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başvurucu demek, bir davay ı yitirmeııin olası yükümlükleri aras ında bulunan ödemelerden kendisinin ba ğışık
tutulmasmı istemektedir. Üstelik tek bir kurulu şa karşı
dava açmışken, yerel mahkemenin izni ile davaya kat ılan
ikinci bir yan ın da giderlerinden sorumlu kıtulmu ştur.
Başvurucunun istemleri büsbütün dayanaks ız değildir.
Mahkeme'nin en önemli denetim yöntemlerinden birisi,
"orantılilı k" denetimidir. Kararda, Mahkeme'nin böyle bir
tartışma açmadığı görülmektedir. Ancak kararda yaz ılmamış olması, orantılılık denetiminin yapılmdığı anlamına
gelmemektedir. Her iki olayda ba şvuruculann katlanmak
zorunda b ırakıld ıkları ödemeler, orantılılık denetimini gerektirmeyecek düzeydedir. Yitirilen bir davan ın ard ından
yasa ve mahkeme kararı uyarınca karşı yana ödenmesi
gereken giderler konusunda bir a şırılığın bulunmaması
nedeniyle, şimdilik sivil toplum kuruluşlarına tanınan bir
ayrıcalık bulunmuyor. Ba şvuru konusuyla s ınırlı kalınarak
olaya bu açıdan bakıldığında, AİHM'nin kararını olağan
karşılamak gerekiyor.

ÖRGÜTLENME

3. Çevre İçin Savaşanlara Yaptırımlar

ÇEVRE İ ÇiN
S4VAŞNLARA

a. Rusya'da Çevre Dostu Olmak, "Zor Zanaat" m ış

YAPT İ RIMLAR

Rustam Makhrnudov/Rusya

Sivil toplum kurulu şları, kamu yararı ile bağdaşmaz
gördükleri kent ve çevre planlar ına karşı ortak girişimlerle
görüşlerini ortaya koymaktad ırlar. Ancak bu girişimlerin
bir etkisi olabilmesi için, her düzeydeki yöneticilerin demokratik katılımcılığı benimsemeleri, uygulamalarm ı yöre
halkı ile paylaşmaları gerekmektedir. Daha da önemlisi,
halkın ekonomik beklentileri ile yöneticilerin s ınıfsal yaklaşımları arasında uzlaşmaz çelişkiler bulunmamal ıdır. Bu
gibi durumlarda yöneticiler, kar şıtlarının eleştiri özgürlüğünü bile tanımamaktadı rlar. Böyle bir olay yak ın zamanda Rusya'da geçmi ştir.
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1950 doğumlu Rustam Makhmudov, Moskova'da
yaşayan, kamusal hak ve yükümlülüklerinin bilincinde
olan bir Rus yurttaşıdır. Olayları
n geçti ği günlerde Bölge
ustos 2003'te
Danışmam görevinde bulunmaktad ır. 21 Ağ
hükümet dışı kuruluşlar, "Geniş Katı lı mlı Ken tlileri Koruma
Konseyi" adı altmda bir araya gelerek, kentli haklar ın ve

çevrenin korunmas ını sağlamak amacıyla bir dizi kararlar aldılar. Moskova'nın Krylatskoye bölgesinde bulunan
Zashchitnikov Neba alan ında geniş katılımlı bir toplantı
düzenlediler. Toplantının amacı:
"tl) Topluluğun 2003 yı l ı Mayıs ayı nda kararlaş tı rdığı çözüm önerilerini yanı tlamakta başarısı z kalan Moskova Belediye
Başkan ı 'n ı protesto etmek,
(2) Çocuklara spor tesisleri yap ılması amacıyla planlanan
alanları n, imar plan ı nda değişiklik yapı larak lüks konu tlardan
oluşan apartman blokları n ı na dönüş türülmesine karşı tepkilerini belirtmek,
(3) Kent yöneticilerine karşı güvensizliklerini ortaya koyarak onlara çekilmeleri için çağrıda bulunmak,
(4) Yerel sorunları nı kendinden yönetim anlayışı içinde tartışmak", olarak belirlendi.

