
14.1.Ne yalan söyleyeyim! Fesleğene düşkünlüğüm bilinsin isterim.. 

 

14.2.Hulki bey, Uğur  beye Bergamasal  mektuplar.. 

SENİH  ÖZAY 

 

 

Sayın   ATV   Arena Proğramı Yöneticisi’ne (Uğur Dündar ) 

 

Öncelikle 10 yıldır süren Bergama  altın dosyasını defalarca size ulaştırmamıza 

rağmen uzak durmanızın ardından,  ATV  ceviz kabuğu proğramında 12 saat 

süren proğramın ardından  ilginizi tam kavrayamamakla beraber geç de olsa hoş 

gele diyoruz... 

 

Öte yandan ATV ve hatta diğer medya   patronlarının madenlere, Etibanka Eti 

Holdinglere  özelleştirmelere Boraksa  RIO TİNTO çok uluslu şirketi ilişkilerine 

sizin de bulaşmamış olmanızı  dileyerek, açıklamalara, yanıtlara geçebilirim... 



 

Öncelikle  geçen hafta Ceviz kabuğu proğram sunucusu Hulki Cevizoğluna 

yazdığımız ve zorlanarak da olsa etkilendiğini daha sakinleştiğini izlediğimiz 

mektubumuzu okumanız ve değerlendirmeniz için    ekte sunuyoruz.... 

 

 

‘’ 
Geçen hafta Alman vakıfları ve Bergama dosyası adlı kitap üzerinden,yazarı 

Hablemitoğlu ve  vakıflardan birinin temsilcisi  Schönbon (yazılışını 

araştıramadım)’ u ağırlayarak,  diğer vakıfçı Fügen Uğur, Vakıf Md. Nurettin 

Yardımcı, Siyanürlü sularda  yüzen bir Milletvekili Erol Al, Almanya’da 

gazeteci imiş, önce o yazarmış,  Tamer Bacınoğlu, Hazine Avukatı diye Fethi 

özdemir, sataşma var diye Bülent Akarcalı, harika  ve adam gibi  bir Prof. 

Yahya Tezel, ‘’Bakanlar kurulu kararı  gerek diyen bir  yasa buldum ‘’ diyen  

bayan Av. Kezban Hatemi, baskıyı yapan Otopsi yayınlarının sahibi imiş 

açılacak davalara  göğüs gerecekmiş olan Cengiz Özakıncı, sonra   direnme 

hakkı ile sivil itaatsizliği karıştıran hocamız Ahmet Mumcuyu ve  en son partici 

gibi konuşuyor diye  eleştirdiğiniz,  yargılandığı mahkemelerde, önder olarak 

suç oluşsun diye itirafa  zorladığınız, Bergamalı olmayabilir belki  annesi 

babası,  birisi diye bergamalı mı sınız diye bastırdığınız, muhalefeti silahlı 

Kuvvetler yapıyor diye  lüzümsuz bir sözcüğü ona  doladığınız, Oktay Konyar’ı 

konuşturdunuz... 2-3 kere FIAN  bir vakıf mı dır ?  sorunuza   vakıf olmadığı 

halde dernek olduğu halde  Vakıftır diyen Hablemitoğlu olgusu ve diğer vakıflar 

bizim Bergama ile alakamız yok demelerine göre,  kala kala tek FIAN kaldığı 

için  ve  en son asıl FIAN  başkanı Petra  Sauerland yanımda dendiği için   

haftaya Bergama  altın dosyası açmaya karar verdiniz. 

 

 

Şimdi, ben gelmiyorum TV binalarına.. Üstelik bana Ajanlık suçlaması de 

değmez değebilemez... 

 

Ancak bu yolda  yapmayı düşündüğünüz proğram konusunu  Türkiye’de  en çok 

ama en çok ben bildiğim için sana, size, Süleyman beye, Hakan beye   tavsiyeler 

yapmaya karar verdim. Dikkate alırsınız,  almazsınız ... Orası burası izin 

verdirtir, verdirtmez bilemem Ben TARİH ‘ e   ‘’’ATV diye, patronları 

Etibanka,  madenciliğe, altına,  boraksa karışmış bir medya kuruluşu var idi, 

Ceviz kabuğu diye siyasallı  ciddi görünen bir beyin yönetimine verdim 

vereceğimi...  ıskalayacaktı, ıskaladı,  amma yine de yolladım, TARİH ‘ e   ‘’ 

der geçerim. 

 

Şema   şöyle olmalı; 



0. Önce Washington yeryüzünü denetleme Enstitüsü raporuna göre  altın 

tüketimi  0/0 85  kadınların mücevher tutkusuna dayalıdır. Ama bunun 

sorumlusunun kadın olmadığı egemen erkek olduğunu.... 

1. Altın iri taneli iken Elekle ihtiyar şapkalı amcalar... Su kenarlarında... 

2. İsveçliler siyanürle altın çıkarmayı buldular...100 yıldır 

3. Güney Afrika’da yoğunluklu iş götürülürken zengin olanlar  zengin olurken  

Güney Afrika ırk,  rejim sıkıntısı ve  orada  çok yerin altına girmek gereği 

pahalılık nedeniyle T.C göze kestirilmiş idi. 

