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Telif Koruması için Sınırlar Aslında hiç o kadar da ‘BLURRED1’ Değil

Los Angeles Federal Mahkemesi’nin 10 Mart 2015 tarihli kararıyla federal juri; Robin
Thicke ve Pharrell Williams tarafından yazılan ‘Blurred Lines’ şarkısının Marvin Gaye’e ait
1977 yılının ‘Got to Give It Up’ şarkısına benzediğini, Gaye’in eserinin izin alınmadan
kullanılması ve telif haklarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Gaye ailesinin Thicke ve
Williams’a açtığı davada, toplamda 7.4 milyon USD tutarındaki tazminat ödemesi yönünde
karar verdi.
Ekim 2014’te hakim, Marvin Gaye’in telif haklarının yazılmış notalar veya 1977 yılına ait
Kütüphane Yasası’nca öngörülen devlete ait nüsha ile sınırlı olduğunu ve aslında uyuşmazlık
konusu olan şarkı kaydı için Gaye’in telif hakkının söz konusu olmayacağına hükmetmişti.
Thicke ve Williams; telif ile korunan basılı notalarının içeriğinde, Marvin Gaye’in sesi, arka
vokalleri veya perküsyonlarının şarkıda hiç yer almadığını bu nedenle herhangi bir telif
ihlalinin olmadığını iddia etti. Hatta, Gaye’in ‘Got to Give It Up’ şarkısı; jüriyi
yönlendirebilecek olması ihtimaline karşın, duruşma süresince jüriye hiç dinletilmedi. Bunun
yerine, sekiz jüri üyesinden, ‘Blurred Lines’ ve ‘Got to Give It Up’ şarkılarının akorlar,
melodiler ve sözler olmak üzere basılı olan notalarını birbirleriyle karşılaştırmaları istendi.
Buna rağmen juri, her iki şarkının somut olarak birebirlerine benzediği kanaatine vardı.
Şarkılar arasındaki benzerliğin uzun süre konuşulması ve Robin Thicke tarafından 2013
yılında GQ dergisine verilen röportajda; Marvin Gaye'in ‘Got to Give It Up’ şarkısının en
sevilen şarkılarından biri olduğunu ve bu tarz bir şarkı yazmak gerektiğini konuşup Pharrell
ile 1.5 saat içerisinde şarkıyı yazdıklarını söylemesinin ardından her ne kadar Thicke röportaj
sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söylese de bu savunma jüri karşısında
Thicke ve Pharell’e sempati kazandırmadı.
Billboard haberine göre, Mahkeme; telif haklarının ihlali sebebiyle the ‘Blurred Lines’
ekibinin 4 milyon USD; Thicke için 1.6 milyon USD; Pharrell için ise 1.8 milyon USD ve
toplamda Gaye ailesine 7.4 milyon USD tutarında bir tazminatın ödemesine karar verdi.
Thicke ve Pharrell'in ise bu karar sonucunda temyize gitmesi bekleniyor.
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Söz konusu dava, bugünlerde IP ve müzik endüstrisinin en çok konuşulan konularından birisi
olmasına rağmen uygulamaya nasıl yansıyacağı ve söz konusu kararın söz yazarları ve
müzisyenleri nasıl etkileyeceği hala belirsizliğini korumakta.
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