25 Ağustos 2003 günü, toplantının düzenleme kurulunu oluşturan Kent Meclisi'nin di ğer üç yöneticisi ile birlikte Moskova'nn Batı Bölgesi Yerel Yönetimi'ne başvuran
nca konutlara
Makbmudov ve arkadaşları, kurallar uyar ı
ayrılmış bir yerleş in bölgesi olan Krylatskoye'da yapacakları toplantı
n ın 4 Eylül 2003 perşembe günü öğleden sonra
saat 6.30'dan 8.30'a kadar, yaklaşı k yüz kişinin katılımııyustos
la gerçekleştirileceği konusunda bilgi verdiler. 29 A ğ
bildiriMoskova
Bölge
yöneticisi,
toplant
ı
2003 günü Batı
minin alındığını ve Polis'çe güvenliğin sağlanmasım isteyen bir yazıyı yetkililere iletti. Ayni gün Bölge yöneticisi,
polısin toplantı güvenli ğini sağlanmasını isteyen bir karar
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alarak bunu güvenlik birimlerine gönderdi. Başvurucu ve
düzenleme kurulu üyeleri, posta bilidirileri yoluyla, düYAPTı RIMLAR zenledikleri toplantı konusunda Krylatskoye'de ya şayanları da bilgilendirdiler. Toplant ının yapılmasına bir gün
kala, Moskova yerel yöneticileri, "Krylatskoye'de terörist
ÇEVRE Çİ N

SAVAŞANtARA

saldı ları n patlak vermesinin in beklendiğini ve yörede ya şayan
halkı n bu olaylardan zarar gönnemeleri için" verilen toplant ı

izninin kald ırılmasını kararlaştırdılar. Değişen karar doğrultusunda Polis, 4 Eylül 2003'de yapılacak yasal "Toplantın ı n Zaslı chitnikov Neba alan ında gerçekleşmesini engellemek ve
bu doğrultuda gereken önlemleri almak üzere görevlendirildi."

Toplantı gün ve saatinde birkaç düzine kentli, Zashchitnikov Neba alanmda toplad ılar. Başvurucu da, onlar ı
n
arasındayd ı . Hiç kimse yüksek sesle konuşmadı. Söylev
verilmedi. Toplantıyı başlatmak için hiç bir girişim denemesi yapılmadı . Genel bir tartışma açılmad ı. Buna karşın
polis, güç kullanarak kalabal ığı dağıttı.
İtginçtir ki, Cuma, Cumartesi ve Pazar'a rastlayan 5,6
ve 7 Eylül 2003 günlerinde Moskova'da düzenlenen "Kent
Günleri" boyunca çeşitli etkinlikler sergilenmiş, festivaller
yapılmıştı . Moskova'da, Hükümet'in de onay ı ile 12 Ağustos 2003 günü ba şlayan 61 etkinlik gerçekle ştirilmişti. örneğin aralarında Düı-ıya Çay Festivali'nin aç ılış gösterisi,
Dünya Kros Şampiyonlu ğu, Avrupa Otomobil Şampiyonası Moskova Kupası , çocuklarm geçit törenleri ile birlikte
spor ve sanatsal gösteriler, kadm ve erkek'yeti şkinlerin ses
ve görüntü sunumlannı n bulunduğ
u daha birçok etkinlik, kamuya açık sokaklarda, işlek caddelerde ve alanlarda
gerçekleştirilmişti. Kentte yaşayan insanları
n binlercesi bu
gösterileri izlemi şlerdi. Baş vurucu Rustam Makhmudov,
önceden belirlenen bu tür programların hiç birisinin terör
saldırısı olasılığı gerekçe gösterilerek iptal edilmedi ğine
ilişkin çağrı yazılannı, bası
nda çıkan haberleri, kamuya
açık duyuruları derleyerek, daha sonra A İHM'ne yapacağı
başvurunun kanıtları olarak dilekçesinin ekinde sunacaktı.
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Başvurucu, 4 Eylül 2003 akşamı saat 8 sıralarında kendi özel otomobili ile Zashchitnikov Neba alanından ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra yolunu kesen polisler, otomobilin yönetimini güç kullanarak ele geçirdikten sonra
başvurucuyu korumalar eşliğinde Krylatskoye Bölge Polis
Karakolu'na götürdüler. Karakol'un 4 Eylül 2003 günlü tutuklama dosyasına göre, başvurucu, polisin yasaya uygun
emrine uymayarak karşı geldiği için özgürlüğünden yoksun bırakılmıştı.
Başvurucu gece boyunca hiçbir yiyecek ve içecek verilmeden gözaltında tutuldu. 5 Eylül 2003'te başvurucu, yetkililerce verilen hukuksal emirlere kar şı gelmek, yasa d ışı
izinsiz toplantı yapmakla suçland ı. Yargılama sürecinde
hukuksal emirlere karşı gelmek suçlaması sürdürülemedi.
Ancak yakınmacı toplanh ve gösterilerle ilgili yasal düzenlemelere, yerel yöntemlerin yasalara dayanarak verdikleri
kararlara uymadığı için yargılanarak suçlu bulundu. Temyiz istemi de 2 Aral ık 2003 günlü kararla üst yarg ı yerince
reddedildi. Çeşitli iç hukuk a şamalarından geçtikten sonra 1000 Rus Rublesine dönüşen başvurucunun para cezas ı
kesinleşti. Karar gününde 1000 ruble, yakla şık 30 euro değerindeydi. Başvurucunun karakoldaki kötü davramşlarla
ilgili yakınmaları da sonuç vermedi.
Rustam Makhmudov, 27 Eylül 2004 günlü dilekçesi
ile, sözleşmenin 3, 5, ve 11. maddelerine ayk ırılık sayı ile
AİHM'ne başvurdu. Yakınmacı dilekçesinde özetle, "toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü koruyan 22. maddeye dayanarak düzenledikleri toplantıyı Moskova kent yöneticilerinin
potansiyel terorist tehtidine karşı iptal etmek konusunda kendilerini görevli saymalarına karşı n, ayn ı dönemde gerçekleş tirilen
Kent Festivali'ni iptal etnıediklerine" değinmiştir. Bunu ötesinde Makhmudov, "yasal olmadığı gerekçesiyle; karakolda
gözaltında tutulmas ı " konusunda şikayetçi olmu ş; ancak

