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SLAPP (Strateg!c Lawsu!t Aga!nst Publ!c 
Part!c!pat!on), Türkçes! !le “Halkın Katılı-
mına Kar"ı Stratej!k Davalama”, Amer!ka 
B!rle"!k Devletler! ve Kanada’da onlarca 
yıldır resm! olarak tanınan b!r kavram 
olmakla b!rl!kte, Kıta Avrupası hukuk 
düzen!nde pek b!l!nmemekted!r. 

SLAPP’ler, en bas!t tanımı !le güçlü öz-
neler tarafından, toplumsal öneme sah!p 
konularda kend!ler!n! ele"t!ren k!"! ve or-
gan!zasyonlara kar"ı açılan sansürleme, 
korkutma, susturma amaçlı davalardır. 
Bu davalama stratej!s!n!n, özel "!rketler!n 
özell!kle 1970’lerden ber! artan toplumsal 
hareketlere kar"ı “hukuksal alanın !ç!nde 
kalan!” mücadele "ekl! oldu#u da söyle-
neb!l!r.

Bu tür kötü n!yetl! davalar; $ng!l!zce ko-
nu"ulan ülkelerde, tokat anlamına gelen 
‘slap’ sözcü#ünü ça#rı"tıran ve mah!yet-
ler!ne oldukça uyan SLAPP kısaltması 
!le anılırken, Frankofon ülkelerde !se 
‘poursu!te-bâ!llon’ (tıkaç dava) olarak 
!fade ed!lmekted!r.

Tıkaç dava kavramı !lk defa 1980’lerde 
Denver Ün!vers!tes! profesörler! George 
W. Pr!ng ve Penelope Canan tarafından; 
toplumsal öneme sah!p b!r konu hakkın-
dak! devlet eylem!n! etk!lemek ama-
cıyla herhang! b!r devlet kurumu ya da 
görevl!s!yle !let!"!m kurmaları neden!yle 
b!reylere veya s!v!l toplum örgütler!ne 
açılan davalar olarak tanımlanmı"tır. An-
cak bu tanım zaman !ç!nde, özel "!rketlere 
yönel!k protesto eylemler!n! susturma 
amacıyla açılan davaları !çermemes! 
neden!yle dar bulunmu" ve ele"t!r!lm!"t!r. 
Günümüzdek! tanımı, b!reyler ve s!v!l 
toplum örgütler!n!n toplumsal öneme 
sah!p herhang! b!r konuda !fade özgürlük-
ler!n! ve d!lekçe haklarını kullanmalarını 
engelleme amaçlı davaları ve dava tehd!t-
ler!n! !çermekted!r.

Hakaret, haksız rekabet, sözle"meye 
müdahale g!b! çe"!tl! davalar görünü-
münde açılan tıkaç davalarında dava-
cının n!yet! davayı kazanmak de#!ld!r. 
Asıl amaçlanan, kend!ler!n! ele"t!ren-
ler! korkutmak, uzun b!r yargılama 
sürec!yle yıpratmak, a#ır yargılama 
g!derler! yüklemek suret!yle davalı-
nın mal! kaynaklarını kurutmak ve 
böylece ele"t!r!ler! susturmaktır. Hatta 
bu tür davalarla yalnızca davalı tarafın 
susturulması de#!l, gelecekte aynı me-
sele üzer!ne f!k!rler!n! d!le get!rmey! 
dü"ünen k!"!ler!n de cesaret!n! kırmak 
amaçlanır. Kısacası, tıkaç davaları 
kamuya açık tartı"maları yasal s!stem! 
kullanarak caydırmak ve b!reyler!n 
!fade özgürlü#ünü engellemek üzere 
tasarlanmı"tır.

Tıkaç davalara tüm dünyada rastlana-
b!lse de bazı ülkeler!n hukuk s!stem-
ler!n!n bu tür kötü n!yetl! davalara 
daha elver!"l! oldu#u görülmekted!r. 
Bu davalar !ç!n ortamın uygunlu#u; 
yargılama g!derler!n!n fazlalı#ı, !fade 
özgürlü#ünü düzenleyen yasaların 
esnekl!#!, koruyucu hükümler!n eks!k-
l!#! g!b! çe"!tl! faktörlere dayanır.