4. Her yarda   altın var.. ancak  hukuk,  çevre hakkı  kuvvetli olunca  faaliyet 

yok... 

5. Ankaraya geldiler kravatlılardan çok izin aldılar.. (Bakan Faralyalı 

konuşabilir. O verdi..) 

6. Bunlar Eurogold idi, Tüprag idi, Cominco idi, Anglo tur idi... 

7. Tabii önce Bergama ve Sivrihisar halkı sevindi.. Zengin olacağız ve  

çocuklarımıza iş  diye.. (burasını eski belediye başkanı Sefa Taşkın 

anlatabilir.) 

8. Önce mücadele Havran Küçükdere’de başladı... (orasını Birsel Lemke iyi 

bilir..)(Ya da  Senih ÖZAY’ ın  yazılmakta  olan  Ağzımı HAYIR’ A açtığım 

anılarım   adlı  kitabımdan öğrenilebilinir.) 

Ve  o zamanın  Çevre Bakanı Doğancan Akyürek  (keşke  konuşturabilseniz) 

korkunç mücadeleye teslim oldu ve Tüprag’ın iznini reddetti... Ona o ara etki 

eden milletvekili halen emekli Av. Melih Pabuççuoğlu idi. 

Konuşturabilirsiniz...)                                                              

 

9.Bergama etkilendi ve  gürültü başladı... 

 

10.Prof.Orahan Uslu ve 33  arkadaşlarının ilk ÇED raporu ortaya çıktı... 

 

11.İzmirde bulunan Çevre hareketi avukatları onların  avukatları oldular. 

Dava  açtılar (Av. Noyan Özkan Konuşturulabilinir.)Ya da becerilebilinirse  

Senih Özay ) 

 

12 İlk tesbit davası  Bergama Sulh Hukuk  Mahkemesinde açıldı. 1 yıl  

boyunca yöre flora ve  faunası izlemeye   alındı. Bilirkişilerce..  ( Prof Dr. 

Ümit Erdem konuşabilir.)(Yörenin florasını coğrafyasını etkilenmesini 

ihracatına kadar....) 

 

Haricen   halk sağlığı Prof Dr. Fethi Doğan halkı aydınlattı.WHO Dünya 

sağlık şartına göre 20 km yarıçapta canlı yaşamaz... siyanürden daha 

Arsenik kanserojen... 10 yıl sonra görürsünüz...) 

Haricen Yer altı suları Profesörü Şevki Filiz halkı aydınlattı.(Yer altı suları 

haritasına  hakim değiliz) 



Haricen Kimya Profesörü Emür Henden halkı aydınlattı...(O konuştukça 

Firma ilave tesisler yaptı ) 

(burada saplama ile birazdan uşak, Eşmede de  şantiye kuran  yabancı altın 

firması için  köy kahvesinde sohbet yapan bir Uşaklı avukat ve bir Doğu 

Perinçek’in gazetecisi, ve Kimya Doçenti Hüseyin Yıldıran, gözaltına  

alındılar ve  1,5 yıl hapse çarptırıldılar.  O Doçent konuşturulabilinir. ) 

 

13. Alman vakıflarının hiçbiri ile ilişki kurulmamıştır.  Sadece FIAN isimli 

bir  dernekle ve başkanı Petra Sauerland ile kurulmuştur. Avukat Senih Özay 

İzmir Güzelbahçe’de mangal ve rakı ikram ederken bilgi vermiş ve  katkı 

istemiştir. (sanırım telefonda Petra Sauerland olacak..  ) 

 

14.Onlar da tesbit davası açtılar zarar olabilir  ama tedbir alınabilir diyen bir 

rapor  ( ot gibi küçük bitkilerin Doçenti  Dr. Oktay Çelen  ile 

konuşulabilinir.) (Onlara bu tavsiyeyi eski Avustralya çevre bakanı Ross 

kelly yapmıştı... Cumhuriyet gazetesi İzmir Müdürü Serdar Kızık  da dahil 

gazetecileri yeni zelendaya  vs götürdüklerinde .. Kızık anlatabilir.) 

 

15.İzmir 1. İdare mahkemesinde  açılan çed davasında  yargıç Esin Tan ‘ ın 

muhalefeti ile halkın ve doğanın aleyhine karar verilir. (emekli olmadığı için  

yargıç Esin Tan konuşamaz sanırım) 

 

16.Danıştay’ın 6. Dairesi muhteşem bir şekilde   ‘’ anayasada 17. Mad. 

Yaşama hakkı,  Madde 56. Sağlıklı çevre hakkı  diye gerekçeli kararını verir. 

Bu karar kesinleşir. Muhkem kaziye oluşur.   Bu muhkem kaziye ne demektir 

konusunda bir İdare hukuku profesörü  mesela Prof Yıldırım Uler 

konuşabilir.) 

