in Frenk Hollfeld’de bulunan 
arsasında gömülmüştür. 
Bunun üzerine Volkach halkı ve hırsızlar için tamamen beklenmedik bir şekilde o 
zamanlar “Stern” dergisinin baş redaktörü olan Henri Nannen, Madonna’nın tekrar elde 
edilmesi için girişimlerde bulunmuştur. Bu angajmanın sebebi, sanat sever Nannen’in, 
heykelin benzersiz ve yeri doldurulamaz olduğunu bilmesine dayanmaktaydı. Nannen 
Frenk bölgesinde, takriben 100 gazetede şu çağrıyı içeren bir ilan bastırmıştır: 
“Volkach’ın Madonna’sını geri verin!” Nannen, faillere, ketum kalınacağını ve 100.000 
Alman Markı ödül verileceğini garanti etmiştir. 
Nannen’in “Stern”de iki çağrısından sonra, hırsızlar kendisiyle Ekim 1962 tarihinde 
iletişime geçmişlerdir. Nannen, iki taksitte ödenen ödül karşılığında Madonna’nın 
tekrar Hac Yolculuğu Kilisesine dönmesini sağlamıştır. Nihayet (eser), yeni bir vakaya 
karşı, alarm tesisi kurularak güvenceye alınmıştır.
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Sürekli araştırmalara rağmen, failler 1967 yılına kadar bulunamamıştır. Ancak sonuç 
olarak röschlaub alkollü bir vaziyette suçla övündüğünde, kendi kendilerini ele 
vermişlerdir. gEhEb ve bauEr yakalanmıştır, röschlaub ise zaten başkaca suçlardan 
tutukluydu. Bu sürede İstanbul’a giderek uzaklaşmış olan VoglEr, Ekim 1969 tarihinde 
iade edilmiştir. Hepsi de uzun yıllar hapis cezasına mahkum edilmiştir.  
Savcılık tarafından Nannen aleyhine yataklık (ACK § 257) sebebiyle başlatılan 
soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Çünkü, Nan-
nen’in ilk etapta amacı, sanat eserinin tekrar geri alınmasıydı. Bu olayda, hırsızlara 
suçun yararlarını sağlama saiki bulunmadığı kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra eleştirel 
yaklaşanlar ise, bu tür “ödüllerin” suça potansiyel olarak eğilimi bulunanları taklit et-
meye cesaretlendirebileceği gerekçesiyle sessiz kalmak istememişlerdir…

“Saliera”-Vakası

Mayıs 2003 tarihi – Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nin en değerli zilyedi Saliera’dır 
(İtalyanca: tuzluk). Bu (eser) ilk olarak işlevsel bir tahta kabı olarak düşünülmüş ve 
Floranslı altın işleme ustası Benvenuto Cellini’nin (* 1500; † 1571) geriye kalan tek 
eseridir. Fransa Kralı I. Franz’ın görevlendirmesi üzerine Cellini bu eseri, 1540 ila 
1543 yılları arasında Paris’te bulunduğu sırada yapmıştır. Bu heykelin değeri de pahı 
biçilemezdir. 
Cellini, denizin toprakla nasıl birleştiğini göstermek için, tıpkı dar körfezlerin zaman 
zaman karaya uzanması gibi, bacakları ile birbirlerini saran iki karşılıklı oturan figür 
yaratmıştır. Cellini, denizi sembolize eden Neptün’ün yanına, içine tuz koyulan, 
görkemli süslemelere sahip bir gemi yapmıştır. Romalı tanrıça Telos’un yanına, 
toprağın çıkardığı karabiber için, ince bir çalışma olan tapınağı yapmıştır.
Bu tuzluk, 1570 yılında Kral IX. Karl’ın düğün hediyesi olarak Avusturya’da arşidükün 
zilyetliğine geçmiştir. 19. yüzyılın sonundan beri Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nde 
muhafaza edilmektedir. 
(Müze) odalarının esaslı değişimi ve geliştirilmesi planlandığından, 2002 yılında 
müzenin sanat odası kapatılmış ve Saliera geçici olarak Raffael-Salonuna 
alınmıştır. Ancak burada diğer müze kısımlarındaki gibi modern bir alarm teknolojisi 
bulunmamaktaydı; masrafı nedeniyle de değişim yapılan inşaat sırasında da bu durum 
değiştirilmeyecekti. Akabinde Saliera, özel bir obje koruması bulunmadan cam bir 
silindir kubbede sergilenmiştir. Alınan tedbir, sadece akustik sinyal veren bir ultrason 
hareket habercisi ile sınırlı kalmıştır. 
Alarm tesisi teknikeri olan robErt mang (* 1956), müzeyi ziyaret ettiğinde, Saliera’nın 
yeterince korunmadığını tecrübeli gözleriyle fark etmiştir. 10 Mayıs gecesini 11 Mayıs 
2003 tarihine bağlayan gecede, tuzluğu neredeyse emek sarf etmeden ele geçirmiştir. 
Bunun için, dış cephe yenilemesi için kurulmuş olan inşaat iskelesini kullanarak 
Raffael-Salonu’a, Salon’un korumasız bir penceresinden girerek, cam vitrini kırıp, 
Saliera’yı alıp kaçmıştır. Güvenlik görevlileri, hareket habercisinin alarmını, çoğu 
zaman olduğu gibi hatalı alarm olduğunu düşünerek, dikkate almamışlardır.
Hemen bir gün içinde uluslararası bir arama başlatılmıştır. Bulan kişiye verilecek ödül 
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ise, 70.000 Avro olarak belirlenmiştir. 
mang 2003 ve 2005 yıllarında, hasar sigortası Uniqua’dan öncelikle beş, sonrasında 
10 Milyon Avro tutarında fidye ödemesini istemiştir. Ekim 2005 tarihinde soruşturma 
makamlarına Neptün’ün üç çatallı kargısını göndererek talebinde ısrar etmiştir. 
Kasım 2005’te SMS ile polisi Viyana’da, adeta hazine avı oynatır gibi bir oraya bir 
buraya göndermiş, ancak avı teslim etmemiştir. Ancak bu oyun mang’ın felaketi 
olmuştur: mang’ın kullandığı bir kontörlü telefonun satıldığı yerin tespiti ve orada 
bulunan güvenlik kamerası sayesinde eşkâli çizilebilmiştir. mang, ”hatalı” olduğunu 
iddia ettiği eşkal resmi üzerinden aranması sebebiyle öncelikle polise şikayette 
bulunmuştur. Ancak kısa süre sonra hırsızlığı ikrar edip polisi Saliera’nın muhafaza 
edildiği, ormanlık bölgeye gömdüğü yere götürmüştür. Ocak 2006 tarihinde Saliera 
yine Viyana Sanat Tarihi Müzesi’ne geri dönmüştür. 
mang 2007 yılında, bir yere zorla girmek suretiyle ağır hırsızlık suçu ve şantaj suçuna 
teşebbüsten beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Mang, 2008 yılı Ekim sonunda 
koşullu salıverilmiştir. Mart 2009’da “Kronenzeitung” gazetesi, mang’ın eski işi olan 
alarm tesisi teknikerliğine tekrar tutunmaya çalıştığını haber etmiştir.
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Sanat ve Sahtecilik

Wolfgang Beltracchi, 
sözde Heinrich Campendonk:

Atlı Kırmızı Resim

Alman ceza hukukunda sanat sahteciliği özel bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. 
Ancak ACK § 267/1’in koşulları varsa, belgede sahtecilik olarak cezalandırılabilir. 
Sahte bir sanat eserinin satılması da kural olarak ACK § 263/1 uyarınca dolandırıcılık 
suçunu oluşturur.

Han van Meegeren, 
sözde Jan Vermeer van Delft: 

İsa ve Zina Yapan Kadın (1942) Instituut 
Colectie Hollanda, Amsterdam
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“Atlı-Kırmızı-Resim”-Vakası

2006 yılında Malta’da bulunan Trasteco şirketi, Lempertz Köln Sanat Evi’nde “Atlı-
Kırmızı-Resim” tablosunu, güya ekspresyonist Heinrich Campendonk’un (* 1889; † 
1957) 1914 tarihli eseri olarak açık artırmaya çıkarmıştır. 2,9 milyon Avro olan satış 
bedeli, o tarihe kadar bu sanatçının eseri için Alman açık artırım piyasasında elde 
edilen en yüksek meblağ idi. Eser, seksen yılı aşkın bir süredir kayıp olarak kabul 
ediliyordu – en son 1920 yılında Flechtheim Galerisi’nin kataloğunda, görüntüsüz bir 
kaydı bulunmaktadır. (Kayıt), boyut, imza ve bulunduğu yer(e ilişkindir). Böylece hiç 
kimse, resmin gerçekten nasıl göründüğünü bilmiyordu. 
Trasteco tarafından satın alındıktan kısa bir süre sonra tablonun gerçekliğine dair 
şüpheler doğduğundan, bir uzman raporu hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2008 yılında 
tablonun sahte olduğu ortaya çıkmıştır: Öncelikle Münih ve Oxford’dan bilirkişiler 
birbirlerinden bağımsız olarak, tablonun bazı yerlerinde, yapıldığı iddia edilen tarihte 
henüz var olmayan, titan beyazı bulunduğu sonucuna varmışlardır. Müteakiben arka 
tarafında menşe ispatı olarak yapıştırılmış çıkartmaların/etiketlerin – bunlar arasında 
Alfred Flechtheim’ın meşhur koleksiyonuna dair çıkartmalar da mevcuttu – sahte 
oldukları anlaşılmıştır. 
Lempertz Sanat Evi resmi, Helene Beltracchi ve kız kardeşinden satın almıştır. 
Bunlar, eserin, Köln’de tacir olan büyük babaları Werner Jäger’in, bilinmeyen 
tablo koleksiyonundan geldiğini ve (büyük babalarının bu eseri) sanat taciri Alfred 
Flechtheim’dan satın aldığını belirtmişlerdir. Ancak gerçekte bu tablo, Helene 
bEltracchi’nin kocası Wolfgang bEltracchi (* 1951) kendi boyadığı bir eseriydi; 
“Jäger’lerin koleksiyonu” hiç bir zaman var olmamıştır. bEltracchi yetenekli bir boyacı 
olarak 35 yıl içerisinde 20. yüzyılın ilk yarısına ait - Max Pechstein, Fernand Léger, 
André Derain ve Max Ernst (gibi ressamların) – sanat dünyasında ismen bilinen 
ve fakat hiçbir yerde görsel olarak basılmamış olan başka tabloların da taklitlerini 
yaratmıştır. Uzun süreler boyunca kimse BEltracchi’nin izini sürememiştir; foyası, bir 
“Spiegel”-röportajı ile ortaya çıkmıştır: “Ben her zaman çinko beyazı kullanmışımdır, bu 
tamamen Campendonk’un döneminde mutat idi. Normalde bunu kendim karıştırarak 
elde ettim, ancak eksik pigmentler vardı. Bu nedenle, Hollanda’dan bir üründen, bir 
tüpten çinko beyazını kullandım; (bu ürünün) üzerinde maalesef içinde biraz da titan 
beyazı bulunduğu yazmıyordu. Olay, sadece yanlış bir etiketli bir tüp sebebiyle ortaya 
çıkmıştır.”
2011 yılında Köln Eyalet Mahkemesinde bEltracchi’lErin ceza yargılaması 
gerçekleşmiştir. Ancak yargılamanın konusu, üzerinden toplam 16 Milyon Avro 
kazandıkları iddia edilen sadece 14 resim idi. Her ikisi de kapsamlı ikrarlarda 
bulunmuştur. 
Wolfgang bEltracchi ticari olarak çete dolandırıcılığından altı yıl hapis cezasına, 
karısı Helene ise dört yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir.
Sonrasında Trasteco şirketinin Lempertz Sanat Evi’ne karşı 2012 yılında iki mercide 
yürüttüğü tazminat yargılaması sulh sağlanarak son ermiştir: Trasteco’ya “Atlı Kırmızı 
Resim” için ödediği satım bedeli tamamen iade edilmiştir, Lempertz sahte Campendonk 
tablosunu geri almıştır. Akabinde, tazminatı ödeyebilmek için taşınmazlarının büyük bir 
kısmını satmak zorunda kalmış olan sanat evi (tazminat miktarını), bEltracchi’lErdEn 
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rücu etmiştir. 
Bazıları, bugüne değin incelenen Wolfgang bEltracchi’lErin sahte eserlerinin sadece 
“buzdağının görünen kısmı” olduğunu iddia etmektedir. Çift, Spiegel dergisindeki 
bir röportajlarında esrarengiz beyanlarda bulunmuştur: “Evinde bir BEltracchi asılı 
olduğunu düşünen varsa, bize haber versin. Ve dürüst bir cevap alacaktır.” Doksanlı 
yılların başından beri dünyada, açıkça sahte çıkartmalar ile donanmış ve herhalde 
ilginç sahtekara dayanan, 50’den fazla şüpheli tablo ortaya çıkmıştır.