Tıkaç davaları; Facebook, Youtube, 
Tw!tter g!b! sosyal platformlarda ya-
zılan anon!m yorumların s!ld!r!lmes! 
amacıyla açılan ‘cyberSLAPP/s!bertı-
kaç’lardan, pol!t!kacıların kend!ler!n! 
ele"t!renlere kar"ı açtı#ı hakaret dava-
larına kadar çok gen!" b!r yelpazede 
görülmekted!r. Ancak bu konunun 
tartı"ılmasına ve gerekl! önlemler!n 
get!r!lme çalı"malarına neden olan, bu 
tür davaların büyük "!rketlerce çevrec! 
s!v!l toplum kurulu"larına kar"ı s!lah 
olarak kullanılmakta olmasıdır.
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Tıkaç davalarına kar"ı eyalet düzey!nde 
koruyucu düzenlemeler get!ren ABD 
ve Kanada’ya, son olarak 2008 yılında 
Avustralya da katılmı"tır. B!rle"!k Kral-
lık’ta !se 2014 yılında yürürlü#e g!ren Ha-
karet Kanunu (Defamat!on Act 2013) !le 
davacılara hakaret davası açmadan önce 
"c!dd! b!r zarar" ya"adıklarını kanıtlama 
zorunlulu#u get!r!lm!"t!r. Bu kanun !le 
aynı zamanda $ng!ltere ve Galler’! ‘l!bel 
tour!sm’ (yayın yoluyla hakaret tur!zm!) 
merkez! olmaktan çıkarmak amaçlanmı"-
tır. 

‘L!bel tour!sm’, hakaret davalarını davacı-
nın leh!ne karar verme olasılı#ının daha 
yüksek oldu#u mahkemelerde açılmasına 
yönel!k uygulama !ç!n kullanılan ter!m-
d!r. Özell!kle, !t!bar zedeley!c! beyanlarda 
bulunmakla suçlananlar !ç!n daha kap-
samlı savunmalar sa#layan yargı bölge-
ler! yer!ne $ng!ltere ve Galler mahkeme-
ler!n!n terc!h ed!lmes! kasted!lmekted!r. 

Defamat!on Act 2013 !le Avrupa’da 
ya"amayan k!"!ler!n kend!ler!ne yayın 
yoluyla hakaret ett!kler! !dd!asıyla hu-
kuk! !"lem ba"latmak !steyen davacılar 
!ç!n $ng!ltere ve Galler mahkemeler!-
n!n davanın açılması !ç!n en uygun yer 
oldu#unu kanıtlama "artı get!r!lm!"t!r.  

Günümüzde Amer!ka B!rle"!k Devlet-
ler!’n!n 29 eyalet!nde tıkaç davalara 
kar"ı yasal koruma get!r!lm!" durum-
dadır ancak her eyalet hukukunun ko-
ruma düzey! farklıdır. Federal düzeyde 
b!r düzenlemen!n olmaması federal 
mahkemelerde hang! eyalet hukuku-
nun uygulanaca#ı g!b! sorunlar yarat-
maktadır. Aynı zamanda bu eks!kl!k, 
davacı konumundak! güçlü "!rketler!, 
tıkaç davalara kar"ı korumanın en az 
oldu#u ve yargılamada en lehe kararı 
vereb!lecek olan eyalet!n mahkeme-
s!n! yetk!l! mahkeme olarak seçmeye 
te"v!k etmekted!r. 
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TÜRK$YE
Kesk!no"lu Tavukçuluk/ 
Greenpeace Akden!z  
Greenpeace Akden!z Mayıs 2016’da tavukçuluk 
"!rketler!nden tüm üret!m z!nc!r!n! sa#lı#a ve çev-
reye zarar vermeyecek "ek!lde yen!den düzenle-
meler!n! talep ett!#!  ‘Yutmayız’ !s!ml! kampanya-
yı ba"lattı. Bu kapsamda hazırlanan ve Türk!ye’de 
tavuk endüstr!s!n!n yüzde 85’!n! olu"turan yed! 
"!rkete seslen!len ça#rı metn! de kampanyaya a!t 
web sayfasında yayımlandı. 