ulusal organlardan tazminat alamamış tır. Ayrıca, insanlık
dışı yada aşağılıyıcı davranışlar nedeniyle 3. maddenin ih-
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lal edildiğ ini, 5. maddedeki özgürlük ve güvenlik hakk ının
da, yargıç önüne hemen ç ıkarılmaması nedeniyle çi ğnendiğini ileri sürmüştür.

Mahkeme'nin kararı
Mahkeme başvurucunun 3. maddeye ili şkin yakınmalarını n iç hukuk yollar ı nm tüketilmemesi nedeniyle kabul
edilemezliğ ini karalaştırdı . Hükümet, her hangi bir terorist
kanıtı göstermediğ i için, Mahkeme, toplantının da ğıtılmasmı keyfi bir engelleme olarak nitelendirmi ştir. Bu nedenle; ba şvurcunun özgürce toplanma ve kat ılım özgürlüğü
hakkına yapı lan müdahaleyi haklı kı lacak bir gerekçe bulunmadığı görüşüyle ve oybirli ğ iyle 11. maddenin ihlal
edildiğine karar vermiş tir. Mahkeme ayrıca, başvurcunun
gözaltına alınmasının "gerekçeli bir ku şku" temeline dayandırılmadığı ndan, oybirli ğinyle 5. maddenin ihlal edildi ğini
kararlaştırmıştır. Mahkeme oybirli ğiyle nedensiz tutuklama yönünden de, 5/5 maddenin ihlal edildi ğine karar verdi. Olayda çok ciddi insan haklar ı ihlalleri bulundu ğunu
gözeten Mahkeme, "toplainc ı bir değerlendirme" ile, başvurucuya 12,000 euro manevi ödence ile, yargı lama giderleri
ve ücretlere karşılı k 2,250 euro ödenmesini kararla ştırdı.103
(Rustam Makhmudov / Rusya, 2007)

Baş vuru konusu olay, son derece güvenilmez ve hukuka aykırı uygulamaları n ürünüydü. İşlemin yasal dayanakları olsayd ı bile, kamu organlar ının "keyfi" tutumları,
uzun boylu tartış malar gerektirmeyecek açıkl ıkta ortada
duruyordu. İmar planında çocukların spor yapmaları için
ayrılan park alanları na lüks apartman konutları yapmayı
amaçlayan Moskova Belediyesi'nin karar ına karşı çıkan
103
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kentlilerin toplantılarının engellenmesi, hukuk d ışı tertiplerle gözaltma almı p yargılanmaları , para cezas ı na çarptırılmaları, A İHM'ce sözle şmeye ayk ırı bulunmu ş oluyordu.
Mahkeme'nin baş vurucuya salman yakla şı k 30 eur de ğen, Rusya'nı n manevi giderim ve
rindeki para cezasına kar şı
yargı lama giderleri olarak 14.250 eur ödemekle yükümlü
kılmması ise, benzer olaylar ı n yinelenmemesi için sorumlu
ülkeye yöneltilmi ş caydırıcı bir uyarı niteliğinde idi.
b. Greenpeace'in Grönland Eylemine Ceza
Custers_Dcveaux_TUrk/Daflimarka