“İsa-ve-Zina-Yapan-Kadın”-Vakası

Herhalde 20. yüzyılın en dahiyane sanat sahtekarı Hollandalı boyacı, restoratör 
ve sanat taciri han Van mEEgErEn (* 1889; † 1947). “Eski ustalar”ın boyama tarzına 
yakınlığı sebebiyle, resimlerinin sadece taklit oldukları ve kendi yaratıcı yeteneğine 
dayanmadığı yönünde sanat eleştirmenlerinin eleştirilerine maruz kalmıştır. Van 
mEEgErEn bu sebeple kendisinin bir sanatçı olarak değerinin anlaşılmadığını 
hissetmiştir. İntikam almak için, “eski ustalar”ı, sanat eleştirmenlerinin tablolarının 
gerçek olmalarını düşünmelerine yol açacak şekilde iyi taklit etmeye karar vermiştir. 
Bunun için özellikle, barok döneminin en ünlü Hollandalı ressamlarından olan 
ve kendisinden 40’tan az eseri muhafaza edilmiş olan Jan Vermeer van Delft’in  
(* 1632; † 1675) boyama tarzını çalışmıştır. Van mEEgErEn, 1936 ve 1937 yıllarında 
“İsa ve Emmaus’un Havarileri” resminin sahtesini boyamıştır. Resim, Hollanda’da o 
zamanların en önemli sanat tarihçisi ve “Vermeer-Papazı” Abraham Bredius’a, güya 
Güney Fransa’daki bir sarayında bulunan bir parça olarak arz edilmiştir. Bredius gerçek 
olduğuna kani olmuştur. Resim ayrıca, gerçekliğini teyit eden beş farklı incelemeyi 
de başarıyla geçmiştir. Resim, 1983 yılında Rotterdam’da Kraliçe Wilhelmina’nın 
kutlanması kapsamında Hollandalı sanat eserlerinin sergilenmesi sırasında hayran 
bırakmıştır. İsa’nın yanındaki bir kadının, oyuncu Greta Garbo’nun o zamanlar güncel 
bir fotoğrafı ile benzerliğini kimse fark etmemiştir. 
Van mEEgErEn resimlerinin renkleri için, aralarında von Vermeer’in de severek kullanmış 
olduğu yarı kıymetli taş olan lacivert taşının da bulunduğu eski maddeleri kullanmıştır. 
17. yüzyıldan eski resimler satın alıp, tuvallerini boyayabilmek için çözelti ile eritmiştir. 
Bunun yanı sıra yağ yerine hemen sertleşen reçine kullanıp biten resimleri narin, ince 
çatlaklara sahip sert bir yüzey elde etmek için bir fırında ısıtmıştır.
Van mEEgErEn, en az beş “yeniden keşfedilen” Vermeer’ler satarak milyoner olmuştur.
1941 ila 1942 yılları arasında “İsa ve Zina Yapan Kadın” isimli tabloyu boyayıp Bayernli 
bankacı ve Hermann Göring’in sanat danışmanı ve aracı adam olan Alois Miedl’e 
satmıştır. Berlin’in kuzeyinde Carinhall Av Evinde görkemli bir sanat koleksiyonu 
bulunan İmparatorluk Mareşalı, zilyetliğinde bulunan ve toplam değeri 1.650.000 
Gulden olan 150 resmi “İsa ve Zina Yapan Kadın” ile değiştirip, bu eseri orada gururla 
sergilemiştir. Göring, sonrasında bu resmi, müttefiklerin bombalı saldırılarından 
korumak amacıyla Salzburg’da bir çukura yerleştirmiştir; resim burada 1945 yılında 
Amerikalılar tarafından keşfedilmiştir. 
Bu heyecan uyandırıcı transaksiyon, savaştan sonra ortaya çıkmıştır. Van mEEgErEn 
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muhaliflerle işbirliği – ulusal bir sanat zilyedini düşman güçlere satma – nedeniyle 
yakalanmıştır ve ölüm cezası ile tehdit edilmiştir. Bu nedenle 12 Temmuz 1945 yılında 
itirafta bulunmuştur: “Göring’in eline geçmiş olan tablo düşündüğünüz gibi bir Vermeer 
değil, bir Van Meegeren’dir! Resmi ben boyadım!” 
Ceza takibi mercileri kendisine inanmadığı için, Van mEEgErEn tutuklu olduğu sırada 
- sadece birkaç hafta içinde – “Bilgeler Arasında İsa” resmini yine Vermeer tarzı 
ile boyamıştır. Bunun üzerine birçok adli uzman “yeniden keşfedilen” Vermeer’leri 
inceleyip, bunların gerçekten de sahte olduklarını tespit etmişlerdir. 
Van mEEgErEn, 12 Kasım 1947 tarihinde Amsterdam Eyalet Mahkemesi tarafından 
sanat sahteciliği ve dolandırıcılık sebebiyle asgari ceza olan bir yıl hapis cezasına 
mahkum edilmiştir. Ancak infazdan önce kalp krizi sebebiyle ölmüştür.  
Sanat uzmanları ve ayrıca Hollandalı Hermann Göring’i kandırmayı başaran 
sahtekarın popülaritesi günümüze kadar devam etmekte. 2010 yılında Rotterdam’da 
Boijmanns Van Beunigen Müzesinde “Van mEEgErEn’in Sahte Vermeer’leri” konulu 
sergi sunulmuştur.
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Sanat ve Hakaret

İnsan onuru sebebiyle saygı duyulmasını gerektiren bir hak olarak anlaşılan şeref, 
ceza hukukunda öncelikle ACK §185 ile korunmaktadır. Düzenleme, bir başkasını, 
sözlü, yazılı, resimle, jestlerle, sembolik hareketler veya eylemlerle saymama, 
küçümseme veya aşağılamaya yönelik beyanlar suretiyle hakareti cezalandırmaktadır. 
Bu bağlamda özellikle hiciv alanında hukuken kabul edilebilir ile ACK § 185’teki yasak 
arasındaki sınırın çizilmesinin oldukça zor olduğu anlaşılmaktadır…

Charles Philipon: 
Kral Louis-Philippe’nin bir
Armuta Dönüşümü (1831) 

La Caricature 56/1831 und 65/1832

Rainer Hachfeld: 
Hiciv her şey yapabilir. 
Rainer Hachfeld de mi? 
Konkret 7/1980
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“Strauß-Domuzcuğu”-Vakası 

Alman karikatürist rainEr hachfEld (* 1939) v1980 ve 1981 yıllarında, kendini 
“Almanya’nın tek sol kamu dergisi” olarak tanımlayan “Konkret” (“Somut) isimli aylık 
dergide, o zamanlar Bayern (Eyalet) Başkanı olan Franz Josef Strauß’un domuz 
olarak çizilip gösterildiği çok sayıda karikatür yayınlamıştır.  
hachfEld, ilk çizimde cinsel ilişki halindeki iki domuzu göstermiştir. Burada, F. J. 
Strauß’un yüz hatlarına sahip olan domuz, hakim cübbesi olan başka bir domuzun 
arkadan üzerine binmektedir. Çiftleşen domuzun yüz ifadesi, bunu yaparken mutluluk 
duyduğunu göstermekte, diğer domuzun ise şaşırmış ve fakat itaatkar mimik oyunları 
görülmektedir. Bu görselde “Hiciv her şey yapabilir. Rainer Hachfeld de mi?” yazısı 
bulunmaktadır. Bunun nedeni ise, bu sayıda basılan, o zamanki Bayern Eyalet 
Başkanı ile yapılan röportajda yer alan açık beyanlarıdır: “…karikatürcülere karşı 
yargılamaları önemsemiyorum. Bunların, delilerin sahip oldukları özgürlüğe daha 
fazla sahip olmaları gerekir.” hachfEld’in provokatif çizimleri, bu siyasetçi aleyhine 
bitmek bilmeyen ve fakat Strauß yargıyı kendi tarafında bildiği için kariyerine de zarar 
vermeyen yolsuzluk iddialarını hedef almıştı. 
hachfEld savcılığın soruşturmasına, aynı domuz figürlerini – kısmen çift olarak, 
kısmen tek olarak – çeşitli cinsel faaliyetler icra ederken gösterdiği ikinci bir çizim 
ile tepki vermiştir. Bu karikatürlerde de yine tahrik eden bir metin bulunmaktaydı: 
“Bunlardan hangisi nihai olarak doğru çizimdir, Sayın Savcı?” Bir başka sayıda asıl 
ilk çizimin devamı basılmıştır. Bu sefer dört domuz çizilmiş ve bunlardan üçü, her biri 
önündekini olmak üzere, arkadan üzerine binmeye çalışırken gösterilmiştir. Burada 
da iki domuz figürü Strauß’un yüz hatlarına sahip iken, ikisinde hakim cüppesi ve 
baret bulunmaktadır. Karikatürün önünde hachfEld’in, karikatürize edilenin devamlı 
olarak yargıyı yorması sebebiyle sürekli yeni “domuzcuk resimleri” çizmek zorunda 
kaldığı konusunda şikayet ettiği yorumu yer almıştır. Strauß yine hakaret sebebiyle 
şikayette bulunmuştur. Ceza yargılaması yedi yıl devam etmiş ve bütün mercilerden 
geçerek Federal Anayasa Mahkemesine kadar uzanmıştır. 
mahkEmElErin, hachfElds çizimlerinin ACK § 185 uyarınca hakaret olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği sorusunu açıklığa kavuşturmaları gerekiyordu. Bu da, AY 
m. 5/3 ile anayasal koruma altında olan sanat özgürlüğü menfaati ile AY m. 1/1 ile 
bağlantılı olarak m. 2/1 ile korunan genel kişilik hakkı menfaatlerinin tartılmasını 
gerektirmiştir. Bu bağlamda, abartma, çarpıtma, yabancılaştırma (yöntemleri) ile 
çalışma, hiciv ve karikatürün doğasına özgü (yöntemlerdir). İmparatolruk Mahkemesi 
buna ilişkin şu tespitte bulunmuştur: “…hiciv ile gösterilenden, öncelikle söz ve 
resim şeklinde seçilmiş olan elbisesi çıkarılmak [zorundadır], ki sonrasında bu 
şekilde söylenen veya gösterilenin ... hakaret suçunun unsurlarını içerip içermediği 
değerlendirilebilsin.” Burada genel kişilik hakkına ağır bir ihlal, bir yandan AY 
m. 1/1’in koruduğu insan şerefinin çekirdek alanına yapılan müdahalelerde 
ve diğer yandan ifadenin çekirdeği, kişinin karalanması ve aşağılanmasını 
içerdiğinde, bir diğer ifadeyle aşağılayıcı eleştiri içerdiğinde söz konusu olur.
Hansa Eyalet Yüksek Mahkemesi, “çizimler, … [Strauß’u]  cinsel faaliyette bulunan 
domuz olarak gösterdikleri için (insan onurunu) şerefini ihlal eder” açıklamasında 
bulunmuştur. Mahkemeye göre çizimin, F. J. Strauß’un “…yargıyı, yakışıksız bir 
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şekilde amaçları için kullandığı” ve “kendisine itaat eden bir yargıdan hayvani bir zevk 
aldığı” şeklinde anlaşıldığını kabul etmiştir. Ayrıca, sapkın cinsel davranış görselinin 
“hicivin sağladığı özgür alanın dışında” olduğunu söylemiştir. 
hachfElds buna karşı yönelen bireysel başvurusu ise esastan gerekçesiz olarak 
reddedilmiştir. Federal Anayasa Mahkemesi, karikatüristin çizimleri ile açıkça Strauß’un 
kişisel onuruna saldırmayı amaçladığını açıklamıştır: “Seçilen yabancılaştırma ile … 
insani hatlarının, kişisel özelliklerinin ön plana çıkarılması amaçlanmamıştır. Daha çok, 
oldukça ‘hayvani’ bir yaratılış ve buna uygun davranışlara sahip olduğu gösterilmek 
istenmiştir.” Mahkeme, ayrıca şu açıklamalarda bulunmuştur: “Özellikle, günümüzde 
hala insanın mahrem yaşamının çekirdek alanına dair olan cinsel davranışların 
gösterilmesi ile, ilgilinin bir birey olarak değersizleştirmesi, insan onurundan mahrum 
bırakılması istenmiştir.
… Ay m. 1/1 ile korunan insan şerefinin çekirdek alanına müdahalelerde her zaman 
kişilik hakkının ağır bir ihlali vardır … ve bu artık sanatsal faaliyet özgürlüğü kapsamına 
girmez.”