%!rketlerden be"!, !s!mler!n!n ve logolarının 
kullanımının "!rketler!n k!"!l!k haklarını !hlal 
ett!#! gerekçes!yle kampanyaya a!t web sayfasına 
ve kampanya s!tes!ne ba#lantı veren Greenpeace 
Akden!z web ve Facebook sayfalarına er!"!m!n 
engellenmes! !stem!yle, b!r örnek d!lekçelerle 
mahkemeye ba"vurdu. Bunun sonucunda kampan-
yanın web sayfasına er!"!m mahkeme kararlarıyla 
engellend!. Greenpeace Akden!z derhal kampanya 
!ç!n "!rketler!n !s!mler!n! ve logolarını !çermeyen 
yen! b!r web sayfası kurdu. 

Tavukçuluk "!rketler!, kampanya üzer!nde baskı 
kurma denemeler!nde bulundular. Beyaz Et Sana-
y!c!ler! ve Damızlıkçıları B!rl!#! Derne#! (BESD-
B$R) konuyla !lg!l! olarak Greenpeace Internat!-
onal !le !let!"!me geçerken, Beyp!l!ç "!rket! !se 
Greenpeace Akden!z’e, kend!ler!ne dava açmakla 
tehd!t ett!#! b!r mektup yolladı.

23 Mayıs 2016 tar!h!nde, bu be" "!rketten b!r!s! 
olan Kesk!no#lu Tavukçuluk, Greenpeace Akde-
n!z tems!lc!ler!n!n T!caret Kanunu rekabet yasa#ı 
hükümler!n! !hlal ett!kler! !dd!asıyla $stanbul 
Cumhur!yet Ba"savcılı#ı’na "!kayette bulundu. 
Kovu"turma ve devamında açılan kamu davası 
boyunca Kesk!no#lu Tavukçuluk katılan sıfatıyla, 
h!çb!r somut ver! !çermeyen argümanlarla dava 
sürec!n! mümkün oldu#unca uzatmaya çalı"tı.
 
29 Eylül 2017’de, davanın dördüncü duru"masında 
suçun unsurlarının olu"madı#ı ve T!caret Kanu-
nu’nun !hlal ed!lmed!#! gerekçes!yle beraat kararı 
ver!ld!. Kesk!no#lu "!rket! her ne kadar davayı 
mahkemede kaybetm!" olsa da, dava amacına 
ula"mı" oldu. Greenpeace Akden!z’!n tems!lc!ler!, 
çevresel konularda toplumda farkındalık yarat-
mayı amaçlayan b!r kurulu" olan Greenpeace’!n 
tavukçuluk "!rket!yle rekabet edece#! b!r t!car! 
akt!v!tede bulunmadı#ı bell! oldu#u halde, b!r yılı 
a"kın süren dava sürec!yle yıprandılar.  

Koruma get!r!lm!" olan bazı eyalet-
lerde tıkaç davalar Pr!ng ve Canan’ın 
or!j!nal tanımıyla sınırlı olarak kabul 
ed!lm!"ken, bazılarında !se daha 
gen!" olarak tanımlanmaktadır. En 
kapsamlı düzenlemeler! get!ren 
eyalet !se Kal!forn!ya’dır. Kal!forn!ya 
düzenlemes!, Kal!forn!ya’nın çevre-
s!ndek! eyaletler !ç!n örnek olmu" ve 
bu eyaletler de yasalarını Kal!forn!-
ya’nınk!ne benzer "ek!lde tasarlamı"-
lardır.  

Kal!forn!ya Hukuku, b!r tıkaç da-
vasına maruz kaldıklarını dü"ünen 
davalılara davanın açılmasından 
!t!baren 60 gün !ç!nde dü"ürülme 
taleb!nde bulunma hakkı tanımakta-
dır. Buna göre, b!r davanın tıkaç dava 
oldu#u !t!razında bulunab!lmek !ç!n 
davalının öncel!kle dava konusu f!!l!-
n!n !fade özgürlü#ü ve d!lekçe hakkı 
g!b! anayasal haklarının toplumsal 
b!r meseleye !l!"k!n olarak kulla-
nımıyla !lg!l! oldu#unu göstermes! 
gerek!r. E#er bu sa#lanırsa, mahkeme 
davacıdan !dd!asının temel unsurla-
rını destekleyen del!ller sunmasını 
!steyecekt!r. E#er davacı bunu yer!ne 
get!remezse ve mahkeme davanın b!r 
tıkaç dava oldu#una karar ver!rse, 
dava !lk a"amada redded!l!r ve davacı 
taraf kar"ı tarafın avukatıyla anla"tı#ı 
vekâlet ücret!n! ve mahkeme g!der-
ler!n! ödemeye mahkum ed!l!r. E#er 
mahkeme davanın dü"ürülme tale-
b!n! reddederse bu ara karar derhal 
temy!z ed!leb!l!r. 

