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Budayeva karar ı, Türkiye gibi sel yataklar ın ı, dere
ağızlar ın ı, batakl ıklar ı, akışkan tepeleri hatta erke yüklü
faylar ı imar planlar ı içine al ıp yap ı la şmaya açan ülkeler
için önemli bir uyar ı niteliğindedir.
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7. Güvenlik Önlemleri Nedeniyle
Devletlerin Sorumlulu ğu

Paşa ve Erkan Erol/Türkiye

Türk vatanda şları olan 1943 doğumlu Paşa Erol ve
1986 doğumlu oğlu Erkan Erol Tunceli'de ya şamaktad ırlar.
1995 y ı l ı Mart ay ında köyün muhtar ı olan birinci ba şvuru-
cuya, Tunceli Pertek İlçesi, Akdemir jandarma karakolu-
nun çevresine güvenlik için may ın döşendiği bildirilmi ştir.
May ınl ı alan yar ım boy yüksekliğine kadar iki s ıra dikenli
telle çevrilmi ş ve 20 metre aral ı klarla uyar ı i şaret ve yaz ıla-
rı konulmuştur. İ zleyen günlerde yörede ya şayan ki ş ilere,
hayvanları otlatmak için kulland ıkları bu alan ın may ınlan-
dığı sözlü olarak duyurulmu ş tur. 11 May ıs 1995'te henüz
9 yaşında olan Erkan Erol, koyunlar ı otlatmaya ç ıkmıştır.
Koyunlardan baz ılar ı may ınl ı alana girince, Erkan da, 7 ile
13 yaş aras ındaki başka çocuklarla birlikte, dikenli telleri
geçip hayvanlarm arkasmdan may ınl ı alana girmişlerdir.
Erkan, yerde gördü ğü bir metali ç ıkarmaya çal ışırken ma-
y ın patlamış ve yaralanmıştır. Erkan askeri helikopter ile
devlet hastanesine götürülmü ş, burada sol baca ğı diz al-
tmdan kesilmiştir. Patlama nedeniyle hafif yaralanan di ğer
çocukların mayınlı alandan ç ıkarılmaları, askeri helikop-
terle gerçekleştirilen bir kurtarma işlemi ile sağlanmış tır.
Tan ıklar ın anlat ımlar ına göre Erkan' ın babas ı ve köy muh-
tarı Paşa Erol, sonuçlarına ald ırmaks ız ın, daha önceleri
kendisi de defalarca hayvanlar ıyla yasak alana geçmi ş tir.

Paşa Erol Nisan 1996'da, askeri alan çevresinde-
ki güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle İçişleri
Bakanlığı 'na karşı Malatya İ dare Mahkemesi'nde tazmi-
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nat davas ı açmıştır. İ dare Mahkemesi davayı reddetmiştir.
İdare Mahkemesi gerekçeli kararında, dosyadaki kanıtlara
göre may ın!! alan ın çevresinde güvenlik önlemlerinin al ın-
dığını, uyarı işaretleri ile yaz ı lar ın konulduğunu ve yöre
halk ı na haber verildi ğini, Erkan'ın yasak alana kendisinin
geçtiğini ve kazaya kendisinin sebebiyet verdiğini, bunda
babas ın ın da ihmali olduğunu belirterek, devleti kusurlu
görmemiştir. Bu karar 24 Kas ım 1998'de Danıştay tarafın-
dan onanınıştır. Sorunlar ını AİHM'ne taşıyan başvurucu-
lar, gerekli güvenlik önlemlerini almaks ızın may ın döşe-
yen devletin vatanda şlar ının yaşama hakkm ı korumadığı-
nı belirtmişler, Sözleşme'nin 2. ve 13. maddeleri ile 6/1.
maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

Hükumet, birinci ba şvurucu Pa şa Erol'un mağdur ol-
mad ığın ı savunmuştur. Mahkeme'ye göre de söz konusu
dönemde köyün muhtar ı olan Paşa Erol, jandarmayı al ınan
önlemlerin yetersizliği konusunda uyarmal ı ve koruyucu
ek önlemlerin almmasım istemeliydi. Ne var ki ba şvurucu
baba, daha sonra yakındığı konular hakkında askeri ma-
kamların dikkatini çekmemi ştir. Dahası, oğlunun geçirdiği
kazadan önce, kendisi de mayml ı alana girerek sorumsuz-
ca davrannııştır. Oğlunun geçirdiği kazayla ilgili olarak
idari ve aileyi sorumluluklar ı dikkate alındığında, birinci
başvurucu sözleşmenin 2. maddesiyle ba ğlantıl ı olarak 34..
madde anlamında mağdur olduğunu savunamaz. Bu ge-
rekçeyle sözleşmenin 34. maddesi bağlanıında Paşa Erol'a
yöneltilen itiraz, Mahkeme'ce de kabul edilmiştir.

