53.1.Iraka saldırıya uğrayınca insan dışı canlıların Avukatıyız deyip La Haye ADALET Divanına
başvurmayı planladık.. İlk notları almak güzel bence ….
LA HAYE ADALET DİVANI BAŞKANLIĞI' NA

HOLLANDA

Davacılar :
1.Deve
2.Hurma ağacı
3.Asma bahçeleri
4.

Vekilleri :
1.Cem Nemutlu
2.Murat Fatih Ülkü
3.Eren İlhan Güney
4.Senih Özay
1. Beyler Sok. 51/306.Konak.İzmir.Türkiye

Konu: ABD ' nin Dünyada en büyük güç olduğunu göstermek için, kendilerine vaki terör saldırısında
ölen 6000 yurttaşını bahane ederek kendisinde en bol bulunmasına rağmen, Irak ülkesinde de belki
azıcık kimyasal terör aygıtları bulunabileceğinden bahisle ciddi büyük savaş uygulamasına geçişini
durdurmak ve Evrende, Dünyada, Doğada çok büyük hasarlara yol açmasının önüne geçilmesi
talebinden ibarettir.

1.Öncelikle LA HAYE ADALET DİVANI' na devletlerden devletlere şikayet başvurularının
yapılabilineceğini bilerek ve fakat ilk kez Hayvan ve Bitkilerin avukatı olarak onlar adına başvurarak
içtihat da yaratmanıza yol açarak savaşı durdurmak istemişizdir.

Bu konuda ''Doğa Hakları ve Hukuk" başlıklı Adnan Ekşigil'in yazdığı makaleyi okudum ki, "1970
Amerikan Orman İdaresi" "The USA Forest Service" Nevada'da vadilerden birini "Mineral King "
vadisini imara açması için Walt Disney şirketine izin verir. Çevre örgütü Sierra Klubü, projenin doğal
ve estetik dengeyi bozacağı gerekçesiyle izin iptali için dava açar. Mahkeme izni doğru bulduğu için
değil, klubü böyle bir davada taraf görmediği için davayı reddeder. Kulüp, çevreci Profesör
Christopher Stone'dan çarpıcı bir rapor ister. Stone canlı, cansız tüm nesnelere bazı yasal haklar
tanınmasını savunur. Bu savunma davayı kazandırmaz, ama dört aleyhte iki çekimser üç lehte oy
yaratır. Bu tez, çevreci veya benzeri örgütlerin, ağaçların vekili olabilmesi üzerine kuruludur. Eskiden
çocuklara, kadınlara, karaderililere, kızılderililere, mahpuslara, delilere ve hatta ceninlere ardarda
belirli haklar tanınmasından sonra, sıranın ağaçlara gelmesi, insanlık tarihinin gelişim çizgisinin
mantıksal bir sonucudur. Ağaçlara kişilik hakkı tanınması 19. yy'da siyahlara hak tanınmasından daha
tasavvur edilemez bir şey değildir. İnsanla insan arasındaki ilişkileri düzenleyen, J.J.Rousseau'nun
toplumsal sözleşmesiyle yetinilmeyip, insanla doğa arasındaki ilişkileri açıklığa kavuşturan ek yeni bir
doğa sözleşmesi geliştirilmelidir. Artık ben bunu öğrenmiştim. Şimdi sıra Türkiye'de Dünya'da
uygulamalara gelmişti.
İlk fırsat İzmir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un bana ve dokuz arkadaşıma, bir tasarrufunu
mahkeme kararı ile engellediğimiz için "yarasa, karafatma, hamamböceği" deyişiyle çıkmıştı. Ben
Çakmur'a karşı böylesi tazminat davası açmayıp, bu üç canlının avukatı olarak, onlar için, Belediye
başkanı gibi insanların, küfür etme duyguları sırasında kendi adlarının kullanılmasından duydukları
üzüntü nedeniyle, Çakmur'dan din tarihimizdeki Hz.Süleyman'ın tercümanlığıyla tazminat
isteyecektim. Hatta o sıralar İzmir'de Radyoaktif' te konuşuyordum. Ve aynen bu açıklamalarımı da
yaptım.Fakat İbrahim Arzuk ve arkadaşlar tarafından engellendim. İkinci fırsat Bergama siyanürlü altın
madeni işletmesinde, mahkeme kararlarını, her şeyi hiçe sayan Eurogold firmasının izinsiz test üretimi
yaptığından bahisle Bergama Sulh Ceza Mahkemesi'nde yerli, yabancı firma yöneticilerinin, Hıfsısıhha
Yasası'nı ihlalden yargılanışı sırasında, bu davaya insanların müdahil olması yanında, hayvanların ve
bitkilerin de beni avukat tutarak müdahil olmaları şeklinde doğmuştur. Mahkemeye Murat
Alparslanla dedik ki:
Kuduz böceği başkanlığında toplanan Bergama Flora ve Fauna ve İnsan temsilcisi toplantısında;
1. Hukuksal süreç inatla izlenip yargı kararları hayata geçirilerek
zeh?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????lanara
k muhalif kalmışlardır.)