Dü"ürülme taleb! kabul ed!ld!kten 
sonra, davalı e#er davanın kötü 
n!yetl! olarak açıldı#ını kanıtlayab!le-
ce#!n! dü"ünüyorsa b!r ‘SLAPPback’ 
olarak adlandırılan kar"ı dava  !le 
tıkaç dava sürec!n! ba"latan taraftan 
telaf! ed!c! veya cezalandırıcı tazm!-
nat talep edeb!l!r. 

Avrupa’da do#rudan stratej!k davaları 
düzenleyen b!r mevzuat bulunma-
makla b!rl!kte, çevresel hareketle-
re kar"ı ba"latılan tıkaç davaları; 
Aarhus Sözle"mes! olarak da b!l!nen 
B!rle"m!" M!lletler Avrupa Ekono-
m!k Kom!syonu ‘Çevresel Konularda 
B!lg!ye Er!"!m, Çevresel Karar Verme 
Sürec!ne Halkın Katılımı ve Yargıya 
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$NG$LTERE
McDonald's Corporat!on / 
Steel & Morr!s 
London Greenpeace !s!ml! çevrec! akt!v!st 
örgütçe hazırlanan ve dünyanın en büyük 
fast-food z!nc!rler!nden b!r! olan McDo-
nald’s’a yönel!k ele"t!r!ler !çeren sek!z 
sayfalık b!r bro"ür, B!rle"!k Krallık tar!h!n-
dek! en uzun sürel! hakaret davasına sebep 
oldu. Bu bro"ürde, oldukça sert !fadelerle, 
her yıl $ng!ltere büyüklü#ünde ya#mur or-
manlarının "!rket!n uygulamaları yüzünde 
tahr!p oldu#u, ya#, "eker, tuz bakımından 
zeng!n; l!f, v!tam!n ve m!neraller bakımın-
dan eks!k hayvansal ürünler!n kalp, kanser 
ve kalınba#ırsak hastalıklarına sebep 
oldu#u, "!rket!n reklamlarında çocukları 
hedef aldı#ı ve çocukları !st!smar ett!#! ve 
bu "!rket!n kötü ko"ullarda !"ç! çalı"tırdı#ı 
g!b! !dd!alar yer almaktaydı.

Bro"ürün yayımlanmasından b!rkaç yıl 
sonra 1990 yılında McDonald’s, örgütün 
be" üyes!ne kar"ı !t!barının zedelend!#! 
!dd!asıyla $ng!l!z mahkemeler!nde dava 
açtı. %!rket, özür d!lenmes! ve !dd!aların 
tekrarlanmaması taahhüdü kar"ılı#ında 
davaları ger! çekmey! tekl!f ett!. Üyelerden 
üçü anla"mayı kabul ederken, sonraları 
‘Mcl!bel $k!l!s!’ olarak tanınacak olan 
Dav!d Morr!s ve Helen Steel !se "!rketle 
sava"maya karar verd!ler. $ng!l!z hakaret 
hukukuna göre, !t!bar zedeley!c! !dd!aların 
do#rulu#unu !spat etme yükü davalıdadır. 
Davalı kullandı#ı her !faden!n esasen do#-
ru oldu#unu göstermel!d!r; bu da oldukça 
pahalı ve zaman alıcı b!r süreç olab!l!r. 
Morr!s ve Steel, adl! yardım alamadıkları 
ve yeter!nce paraları olmadıkları !ç!n dava 
sürec! boyunca avukat tutmaz ve savun-
malarını kend!ler! hazırlarken, McDonald’s 
elbette k! $ng!ltere’n!n en pahalı avukat-
larından bazıları !le tems!l ed!lmekteyd!. 
Greenpeace Internat!onal !le ba#lantısı 
olmayan ve sınırlı kaynaklara sah!p küçük 
b!r örgüt olan London Greenpeace'!n 
kaynaklarının neredeyse tümü, davanın 
sürdü#ü yıllar boyunca üyeler!ne yardım 
ederken harcandı. $k!l! dava süres!nce 
halkın deste#!n! yanlarına alarak tanıkla-
rın uçak b!let! ücretler!, mahkeme g!derler! 
g!b! masrafları ödemek !ç!n ba#ı" topladı.