Grönland' ı n kuzey-batısı ndaki Thule Bölgesi, Kuzey
na bulunan eski bir Daninları
kutup noktas ı mn çok yak ı
marka kolonisidir. Sert ve a şırı soğuk iklim koşulları nedeniyle bölgede, birbirlerinden kopuk yerle şkelerde, geçimleriııi geleneksel yöntemlerle avc ılı k ve balıkçılı k yaparak
sağlayan az say ı da yerli halk ya şamaktadı r. Çok çeşitli deniz ku şlarını n barındığı , balinaları n geçiş yolları üzerinde
bulunan Thu ı le'nin birçok bölgesi, do ğal parklar olarak
korunma altmdabulundurulmaktad ır. Thuıle, al ışılagelen
türde yerle ş im ve üretim amaçlar ı na göre yararlanılmaya
elverişli bir alan de ğ ildir. Ancak ba ş ta Amerika Birle şik
Devletleri olmak üzere geli şmiş sanayi ülkeleri, bilinen ya
da blinmeyen çe şitli amaçlarla bölgenin do ğall ığını bozan
arayış lar içinde bulunmaktad ırlar.
Thule havaalanı Il. Dünya Sava şı s ırası nda Alman
Nazi birliklerinin 1941 y ılı nda Danimarka'yı i şgal etmesinden sonra ABD taraf ı ndan askeri amaçlarla yap ılmıştır.
i'ne kar şı yürütülen so ğuk savaş döneminSovyetler Birli ğ
de de, 1951 y ılında yeterli altyap ı geliştirme çal ışmalarınm
ardı ndan buradan hava sald ırıları için bomba depolama
yeri olarak yararlan ılmıştır. Kuzey-batı Grönland' ın Thule
Bölgesindeki Dundas yar ımadası nda bulunan Amerikan
hava üssünün alan ı, 1953 y ılı nda anti-aircraft topçu birli ği387
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nin kurulmasıyla birlikte geni şletilmiştir. 1980'lerin ortalarmda ve 2003 yılında ise alanın boyutları küçültülmüştür.
Thule hava üssü, Grönland' ın hukuksal konumundan ve yönetim biçinden bağımsız olarak füze sald ırılarına
karşı erken uyarı radarlarını da içeren ABD'nin savunma
düzeninin bir parças ıd ır. Ulusal füze savunmasının yeni
üretilen (X-bant radarı) ile güncelleştirilmesi giriş imleri,
Greenland ve Danimarka'da tart ışmalara yol açmıştır.
Ba şvurucular Hollanda yurttaşı Vincent Custers, Fransız Olivier Deveaux ve Amerikal ı bir avukat olan Lawrence
Martin Turk, Greenpeace üyesidirler. Amerikan savunma
füzeleri programı için kullanılan bir radara (Thule Radarı)
uluslararası boyutta dikkat çekebilmek için Greenpeace'in
Thule Hava Üssü çevresinde düzenlediği bir eyleniirıde
yer almışlar ve Dundas yarımadasında bulunan hava üssünün çevresel etkisi üzerine bilgi toplam ışlardır.