Bu değerlendirmenin ard ından başvuru, yaralanan Er-
kan Erol yönünden sürdürülmü ştür. Hükümet, başvurucu-
nun askeri yetkililere kar şı suç yak ınmas ında bulunmadığı
ve yalnızca tazminat istediği için, sözle şmenin 2. maddesi-
nin uygulanabilir olmad ığın ı savunmuştur. Mahkeme'ye
göre sözleşmenin 2/1. maddesinin birinci tümcesi, dev-
leti yalnızca kasten öldürmekten kaç ınmakla değil, aynı
zamanda yaşama hakk ını genel ölarak güvence alt ına al-
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GÜVENL İK makla ve belirli koşullarda egemenlik alan ı içindeki kişi-
ÖNLEMLER İ lerin yaşamlarını korumak için gerekli önlemleri almakla
NEDEN İYLE yükümlü kılmaktad ır. Mabkeme'ye göre Sözle şme'nin 2.

DEV[EJLERIN maddesinden doğan pozitif yükümlülük, bu davada söz
SORUMLU[U ĞU konusu olan kamu güvenliği alan ında da uygulanır. Ulusal

makamların bu yükümlülüğü yerine getirip getirmedik-
leri irıcelenirken, eylem ve ihmal aras ında bir ayrım yap-
maya gerek yoktur. Aksine yakla şım, Sözleşme'nin amaç
ve ilkeleriyle bağdaşmaz. Yaşama hakk ının veya kişinin
nesnel bütünlüğünün ihlali kasdi değilse, sözleşmenin 2.
maddesinden kaynaklanan pozitif yükümlülük, her olay-
da mutlaka bir caza yolunun kullan ılmas ını gerektirmez.
Buna göre Mahkeme, hükümetin bu konudaki ilk itirazmı
reddederek Sözleşme'nin 2. maddesinin uygulanabilir ol-
duğunu kabul etmi ştir.

İkinci başvurucu Erkan Erol, neredeyse yaşamını son-
landıracak olan may ın patlamas ı sonucu ayağını yitirmesi
nedeniyle yaşama hakk ının ihlalinden şikayetçi olmu ştur.
Mahkeme maymlarm köy kenarındaki jandarmay ı koru-
mak amac ıyla döşendiğini saptamış tır. Özellikle çocuklar
için yarattığı tehlike nedeniyle may ın kullanılmas ı ulusla-
raras ı toplum tarafından k ınannıış ve nihayet Türkiye'nin
de 2003 yı lında taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi'yle yasak-
lanmış tır. Mahkeme ayrıca may ınlı bölgenin, köylülerin
genellikle hayvanlarım otlattığı köyün otlaklığı olduğunu
belirtir. Arazinin özel durumu göz önünde tutuldu ğunda,
güvenlik önlemlerinin özel bir öneme sahip oldu ğu anlaşı-
lır. Bölgedeki jandarman ın korunmas ı için başkaca araçla-
rm kullanılmamas ı durumunda, masum sivillerin araziye
girmelerini önlemek için gerekli önlemleri almak, yetkilile-
rin görevidir. Ne var ki may ınl ı alan iki s ıra dikenli tel ile
çevrilmiş olup, bu durum etkili bir koruma sa ğlamaktan
çok uzaktır. Dahas ı, yöredeki halk arazinin may ınland ı-
ğı konusunda bilgilendirilmi ş olmas ına karşm, doğal bir
çevrede yaşayan ve k ırsal toplumun yaşam biçimi gereğ i
olarak hayvan otlatma gibi günlük işlerini çocuklara yap-
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tırmaktad ır. Çocukların, bu tür tehlikeler karşısında yetiş- GUVEN İiK

kinler gibi sorumlu bir şekilde davranmalar ı beklenemez. ONILMİİ RI

Sonuç olarak Mahkeme, otla ğın mayınlanmas ını ve çocuk- NEDEN İ YLE

ların geçmesini engellemek için aç ıkça yetersiz olan yaln ız- DEVLETtER İ N

ca iki s ıra tel ile çevrilmiş olmas ını anlaşılmaz bulmu ştur. SORUMLULU Ğ U

Bu nedenle Mahkeme, da yalı devletin ölüm veya yaralan-
ma riskine kar şı korumak için gerekli her türlü edimi yap-
madığı sonucuna varmış tır. Bu gerekçeyle Sözle şme'nin 2.
maddesi ihlal edilmi ştir.