Ba"vuru Sözle"mes!’ !le !l!nt!l! olarak 
ele alınab!l!r. 2001 yılında yürürlü#e 
g!ren sözle"me, b!reyler!n ve s!v!l 
toplum örgütler!n!n çevresel sorun-
lara da!r öneml! tartı"malara katılma 
haklarını korumaya yönel!k düzenle-
meler !çermekted!r. Bu sözle"me, taraf 
devletlere b!reyler!n ve s!v!l toplum 
örgütler!n!n çevresel karar verme 
sürec!ne katılımını engelleme amaçlı 
her türlü davranı"tan koruma görev!n! 
yükler. Türk!ye, Aarhus Sözle"mes! 
müzakereler!ne katılmı" olmasına 
ra#men anla"mayı !mzalamamı"tır.

Tıkaç davaları geçt!#!m!z yılda Avru-
pa’da özell!kle de basın özgürlü#ünün 
baltalanmasına !l!"k!n olarak günde-
me gelm!"t!r. %ubat 2018’den ber! b!r 
grup Avrupa Parlementosu üyes!, AB 
Kom!syonu’nu ara"tırmacı gazetec!ler! 
ve medya gruplarını bu tür davalardan 
koruma amaçlı b!r tıkaç dava d!rekt!f! 
hazırlamaya ça#ırmaktadır. Parla-
mento üyeler! ayrıca bu davalama 
tekn!#!n! çok sık kullanan "!rketler! 
!s!mlend!recek b!r s!c!l olu"turulması-
nı önerm!"lerd!r. 

Parlamento üyeler!n! bu düzenlemeler! 
te"v!k etmeye !ten sebeplerden b!r!s!, 
Ek!m 2017’de arabasına bomba yerle"-
t!r!lerek öldürülen Maltalı ara"tırmacı 
gazetec! Daphne Caruana Gal!z!a'nın 
durumu olmu"tur. Gal!z!a’nın öldürül-
dü#ü esnada, ba"ta sık sık ele"t!rd!#! 
P!latus Bank tarafından olmak üzere 
aleyh!ne açılmı" çok sayıda dava 
mevcuttu.

Tıkaç davalar genel olarak gel!"m!" 
ülkelerde c!dd! b!r tartı"ma yarat-
mı" ve düzenlenm!" olsa da, asıl 
etk!s!n! gel!"mekte olan ülkelerde 
gösterm!"t!r. Hukuk devlet! kav-
ramının döneme göre ele alındı#ı, 
"ek!llend!#! ülkem!zde bunun b!r çok 
örne#! mevcuttur. Özell!kle !kt!dara 
mensup s!yasetç!ler!n kend!ler!ne ve 
part!ler!ne yönel!k ele"t!r!, dü"ünce 
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1997 yılında sonuçlanan davada hâk!m, bro-
"ürdek! !snatların b!r kısmının do#rulu#unu 
kabul ederken, "!rket!n ya#mur ormanlarının 
gen!" alanlarını tahr!p etmek !ç!n öldürücü 
zeh!rler kullandı#ı g!b! b!rtakım !dd!aları 
reddederek Morr!s ve Steel’!n 60.000 £ tazm!-
nat ödemeler!ne hükmett!. Temy!zde bu tutar 
40.000 £’a !nd!r!ld!. McDonald’s basında olu-
"an kötü !majı neden!yle hükmed!len tazm!natı 
tahs!l etmemeye karar verd!.