Sözkonusu eylemden önce, 25 Temmuz 2001 günü,
iki Greenpeace üyesi, Greenland Polis Şefi'yle bir toplantı
yaprmşlardır. Toplantıda Polis Şefi, Thule Hava Üssü'yle
ilgili hukuksal koş ullar ve Üssü gezmek için izin istemlerinin yetkililerce reddedilmesinin olası sonuçları konularında kendilerini bilgilendirmi ştir. Bu görüşmenin ard ından Greenpeace, 27 Temmuz 2001'de "Dundas yarı madası
çevresindeki Thule Hava Üssü"nü ziyaret etmek için izin isteminde bulunmu ştur. Danimarka Dışişleri Bakanlığı, 30
Temmuz 2001 günlü faksıyla; Dundas bölgesinin "savunma
bölgesi" olduğ u ve sivillerin bu bölgeye girmek için Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Amerikan yetkililerden
izin almaları gerektiği konularında Greenpeace'i bilgilendirmiştir. Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos 2001 günlü bir ba şka faks bildirimiyle de, Greenpeace'in Dundas yanmadas ına ve Thule Hava Üssü'ne girme istemini reddetmi ştir.
6 Ağustos 2001'de başvurucular ve di ğer Greenpeace
eylemcileri, M/V Arctic Sunrise adli gemiden aldıkları bir
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sandal ile Dundas yar ımadası k ıyılarının aç ığı na varmışlard ır. Bazı eylemciler Dundas k ıyısına ç ıkmışlar ve pankart açmışlardı r. Polis eylemdilere bulunduklar ı yeri derhal terk etmeleri konusunda emir vermi ştir. Ba şvurucular
lastik bir bot kullanarak, Thule Hava Üssü'nün güneyindeki Savissuaq k ıyılarına ç ıkmışlard ı r. Daha sonra S ığınak
7'ye kadar karadan yakla şık 30 km yürümü şler; 7 A ğustos 2001'de, saat: 20.00'de üssün do ğusunda, yasakl ı alana
izinsiz girmek suçlamas ı yla tutuklanmışlard ır.
Sığı nak 7, Thule Radar hava üssünün yerle şik bölgesine ko şu mesafesinde a şağı yukarı 18 km'lik yol boyunca
yapılmış acil durum s ığınakları ndan birisidir. Acil durum
sığınakları , üs personelinin beklenmedik kötü hava ko şularında, radar binas ından ç ıkışlarında s ığı nak bulmalarını
sağlamak üzere, yol boyunca 1-2 kilometrelik aral ıklarla
yapılmış korunaklard ır. S ığı nak 7, Thule Haşa Üssü'nün
yerleş ik bölgesine 10.7 km ve Thule Radar ı'na 7.2 km uzaklıktadır.
Savunma bölgesinin kesin ölçüleri yanlar aras ında tartışmalıdı r. Hükümet, Thule Hava Üssü'nün, olaylar s ırasında, yakla şı k dörtyüz kilometrekarelik bir alan ı kapsadı ğım ileri sürmü ştür. Ba ş vuru konusu olaylardan sonra, 20
Ş ubat 2003'te alan küçültülmüş ve Dundas yar ımadası , tüm
sivillerin izin almalar ı na gerek kalmaks ızı n girebilecekleri
bir alan durumuna gelmi ştir. Ba ş vurucular, savunma bölgesinin kesin ölçülerinin gizli tutuldu ğunu ve bu nedenle
kamuoyu tarafmdan bilinmedi ğini ileri sürmü şlerdir. Danimarka Jeodezi Haritac ılı k Kurumu'nca haz ırlanan resmi
n yeri, 'Tafta no. 76,V.[, Dundas,
haritada tartışmal ı alanı
ölçek: 1:250:000" olarak bilinmektedir. Ba şvuruculara göre
ıtsöz konusu harita, kendilerine kar şı ileri sürülen ş u kan

ları içeriyordu: "Yer adlar ı , yerleşim merkezleri ve 1954 tarihli
diğer aynntı lar", "1983 yı lı ndaki Düzeltnıeler" ve "1983 tarihli
Danimarka Jeodezi Haritacı lı k Kurumu Bas ımı ". Harita hava-

alanını göstermektedir, ancak hava üssüne ili şkin bir işaret
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yoktur. Benzer bir harita Saga Haritac ılık tarafından fotoğrafik olarak yeniden haz ırlanmıştır. Danimarka Jeodezi
YAPr İ RIMLAR Haritacılık Kurumu'nun haritas ı temel al ınarak, başka bir
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harita yap ılnuş ve "1953 y ı lı nda T/nde Kabilesi'nin ıo Yeniden
Yerleş tirilmesi Üzerine Rapor" başlığıyla Aral ık 1994 tarihin-