“Kral-Armut”-Vakası

1980’li yıllarda Titanic-karikatüristi Hans Traxler, o zamanki Başbakan adayı Helmut 
Kohl ile yazı ve resim ile “armut” olarak dalga geçtiğinde, bazıları bu alayın zannedildiği 
gibi özellikle Kohl’un kafa şekliyle ilgili olmadığını, ancak bunun tarihi arka planla 
ilgili olduğunu bilmiyorlardı: 1830 yılında Fransız Temmuz-Devriminin sonucunda 
Fransızların yeni seçilen Kralı Louis-Philippe, değiştirilen Anayasanın VII. maddesi ile 
basın özgürlüğü ve her türlü sansürden vazgeçilmesini güvence altına almıştır.
Ancak Ekim 1830’dan Nisan 1831’e kadar, hükümetin basına bir çerçeve çizdiği beş 
kanun çıkarılmıştır. Bunların içinde sair düzenlemeler yanında basın tarafından, kralın 
onuruna yapılan saldırıların cezalandırılacağı öngörülmüştür (29 Kasım 1830 tarihli 
Kanun).  
O dönemin oluşturduğu yeni ortama bir tepki olarak bir “Petite Presse” (Küçük Basın) 
yapısı oluşmuş, bunun sayfalarında edebi ve görsel hiciv yayını olarak siyasi hadiseler 
yansıtılmıştır. Sadece üç yıl içerisinde 19. yüzyılın en önemli hiciv dergileri olan “La 
Caricature” (1830) ve “Le Charivari” (1832) gibi dergiler kurulmuştur. 1831 yılının 
ortalarından itibaren bu (dergilerdeki) eleştiriler gittikçe Kral’ın şahsına yönelmeye 
başlamıştır. Başlarda liberal ve demokratik görüşlere itibar etmişse de, yönetme tarzı 
çok kısa sürede son derece ilkel-otoriter olarak ortaya çıkmıştır. Böylece sadece 
1831/32 yıllarında çeşitli basın organlarına karşı toplam 411 yargılama ve para ya da 
hapis cezası ile sonuçlanan 143 mahkumiyet meydana gelmiştir.  
Bu davalardan birisi majestelerine hakaret nedeniyle “La Caricature” ve “Le 
Charivari”’nin yayımcısı charlEs PhiliPon’a (* 1800; † 1861) karşı yürütülmüştür. 
İddianamenin konusu, sair hususlar yanında, “La Caricature”’de yayınlanan ve Louis-
Philippe’in yüz hatlarıyla gösterilen bir sıvacının, ev duvarında Temmuz-Devriminin 
ideallerinin yazılı olduğu duvarın üzerini sıvadığını gösteren bir çizim idi. PhiliPon, 
savunması kapsamında, sıvacının Kral ile benzerliği argümanının absürtlüğünü ortaya 
koymak için dava sırasında dört aşamada Kralın portresinin bir armuda dönüşümünü 
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çizmiştir. Bu sayede hakimlere, tesadüfen Louis-Philippe ile benzerlik gösterdiği için, bir 
armudun, armut kafanın ve her türlü garip kafaların çizimi için kişilerin cezalandırılması 
gerektiğini açıklamak istemiştir. Ancak başarısız olmuştur – PhiliPon, 14 Kasım 1931 
yılında altı ay hapis ve 2.009 Frank para cezasına mahkum edilmiştir. Sadece on gün 
sonra PhiliPon’un çizimleri “La Caricature”’de yayınlanmıştır. En azından nüshaların 
bir kısmına el konulduğundan, 16 Ocak 1932 tarihli sayıda tekrar yayınlanmıştır. 
Hemen yayınlanması ve farklı gazetelerin dava hakkındaki haberleri nedeniyle armut 
motifi hızlı bir şekilde ünlenmiştir. Hiciv yayınlarında – aralarında Honoré Daumier’in 
de bulunduğu - farklı karikatüristler tarafından çoğu zaman tercihen Louis-Philippe’in 
çizimleri için kullanılmıştır. Bu şekilde Temmuz Monarşisi için en çok bilinen alay 
motifi haline gelip halk arasında Louis-Philippe’nin “roi poire” (“Kral Armut”) olarak 
adlandırılmasına neden olmuştur. 
Hiciv yayınlarında, armut kıyaslamasının sık sık kullanılması sebebiyle, “poire” 
kelimesine zaman içinde “aptal” veya “akılsız” anlamlarının da yüklendiği tahmin 
edilmektedir. 
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Sanat ve Genel Kişilik Hakkı

Uygulamada şerefe yapılan saldırılar çoğunlukla medeni hukuk ihtilaflarının 
konusudur. Medeni hukuk, hakimlerin hukuk yaratma yetkisi ile AY m. 1 ve 2/1’e 
dayandırdıkları genel kişilik hakkını, (bu 
hakkın) taşıyıcısını özellikle yaşam ve kişilik 
görüşünün aşağılanması ve tahrif edilmesine 
karşı korumaktadır. 
Bu bağlamda hakka saldırı, zararın 
tazmini veya manevi tazminat ve ayrıca 
yapmama haklarının talep edilmesi yolunu 
açar. Bununla birlikte çatışan menfaatler 
dengelendiğinde, sanatçı bakımından AY 
m. 5/2 uyarınca güvence altına alınan sanat 
özgürlüğü menfaati veya diğer temel hakları 
ağır bastığında, ilgili kişilerin müdahalelere 
tahammül etmeleri gerekir.

Her Şeye Kadir Yaz 
14.09.2000 tarihli WirtschaftsWoche 

Erika Lust: 
Bayan Orosz dünya mirası için tanıtım 

yapmaktadır (2009) 
Özel Koleksiyon
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“Her-Şeye-Kadir-Yaz”-Vakası

2000 yılında handElsblatt Ltd. Şti. yayın evi kendi yayımladığı dergi „WirtschaftsWoche“ 
(EkonomiHaftası) isimli dergisinde “Her Şeye Kadir Yaz” başlığı altında Alman Telekom 
AŞ’nin ekonomik ve mali durumu hakkında haber yapmıştır. Çok sayfalı yazının 
içeriğine göre, (şirketi) “güneş tanrısı gibi” yöneten yönetim kurulu başkanı Ron 
Sommer’in şirketi, “başına buyruk” tarzıyla ağır bir krize sürüklediği iddia edilmiştir. 
Ardındaki neden, milyarlarca zararlar ve Telekom hissesinin borsada düşüşü idi; 
bu da sonrasında şirketler grubu denetim kurulunun “Sommer Dönemini” erken 
sonlandırmasına sebep olacaktı. Yazıya, parçalanmak üzere olan, Telekom şirket 
ambleminden alınan açık erguvan renginde bir “T” üzerinde oturan, kaygısızca yukarı 
bakan takım elbiseli bir adamın fotoğrafı eklenmiştir. Montaj sırasında, bir fotoğraftan 
alınan Sommer’in kafası öncelikle yüzde beş oranında uzatılmış ve başkasının 
vücudunun üstüne eklenmiştir. Sommer, yüzünün toplamda daha uzun, yanaklarının 
daha etli ve geniş, çene kısmının daha dolgun, boynunun daha kısa ve kalın, ten 
renginin daha soluk görünmesini istememiştir ve yayının yapılmaması talebiyle dava 
açmıştır.
Hamburg Eyalet Mahkemesi ve ayrıca Hansa Yüksek Eyalet Mahkemesi Sommer 
lehine karar verdikten sonra, davalı yayın evinin temyizi üzerine Yüksek Federal 
Mahkeme, önceki mercilerin kararlarını kaldırarak davayı bütünüyle reddetmiştir: 
Mahkemeye göre, yayının hiciv olması durumu tek başına AY m. 5/3 uyarınca sanat 
özgürlüğünün koruma alanına gireceği anlamına gelmemektedir, çünkü hiciv elbette 
sanat olabileceği gibi aynı zamanda her hiciv sanat da değildir. Ancak Mahkeme, 
Sommer’in tasasız bir şekilde Telekom’un sorunları üzerinde “tahta kurulduğu” 
düşüncesini AY m. 5/1 kapsamında düşünceyi beyan etme özgürlüğü kapsamında 
değerlendirip, foto montajın bu haliyle düşünce özgürlüğüne “büründüğünü” kabul 
etmiştir. Mahkemeye göre montaj bu şekliyle, beyan etme özgürlüğünün koruma alanı 
kapsamındadır. Davacının, düşünce özgürlüğünün korunması menfaati karşısında 
genel kişilik hakkının ihlaline katlanmasının, kendisinden beklenebileceği kabul 
edilmiştir. 
Sommer, Yüksek Federal Mahkemenin hükmüne karşı Federal Anayasa Mahkemesinde 
bireysel başvuru davası açmış, başvurusu 2005 yılında kabul edilmiştir: Sommer’in 
yüzünün teknik manipülasyon ile değiştirilmiş olduğu ölçüde, bir mesaj içeren görselin 
bu kısmının, kişilik bakımından bağımsız bir önem taşıdığı kabul edilmiştir: “Fotoğraflar 
gerçeklik algısı yaratırlar ve buna bakan kişi, gösterilen kişinin gerçekte de böyle 
göründüğünü düşünür.” Bu kabulün, görünüşü manipüle eden bir resimde isabetsiz 
olduğu belirtilmiştir: “En azından, fotoğraf, salt reprodüksiyon teknolojisine bağlı ve 
resmin mesajı bakımından önem taşımayan değişikliklerin ötesinde değiştiriliyorsa” 
Anayasa Mahkemesi hakimlerine göre, “resim mesajı”, isabetsiz olur. Bu tür 
manipülasyonlar, “iyi niyetle de olsa veya zarar verici maksatla da yapılsa yeknesak 
biçimde” kişilik haklarına müdahale oluştururlar. Mahkemeye göre, görüntünün içerdiği 
gerçeklik iddiası, hatalı bir bilgi olup isabetli bir düşünce oluşturma olanağına hizmet 
etmediğinden, tam olarak bu düşünce özgürlüğü bakımından korunan bir menfaat de 
söz konusu olamaz.
Federal Anayasa Mahkemesi bu kararı kaldırmıştır ve hukuki mesele tekrar Hansa 
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Yüksek Eyalet Mahkemesine kadar geri gitmiştir. Bu da, artık Sommer’in yüz 
hatlarının itiraz edilen foto montajda gerçekten de önlenemez teknik değişikliklerin 
ötesinde manipüle edilip edilmediği sorusu hakkında bilirkişi dinlemiştir. Delillerin 
ortaya konulması sonucunda Mahkeme, bunun (manipülasyonun) gerçekleşmiş 
olduğu kanaatine varmıştır. Mahkemeye göre ayrıca bu manipülasyon, davacının 
kişilik hakkının kayda değer olmayacak biçimde ihlal edilmediğini söyleyemeyecek 
kadar cüzi bir ihlal de değildir. Bu nedenle sonuç değişmeyecektir: Davalı Handelsblatt 
yayın grubu, yayınlanmış olan foto montajı daha fazla yayamayacaktır.
Yapmama hükmüne karşı yayın grubu tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 
açılan dava, sonuç olarak 15 Mart 2016 tarihinde reddedilmiştir. Böylece 16 yıllık bir 
hukuki ihtilaf son bulmuştur.

“Dresden-Kadın-Belediye-Başkanı”-Vakası

Ressam Erika lust’un (* 1961) ”Bayan Orosz dünya mirası için tanıtım yapıyor” isimli 
resmi, ilkbahar 2009’da, Dresden Elbe-Vadisinin (Elbtal), 2004 yılında vadiye verilen 
“dünya mirası” unvanını kaybetme tehdidine karşın yapılan yayını olarak meydana 
gelmiştir. Bunun sebebi, pitoresk bir bölgede Elbe nehrinin iki kıyısını birbirine bağlayan 
ve tartışmalı olan Dresden Orman Saraycığı Köprüsü (Waldschlösschenbrücke) inşaatı 
olmuştur. 2005 yılında bağlayıcı olan bir halk oylaması kapsamında projenin kabul 
edilmiş olmasını dikkate almayan muhalifler, Dünya Mirası Komitesi UNESCO’dan 
yardım istemiştir. Bağımsız bir bilirkişi raporu ile inşaat planının Dresden Elbe Vadisi 
kültür ortamına ağır bir müdahale oluşturacağı yönündeki değerlendirmeden sonra, 
burası Temmuz 2006’da tehdit altındaki dünya mirası listesine konulmuştur. Bunu 
dikkate almaksızın inşaat 2007 yılında başlamıştır. Dünya Mirası Komitesi 2008 
yılında açık ifadelerle tepki göstermiştir: “Şayet köprü inşası durdurulmaz ve zarar 
telafi edilmezse, Elbe Vadisi 2009 yılında Dünya Mirası listesinden çıkarılacaktır.” Bu 
uyarı dikkate alınmadıktan sonra, Dünya Miras Komitesi 25 Haziran 2009 yılında tekrar 
Dresden Elbe Vadisi hakkında müzakerelere başlamıştır. Bu kapsamda şehir, inşaat 
projesinin kararlı bir destekçisi olan şehrin kendi kadın Belediye Başkanı Helma Orosz 
tarafından temsil edilmiştir. Sonuç olarak altı saat süren danışma sonucunda Dresden 
Elbe Vadisi Dünya Mirası listesinden çıkarılmıştır. Orman Saraycığı Köprüsünün 
açılışı 24 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir.
Bayan Orosz’u neredeyse çıplak bir vaziyette, jartiyerle ve makamını gösteren kolye 
ile köprünün önünde gösteren Erika lust’un resmi, öncelikle Dresden Sanatçılar 
Birliğinin internetteki bir sergi duyurusunda gösterilmiştir. Belediye Başkanı bunu 
“Bild-Gazetesi”nden öğrenmiştir: kendisini, görsel sebebiyle rencide edilmiş hissedip 
sanatçıya karşı yapmama davası açmıştır. Dresden Eyalet Mahkemesi, Orosz’un, 
kendi resmi üzerindeki hakkının ve ayrıca genel kişilik hakkının ihlal edildiğine karar 
vermiştir. Mahkeme, tablonun hiciv olmadığını, nitekim “hicvin doğasına özgü unsurlar 
ile yabancılaştırma, biçimsizleştirme ve mübalağalar ile çalışılmadığını, aksine 
izleyicinin, gördüğünde daha çok gerçek bir kişi ile bağdaştırdığını” kabul etmiştir. 
250.000 Avro tutarındaki idari para yaptırımı tehdidi ile Erika lust’un gelecekte resmi 
orijinal veya reprodüksiyon olarak kamuya sunması yasaklanmıştır Dresden Yüksek
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Eyalet Mahkemesi 2010 yılında, Eyalet Mahkemesinin hükmünü kaldırmıştır. Sanat 
ve düşünce özgürlüğüne genel kişilik hakkına nazaran öncelik tanınmıştır. Mahkeme 
resmi, “güncel siyası bir hadisenin, genel düşünce özgürlüğü kapsamında hiciv ile 
gösterilmesi” olarak değerlendirmiştir. Mahkemeye göre Orosz’un köprüyü tanıtması, 
“açık kollarla ve köprüyü gösteren bir pozla (resme) yerleştirilmesinin anlaşılır şekilde 
hiciv amacı taşıdığını belli etmekte ve aynı zamanda gülünç hale getirmektedir”. 
Çıplaklık ise, “[Orosz’un] UNESCO’nun işlemine … hala etki etme konusunda 
imkansızlığı veya yetersizliğinin mecazi olarak gösterilmesidir.” Bu şekilde (çıplaklık 
ile) Orosz, Hans Christian Andersen’in “Kralın Yeni Kıyafetleri” edebi motifine 
dayandırılarak hükümdar kişi olarak algılanmaması, aksine resmi makamın getirdiği 
onurdan sadece Belediye Başkanlığı kolyesi geride bırakılarak alay konusu olmasının 
sağlanması istenmiştir. Mahkemeye göre bu beyanın çekirdeği, kamuda bir siyasetçi 
olarak Orosz’un tahammül etmesi gereken çerçevede kalmaktadır. Mahkemeye göre 
ayrıca “hicvin bir tablo şeklinde sergilenmesine cevaz verilmesi bakımından, gösterilen 
kişinin olabildiğince kapsamlı bir şekilde yabancılaştırılması ve izleyici bakımından 
tanınmaz olup olmadığının önemi bulunmamaktadır. … başkasının vücudunun 
eklenmesi de resmin yayınlanmasının hukuken kabul edilemezliğine neden olmaz. 
Ancak bir foto montajdan farklı olarak, bir tabloda kadın nüsü, yaratıcısı natüralist 
bir görsel sergilediğinde dahi, sadece gösterilen kişinin sanatçı tarafından yorumunu 
gösterir. Bu izleyicinin beklentisini de şekillendirir.”
Erika lust bu resmi daha ilk davadan önce 1.500 Avro’ya bir lokantacıya satmıştır.
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Sanat ve “Tanrıyı Tahkir Etme”