Bu karar doğrultusunda, Bergama Sulh Ceza Mahkemes'inde 1998/38 esas sayı ile açılan ve süren ve
yargıya rağmen deneme üretimi diyerek faaliyet yapan ve bu gavurların yargılandığı davaya insan
temsilcileri kendi adlarına asaleten, flora ve fauna üyeleri adına vekaleten katılacaklardır.
2. Yaşam hakkını kutsayan yargı kararlarının hayata geçirilmesi yolunda, sivil itaatsizliğe devam
edilecek bu aşamada da aşağıdaki eylemler yapılacaktır. Komite, kuduz böceği başkanlığında zeytin
ağacı, papatya, köstebek ve tilki ve insan üyenin katılımı ile oluşturulmuştur.
a. Toplantının ikinci başkanı baykuş ve bayankuş'un önerisi ile,
Bergama civarında yaşayan kuşlardan "Guguk kuşu dışındaki kuşlar ötmeyecek,
Guguk kuşu ise, maden kapatılıncaya kadar; Hu-kuk, Hu- kuk, Hu -kuk şeklinde ötecektir.
b. Çam üyelerinin önerisi ile, ağaç üyeler yargı kararları uygulanıncaya kadar havaya oksijen
vermeyecek ve bu eylem tüm yurtta yaygınlaştırılacak, yaygınlaşma konusunda posta güvercinleri ile
ilişkiye geçilecek.
c. Zeytin ağacı üyenin önerisi ile, tüm zeytin ağaçları barış sembolü olmaktan vazgeçeceklerdir.
ç. Papatyanın önerisi ile "seviyor - sevmiyor" falı için kullanılan fallarda hep sevmiyor çıkartılacak,
d. Köpek üyenin önerisi ile, Bergama ve civarında tüm köpekler "vah vah" şeklinde havlayacaklar,
e. Kuduz böceği ise, siyanürcü Eurogold firması tasını tarağını toplayıp madeni kapatıncaya kadar,
hayvanlardaki kuduz mikrobunu öldüren salgısını salgılamayacaktır.
f. Dünyanın değişik yerlerinden 100 kadar kokarca davet edilerek, Bergama' da 1 haftalık
konaklamaları sağlanarak kokularından yararlanılacaktır.
g. Protokolden sorumlu üye olarak penguen belirlenmiştir.
h. Şirketin bir daha devleti de atlatarak deneme üretimi adı altında üretim yapıp yapmadığının
bilinmesi açısından üç köstebekten oluşan istihbarat grubu oluşturulmuştur." şeklindeki
dilekçelerimiz dosyaya girmiştir. Yerel yargıç, hayvanların da bitkilerin de hatta köylülerin de
müdahil olma taleplerini reddetmiştir. Bu olgu önce Yargıtay'a, sonuç alınamazsa Strasbourg'a
götürülecek demektir. Gördüğünüz gibi gelişmeler başlamıştır.. Bu kitap yayınlandığında bu dava hala
devam ediyorsa bu davaya, devam etmiyorsa başka davalara sizin, kendinizin de; köpeğinizin,
kedinizin, evinizdeki fesleğen'in ( Bu kitabın yazarı en çok fesleğen sevmektedir .Kokusu mu,
dokunma duygusu mu ?) vekili olarak böylesi işlere kalkışmanız beklenir.

İşte şimdi de ABD' nin Irak' a saldırı savaşı geldi çattı.

Bu davayı açmak gerekti, açıyoruz.

