
2. KARABURUN  ŞEYH BEDRETTİN  VE BÖRKLÜCE MUSTAFA 
ŞENLİĞİ Toplantısına....    30 .7.1999 
 
Sevgili Karaburun halkı, Misafirler, Bürokratlar... 
 
Buraya göçe kalkışan bir avukat dostunuz olarak, Çevre hareketi 
avukatları üyesi ve Çetelere karşı mücadele hareketi avukatları üyesi 
olmak vesilesi ile,  birkaç şey  söylemek istiyorum. 
 
Konuşmayı hazırlarken haritaya baktım. 
Güzelbahçe, Urla Mordoğan, Ambarseki, Saip,  Karaburun, İskele, 
Tepeboz,  Yeni Liman, Sarpıncık, Yaylaköy ' ü gözledim. Buralara da  
girdim çıktım. Amma tabii öyle  kahvenin önünde oturmakla buraları 
tanımanın  kolay olmadığını bilenlerdenim. 
 
Bu haritaya bakma  maceram, adeta  bende küçük sevimli bir devlet 
düşüncesi ortaya çıkardı. Niyetim  aman bölücülük, toprak bütünlüğünü 
bozmak  vs. değildir. Aksine dünyayı bile  başka dünyalarla birleştirerek 
GEZEGEN yaratmaktır. 
 
Burada hayalim,  Kaymakamlık, Belediye, Muhtarlık gibi  örgütlerin 
yetki  sınırlarını  belirleyerek ve yurttaş hareketini yükselterek halkın ve 
doğanın sağlığı esenliği, mutluluğu  için özgün tedbirlere iç demokrasi  ve 
katılım ile  yönelmektir.  
 
Yarımada  girişine  pasaport kapısı açılmasını  önerecek değilim. Ancak 
bölge insanlarına bu bölgede  pasaport kontrol memurundan daha bela 
bir bakış, göz,  ilgi, duruş öneriyor, bekliyorum. Bulacağıma da 
inanıyorum. 
 
Kendimle ilgili özel şeyler söylemek istemem  amma, buraya  yurttaş 
olarak ikamete geldiğimde, eğer  kabul ederseniz, Anayasamızın, İdari 
Yargılama Usul Yasamızın ve Çevre Yasamızın,  ''hak ama  özgürlüğü'' 
başlığı altında verdiği  MUHALEFET YAPMA,  DİLEKÇELER 
YAZMA,  DAVALAR AÇMA, YASAL  GÖSTERİLER 
YAPMALARLA    kötü gidişi durdurtmaya  kalkışacağımızdan kimsenin 
kuşkusu olmasın. 
Amirlerle, iş çevreleri ile, yemekler yemeyeceğimi, yesem de gebe  
kalmayacağımı, hiçbirşeyden geri durmayacağımı bilmenizi istiyorum. 
Ancak koca  devlete,  koca yerel yönetimlere, koca iş çevrelerine karşı, 
yanlışlarına karşı, tek başına kahramanlıkların olmayacağını bilirim. 
 



Ama siz yurttaşların, kadınların, amcaların birlikte epey yer 
yakacağımıza da inanıyorum. 
 
Bzı çevrelerin topraklarınız,  için ''zengin olacaksınız, Apartmanlara 
şehre çıkacaksınız, kızınıza damadınıza  pahalı düğünler yapacaksınız '' 
diyerek dayatamalarını, elinizden almalarını önce,  göremeyeceksiniz. 
Sonra bir de bakacaksınız  yüksek tüketime geçmişsiniz, sonra, onların  
işletmesinde  şöförsünüz,  garsonsunuz, tuvalet temizleyensiniz. 
 
Bu sürece karşı çıkmalar ve  bazı projeleri engellemek  gerekebilir. İdari 
kararlara karşı davalar  açmak gerekebilir. Bilim insanlarının  
raporlarını elde  etmek gerekebilir. 
 
Buraya hukuk yargı organı artık burnunu sokmalıdır. Duydum ki İdare 
mahkemesinde,  Danıştay'da  bir tane  dosyanız yokmuş. 
 
Bu arada da sivil  itaatsizlikler  gerekebilir. 
 
Yeni limanda bir  yakınım bana  dediği  '' bura insanı her düğünde kavga 
eder  ama silah bıçak vs kullanmazlar.  '' sözü beni daha  
heyecanlandırdı. 
Çünkü sivil itaatsizlik demek hukuka uygun, kanunların sınırında 
eylemler demektir. Tam sizlik. Biz Bergamada  zorlanmış idik. 
 