de yayınlanan bir rapora ek olarak yay ınlanmış tır. Bu barita ("ek harita") hükümete göre, konuya ili şkin kalın bir hat
çizmiş; Dundas yar ımadası bölgesini aşan daha büyük bir
alanı kapsayarak, Thule Hava Üssünün s ınırını ayırmıştır.
Başvurucular, hattı n gerekçesinin ve ba şlangıcının bilinmediğine değ inerek, bu savlara karşı çıkmışlardır.
2001 yılında, üs yerleşim birimine havaalanından gelen anayol ve limandaki "Girilnıez" işaretleri hariç olmak
üzere, Thule Hava Üssü i şaretlerle belirlenmemi ş ya da
çitlerle ayrılmamıştı r. Yakalanma sırasında başvurucular,
9 değişik bölgede onları işaretleyen Küresel Konumland ırma Sistemi'nin (GPS ayg ıtı) ve resmi Saga bölge haritasının
alanı içindedirler. Ba şvuruculardan birinin üzerinde bulunan not defterinde, enlem ve boylan ı derecelerine karşılık
gelen dokuz bölge ve şu tan ımlar listelenmiştir: "ilk iniş
yeri", "radar (E)", "radar (Vv9" ve "iniş pisti". Başvurucular
ayrıca, kameralar ve bir ses kayı t cihazı taşımaktaydılar.
Polis, yürüyüş leri boyunca başvurucular tarafı ndan çekilen .fotoğraflara ait bir filme elkoymuştur. Bazı fotoğraflarda, Thule Hava Üssü'nün birtak ım askeri binalannın arka
planda görüntülenrnesiyle birlikte, ba şvurucuların üzerlerinde "Yıldı z Savaşları Dursun" ve "Yeni silah yarışı na hayı r"
yazılı pankartlar taşıdı kları görülmüştür.
Olaylarm geçtiği günlerde Greenpeace'in internet sitesinden indirilen ve değişik sö ylemler içeren belgelerin
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Thule Kabılesi: Danimarka'n ı n Crönland bölgesinde yaş ayan bir Eskimo kabilesi olarak tan ımlanmaktad ır. 1951 yılında, Amerikan üssü
kurulduktan sonra burada ya ş ayan 100 kadar Eskimo yeniden yerleştirı lmiş . Danimarka Yüksek Mahkemesi ise buna ili şkin itirazları
reddetmiş .
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bir kısmında şu anlatımiar vard ır: '4 Fakat /ıald içerdeyiz, şirn-

diye kadar fark edilmeden kalan ve Pazartesinden bu yana Kutup
koş ulları nda kamp yapan, yürüyen diğer üç eylemciden olu şan
T/m/e Barış Yürüyüşü iki gündür içerdedir." ve Eylem Hattı

adını verdikleri kayıtlarından yapılan alıntıya göre bir eylemci şunları söylemektedir: "Yürüyü şümüzün ikinci gün ün-

deyiz (...) yürüyü ş birkaç gün güçlüklerle yüklüydü, rüzgcfrdan
kavrulduk, şiddetli soğuk nedeniyle sürekli durduk, buzlu soğ uk
nehirlerin Sığ yerlerinden yürüyerek geçtik, buz üstünde kar şı dan karşıya geçtik, fakat baz ı s ı gerçek bir güzellikti.

Başvurucular, iddianamenin kendilerine tebli ğ edilmesinden sonra, aynı gün, yani 8 Ağustos 2001'de saat:
18.00'de serbest bırakılmışlardı r. Grönland Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül 2001 günü başvurucuları , yokluklarında
para cezas ına mahküm etmi ştir. Her biri hakkında 5.000
Danimarka Kronu'na (yakla şık 670 euro) hükmedilmiştir.
Mahkeme karar ını açıklarken, Greenpeace eylemcisi olan
başvurucuların dikkatlice hazırlanmış bir eyleme katıldıklarını göz önüne alm ıştı r. Mahkeme bunlara ek olarak, not
defteri, hava üssünün Saga haritas ı, bir video film ve 51
fotoğrafa el konulmasma karar verilmi ştir.
Başvurucular bu karara kar şı üst yargı yerlerine itiraz
etmişlerdir. İddia makam ı, Doğu Danimarka Yüksek Mahkemesi önünde, Ceza Yasası'nı n 69a maddesi anlamında,
başvurucuların "giriş i yasak" olan bir yere girdiklerine ili şkin suçlananın ek haritayla kanıtlandığını ileri sürmüştür.
Doğu Danimarka Yüksek Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onaylayan 3 Ekim 2002 günlü kararmda
şu gerekçeleri belirtmi ştir:
"Yüksek Mahkeme önünde ortaya konulan kan ı tlar üzerine, [baş vurucularJ kararda dile getirilen 22 Ş ubat 1967 tarihli,
39 numaral ı Kara rnamenin 3/1-d bölümünü ihlal ettikleri gerekçesiyle suçlu butunmu şlardı r. Serbest giri şin olmadığı bir
yere yetkisiz giri ş yapan jha şvurucularj bu nedenle aynca, Ceza
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Yasas ı n ı n 69a maddesini de ihlal etmi şlerdir. Bölgenin niteli ği
karşı s ı nda, bn önemsiz bir ihlal de ğildir."