George Grosz:
Çeneni kapatıp hizmet etmeye de-
vam etmek.
“Arka Plan” (“Hintergrund”) – 
“Schweik”ın Piscator-Sahnesinde 
sergilenmesi için 17 çizim (1928)

Belirli bir görüşü, dini topluluğu ve dünya görüşü birliğini aşağılama “Tanrıyı Tahkir 
Etme Paragrafı” olarak bilinen ACK § 166’ya göre üç yıla kadar hapis veya adli para 
cezası ile cezalandırılır. Bu düzenleme, sanatsal faaliyetlerin cezalandırılması sorun-
salı kapsamında büyük önem taşır. Bu, özellikle, öteden beri dini ve ruhbanları konu 
edinen karikatür ve hiciv sanat türleri bakımından geçerlidir.

Chris Ofili: 
The Holy Virgin Mary (1996) 

Museum of Modern Art, New York
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“Gaz-Maskeli-İsa”-Vakası 

ACK § 166’nın ihlaline yönelik en heyecan verici yargılamalardan birisinde, Alman 
ressam, grafikçi ve karikatürist gEorgE grosz (* 1893; † 1950) ve yayıncısı WiEland 
hErzfEldE (* 1896; † 1988) sanık kürsüsünde oturmuşlardır.
Mayıs 1928 yılında sunulan iddianamede, kilisenin kurumlarını aşağılama suçu isnat 
edilmiştir. Buna, grosz’un aslında Erwin Piscator’un,  Jaroslav Hašek’e ait, “Uslu 
Asker Schejk’in Maceraları” oyununun Ocak 1928 tarihinde Berlin’de ilk kez sunulacak 
olan sahne projeksiyonu için hazırlanmış olduğu 17 resimden üçü sebep olmuştur. Bu 
eserler aynı zamanda “Arka Plan” başlığı ile bir dosya olarak yayınlanmıştır.
“Hükümdarın tebaası olun” cümlesi ile imzalanan dosyanın 2. yaprağı, paragraf 
kamçısını sallayan bir hakimin bulunduğu arka plan görseli üzerinde, Prusyalı ve 
ayrıca Avusturyalı bir subay, açık bir İncil karşısında burnunda bir haç dengeleyen 
bir ruhbanın yanında gösterilmiştir. 9. yaprak, ellerini yumruk haline getirmiş bir din 
insanını / ruhaniyi kürsüde vaaz verirken ve ağzından her türlü savaş materyalleri 
sızarken göstermiştir. Bu da, “Kutsal Ruhun Dışa Dökülmesi” cümlesi ile imzalanmıştır. 
Ancak Charlottenburg Fahri Mahkemenin 10 Aralık 1928 tarihli hükmü, sadece 
dosyanın 10. yaprağına dayanarak verilmiştir: Mahkemeye göre, çarmıha asılı bir 
İsa’yı gaz maskesi ve asker çizmeleri ile gösteren çizimin – İsa’nın ağzından çıktığı 
anlaşılan – “Çeneni kapatıp hizmet etmeye devam etmek” şeklindeki resim imzası ile 
birlikte, çok kişinin saygı duyduğu çarmıhın hor görülmesi anlamına gelen kaba ve 
aşağılayıcı bir beyan olarak anlaşılmalıdır. 
İstinaf üzerine, Berlin III Eyalet Mahkemesinin 2. Ceza Dairesi 10 Nisan 1929 tarihinde 
grosz ve hErzfEldE hakkında beraat kararı vermiştir. Mahkemeye göre, çizimlerin 
anlam bütünlüğü içerisinde anlaşılması bakımından bağlantılı olarak değerlendirilmesi 
gerekir. Mahkeme, Gaz Maskeli İsa çiziminden şu anlamın çıkarılması gerektiğini kabul 
etmiştir: „Nasıl gaz maskesi ve asker çizmeleri İsa’ya yakışmıyorsa, kilisenin savaşa 
kışkırtan temsilcilerinin öğretisi de asıl Hristiyanlığın öğretisine yakışmamakta.” grosz,
Mahkemeye göre, savaşa kışkırtan kilisenin Hristiyanlık öğretisini de aşağıladığını 
göstermek istemiştir, ancak bununla, kendisinin böyle düşündüğünü beyan etmemiştir. 
Hukuki ihtilaf hakkında temyiz aşamasında karar vermesi gereken İmparatorluk 
Mahkemesinin 2. Kurulu bu yorumlamaya katılmamıştır. Kurul, 27 Şubat 1930 tarihli 
kararında, “eğer kullanılmış olan sanatsal araçlar da sadece amaçlanan izlenimleri 
meydana getirmeye elverişli idiyse ve fakat başkaca izlenimler bakımından elverişli 
değil idiyse” sanatçının saiki önem kazanır. Bu nedenle Mahkemeye göre, İsa’nın 
“küçültücü durumda” gösterilmesinin, inananlarca, aşağılamanın son derece kaba 
bir şekli olarak algılanıp algılanmadığının, sanatçının saiklerinden bağımsız olarak 
incelenmesi gerekir. Resim imzasındaki “Çeneni kapatıp hizmet etmeye devam 
etmek” ibaresinin kime ait olduğu sorusu açıklanmamıştır.
İmparatorluk Mahkemesinin dosyayı geri göndermesi üzerine Berlin III Eyalet 
Mahkemesi yargılamasında buna uygun değerlendirmeler ele alınmıştır. Eyalet 
Mahkemesinin 4 Aralık 1930 tarihli hükmünde daha ilk kararında da esas aldığı, 
cümlenin mantıken İsa’ya isnat edilemeyeceği gerekçesiyle yine beraat kararını buna 
dayandırmıştır. Akabinde, bu karar İmparatorluk Mahkemesinin 5 Kasım 1931 tarihli 
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ikinci temyiz kararında da muhafaza edilmiştir. 
Yargılamanın bitmesinden bir yıldan biraz daha fazla geçmesinden sonra – Ocak 
1933’te - grosz Almanya’yı terk etmiştir. Berlin’e 25 yıl sonra geri dönmüş ve burada 
6 Temmuz 1959 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 1937 yılında resimlerinden bazıları - 
ve bunlar arasında “Gaz Maskeli İsa” da bulunmaktaydı - Münih’te sergilenmiştir.

“The-Holy-Virgin-Mary”-Vakası

2 Ekim 1999 ila 9 Ocak 2000 tarihleri arasında New York Brooklyn Museum of Art 
müzesinde o tarihte şöhret olan “Sansasyon” (“Sensation”) sergisi sunulmuştur. 
Tartışmalı olan bu sergide yer alan ve sanat taciri ve galerici olan Charles Saatchi’nin  
koleksiyonunda bulunan eserler, öncesinde Londra Royal Academy of British Arts ve 
Berlin’de Hamburg Tren İstasyonu’nda sergilenmiştir.
Nijerya kökenli ve Young British Artists Sanat Grubu üyesi İngiliz ressam ve 
heykeltıraş chris ofili (* 1968), bu sergiye “The Holy Virgin Mary” isimli eserle katkıda 
bulunmuştur. Bu eserde, etrafında, porno dergilerinden kesilmiş olan kadın cinsel 
organları ile hazırlanmış ve ironik olarak küçük çıplak erkekleri (kanatlı çocuklar) ima 
eden ve çoğu zaman geleneksel dini resimleri süsleyen çok sayıda figür bulunan 
siyahi bir Meryem görülmektedir. Tanrının annesi (Meryem’in) çıplak bir göğsü ise bir 
topak fil pisliğinden oluşturulmuştur. 
Londra ve Berlin’de özel bir tepkiye yol açmamış olan eser, New York Brooklyn 
Museum of Art’ta daha sergi açılmadan şiddetli bir tartışmaya yol açmıştır: örneğin, 
o zamanın New York Belediye Başkanı Rudolph Giulani resmi “rahatsız” olarak 
değerlendirmiştir. ofili’nin, diğer materyallerin yanında fil pisliği kullanmış olmasını, 
dine bir saldırı olarak algılamıştır. Belediye Başkanı eserin kaldırılmasını talep etmiş 
ve müze bunu reddettiğinde 7,2 Milyon Dolar tutarındaki destek ödemesini de iptal 
etmiştir. Resim dolayısıyla aynı şekilde öfkelenen Catholic League for Religious and 
Civil Rights Başkanı William Donahue, ofili’nin eseri ile ilgili, Adolf Hitler’in dahi bir 
sanatçı olarak kabul görmesine şaşırmamak gerektiğini, zira sanat çevrelerine, kabul 
edilmesi için, sanatçı olduğunu söylemesinin yeterli olduğunu söylemiştir. Sergi bu 
(açıklamalara) rağmen çok sayıda ziyaretçi çekmiştir.
Sonrasında, ABD Bölge Mahkemesi New York’un doğu bölgesi için; Belediye Başkanı 
Giuliani’nin maddi desteği iptal etmesinin ABD Anayasası’nın 1. ek maddesinde 
güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir: „Federal 
devlet çapında, hükümet görevlilerinin, sanat eserlerine sansür uygulama ve önemli 
bir kültürel kurumun ayakta kalmasını tehdit etme çabaları ile bunları, hükümetin 
isteklerine uymadıkları için cezalandırmaları kadar ciddiye alınması gereken başka 
bir husus yoktur.” Hakime Nina Gershon, “Sensasyon”un bütün tartışmalara/görüş 
ayrılıklarına rağmen, tanınan başka müzelerce kamuda sergilenmeye değer olarak 
kabul edildiği gerekçesini de eklemiştir. Yargılamada Brooklyn Museum, ofili’nin, 
memleketi Afrika’ya olan saygısı dolayısıyla çoğu zaman fil dışkısı kullandığına dikkat 
çekmiştir; porno kesitlerinin Batıdaki kültürel çöküşe işaret ettiğini belirtmiştir. Giuliani 
ise kızgınlığını şu şekilde ifade etmiştir: “1. ek maddede, bu korkunç ve iğrenç projeyi 
destekleyen hiçbir şey yoktur.” 
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1999 yılının Aralık ayı ortalarında 72 yaşında bir adam olan Dennis Heiner, Brooklyn 
Museum’un güvenlik güçleri kendisini yakalamadan, Meryem figürünün yüzünü ve 
vücudunun üst kısmını karalamayı başarmıştır. Sonrasında Heiner’in karısı, kocasının 
son derece dindar bir Katolik olarak “tanrıyı tahkir etmeye” karşı protestoda bulunmak 
istediğini belirtmiştir. Heiner, “ikinci dereceden suç teşkil eden uygunsuz davranış” 
(“criminal mischief in the second degree”) nedeniyle 250 Dolar ödemesi karşılığında 
kaldırılacak olan (“probation”) koşullu bir hapis cezasına çarptırılmıştır. 
New York’taki tartışmalardan sonra Canberra’da National Gallery of Australia 
galerisinde planlanan resmin sergisi iptal edilmiştir. 2007 yılı da ofili’nin Meryem’i, 
Avustralyalı sanat koleksiyoncusu David Walsh tarafından satın alınmıştır ve 2010 
yılında Londra’da Tate Britain’de ofili’in sanatsal geçmişine bir bakış kapsamında 
görülebilmiştir. “The Holy Virgin Mary”, 2011 yılından beri Walsh’ın Tazmanya Hobart’taki 
özel müzesi olan Museum of Old and New Art’ta (MONA) sergilenmektedir. (Resim, 
2018’den bu yana New York’ta (Museum of Modern Art [MoMA]) bulunmaktadır.) 
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Sanat ve Devleti Tehlikeye Düşürme

Jürgen Holtfreter:
Kitabının arka kapağıdır 
“Beni sadece rahat bırakın – Bir okuma kitabı” 
„Laßt mich bloß in Frieden – Ein Lesebuch“
von H. Venske ve başka yazarlar (1981)

Ceza Kanunu’nun, özel hükümler bölümünün ilk iki kısmında devletin korunmasına 
ilişkin önemli düzenlemeler bulunmaktadır. (Bu kısımların) özünü, demokratik hukuk 
devletinin tehlikeye düşürülmesi oluşturmaktadır; bunlar da örneğin Federal Almanya 
Cumhuriyeti’ni, tahkire (ACK § 90 vd.) karşı korumaktadır veya devleti tehlikeye 
sokan propagandanın önlenmesini amaçlamaktadır (ACK § 86 vd.). 