Başvurucular, sözle şmenin 6/1. maddesine göre ye-
rel mahkemenin aç ılan tazminat davas ında olay yerinde
keşif yapmadan karar vermesi nedeniyle adil yargılama
yap ılmad ığını ileri sürmüşlerdi. Ayrıca idari dava yolu-
nun etkisiz oldu ğunu savunmu şlard ı . Mahkeme, İdare
Mahkemesi'nin fotoğraflara, köylülerin anlatımlarına,
mayın döşenmesiyle ilgili tutanaklara ve dosyadaki di ğer
belgelere dayanarak karar ını vermiş olmas ı nedeniyle, adil
yarılanma yap ılmad ığına ilişkin savları yerinde bulmamış-

tır. Mahkeme ba şvurucuların Sözleşme'nin 6. ve 13. mad-
delerinin çiğnendiği salarmı reddetmiştir.

Mahkeme, sözleşmenin 41. maddesi bağlaminda baş-
vurucu Erkan Erol'a maddi ve manevi tazminat olarak
30.505 Euro ile yarg ılama giderleri ve ücretlere kar şı lık
1.076 Euro ödenmesine karar vermiştir.7°

(Paşa ve Erkan Erol / Türkiye, 2006)

Konuya salt Türkiye'nin ve bölgenin özel ko şullar ı aç ı-
sından bak ılmamal ıdır. Bireyler yönünden tehlike do ğu-
ran kamusal etkinlikler sonucunda ölüm ve yaralanmalara
neden olabilen her olayda, devletlerin de sorumlulu ğu sor-

gulanabilecektir. Bu olayda may ın patlamas ı sonucunda
başvurucunun yaralanmas ı, devletle doğrudan ilişkilendi-

70 http://aihrn.anadolu.edu.tr/alhm
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GÜVENL İ K rilebilecek bir işlemdir. Çevrenin güvenliğini tehlikeye dü-
ÖN İİMLERi şüren etkenler her zaman bu kadar somut olmayabilir. Ör-
NIDEN İYLE neğin belediylerin, kent içi yollarm üzerinde aç ı k çukurlar

DEVLETLER İN b ırakmas ı, kald ır ımlara, konutlara, i şyerlerinin önüne, ge-
SORUMLU [UJ ĞU hp geçen yayaların boylar ından alçak ask ılar koydurmas ı,

çarpmalara, yaralanınalara neden olabilmektedir. Pek .çok
örneklerle gehiştirilebilecek bu tür olas ıl ıklar, ilgili kamu
birimlerinin doğrudan sorumluluğu altındad ır. Örneğin
değirıdiğimiz olaylarda belediyeler, eylemi gerçekle ştiren-
ler konumundad ır. Kamu birimlerinin sorumluluklar ı yal-
n ız yaptıklarından değil, yapmad ı klarından da ileri gele-
bilmektedir. Kentlerde ve kırlarda, devletten ald ıkları izin-
lerle çevre ve halk sağlığına zarar verenler olursa, bunlar ın
sorumlusu, birincil uygulay ıc ılarla birlikte, verilmemesi
gereken izinleri veren, sonras ında denetim görevini yerine
getirmeyen kamu birimleridir. Yarg ı kararlarını çiğneye-
rek siyanürlü alt ın işlenmesi için arama ve i şletme ruhsat-
ları veren, mahkemelerin çevre sa ğ lığına verdi ği zararlar
nedeniyle kapahlmas ını kararlaştırdığı termik santralleri
çalıştırmay ı sürdüren devlet, bu eylemsizliğinden kaynak-
lanan zararları ödemekle yükümlüdür.

Hukuk, yapt ır ı mlar belirler, kusurlu olanlara bunlar ı
uygular. Önemli olan devletlerin her ko şulda hukuk dışına
düşmemesini sağlamakt ır.
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