Başvurucularrn, karara kar şı Yüksek Mahkeme'de temyiz etme izni isteyen 19 Mart 2003 günlü dilekçesi de, Temyiz İzin Kurulu tarafı ndan 5 Ekim 2004 tarihinde reddedilmiştir. Böylece iç hukuk yollar ı tüketilmiş olmaktadır.
Yakınmac ılar, 1 nisan 2003'te sözle şmenin 7. maddesinin çiğnendi ği sayı ile AİHM'ne başvurmuş lar. Mahkeme,
uyuşmazlı kla ilgili olabileceklerini gözeterek Hollanda
ve Fransız hükümetlerini Sözle şme'nin 36/1. ve Yöntem
Kuralları'nı n 61/2. maddeleri uyarmca baş vuru konusunda bilgilendirmi ş tir. Ancak her iki hükümet de yarg ısal
sürece katılmamış ve herhangi bir görüş belirtmemişlerdir. Mahkeme, 9 May ıs 2006'da başvurunun kısman kabul
edilirliğini kararlaştırmıştı r. Karardan aktardığımız yukarıdaki saptamaların ard ından, Mahkeme'nin 3 Mais 2007
günlü son de ğerlendirmelerinde a şağıdaki görü şlere yer
vermiştir:

"B. Mahkemenin Değerlendirmesi
94. Mahkeme, resmi haritalarda Thule Hava Üssü'ne ili şkin
bir işaretin yokluğuna karşı n, başvuruculann 7 A ğustos 2001
tarihinde polis tarafindan yakalandı kları nda, nerede bulundukı hava üssünün içinde
lanndan habersiz oldukları n ı savunduklar
r.
durdukları n ı dikkate almaktadı
95. Mahkeme, ba şvurucular ı n Greenpeace üyesi olduklar ına; eylemlerinin amacın ı n, Amerikan savunma füzesi program ı için kullan ılan Thule Radarı 'na uluslararası boyutta dikkat
çekmek ve halen Dundas yar ımadas ı nda bulunan hava üssünün
çevresel etkileri ne ilişkin bilgi toplamak oldu ğunu da göz önünde
bulundurmu ş tur. Açı klanan nedenlerle, ba şvurucuların Thule
Radar'ı na ve hava üssüne girme kararı nda oldukları tartışmas ızdı r. Başvurucular, Thule Radarr'n ı n 7.2 km batıs ı nda ve Thu-
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le Hava Üssü'nün yerle şim bölgesinin 20.7 km doğusunda, yol ÇEVRE İÇİ N
üzerine in şa edilmiş Sığınak 7'de yakalanm ışlardı r. Mahkeıne'ye S4V Ş4NLARA
göre, başvurucular ı n, yerleşim bölgesinden Thule Radarı 'na ka- YAP İ RlML4R
dar olan, koş u yla 18 krn.lik uzakl ıkta, yol boyunca yap ı lmış acil
durum sığınaklan ve Thule Radan'n ı kapsayan savunma bölgesi
içinde bulundukları açıktı r. Başvurucular hava üssüne girdikleri
konusunda bilgi sahibidirler; k ısa yolculukları n ı n planlanmas ı
sı rasında ve GPS ayg ı tı n ı n katkıs ıyla bit olgu kendileri tarafindan da saptanm ış tı r. Konu, Greenpeace web sitesinde a şağıdaki
sözcüklerle dile getirilmiş tir: "Fakat hüM içerdeyiz, şimdiye kadar fark edilmeden kalan ve Pazartesinden bu yana Kıttup lcoş ullannda kamp yapan ve yürüyen di ğer üç eylemciden olu şan
Thule Barış Yürüyüşü iki gündür içerdedir" Son olarak, kendileri tarafindan çekilen fotoğraflarda, başvurucuları n ellerinde
pankartlar ve arka planda Thule Hava Üssü'ne ait baz ı yapı lar
görülmektedir.
96. Bu koş ullar altı nda Mahkeme, Ceza Yasas ı 'n ın 69a maddesi anlam ında, bölgeye girdiklerinde, "serbest giri ş yasağı " olduğ unu öngörebilmi ş olmalann ı dikkate alm ış tı r.
97. Bütün bu saptarnalar dikkate al ındığı nda Mahkeme, ba şvuruculann eyleminin, Danimarka hukuku kapsam ı nda yeterli
açıklıkta tan ımlanmış ve öngörülebilir nitelikteki bir suçu i şlediklerine karar vermiş tir.
98. Açıklanan nedenle, Sözleşmenin 7. maddesi ihlal edilmemiş tir." 105