Kiss: Tournee Alive (2008) 
Event Poster Paris-Bercy
Event Poster Mannheim
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“Federal-Bayrağa-İdrar”-Vakası 

ACK § 90a/1 No. 2 Federal Almanya Cumhuriyeti’nin bayrağını bir devlet sembolü 
olarak korumaktadır. Bayrağın tahkir edilmesi buna göre üç yıla kadar hapis cezası 
veya para cezası ile cezalandırılır.
Ancak Federal bayrağın tahkir edilmesi yönündeki ceza hukuku yasağı da sanat 
özgürlüğü garantisi ile çatışabilir. Yargıyı birçok merci aşamasında meşgul eden ve 
hukuk öğretisinde de yankılanan bu çatışmaya konu olan olay şu şekildedir: Bir kitap 
dağıtım şirketi 1981 ve 1982 yıllarında “Beni sadece rahat bırakın” (“Laßt mich bloß in 
Frieden”) isimli “okuma kitabı” (“Lesebuch”) olarak tanımlanan ve karikatür ve kolajlar 
ile hareketlilik katılan askeriye karşıtı nesir ve şiirler içeren cep kitabından çok sayıda 
nüsha satmıştır. Kitabın arka kapak sayfası iki fotoğraftan oluşan bir kolajdır. Bir 
ceza yargılamasının konusu olan bu kolajın üst yarısında idrar yapma pozisyonunda 
bulunan bir erkek gövdesini gösteren renkli bir fotoğraf bulunmaktadır. Yapılan sarı 
idrar fotomontaj yoluyla, alt resimdeki, bir yemin töreni vesilesiyle açılmış olan Federal 
bayrağa yönelmektedir. Bayrağın altındaki yerde sarı bir idrar birikintisi vardır. 
 

Gießen Asliye Mahkemesi, kitap dağıtım şirketinin müdürü hakkında 50 Alman Mark’ı 
üzerinden 90 gün birimi adli para cezasına hükmetmiştir. Mahkemeye göre sanat 
özgürlüğü burada önem taşımamaktadır. Mahkeme, kolajın bir sanat eseri olabilmesi 
açısından herhangi bir dayanak noktası bulamamıştır. Mahkeme kararının lafzında şu 
açıklamalara yer verilmiştir: “Belki herhangi bir profesör sübjektif değerlendirmesiyle 
bu resimde bir nevi sanat keşfedebilir, ancak Mahkeme böyle bir değerlendirme ile 
bağlı değildir.” Bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu Frankfurt am Main Yüksek 
Eyalet Mahkemesi tarafından esastan reddedilmiştir. 
Akabinde hükümlü, Federal Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak 
sanat özgürlüğü garantisinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Federal Anayasa 
Mahkemesi 7 Mart 1990 tarihinde mahkumiyet hükmünü kaldırmıştır:
Mahkeme öncelikle şekil ve içeriğe ilişkin hususları dikkate alarak kolajın sanat eseri 
niteliğini kabul etmiştir. Mahkemeye göre resim, görselin yakışıksızlığına rağmen bu 
özelliğini kaybetmemektedir. Mahkeme, sanatın, devletin stil ve seviye denetimine 
açık olmadığını; sanatçının, eseri ile belirli bir görüşü sergilemek istemesi gerçeğinin 
de, eseri sanat özgürlüğünün koruma alanı dışında bırakmadığını açıklamıştır. 
Ancak Mahkemeye göre, ACK § 90a/1 No. 2’ye göre bir cezalandırma da doğrudan 
doğruya bu sonuca ulaşmaz. Mahkemeye göre, sanat özgürlüğü güvencesi her türlü 
anayasal düzenleme ile çatışabilir: Mahkemeye göre, devlet sembollerinin amacının, 
vatandaşların devlet hislerine seslenmektir. (Buna göre), Alman Federal Cumhuriyeti, 
özgürlükçü bir devlet olarak, vatandaşlarının, bayrak ile mecazen ortaya konan temel 
değerler ile özdeşleşmesine muhtaçtır. Federal bayrağın bu anlamından ise sanat 
özgürlüğü ile çatışan ceza normunun korunan menfaati çıkarılmaktadır.
Ancak Mahkemeye göre, sembolün korunması, sanat özgürlüğü ışığında, devletin 
eleştirilere karşı bağışıklık kazanması ve bizatihi reddedilmesine yol açmamalıdır. Bu 
nedenle (mahkemeye göre), somut olayda çatışan anayasal menfaatlerin tartılması 
gerekir.
Mahkeme, mahkumiyetin bu anayasal gerekliliklere uymadığını ifade etmiştir (ve 
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şu değerlendirmede bulunmuştur): Karikatürün öncelikle askeriye karşıtı bir tutumu 
bulunmaktadır. Bu (karikatür), savunmanın devlet seremonisine veya askerlerin yemin 
törenine karşı yönelmiştir. Görsel her ne kadar, onursuz bir muamelenin parçası olan 
devletin bir sembolünü gösterse de; devlet, askerlerin hizmete kabulü sırasında devlet 
sembollerini kullanarak askeri hizmetin özel olarak meşruiyetini desteklediği ölçüde 
saldırıların hedefidir. Burada ortaya çıkan eleştiri, bayrağa karşı değil, aksine bunun 
suistimal edilmesine yöneliktir. Bunu ifadenin özü ise, devlet sembolüne idrarını yapan 
adam şekline bürünerek yabancılaştırılmıştır. Bir araç olan hiciv ile yabanlaştırmanın, 
gerçek içeriğine nazaran, daha geniş bir serbest alanı kabul edilmelidir.

“KISS”-Vakası 

Gamalı haçın yanında Cermen harf olan „S“ sembolü, nasyonal sosyalizm ile açıkça 
en çok bağdaştırılan semboldür. Nasyonal Sosyalizm döneminde (“Zafer İşareti” 
anlamına gelen ve) “Siegrune” kavramı ile anılan bu işaret, NSDAP’nin çeşitli gençlik 
ve yetişen nesil organizasyonlarının amblemiydi. Bunun yanı sıra, çifte Siegrune 
işareti, paramiliter koruma bölüğünün (SS) tanınmasını sağlayan semboldü. Böylece 
bu sembol, hiçbir sembolün olmadığı kadar keyfi ve şiddet yönetiminin sembolüydü. 
Demokratik hukuk devletinin, bu tür sembolleri siyasetin günlük hayatından yasaklama 
yönünde bir menfaati olabilir. 
Böylece ACK § 86a/1 No. 1 Anayasaya aykırı organizasyonların işaretlerinin 
kullanılmasını cezalandırmaktadır. Aykırı hareketler üç yıla kadar hapis cezası 
veya para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak sanat özgürlüğünü kısıtlayan her 
ceza normunun, sanat özgürlüğü güvencesinin koruduğu değerin anlamı ışığında 
değerlendirilmesi gerektiği bilgisi, ACK § 86a’nın uygulanmasında dahi, çatışan somut 
anayasal değerlerin tartımında somut olaydaki hususların dikkate alması gereklidir. 
Böylece, bu tür bir işareti kullanan sanatın ceza hukukunu ilgilendirip ilgilendirmeyeceği 
veya ne ölçüde ilgilendirebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Buna ilişkin aşağıda bir 
olay örneği verelim:
1973 yılında New York’ta kurulan ABD’li Hardrock grubu kiss, dünya çapında 100 
milyon satılan albümüyle en başarılı rock grupları arasındadır. Logosunda grup adının 
“S” harfleri yerine „S“ kullanılmıştır. Bunun nedeni sorulduğunda grup üyesi Gene 
Simmons şunu söylemiştir: “Bunun SS ile bir ilgisi yoktur. Sonuçta ben bir Yahudiyim.” 
Almanya’daki plak dağıtımcısına karşı ilk Savcılık araştırmalarından ve plak 
dükkanları adreslerine yöneltilen, bütün Kiss-albümlerinie el konulacağı tehdidinden 
sonra, Hamburg’daki plak şirketi Phonogramm, 1980 yılında Logonun değiştirileceğini 
bildirmiştir. 
1982 yılında çıkarılan “Killers” isimli derleme albümünden beri, Almanya’da yeni Kiss-
plakları (sonraki presler de dahil olmak üzere), kapak kısmında grup adı iki normal “S” 
ile satılmaktadır. Ancak yine de bazen eski albümler veya ithalatlara da erişilebilmekte, 
bunun sonucu da ACK § 86a sorununun tamamen çözülememiş olmasıdır: Bu anlamda 
Baden-Württemberg Eyaleti Adalet Bakanı Ulrich Goll (FDP) Eyalet Meclisine, 
Temmuz 2008’de Yeşillerin iki milletvekilinin soru önergesi (Kleine Anfrage) üzerine, 
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2001 ve 2002 yıllarında Mannheim Savcılığınca, Kiss müzik grubunun (zafer) işareti 
yazı tipinde kullandıkları işaretle bağlantılı olarak üç soruşturmanın yürütülmekte 
olduğunu bildirmiştir. Ancak bunlardan hiçbiri mahkumiyet ile sonuçlanmamıştır. 
2008 yılının yazında Kiss grubu “Alive35” turnesi ile sekiz Alman şehrinde sahne 
almıştır. Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak, burada posterlerde grup ismi iki normal 
“S” ile yazılmıştır. Ancak (zafer) işareti ile yazılmış Kiss-logosu itirazlara uğramadan 
sahneyi süslemiştir. Ve 2011 yılında o zamanın Bayern Çevre Bakanı Markus Söder 
(CSU) Bayern yayını (Bayerischer Rundfunk) ile aktarılan “Frankonya’da Karnaval”ın 
şatafatlı oturumunda yer alırken, Kiss şarkıcısı “The Starchild” Paul Stanley, eski 
(zafer) işareti-logolu tişörtüyle gelmiş ve fakat bunun herhangi bir hukuki sonucu 
olmamıştır.
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Sanat ve Şiddeti Yüceltme

Federal Alman kanun koyucusu 23 Kasım 1973 tarihli 4. Ceza Hukuku Reform 
Kanunu (StrRG) ile şiddeti aşırı derecede yücelten görsellerin dağıtılmasını suç olarak 
düzenlemiştir (ACK § 131). Başka devletlerde benzer ceza normları bulunmamaktadır. 
Düzenlemenin bugünkü haline göre, “insanlara veya insan benzeri varlıklara karşı 
canice veya sair insanlık dışı şiddet eylemlerini yüceltecek veya masumlaştıracak 
şekilde ya da eylemin canavarca veya insanlık dışı nitelik taşıyan muhtevasını, insan 
onurunu ihlal edecek şekilde tasvir eden” sair davranışlar yanında, görsellerin dağıtımı 
bir yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Wilhelm Busch: “Son Şaka”dan Çizimler (1865)
Max und Moritz. Yedi Şaka ile Bir Oğlan Hikayesi 

