Değerli konuklar,
Sevgili meslektaşlarım,
Öncelikle, önceki gün bir helikopter kazasında hayatlarını
kaybeden askerlerimize ve diğer şehitlerimize tanrıdan rahmet, Türk
Ulusuna ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine geçtiğimiz
günlerde, çevre mücadelesi uğruna hayatlarını veren, daha doğrusu
katledilen Ali Ulvi BÜYÜKNOHUTÇU ve eşi Aysin BÜYÜKNOHUTÇU’
yu da saygıyla, sevgiyle anarken, onları katleden insanlık düşmanı,
çevre yağmacısı, hain kişi ya da kişileri nefretle kınıyorum,
lanetliyorum.
Sevgili dostlar,
2013 yılında göreve başlayan “Türkiye Barolar Birliği Çevre ve
Kent Hukuku Komisyonu”’nun görev süresi aslında 13-14 Mayıs
günleri yapılan TBB Genel Kurulu ile sona erdi. Biz şu anda, sportif
deyimle 90+ yı oynuyoruz.
Görevi sona eren Komisyonumuzun bu etkinliği üstlenme
nedeni, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılması gelenek
haline gelen “Çevre Kurultayı” nın aksamadan yapılabilmesi içindir.
Zira, yeni Yönetim Kurulu’nun, 15 gün içinde yeni komisyonu
belirleyip, kurultay hazırlıklarını tamamlanmasının mümkün
olamayacağını düşündük.
Yönetim Kurulu’nun da bu kararımızı uygun bulması ile bugün
4. Çevre Kurultay’ımızı yapabiliyoruz.
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Değerli Çevre Dostları,
Komisyonumuz, Türkiye’nin en yetkin çevre avukatlarından
oluşmuştur ve 4 yıllık görev süresi boyunca, Çevrenin korunmasında
en etkili, aktif, merkezi ve kamuoyunca bilinir kurumlarından biri
haline gelmiştir.
Çevre ihlallerinde; bazen, bizzat davacı olarak, bazen müdahil
olarak, bazen de gözlemci sıfatıyla yer alırken, katıldığımız dava
sayısı 20’yi aşmıştır.
Akkuyu Nükleer Santral Davalarını, Artvin Cerattepe
Davalarını, Yönetmenlik İptal davalarını, Urla Villaları davalarını; daha
büyük güç oluşturmak amacıyla TMMOB, TTB genel merkezleri ve çok
sayıda vatandaşla birlikte açmış, keşiflerine katılmış, protesto
eylemlerinde bulunmuş, ihlal alanlarını gezmiş, daha nasıl etkili
mücadele verilebileceği konusunda paneller, konferanslar
düzenlemiş, yöre baroları ile işbirliği yapmış, uluslararası kurum ve
örgütlerle yazışarak, çevre yağmacılarına karşı “ortak mücadele” ve
“işbirliği” yollarını aramıştır.
Diğer bir etkinliğimiz de, çevre hareketini teşvik edici,
destekleyici olması ve Türkiye çevre hareketinin öncü isimlerinden
Noyan ÖZKAN’nın hatırasına saygı adına, her yıl 5 Haziran Çevre
Kurultayı’nda “Noyan ÖZKAN Çevre Ödülü” verilmesi olmuştur. Bu yıl
4. Ödülü vereceğiz.
Aslında Çevre mücadelesini, hukuk mücadelesinden ayrı
düşünmek mümkün değildir. Çevrecilerin elindeki en büyük güç hem
ulusal, hem de uluslararası hukuktur. Bizim inancımız, çevrenin
korunmasında var olan hukuk normlarının çevre lehine
güçlendirilmesi gereğidir.
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Değerli katılımcılar,
Sanırım, az önce ifade ettiğim etkinliklerin çoğu, TBB
tarihinde ilktir. Bu faaliyetlerimizde bize tam destek olan önceki TBB
Yönetim Kuruluna içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Umarım, yeni seçilecek Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu,
yapılanları kaldığı yerden daha ileriye götürür, yağmacıların, hukuk
tanımazların korkulu rüyası olur.
Sevgili arkadaşlar;
Ben sık sık ifade ediyorum; Çevre katliamı ile kapitalist sistem
arasındaki bağlantıyı görmeden, sermaye ile iktidar arasındaki,
iktidarla uluslararası tekelci sermaye arasındaki işbirliği ve
dayanışmayı bilmeden, “her zaman ve her şekilde kazanç” amacını
güden kapitalizmin bu gücünü hesaba katmadan, bu yönde strateji
geliştirmeden etkili ve gerçekçi bir çevre mücadelesi verilemez.
Yasama ve Yargının yürütme organınca ele geçirildiği,
çevrenin tek adamın insafına bırakıldığı, yargı bağımsızlığı ve
denetimin kalmadığı, hukukun etkisizleştiği ülkemizde, haklı olmanın
yeterli olmadığını görüp, bu güce karşı koyacak etkili, örgütlü halk
gücünün oluşturulması şarttır.
Özellikle, 16 Nisan halk oylaması ile kabul edilen Anayasa
değişikliğinden sonra; artık, kıyılarımız, ormanlarımız, doğal
kaynaklarımız ve kentlerimiz, kontrolsüz, denetim dışı, keyfi, daha
kolay, hoyratça, talan ve yağma edilebilir hale gelmiştir.
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Türkiye, diğer haklar gibi, Anayasa ile, uluslararası
sözleşmelerle
tanınmış
olan
çevre
hakkını,
bütünüyle,
“kullanamama” tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Şu anda
Mecliste görüşülen Zeytin Yasası ile, zeytinlik alanların nasıl ve ciddi
bir engelle karşılaşmadan yok edilmeye çalışıldığını görmemiz
gerekiyor.
Gerçek şudur: Sermayeci düzen ve onunla işbirliği içindeki
siyasal iktidarlar var oldukça, çevre, yakın bir sürede, içinde
yaşanamaz duruma gelecektir. Çevrenin geleceği, sermaye düzeninin
ve onun destekçisi siyasetçilerin insafına bırakılamaz.
Temel çözüm; mümkünse, işbirlikçi küçük bir azınlık dışında,
ulusun büyük çoğunluğu ile, çevreyi bir mal gibi kullanan
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşmektir; mücadelede
hukukun alanı daraltılmışsa da, bu alan içinde, yeni yöntemler
geliştirebiliriz; “meşru müdafaa” hakkımızı kullanarak, demokratik
direnmenin etkili yollarını bulabiliriz.
Kim yapacak bunları derseniz?
Başta TBB ve Barolarımız olmak üzere tüm meslek odaları,
sivil toplum örgütleri ve halkın kendisi…
Eğer, ortak mücadelenin yolunu bulamazsak, bize katılacak
yeni müttefikler edinemezsek, çemberi genişletemezsek, bu gidişle ne
kentlerimiz kalacak, ne dağlarımız ne ovalarımız, ne de derelerimiz…
Kurultayımızın başarılı geçmesi dileği ile hepinize saygılar
sunuyorum. … 03.06.2017
Av.Ali ARABACI
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