(Custers-Deveaux-Turk / Danimarka, 2007)
Greenpeace üyeleri olan ba şvurucular, Amerikan savunma füzeleri programı için kullanılan radara uluslararası kamuoyunum ilgisini çekebilmek için gerçekle ştirdikleri
eylemlerinden başarıyla çıkmışlard ır. Ayrıca hava üssünün
'° Nilgün Tortop çevirisi.
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çevresel etkileri konusunda ara ştırma yapnıış lardır. Bunlar Greenpeace eylemcileri aç ısından önemli kazanınılarYAPI İ RIMtAR dır. Gerek ulusal yargı yerlerinde, gerekse Aİ HM kararmda vurguland ığı gibi, baş vurucular, kendilerine göre hakl ı
olduğuna inand ıkları eylemlerinin, yürürlükteki kurallara
uygun düşmedi ğini elbette biliyorlard ı . Yasaklanan yere
izinsiz girmeleri nedeniyle yerel mahkemenin kararla ştırdığı para cezası da çok fazla önem ta şımıyordu. Ancak
Greenpeace örgütü, yeryüzünün çe şitli bölgelerinde, farkl ı
nedenlerle benzer veya de ğişik gösterilerle barışçı eylemlerini sürdürecektir. Bu nedenlerle örgüt üyelerinin, biçimsel yasalara karşı kendi hukuksal da yanaklarını geliştirme
çabaları içinde oldukları gözlenmektedir.
ÇEVRE Çİ N

SAVAŞ ANL4RA

Başvurucular AİHM önündeki savunmalar ını
Sözleşme'nin 7/1. maddesine dayand ırmışlard ır. Anıları
bent, birbirini bütünleyen iki temel ilkeyi içermektedir.
"1. Hiç kimse işlendiği zaman milli veya milletleraras ı 1mkuka göre bir suç teşkil etmeyen bir fil veya ihmalden dolayı
mahkum edilemez. Keza hiç kimse suç i şlediği zaman tertibi gereken cezadan daha ağı r bir cezaya da çarptı nlamaz."

Anlaşılıyor ki başvurucular, doğanın korunmas ını,
savaşların önlenmesini amaçlayan giri şimlerinin suç say ılmaması gerektiği görü şünü mahkemelerin de payla şmasını istemektedirler. AİHM ise olaya kanıt hukuku açısından
yaklaşmıştır. Neyin yasak oldu ğu, hangi davranışın bu
sınırları aşmış sayılmayacağı yolundaki tartışma, başvurucuları esenliğe taşıyacak bir yol değildi. AİHM de böyle
n ardından başvurucuların savların geçersiz
bir tartışmanı
saymıştır.
Acaba, Grönlad'da, eylemlerin geçti ği yerler gerçekten Danimarka'nın egemenliği altında bulunuyor muydu?
ABD kendiliğinden gidip hava üssü kurduğu alana ve
nın girmelerini güç kullayarak
yakın çevresine ba şkaları
önleyebilirdi. Ancak bu tür yasaklar koymaya ulusal ve
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uluslararası hukuk açısından yetkili bulunuyor muydu?
AİHM'nin kararında bu konular tartışılmamıştır. İlginçtir ki bu davada ba şvurucu konumunda kendi yurtta şları
yer alan Hollanda ve Fransa da, Mahkeme'r ıin Sözleşme
uyarınca yaptığı bildirime karşı davaya katılmaya, görüş
sunmaya gerek görmemi şlerdir. Anlaşılıyor ki, Grönland
üzerinde, altından nelerin çıkacağı bilinemeyen egemenlik
tartışmaları yaratmaya şu sıralarda kimse istekli bulunmamaktadır.
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