Cannibal Corpse: 
„Butchered at Birth“ grubunun kapak resmi baskılı 
bir tişört
Vincent Locke (1991)
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“Butchered-at-Birth”-Vakası

cannibal corPsE, 1988 yılında kurulmuş olan bir ABD’li Death-Metal-grubudur. 
Bu grup, 1991 yılında ikinci albümü olan “Butchered at Birth” (“Doğum Sırasında 
Katledilmiş”) albümünün, Amerikalı çizgi resim ressamı VincEnt lockE tarafından 
tasarlanan kapağı ile heyecan uyandırmıştır. lockE aşırı derecede şiddet içeren 
dehşet çizimleri ile ün kazanmıştır ve günümüze deyin cannibal corPsE grubunun 
neredeyse bütün albümlerini resimlemektedir. “Butchered at Birth” albümünün kapak 
resmi, kan lekeli önlük takan ve bir masada yatan ve doğum yapan bir kadını iskelet 
haline getiren iki zombiyi göstermektedir. Bunlardan biri kordon bağı ile birlikte çocuğu 
anne rahminden koparırken diğeri bir kasap bıçağını iskelet halindeki kaburgaların 
içinden kalbine batırmaktadır. Arka planda bağırsak ve kordon bağlarına asılı olan ve 
kısmen kol ve bacakları olmayan bebek cesetleri bulunmaktadır. 
“Federal Gençliği Tehlikeye Düşüren Yazıları Denetleme Dairesi”, albümün 
çıkmasından hemen birkaç hafta sonra bunu, “çocukları ve gençleri sosyal etik açıdan 
yoldan çıkarmaya” ve “ahlaken tehlikeye düşürmeye” elverişli olarak kabul etmiştir. Bu 
ise hiçbir şekilde albüm kapağının çocukların ve gençlerin erişimine sunulamayacağı 
sonucunu doğurmuştur. Şarkının türü (“hırlama” anlamına gelen “Growling” türü) 
sebebiyle pratikte anlaşılmayan ve daha az şiddet içermeyen “Butchered at Birth” 
albümündeki şarkı sözleri ise Federal Denetim Dairesi kararı kapsamına girmemiştir. 
Sakıncalı eser olarak belirlenip endekse girmesinin gerekçesinde “albüm kapağının 
geniş bir sanat kavramı esas alındığında bir sanat eseri olarak kabul edilebileceğinin” 
dikkatlerden kaçmadığı açıklanmıştır. Ayrıca şu açıklamalar yer almıştır: “Ancak sanat 
özgürlüğü güvencesi sınırsız tanınmamaktadır, aksine bizatihi Anayasa tarafından 
sınırlandırılmıştır. Bu sebeple çatışan anayasal menfaatler olan sanat özgürlüğü, 
gençlerin korunması ve Anayasa madde 1’in güvence altına aldığı insan onuru 
tartılmalıdır. Albüm kapağının tek amacı, en zalim vahşetleri sergilemektir. Bu bağlamda 
kapak, buna bakan kişinin, insanın vücut bütünlüğüne olan saygısını ve insanilik 
konusundaki düşüncelerini derin bir şekilde ihlal edecek şekilde tasarlanmıştır.” 
cannibal corPsE ’un plak şirketi bunun üzerine “Butchered at Birth” albümünü nötr 
bir kılıfla satmaya devam etmiştir. 3 Mart 1994 tarihinde Stuttgart Asliye Mahkemesi 
kararı ile “Butchered at Birth” albümüne şiddeti yüceltme (ACK § 131/1 ve § 184/3 [eski 
haliyle] düzenlemelerine aykırılık) nedeniyle Federal devlet çapında el konulmuştur. 
Bundan böyle albüm yetişkinlere de satılamayacaktır ve müziği kamuda çalmak da 
yasak hale gelmiştir.
1997 yılında Stuttgart Asliye Mahkemesi kararı zamanaşımına uğramıştır ve böylece 
“Butchered at Birth” hala sakıncalı eser endeksinde olsa da, yetişkinlerin erişimine 
sunulmuştur. 2002 yılının sonunda Almanya’da “Butchered at Birth” albümünün yeni 
basısı çıkmıştır ve bu albüm gerek kapağı gerek şarkı sözü sebebiyle 2003 yılında 
tekrar Federal Denetim Dairesince günümüze kadar sakıncalı eser olarak endekstedir 
Gençliği koruma sebepleriyle bu tür albümlerin piyasada dağıtımını yasaklama 
stratejisi, sakıncalı olarak belirlenen CD’yi orijinal kapak resmi ile çok büyük zahmete 
girmeden internet üzerinden yurt dışından getirtme olanağı nedeniyle başarısız 
kalmaktadır. Ayrıca sadece albüm kapağı sakıncalı olarak belirlenip endekse 
girebilir ancak motif bu şekilde sakıncalı olarak belirlenemez. Bu nedenle, motif 
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baskılı tişört veya aplikasyonlar gibi fan ürünleri, legal olarak satın alınabilmektedir.

“Max-ve-Moritz”-Vakası

Çocukların canlı canlı tahıl değirmeni hunisine atılıp ardından ufalanarak hayvanların 
önüne yem olarak atıldıklarına dair bir hikayeyi cannibal corPsE dahi henüz 
yazmamıştır. Albüm kapaklarının çizeri VincEnt lockE bile bu tür bir kapak resmi henüz 
tasarlamamıştır. Elbette her ikisi de hemen sakıncalı eser endeksine girer ve albüme 
ACK § 131’e göre şiddetin yüceltilmesi nedeniyle el konulurdu. Ancak neredeyse 150 
yıl önce böylesine zalimce bir öldürme senaryosunu sözleri ve resimlerinde gösteren 
bir kitap, başarılı bir şekilde Almanya’da çocuk odalarına girmeyi başarmıştır: Şubat 
1865’te WilhElm busch (* 1832; † 1908) açık farkla en meşhur eseri “Max ve Moritz” 
kitabını, kendisini keşfeden ve ilk yayımcısı olan Kaspar Braun’a Münih’e göndermiştir. 
“Görürsünüz siz!” Kim tanımaz ki onları? Bu, ilk basısından beri, bütün dünyada 
çocukları, gençleri ve yetişkinleri eğlendiren ve busch’u en meşhur Almanlardan 
birisi haline getirmiş olan yedi şakada afacan oğlanlar hikayesidir. busch resimli 
hikayeleri ile yeni bir tür yaratmış ve bu nedenle “modern çizgi romanın babası” 
olarak adlandırılmaktadır. Tipik olan stili: mizahçı ve tahta üzerine resim oyarcasına 
olan resimleri ile başkalarını zarara uğrattıkları için sevinçle dolup taşan iki mısralık 
satırlara sığdırdığı kelimeler arasında bir etkileşimdir.
Peki bu hikayenin verdiği ders nedir? Max ve Moritz, o zamanki Hannover Krallığında 
19. yüzyılın ortalarında çocuksu afacan oğlan çocuğu şakaları yaparlar. “İnsanlara 
takılmak, hayvanlara eziyet etmek, elma, armut, erik çalmak, bunlar tabii ki kilise veya 
okulda sandalyede çakılıp kalmaktan daha hoş ve rahattır.” İlk ve ikinci şakaları dul 
Bolte’ye karşı yapılmış şakalardı. Bolte’nin çok sevdiği kümes hayvanları, öncelikle 
Max ve Moritz’in çapraz olarak bağlamış oldukları iplerde asılı olan ekmek parçaları 
yutarlar. Kümes hayvanı kendisini ipten kurtarmaya çalışırken bir ağaç dalında asılı 
kalıp sonradan dul Bolte’nin tavasında yerini alır. Taze kızartılmış tavuklar da afacan 
oğlanlar tarafından bacadan oltayla tutulup yenir. Üçüncü şakanın mağduru ise, Max 
ve Moritz’in testereyle kısmen kestikleri ağaç köprünün ikiye ayrılıp parçalanmasıyla 
baş aşağı suya düşen terzi Usta Böck’tür. Dördüncü şakada Max ve Moritz, öğretmen 
Lämpel’in lüle taşı piposunu tüfek tozu ile doldururlar, bunun üzerine pipo yakıldığında 
havaya uçar: “Burnu, eli ve kulakları zencilerinki gibi siyah, ve saçının son demeti 
kafasına kadar yanmış.” Beşinci şakanın mağduru, yorganın altına Mayıs böcekleri 
koyarak kendisine huzursuz bir gece armağan ettikleri amca Frtiz’tir. Altıncı şakada 
afacan oğlanlar fırıncı ustanın leziz tatlılarını çalmaya çalışırken kendileri kek 
hamuruna düşerler. Pişirme işleminde sağ kalıp kaçmayı başarırlar. Ancak yedinci 
ve aynı zamanda son şakları kendi felaketleri olur: Çiftçi Mecke, oğlanları dolu tahıl 
çuvallarına delikler açtıkları sırada görüp yakalar ve onları değirmene götürür. Çiftçi 
ceza olarak yaramaz çocukları baş aşağı değirmenin hunisine atar ve, “Çatır çutur! 
Çatır çutur! Değirmen çıtırdayarak döner” ve bunları diri diri parçalar ve un haline 
geldiklerinde kazların önüne yem olarak atılırlar. Ve sanki bu vahşice idam ölçüsüz 
bir ceza değilmişçesine, köy halkı Max ve Moritz’in ölümünden sonra hiçbir şekilde bu 
korkunç suç nedeniyle dehşete düşmezler, aksine “fena davranışların” son bulmasına 
sevinirler.
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Günümüze kadar bu eser, yetişkinlerin otoritesine karşı “zararsız” bir başkaldırı veya 
protesto hikayesi olarak insanları eğlendiren ve kimsenin aklına şiddeti yüceltme 
sebebiyle yasaklanması gerektiği düşüncesini getirmeyen hikayeler olarak okunmakta.
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Sanat ve Pornografi

“Sanatın müstehcen olabileceği söylense de, aynı zamanda asla pornografik 
olamayacağı kabul edilir.” Kavramsal olarak sanat ve pornografi kavramlarının 
birbirlerini dışlamaları ile, sanat özgürlüğü ve cezaya layık olan pornografik yazıların 
yayılması yasağı (ACK § 184) arasındaki bir zamanlar külfetli ve utanç verici olarak 
algılanan çatışmanın çözümlenmesi amaçlanmıştır. Ancak geniş bir sanat kavramı 
geliştirilmesi gittikçe iki kategori arasındaki dışlama ilişkisini temelden mahrum 
bırakmıştır. Bu, daha çok iki alanın da iç içe geçmesine neden olmuştur. Buna göre, 
münhasıran cinselliği konu edinen görseller de sanatsal niteliği haiz olabilirler. Durum 
açıktır – sanat kavramı ne kadar geniş tanımlanırsa, pornografi alanındaki görünüm 
şekillerinin hariç tutulması o kadar zordur. Ancak “uygunsuz” sanatsal eserlerin 
“uygun” sanat olarak kabul görmeleri için 
hangi vasıflara sahip olmaları gerekir? 
İzlerin araştırılmasına ilişkin bir kesit… 

Peter Paul Rubens (in Atölyesi):
Paris’in Hükmü (1636 yılında) Tablo
Galerisi Alte Meister, Dresden

Alfred Hrdlicka: 
                              Altın (Penis-)Açı(sı) (1973)

 Dosya “Viyanalı Kan” „Wiener Blut“
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“Sanat-Kart-Postalları”-Vakası

İngiliz William Henry Fox Talbot 1830’lu yılların ortalarında fotoğraf alanında negatif-
pozitif-işlemi geliştirmiş, bu da fotoğrafın negatiflerinin çıkarılması ile çoğaltmasını 
mümkün kılmıştır. Bu 1860 yılı itibariyle bütün fotoğrafla ilgili işlemlerin temeli haline 
gelmiş ve kart postal resimlerinin, bilhassa boyama ve heykeltıraşlık eserlerinin zafer 
alayını sağlamıştır. Kabiliyetli kitap ve sanat tacirleri kısa sürede özellikle üzerinde 
çıplak kadınların gösterildiği sanat kart postalları sergilerinin dikkatleri ne kadar 
üzerine çektiğini fark etmişlerdir. 
Ancak kart postalların camekanlarda kamuya açık sergilenmesi çok kısa zamanda 
“müstehcen yazılar”ı dağıtma olarak adlandırılan ve 1871 yılından beri ceza hukukunda 
yasak olan (ACK § 184) isnatla karşılaşmıştır. Bu bağlamda bir yazı, kamunun ahlak 
duygusunu ihlal etmeye elverişli olduğunda “müstehcen” olarak kabul edilmekteydi.
Sonrasında Mayıs 1907’de, sair görseller yanında, Rubens okuluna ait “Paris’in 
Hükmü” isimli tabloyu gösteren kart postalları alıcı olarak karşısına çıkan bir polis 
memuruna sattığı için kağıt tüccarı Emmo dElahon ’a karşı - ve öncesinde başka tacirlere 
karşı da – Breslau’da dava açılmıştır. Bu tabloda Yunan tanrıçaları Afrodit, Athena 
ve Hera çıplak olarak gösterilmiş ve her biri, ölümcül olan delikanlı Paris’in lütfunu 
kazanabilmek ve kendisinden, üzerinde “en güzeli” yazan altın elmayı alabilmek için 
gayret eder. dElahon 18 Haziran 1907 tarihinde Breslau Eyalet Mahkemesi tarafından 
müstehcen yazıları dağıtmaktan altı hafta hapis cezasına mahkum edilmiştir. Ancak 
kısa süre öncesinde Dresden Savcılığı sair suçlar yanında tam olarak bu kart postal 
nedeniyle müstehcenlik sebebiyle yürütülen bir soruşturma bakımından İmparatorluk 
Mahkemesi içtihatlarındaki “Bu kopyaların/taklitlerin asılları meşhur sanat eserleridir.. 
Kabul edildiği üzere bunların amacı, kadın ve erkeğin kıyafetsiz vücutlarının güzelliğini 
ortaya çıkarmaktır. Bu tür bir görsel tek başına müstehcen değildir… Bu sebeple 
böyle bir sanat eserinin taklit edilmesi de tek başına müstehcen değildir” ve ayrıca 
“dağıtanın sübjektif amaçları” ile de müstehcen hale gelmez açıklamalarına atıf 
yaparak kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir.
İmparatorluk Mahkemesi yine de 27 Eylül 1907 tarihinde dElahon’un Breslau 
hükmüne karşı temyiz başvurusunu reddetmiştir. dElahon Mahkemeye göre, dElahon 
kart postalları, “camekanında sergileyerek gelen geçen herkese, cinsiyeti ve tahsili 
bakımından ayrım yapmaksızın satma amacıyla sergilemiştir”. Mahkeme, kart 
postallarda her ne kadar meşhur ressamların tabloları bulunsa da; bunların “cinsel 
arzuları uyandırmak … amacını taşımış olduğu”nu ve “sadece terbiye ve ahlakın 
bütününe ilişkin normal ortalama duygunun ihlali olarak anlaşılabilecek; normal cinsel 
anlamda utanç ve ahlak duygularını ihlal etmeye” elverişli olduğunu belirtmiştir. 
Bu bağlamda İmparatorluk Mahkemesinin kararları da yeknesak değildir. Herhalde 
bu sebeple Breslau Eyalet Mahkemesi, ertesi yıl olan 1908 yılında başka bir davada, 
iki başka sanat kart postallarının yanında Rubens Okulu eseri olan “Paris’in Hükmü” 
tablosunun taklit edildiği kart postalların, tereddütlere rağmen müstehcen olmadıklarını 
kabul etmiştir. Bundan sonra Breslau’da tekrar huzur hakim olmuştur. 1910 yılında 
Berlin Savcılığı nezdinde “Söz ve Resimde Kirlilik ile Mücadele İçin Merkez Daire”nin 
kurulmasından sonra, sanat kart postalları yargılamaları İmparatorluğun baş kentine 
taşınmıştır. Birinci Dünya Savaşının başlaması kısa zaman içinde daha önemli 
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hususları odak noktası haline getirmiştir. Weimar Cumhuriyeti çağının anlayışı – en 
azından ilk yıllarda – daha farklıydı…