Geleceğe  merhaba  diyorum. 
Hepimize iyi şeyler diliyorum. 
 
Av.Senih ÖZAY 
 
Burada dev bir örgüt koyarsak tüm örgütleri bira arada tutarsak, 
 
Belki önce, Bölge tanımlaması yapacağız sonra da güncelleştirme... 
Su  ve Elektrik sorununu... 
Yangın musluğu aracı sorununu tartışacağız. 
Yörenin dev otellere gereksinimi olan bir yöre olup olmadığını 
tartışacağız. 
Yörede, belki yaşayan,  kuvvetli ÇED hocalarımıza fahri olarak, yörenin 
ÇED alan kullanım  envanterini çıkrttıracağız. 
Yolunuzun  darlığının verdiği sıkıntı, trafik kazaları, sağlık konusuna 
etkisini tartışacağız. 
Helikopter pisti yapmayı tartışacağız. 
Deniz yolu taşımacılığını tartışacağız. 



Birleşmiş Milletler UNESCO kapsamında, yörenin  BİOSPHEREN 
RESERVAT (Koruma  alanı) (mand and biosphere) ilanını tartışacağız. 
Kültürel Miras projesinden Dünya  finansmanları ile ilişkiyi tartışacağız. 
Yeni bir sivil  koordinasyon  örgütü kurabilmeyi tartışacağız. Siyasal 
görüşümüzü tartışmayarak tek maddeli tüm buradaki dernekleri 
kuruluşları kişileri birleştiren bir  örgüt tartışacağız. 
Yurttaşlarımızı  görmemişlerse  eğer ülkemizdeki meşhur  beton 
yığınlarına götürüp göstermeyi  tartışacağız.  
Benzer durumda İspanya ve İtalya'da  bu  seyir nasıl olmuş,  konusunda 
araştırma gurubu kurmayı tartışacağız. 
Makam arabalarına  bile biz karışacağız. 
Sahilimiz var mı? yok mu ? ne kadar  var'ı tartışacağız? 
Gırgırları, Trolü tartışacağız. 
Asrın kolaylaştırıcılığına evet ama, bilinçlenmede halkımıza   ''asır mı 
lazım '' meselesini tartışacağız. 
Sit meselesini tartışacağız. 
Hazine arazilerinin elden çıkıp çıkmamasını tartışacağız. 
 
Bunları  artırmak mümkün... 
İç demokrasi ve katılım ile... 
 
Av. Senih ÖZAY 
 
Bu vesile ile  ... Tekrar... 
Önce, 
''İnsanım. İnsancıl olmaktan uzak kalamam'' şiirini, bu 
şiirin üzerine  inşa edilen Marksizmi, sonra merkeze insanı 
koymanın yetmediğini, Tevrat, Zebur, İncil  ve Kur'anda '' sizin 
için yarattım çevreyi ey insanlar'' denilişini ve insanların 
da tamahını  hatırlatmalıyım. 
Artık merkeze İnsan'ın yanına, yanıbaşına çevreyi koyarak 
yeni düşünüş, yeni toplumsal sözleşme olabileceğini, olmakta 
olduğunu  söylemeliyim. 
 
 ''.....Günümüzün uygarlığı Ataerkil bir bir 
uygarlıktır..... onun yürütme gücü zorbalıktır....Tanrı'nın, 
Dünyayı insan için  sonsuz olanakları ile  yarattığına 
inanır..Burjuva Dünya görüşü ataerkil dünya görüşünün yeni 
ekonomik koşullara uyumsanmış biçimidir.....  Marksist Dünya 
görüşü de sanayileşmenin ürünü olup Proletarya'nın egemenliğe 
ortak edilmesi dileğidir.'' bizce.... 
 



''Halbuki  Dünyanın olanakları sınırlıdır....Ve de, ve de bu 
yalnız insanlar için değildir....Tüm canlılar içindir. 
....Bu ise başka bir seçenek politika  gerektirir...''bizce.. 
  
Ben hemen devlete gelmek isterim. 
İster sınıflı toplumun sınıflarından birini korumak için var 
olduğu söylenen cihaz devlet, İster son zamanların  Ahtapot 
Devleti,ister Hukuk devleti iddialı devlet, ister en  en son 
zamanların Çok Uluslu Pirketlerin Çok taraflı yatırım 
Anlaşmaları (MAI) ile devletlerden fena şirketler Devletine 
gelmek isterim. 
 