Steel ve Morr!s, adl! yardım talepler! $ng!l!z 
Adl! Yardım Yasası gere#! redded!ld!#! !ç!n "!r-
ket !le aralarındak! ekonom!k farkın fazlalı#ı-
na ra#men adl! yardımdan yararlanamamaları, 
davanın karma"ık ve uzun olması neden!yle 
s!lahların e"!tl!#! !lkes!n!n !hlal ed!ld!#!n! !ler! 
sürerek Avrupa $nsan Hakları Mahkemes!’ne 
ba"vurdu. 15 %ubat 2005 tar!h!nde, Avrupa 
$nsan Hakları Mahkemes!, davanın Avrupa 
$nsan Hakları Sözle"mes!’n!n 6. maddes!n! 
(ad!l yargılanma hakkı) ve 10. maddes!n! (!fade 
özgürlü#ü) !hlal ett!#!n! tesp!t ed!p B!rle"!k 
Krallık hükümet!n!n Steel ve Morr!s’e  £57,000 
tutarında tazm!nat ödemes!ne karar verd!. 
Kararda, B!rle"!k Krallık yasalarının, !" uygu-
lamaları !le !nsanların ya"amlarını ve çevre-
ler!n! etk!leyen "!rketler! ele"t!rme hakkını 
korumaktak! ba"arısızlı#ı da ele"t!r!ld!. 

Davada, t!p!k b!r tıkaç davasından farklı olarak 
davacı davayı gerçekten kazanmı" olsa da, b!r 
tıkaç davanın tüm unsurları mevcuttur. Çevre 
sorunlarını önlemeye yönel!k olarak toplumu 
b!lg!lend!ren ve kamuoyu olu"turan yerel b!r 
s!v!l toplum örgütünün üyeler! McDonald’s 
"!rket!n!n pol!t!kalarını ele"t!rmeler! üzer!ne 
kend!ler!ne dava açılması tehd!d! altında bıra-
kılmı", bu tehd!t ba"arılı olmu" ve üyelerden 
b!rço#u anla"maya razı olmu"tur. $fade özgür-
lükler!ne yapılan bu baskıya boyun e#meyen 
!k! üyeye !se çok büyük m!ktarda tazm!nat 
!steml! davalar açılmı"tır. 

D!#er b!r temel fark !se, tıkaç davalarında 
genell!kle davalı davayı kazansa b!le yargıla-
ma sürec! sonunda yorgun ve kızgın olsa da 
McL!bel davasında davalılar kaybetmeler!ne 
ra#men, basını ve halkın !lg!s!n! kullanarak 
çevresel hareketler!ne dava olmadan get!-
recekler!nden çok daha büyük b!r !lg! topla-
mı"lar ve büyük b!r ün kazanmı"lardır. Dava 
hakkında 2005 yapımı ‘McL!bel’ !s!ml! b!r 
belgesel mevcuttur.

açıklamalarını demokrat!k olgunluk 
!çer!s!nde ho"görü !le kar"ılamak 
yer!ne hakaret, sövme !dd!ası !le gerek 
ceza! "!kayet süreçler!ne gerekse de 
g!derek yükselen tazm!nat davalarına 
konu etmeler! tıkaç dava kavramı !çe-
r!s!nde ele alınmalıdır. Her ne kadar 
yargı !çt!hatlarında bu tür davalarda 
s!yasetç!ler!n sert ele"t!r!ye katlanma 
yükümlülü#ü bulundu#u temel !lkes! 
ço#u durumda geçerl! kılınsa da, dava 
sürec!n!n b!zzat kend!s! ço#u ele"t!r!-
n!n “yapılamaz hale geld!#!” b!r ortam 
yaratmaktadır.

Demokrat!k b!r hukuk devlet!n!n b!t-
m!"/tamamlanmı" b!r olgu olmaktan 
öte günden güne "ek!llenmeye devam 
eden b!r süreç oldu#u gerçe#!n! b!ze 
hatırlatan tıkaç davalara kar"ı “farkın-
dalık” gel!"t!r!lmes!, sorunun “kav-
ramsal” düzeyde ele alınması oldukça 
öneml!d!r. Akadem! ve yargı cam!ası-
nın katılımıyla yapılacak b!r tartı"ma 
sonucunda bu tür davalara kar"ı ortak 
kod ve de#erler ben!mseneb!lecekt!r. 
Aks! takt!rde, tüm dünyada g!derek 
güçlenen otor!ter e#!l!mler dü"ünce ve 
!fade özgürlü#ünü kısıtlamakta yen! 
b!r hukuk! araç ed!nm!" olacaklardır. 
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