“Altın-(Penis)Açı(sı)”-Vakası

Toplumun genel utanma ve ahlak duygularını ihlal eden bir görsel bağlamında 
“hayasızca yazı” anlayışı bir süre daha devam etmiştir. 1973 yılında ACK § 184’teki 
“hayasızca” kavramının yerini “pornografik” kavramı almıştır. Toplumun ahlak 
duygusunun korunması yerini de gençliğin korunması istenmiş ve böylece yetişkinler 
için basit pornografi olarak adlandırılan pornografiye sınırlı bir şekilde izin verilmiştir. 
Ancak pornografi kavramından ne anlaşılması gerektiği açıklığa kavuşmamıştır. 
Sahne değişikliği: Aynı yılın yaz aylarında Viyanalı kitap satıcısı Wilhelm Herzog 
aleyhine pornografik dergi ve kitap dağıtımı sebebiyle Avusturya’da dava açılmış ve 
kendisi üç ay koşullu mahpushane (bu denetimli serbestlik anlamına gelmektedir) 
cezasına mahkum edilmiştir. Herzog, yüz yıldan eski özel (mülkiyette bulunan) 
şarkı sözleri ve çizimlerden oluşan bir koleksiyonu “Viyanalı Kan” (“Wiener Blut”) 
adı altında çıkarmıştır. Bunun içinde, sevgi ve erotizmin, evlilik içinde çocuk yapma 
aracı olarak görüldüğü bir zamana ait, sair görseller yanında, erotik görseller ve (bu 
zamandaki amacı aşan) her türlü mekruh ve günah olarak damgalanan (görseller) de 
bulunmaktaydı. Çoğunlukla “Biedermeier (Dönemi) Erotik Roman” olarak tanımlanan 
kitaba dair bir kitap eleştirisinde şu satırlara yer verilmiştir: “Çok daha öncelerinde bir 
diyalektte bestelenen şiir sanatının kafiyelerinin kelimelere döktüğü (içeriği), yüzyıl 
başında, Viyanalı anonim, akvarel ile boyamıştır: Ah sen, canım oğlum, /Yalvarıyorum, 
bastır / Şu anda o kadar iyi ki / Çünkü neredeyse boşalacağım.”
 

Ancak Almanya’da Herzog’un yayınladığı eser, sorunsuz piyasaya sürülebilmiştir. 
Avusturyalı heykeltıraş ve ressam alfrEd hrdlicka (* 1928; † 2009) Herzog’un 
mahkumiyetini öğrendiğinde, o zamanki yasal durumun riyakarlığı, bağnazlığı ve 
yobazlığını protesto etmek için Pornografi Kanunu olarak adlandırılan Kanunu 
yorumlayan 16 renkli ıslak kazı çalışmasından oluşan ve aynı şekilde “Viyana 
Kanı” olarak adlandırdığı alaycı bir seri hazırlamıştır. Avusturyalı gazeteci Günther 
nEnning (* 1921; † 2006) ikinci provokasyon eylemini üstlenip “Forum” ve “Yeni Hür 
Basın” (“Neue Freie Presse”) dergilerinde bu serinin bazı kısımlarını yayımlamıştır. 
Ardından Viyana Savcılığında, kendilerini ihbar ederek şu açıklamalarda 
bulunmuşlardır: “İşlediğimiz eylemler bakımından, suç işleyip işlemediğimiz 
konusunu açıklayacak durumda değiliz. Bu nedenle kendimizi ihbar ediyoruz.” 
Islak kazıları, kendi kendilerini ihbar etmeleri kapsamında delil olarak eklemişlerdir. 
“Viyana Kanı” serisi ile hrdlicka, kanun koyucunun kamu için talep ettiği “cinsel 
uzuvsuz cinsel ilişkiyi” eleştirmekte ve bu talep hrdlicka’ya göre bütün cinsel 
faaliyetlerin lanetlenmesine yol açmaktadır. Böylece “Altın açı veya erkeğin eylemi ne 
zaman pornografi sayılır?” konulu ıslak kazısı ile müstehzi biçimde hangi ereksiyon 
derecesi itibariyle pornografiden bahsedilmesi gerektiği sorusunu ortaya sormuştur. 
Bununla birlikte aynı zamanda, kanunların harfiyen yorumlanmasının ne tür sonuçlar 
doğurabileceğini ortaya koymaya çalışmıştır.  
Avusturya’da hrdlicka ve nEnning mahkum edilmemişlerdir. Ancak yine de hrdlicka’nin, 
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Berlin’deki Propyläen-Yayınevine göndermiş olduğu ıslak kazılarını içeren dosyaya, 
ACK uyarınca § 184 “pornografik yazı” olduğu gerekçesiyle Tempelhof Havaalanında 
Alman Gümrüğü tarafından el konulmuştur. 
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Sanat ve Hayvanlara Eziye

Bir sanatçı, sanatını icra ederken hayvanlar kullandığında ve bunları sanat eserinin 
veya sanatsal aksiyonun bir parçası haline getirdiğinde, çoğu zaman kamuda çok 
ağır eleştiriler meydana gelir. Ancak bunun sebebi nedir? Her ne kadar sanatçı, 
seyircileri, şoke eden bir sahneye maruz bıraksa da, her gün sayısız hayvan, sürü 
halinde hayvanların tutulduğu işletmelerde daha iğrenç muameleye maruz kalırlar. 
Buna ise ayrıca “hayvan sanatı”na tepki gösteren seyircilerin çoğunluğunun tüketim 
davranışları sebep olur. 
Ancak bundan bağımsız olarak sanatçı, omurgalı bir hayvanı “mantıklı gerekçe 
olmadan” öldürdüğünde veya ona “ağır ağrılar veya ıstıraplar” verdiğinde yine de 
cezalandırılabilir. Hayvanları Koruma Kanunu (HKK) § 17’ye göre, bu türden bir 
davranış üç yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır. Somut olayda 
cezai değerlendirme güç olabilir. Somutlaştırmak için iki örnek:

Falk Richwien:
Tavşanın Ölümü (2006)

Theater der Rituale, Berlin

Tinkebell: 
My dearest cat Pinkeltje (2004)
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“My-dearest-cat-Pinkeltje”-Vakası

Hollandalı konsept sanatçısı tinkEbEll (* 1979), halk arasında katinka simonsE, çok 
kez büyük sansasyon yaratmıştır.
Amsterdam Sanat Yüksekokulu mezunu olan bu kadın, özellikle evcil hayvanların 
tesis edilmesi ile ilgili sürekli olarak tartışmalara neden olmuştur. Örneğin 2008 
yılında, Amsterdam’da bir galeride 100 hamsteri ayaklı bir çarkta sergilediğinde polis 
devreye girmiştir. tinkEbEll bununla ilgili olarak, “Ayaklı bir çarkta, sadece bir hamster 
olduğunda kimse itiraz etmezken, 100 hamster olduğunda birden herkes itiraz ediyor” 
yorumunu yapmıştır. 
tinkEbEll, bu bağlamda tartışmalı olan sanat kariyeri 2004’te, kendi evcil hayvanının – 
Pinkeltje isimli erkek bir kedinin – boğazını sıkıp çevirip sonra ondan bir dikiş makinesi 
yardımıyla el çantası yaptığında başlamıştır. 
Kendisine bu sanatsal aksiyonun saikleri sorulduğunda, kedisinin ölümcül hasta 
olduğunu ve zehir iğnesinden kurtarmak istediğini, zira kendi görüşüne göre 
kedisinin veterinerden çok korktuğunu söylemiştir. Kedisini en başından beri bir el 
çantası haline getirmeyi planlamadığı için, hayvanı öncelikle birkaç ay buzluğunda 
depolamıştır. Sonrasında zihninde, kedisinden herhangi bir “sanatsal” bir şey yapma 
fikri olgunlaşmıştır. Böylece hayvanın öldürülmesi sonradan sanat eserinin bir 
unsuru haline gelmiştir. Sanatçı, çok sayıda röportajında vurguladığı üzere, aksiyon 
sanatının bu türü ile “çifte bir ahlak”ı ortaya çıkarmak istemiştir: bu, insanın kendi 
evcil hayvanına karşı olan sevgisi karşısında sanayide kullanılan hayvanlara eziyet 
edilmesini görmezden gelmesi halidir. 
Bu olay Alman hukuku bakımından değerlendirildiğinde, öldürmeye neden olan saikin 
sanatla ilgisi bulunmadığından, herhalde sanatçının bir hukuka uygunluk nedeni 
olarak sanat özgürlüğüne dayanamayacağı kabul edilmelidir. Burada daha çok 
kedinin öldürülmesi sanat özgürlüğünden bağımsız olarak değerlendirilebilir. Burada 
cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran HKK § 17 gereğince “mantıklı bir gerekçe” söz 
konusu olabilir. Bu tür bir gerekçe, hayvanın hastalığı ağrılar ve ıstıraplar ile bağlantılı 
idiyse ve tedavi mümkün değil ya da başarı olasılığı yok idiyse söz konusudur. 

“Tavşanın-Ölümü”-Vakası

falk richWiEn (* 1963). Şubat 2006’daki sanatsal eylem daha az sansasyon 
yaratmamıştır. “Tavşanın Ölümü” başlığı ile sergilenen gösteri Berlin şehrinin Mitte 
bölgesinde “Monsterkeller”in arka bahçesindeki galeride gerçekleştirilmiştir. 
Saat 22’ye doğru, gösteriyi şehir dergisinden öğrenmiş olan yaklaşık 20 ila 30 ilgili 
kişi, iki beyaz tavşanın bir kartonda hazır bulunduğu galerinin bir arka odasında bir 
araya gelmişlerdir. Performans, richWiEn’in, ilk hayvanı alıp orada hazır bulunan bir 
kasaba vermesi ile başlamıştır. Kasap da bir sopayla, hayvana, ensesini hedef alarak 
vurmuştur. Ardından kasap, hayvanı ayaklarından tutarken, sanatçının siyah deri 
kıyafetli kadın asistanı tavşanın kafasını döndürmüştür. Ardından asistan bir kütüğün 
üstünde hayvanın kafasını kesip, naylon ipe bağlayarak formaldehit ile doldurulmuş 
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bir cam bardağın içine asmıştır. Sözsüz sergilenen performans kapsamında aynı 
yöntemle ikinci tavşan da öldürülmüştür. Bu şekilde yaratılan sanat eserine “Formalin 
İçinde Tavşan” adı verilerek 9.800 Avro’ya satışa sunulmuştur. Ancak galeriye baskı 
uygulandığından, (bu eser) ardından iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Birkaç gün 
sonrasında tavşanın arta kalan parçaları başından itibaren planlandığı üzere on kişi 
tarafından yenmiştir. 
richWiEn’in amacına göre bu şekilde tadı çıkarılan sanat, eğitime katkı sağlamalıdır. 
(Ona göre) bu (tür sanat) maneviyata yönelik olup duygularla çalışır. Sanatçı şöyle 
demiştir: “Bir hususla ilgili bilinçlendirmek istedim ve bu nedenle bilince – (şuursuzca) 
zıkkımlanan tüketicilerin bilincine – eziyet ettim. Bu davranışı zalim olarak adlandırmak 
safça olur, çünkü her gün mezbahalarımızda gerçekleşiyor – ve fakat sadece 
bastırılmaya çalışılıyor.” 
Sanat gösterisinden yaklaşık bir yıl sonra gerek richWiEn gerek kasap, Tiergarten Asliye 
Mahkemesince para cezalarına mahkum edilmişlerdir. Berlin Eyalet Mahkemesindeki 
istinaf ve Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesindeki temyiz başvuruları başarısız olmuştur. 
Yüksek Eyalet Mahkemesi hükmün incelenmesi kapsamında Hayvanları Koruma 
Kanunu § 17 No. 1’e dayanmış ve Eyalet Mahkemesinin, sanatçının hayvanları 
mantıklı bir neden olmaksızın öldürdüğüne ilişkin görüşünü uygun bulmuştur. 
Mahkemeye göre, her ne kadar et elde etmek için hayvanların öldürülmesi bakımından 
mantıklı bir sebep olabilse de; buradaki öldürmeler öncelikle başka bir amaca hizmet 
etmiştir. Mahkeme, sanıkların amacı, sanatsal projelerini hayata geçirirken iki 
hayvanın öldürülmesi ile seyircileri olabildiğince etkilemek olmuştur. Hayvanların bir 
hafta sonrasında yenmiş olmaları ise Mahkemeye göre bir şey değiştirmez. 
Yüksek Eyalet Mahkemesi, “mantıki sebebin” yorumlanması kapsamında sanat 
özgürlüğü temel hakkının da dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Mahkeme, 
sınırsız güvence altına alınan sanat özgürlüğünün, peşinen hayvanların koruması 
önüne geçmediğini açıklamıştır. Bu temel hakkın da Anayasa’nın içerdiği sınırlamalara 
tabi olduğunu ifade etmiş; en azından devletin koruma amacı kapsamında 2002 yılında 
hayvanların korunmasının Anayasa m. 20a’da düzenlenmesi (“Devlet … hayvanları 
anayasal düzen çerçevesinde korur”) nedeniyle sanat özgürlüğünün de hayvanların 
korunması menfaati ile tartılması gerektiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, somut 
örnekteki sanatsal anlatım –aksiyon sanatının, ölümler açıkça sergilenerek ve ayrıca 
kutlanarak aşırı derecede sarsma amacı – Anayasa m. 20a’nın amacını ihlal etmeye 
özellikle elverişliydi. Seyircilere, hayvanların bilinçli olarak öldürülmesinin ne kadar 
kolay olduğu gözleri önüne serilmiştir. Yüksek Eyalet Mahkemesine göre bu yorum, 
sanat özgürlüğünün özünü de yok etmemektedir. Çünkü sanıkların meramlarını başka 
türlü ifade etme seçenekleri de vardı. Ayrıca Mahkemeye göre, bu sanatsal meram iki 
hayvanın da öldürülmesini gerektirmiyordu. 