Gelirken de, 
Alkidamas, 
1215 Magna Charta, 
1628 Haklar Dilekçesi, 
1776 Virginia haklar dilekçesi, 
1789 İnsan ve  Yurttaş Hakları Evrensel  Bildirisi, 
1948 BM İnsan hakları Evrensel Bildirgesi, 
1950 Roma-Avrupa İnsan hakları sözleşmesi, 
1953 Avrupa Konseyi İnsan haklarını ve Ana Hürriyetlerini 
korumaya dair Sözleşmeyi, 
 
Bize geçiyorum: 
1808 Sened-i İttifak 
1856 Islahat fermanı 
1876 Kanun_i Esasi 
1924 Anayasası, 
1961 Anayasası, 
Beğenmediğimiz  1982 Anayasası 
 
İşte  bu Hukuk metinlerini anarım... 
 
Ben  bu meselede  nereye gelmek  isterim biliyor musunuz? 
Temsili demokrasi/ Doğrudan demokrasiye 
katılım'a, Çoğulculuk'a Yurttaş'a Yurttaş inisiyatifleri'ne 
Sivil itaatsizliklere ve devletin ve ÇUŞ' ların 
kuşatılışına... 
 
Artık İnsanın  tarifi de değişti birader.  Soluduğu havayı 
içtiği suyu geride doğadan ne kalmışsa diğer canlıları da 
kendisi için ve gelecek  kuşaklar adına savunan insan tarifi 



yapılıyor. 
 
Uluslarası ilk kez çevre hakkını Haziran  1972 Birleşmiş 
Milletler Çevre Konferansı sonucu yayımlanan Stockholm 
Bildirgesinde görüyoruz. 
 
''İNSAN KENDİSİNE ONURLU VE İYİ BİR YAŞAM 
SÜRMEYE OLANAK VEREN NİTELİKLİ BİR ÇEVREDE 
ÖZGÜRLÜK  
EŞİTLİK VE TATMİN EDİCİ 
YAŞAM KOŞULLARI TEMEL HAKKINA SAHİP'TİR.'' 
 
28 Ekim 1982 Dünya Doğa şartında somut ilkeler var. 
1990 yeni bir Avrupa için Paris  sözleşmesi var. 
 
1990 Bergen- BM Avrupa Ekonomik Komisyonu çevre ve  kalkınma 
Konferansı  sonuç bildirgesi. 
 
Haziran 1992 Rıo Toplantısında da Çevre sözleşmesinin 
imzalandığını görüyoruz. 
1. ilkesinde '' İnsanlar sürekli ve dengeli kalkınmanın 
merkezindedir. Doğa ile uyum içerisinde sağlıklı ve verimli 
bir hayata hakları vardır.  '' 
 
Beğenmediğimiz bizim Anayasamızın  bakın 17. Maddesinde '' 
HERKES YAŞAMA, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA 
VE GELİŞTİRME AKKINA SAHİP'TİR.'' 
 
56. MADDEDE DE  '' herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşam hakkına sahiptir.'' diyor. 
 
Bu hakların  kitaplarda yazılı olması yetmiyor. Bunların 
uygulanması gerekiyor. Bu konuda  umutlar oluyor tabii zaman 
zaman.. Mesela Bergamada siyanürlü altın konusunda  halkın 
direnişi,  yaşama hakkına,  çevre hakkına sahip çıkma 
konusunda itaatsizliklerinden sonra Danıştayın kararına 
bakınız. 
 
''.... İnsanın yaşama hakkını ve  devletin de Çevre sağlığını 
koruma çevre kirlenmesini önleme herkesin hayatını beden ve 
ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlama ödevlerini 
dikkate aldığımızda, ... risk faktörleri ile çalışan, ve bu 



riskin, gerçekleşmesi halinde doğrudan veya çevresinin 
bozulması ile dolaylı olarak insan yaşamını etkileyeceği 
kesin olan siyanür liçi  yöntemi ile altın madeni 
iletilmesine izin verilmesi yolundaki dava konusu işlemde 
kamu yararına uygunluk  bulunmamaktadır.'' 
 
Fakat hemen şunu söylemeliyim.  yasalarda   yazıyor, Mahkemeler 
karar  veriyor. Ama  bu  hak teslim edilmiyor.  
İşte Bergama Köylülerinin  geçmiş  tek tek  mücadelesi...  
İşte gelecekteki sizin  muhtemel  mücadeleniz... 
 
Av.Senih ÖZAY  
 