Hayvanlar ne kadar sevilirse sevilsin, Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin son 
cümleleri üzerinde tekrar düşünmek lazım. Çünkü bu sözler başka olaylara 
aktarıldığında şu anlama gelecektir: Erika lust Orman Saraycığı Köprüsüne karşı 
protestosunu, Dresden’li Belediye Başkanını jartiyerle boyamaktansa, çok daha sade 
de gerçekleştirebilirdi. cannibal corPsE, Beatles’ler gibi, White Albüm’leri için basit 
bir kapak seçebilirlerdi, müzikleri aynı kalırdı. rubEns, Paris’in Hükmü’nü tamamen 
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bedenleri örtülü tanrıçalarla da boyayabilirdi – tıpkı bir zamanlar Rönesans döneminde 
Sandro Boticelli’nin yaptığı gibi… ancak bu taleplere riayet edildiğinde hala sanat 
özgürlüğünden bahsedilebilecek midir? 
Tucholsky’nin sözlerine dayanarak, sanatın “her şeyi” yapabileceği iddia edilemez. 
Sanatın, hayvanların korunması gibi diğer anayasal değerlerle “optimal hale 
getirme amacıyla orantılı bir şekilde denge kurulması” gerekir. Böylece sanat “çok 
şey” yapabilir. Ancak sanatın, diğer anayasal değerleri daha sakınarak kullanılması 
gerektiği yönünde kural koyulamaz. Çünkü bu durumda sanat sadece “az şey” 
yapabilirdi: Sanata, önlenebilecek şekilde diğer anayasal değerlere temas eden her 
şey yasaklanmış olurdu – bunun sonucu da, sanat özgürlüğünün sadece 2. sınıf bir 
temel hak özgürlüğü olması olurdu.



59

Resimlere İlişkin Kaynakça

Sanat ve Ceza Hukuku Panosu
Resim: Alfred Stieglitz, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Duchamp_Fountaine.jpg
Resim: ART.net / Andres Serrano, http://images.artnet.com/artwork_images/424202827/431441.jpg
Resim: Newman/Artists Rights Society, N.Y., http://www.portlandart.net/archives/btf_newman_waryb.jpg
Resim:  http://www.twixel.de/banksy/pix/museum/mu07.jpg 
Resim:  https://skulpturensammlung.skd.museum/fileadmin/_processed_/8/5/csm_5_Rubens_Leda_mit
_dem_Schwan_c1414e6ca8.jpg
Resim:  picture-alliance/dpa, http://www.ilgiornale.it/news/rana-crocifissa-museo-infiamma-polemica
-bolzano.html

Sanat ve Sanat Özgürlüğü Panosu
Resim:  dpa, https://cdn1.spiegel.de/images/image-597368-galleryV9-sbgt-597368.jpg 
Resim:  Dbachmann, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Naegeli_undine.jpg 
Sanat ve Mala Zarar Verme Panosu
Resim:  AFP, https://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.6139/920x613?cropRatios=0:0-BiGa-www
&cropRatios=3:2&cropRatios=2:3&method=resize&v=1532913223
Resim:  dpa, https://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.736961?v=1529285641
Sanat ve Hırsızlık Panosu
Resim:  Wolfgang Krettenauer, https://img.fotocommunity.com/volkach-madonna-im-rosenkranz-
8f83b876-18dd-431e-92f5-a1e3d1f5ace9.jpg?height=1080
Resim:  Jerzy Strzelecki (1994) / Kunsthistorisches Museum, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Saliera.png 
Sanat ve Sahtecilik Panosu
Resim:  Pressefoto Lempertz / Handelsblatt, https://www.handelsblatt.com/images/hugo-bildid
-7663387auktion-lempertz-nachberichte-moderne-und-zeitgenoessische-kunst-2006heinrich
-campendonk-rotes-bild-mit-pferden/6093758/2-format2020.jpg
Resim:  http://hanvanmeegeren.nl/wpimages/wpdc14c0be.png
Sanat ve Hakaret Panosu
Resim:  http://www.linkemedienakademie.de/wp-content/uploads/2015/09/2.Strau%C3%9F-Schweine1
-1024x698.jpg
Abb. aus: Gerd Unverfehrt (Hrsg.), La Caricature, Bildsatire in Frankreich 1830–1835, 1980, S. 99
Sanat ve Genel Kişilik Hakkı Panosu
Resmin alındığı kaynak: WirtschaftsWoche 38/2000, S. 83
Resim:  jetzt.de, https://caching-production.jetzt.de/usertext/img/787453.jpg 
Sanat ve “Tanrıyı Tahkir Etme” Panosu
Resim:  http://cdn2.all-art.org/art_20th_century/expressionism/grosz/87.jpg
Resim:  https://www.moma.org/collection/works/283373
Sanat ve Devleti Tehlikeye Düşürme Panosu
Resmin alındığı kaynak: H. Venske / N. Ney / S. Merian / G. Unmack, Laßt mich bloß in Frieden (1982), 
Kitabının arka kapağıdır
Resim: Metal-Integral, http://www.metal-integral.com/commun/images/galeries/galerie502/gal502-
01409.jpg
Resim:  https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/223173349817_/KISS-Sonic-Boom-Mannheim-2008
-Konzertplakat-Poster.jpg
Sanat ve Şiddeti Yüceltme Panosu
Resim:  https://www.amazon.de/Ill-Rock-Merch-Cannibal-Corpse/dp/B00LMJ47AM
Resmin alındığı kaynak: Wilhelm Busch, Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen 
(2002), S. 54–55

Sanat ve Pornografi Panosu
Resim:  https://i.ebayimg.com/images/g/OSgAAOSwILladFQT/s-l1600.jpg
Resim:  http://www.mel-art.com/alte_factory/v_galerie/hrdlicka_alfred/wiener_blut/images/15.jpg



Sanat ve Hayvanlara Eziyet Panosu
Resim:  Tinkebell, https://static.tagthelove.com/cms/88_ba8879bf31bd1f22_1280box.jpg
Resim:  http://www.kunstkaninchen.de/fotogalerie.htm / USch 



61

Ekip

Frankfurt (Oder) Europa-Üniversitesi Viadrina Ceza Hukuku, 
Ceza Muhakemesi Hukuku ve Kriminoloji kürsüsü ekibi

Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler,
Dr. Dela-Madeleine Halecker, Dr. Joanna Melz, 

Claudia Zielińska, Lisa Weyhrich, Paul Hoffmann
und Peggy Zimmer (broşürün tasarımı)

Geçmişte sergide katkısı bulunan kürsü çalışanları
Alice Anna Bielecki, Yvonne Biesenthal, Robert Franke, 

Christian Lüdorf, Christin Toepler 
sowie Max Ullrich (teknik destek)

Prof. Scheffler 21 Ekim 2013 tarihinde kurucu ekiple birlikte Viadrina
Üniversitesinde ilk sergisinde

Solda: Y. Biesenthal, C. Lüdorf
Sağda: Dr. D.-M. Halecker, M. Ullrich, Dr. J. Melz, R. Franke, L. Weyhrich,

C. Toepler, A. A. Bielecki, C. Zielińska

Prof. Scheffler sonradan ekibe katılan
P. Zimmer ve P. Hoffmann ile birlikte.

Foto: Benk

Foto: K. Scheffler



62



63

Kürsü Ekibinin „Sanat ve Ceza Hukuku“ 
Konusundaki Diğer Yayınları 

Münferit Yayınlar

Halecker, D.-M. / Hoffmann, P. / Melz, J. / Scheffler, U. / Zielińska, C.: Musik und Strafrecht, 
Ein Streifzug durch eine tönende Welt, Walter de Gruyter, Berlin (im Erscheinen).
Halecker‚ D.-M. / Melz‚ J. / Scheffler‚ U. / Zielińska, C.: Kunst und Strafrecht, 
Eine Reise durch eine schillernde Welt, Walter de Gruyter, Berlin (erscheint demnächst).
Scheffler, U.: Materialien zu den Ausstellungstafeln „Kunst und Strafrecht“,  
http://www.kunstundstrafrecht.de, seit 2013, fortlaufend erweitert und ergänzt. 
Scheffler, U.: Sanat ve Ceza Hukuku, hrsg. von Y. Ünver, 2. Aufl., Seçkin, Ankara 2020.

İngilizce, Lehçe ve Türkçe Makaleler

İngilizce
Melz, J.: “Art and Criminal Law” – a Few Words about the Exhibition “Kunst und Strafrecht”, Santander Art 
and Culture Law Review 2/2015 (1), 320–322. 
Scheffler, U. / Halecker, D.-M. / Franke, R. / Weyhrich, L.: When Art Meets Criminal Law –  
Examining the Evidence, Santander Art and Culture Law Review 2/2015 (1), 245–258.

Lehçe
Melz, J.: Znieważenie religii przez sztukę w świetle niemieckiego prawa karnego, Zeszyty Artystyczne 26 
(2015), 81–93.
Scheffler, U.: Uroczysty odczyt z okazji przekazania portretu olejnego Johanna Samuela Friedricha von 
Böhmera we Frankfurcie nad Odrą 28 listopada 2013, Rocznik frankfurcki 2013/14, 51–59. 
Scheffler, U.: Sztuka a prawo karne, Temida – Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 1/2015 (1), 31–32.
(Die folgenden Beiträge sind abgedruckt in Różański, M. / Banakh, S. / Koval, O. [Hrsg.], Guarantees and 
Protection of Fundamental Human Rights as the Integral Element of Integration of Ukraine on the EU, 
Olsztyn 2019, jeweils mit Abstracts in englischer und ukrainischer Sprache.)
Bielecki, A. A. / Zielińska, C.: Sztuka a uszkodzenie mienia, op.cit., 23–38. 
Halecker, D.-M.: Sztuka a prawo karne – gdy fałszerz ujawnia się jako przestępca, op.cit., 95–104.
Melz, J.: Fałszerstwo dzieł sztuki z perspektywy prawa niemieckiego. Jak pewien fałszerz i jego żona 
wodzili za nos rynek sztuki, op.cit., 211–224.
Melz, J.: Kradzież rzeźb z metali kolorowych w miejskiej przestrzeni publicznej, op.cit., 225–236.
Scheffler, U.: Sztuka i wolność sztuki – gdy dwa pojęcia nieokreślone mają decydować o karalności, 
op.cit., 329–342.

Türkçe
(Aşağıdaki makaleler 2. basıda yer almaktadır Scheffler, U.: Sanat ve Ceza Hukuku.)
Scheffler, U.: Sanat ve Sanat Özgürlüğü – Cezalandırılabilirlik Hakkında Belirsiz İki Kavramının Hüküm 
Vermesi Gerekli İse‚ op.cit., 15–25.
Scheffler, U.: “#MeToo“ ve Sanat Sansürü‚ op.cit., 93–128.
Scheffler, U.: Georg Grosz Mahkeme Önünde‚ op.cit., 129–162.
Scheffler, U.: “Horst-Wessel-Şarkısı“ Mahkeme Önünde – Adliyenin Zafer Belgesi Yok‚ op.cit., 485–500.
Scheffler, U.: “Rus Blatnyak‘ı“ – Gangsta-Rep Yerine Gulag-Şansonları‚ op.cit., 501–510.
Scheffler, U.: Antonio Correggios “Leda ile Kuğu“‚ op.cit., 569–590.



Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρά

Vita brevis, ars longa
Hippokrates

Ralph Hedley (* 1848; † 1913):
Ars longa, vita brevis (1900)

South Shields Museum and Art Gallery

Resim: Tyne & Wear Archives & Museums,
https://artuk.org/discover/artworks/ars-longa-vita-brevis-34779
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