 

17.Av.Senih ÖZAY Anayasa madde 138 /4 ve TCK 146. Maddeye göre 

İdam cezası gereğini ancak idama karşı olduklarını şaşkın olduklarını  söyler 

durur. (gazeteler ) 

 

18.Bu süreçte  Uludağda Sivil itaatsizlik kollokyumu olur. Oktay Konyar ve 

Senih Özay katılırlar ve  çok şey öğrenirler... Hukuka uygun kanunlara aykırı 

ya da  kanunların sınırındaki eylemlere  sivil itaatsizlik denilir.... Oktay  

Konyar ve Bergama köylüleri bu konuda ustalaşmışlardır. ( Oktay Konyar  

dinlenebilinir. Ve de  o hocalardan  sivil itaatsizlik kitabının yazarı       Prof 

Dr. Hayrettin Ökçesiz    konuşabilir.   ) 

Altına hayır mitingi 

Çıplak yürüyüş 

Referandun 

Nufus sayımı yaptırmama susma 

Piknik 



Ayaakabısız yürüyüş 

İncir ağacı dikmece 

Meşaleli izmire kadar yüğrüyüş 

Anıt kitabe dikilmesi 

Kasket ve kravat takma eylemi boğaz köprüsü eylemi 

Madendeki Askere firmanın yemeğini yeme bizim yemek ye  ikramı eylemi 

Ankaraya trenle gitme 

Apaçi eylemi   gibi..... 

 

 

19.Mahkeme kararını uygulanması beklenirken Firmaya  gitme kal 

Türkiye’de çok şey değişir, kervan yolda  düzülür,  basın senin yanına 

gelebilir, avukatları kalp şeker hastası olabilir  ‘’ der  bir  büyük.. Ve   onlar  

gitmez kalırlar. 

 

20.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakana yazı yazarak TÜBİTAK’a 

görev veriniz ve inceleme yapsınlar hele,  Danıştayın  endişeleri  aşılmış mı  

der.. Madende iyileşmeler var mı ? der... Bunu ilkin  Yazar Mustafa Balbay 

ele geçirir. Cumhuriyet Gazetesinde köşesinde yazar.  (Keşke onu 

konuştursanız.) 

 

21.Tübitak değil ora üyesi 10 hoca inceleme yaparlar ve  2 kuyu ilave 

kazılmış, 1 hava  ölçüm cihazı gelmiş, 1 siyanür gaz ölçüm cihazı gelmiş ve 

bir de  istinad duvarı yapılmış ve böylece mahsur sıkıntı  kalmamıştır. Zaten 

en önemlisi yabancı sermayenin ürkmemesidir ‘’ demişler... ( Bu işlere giren 

imza atan Deprem Profesörü meşhur   Aykut BARKA  hocayı 

konuşturabilirsiniz...) 

 

22.Başbakanlık   ‘’ izin veriniz ey devlet daireleri ‘’ diye (arkaya  dolanma  

işlemi) işlem tesis eder...(Müsteşar Muavini Fusun Köroğlu  ile  bağlantı 

kurabilirsiniz. İmza ona  aittir. ) 

 

23. Bu işleme   ‘’ arkadan dolanma  denilir ve hukuka  yakışmaz  ‘’ diyen  

İdare Hukuk Profesörü Ülkü Azrak’ı keşke konuştursanz.) 

 

24.Başbakanlığın  talimatını gören Sağlık bakanlığı  1 yıllık deneme üretimi 

izni verir. İzmir İdare mahkemesine dava  açarız... Mahkeme faaliyet yok ki 

der.şaşırırız.davayı danıştaya taşırız.... Yakında karar çıkar.) 

 

25.Başbakanlığın iznini gören Orman Bakanlığı  Orman tahsis iznini  verir. 

(İzmir İdare mahkemesine dava  açarız maden Mühendisleri dernekleri 

vakıfları müdahillik dilekçeleri vererek davayı uzatmaktadırlar. Çünkü 



İsviçreye Limandan  altın kote izinsiz bile  ihracat yapan firmanın karı 

marı... mahkeme karar vernek üzeredir. 

 

25. Başbakanlığın iznini gören Çevre Bakanlığı benim işim varlığım gereğim 

yok ben yokum der. (Biz buna  kaçmak işlemi denilir deyip izmir İdare 

mahkemesinde dava  açarız. Mahkeme  ortada izin yok davaya bakamam 

sder.Ama  izin varmış ki  çalışıp çıkarıp  isviçreye ihracay yapıp 

dururuylar...) davayı danıştay 6. Daireye taşırız. Yakında karar çıkar...) 

 

26.Bu 4 işlem aleyhine de dava  açılır.  ( Av Noyan  Özkan  

konuşturulabilir.)(Ya da becerilebilinirse yaşlanan eyvallah diyen Senih 

Özay komuşturulabilinir. ) 

 

27.Bu  arada Gümüşhane Mescitli altın  şantiyesi 

Artvin Kafkasör 

Gaziemir Efemçukuru 

Adana Saimbeyli 

Tunceli 

Karşıyaka Arapdağı 

Salihli  Sardes  (Belediye Başkanı Zafer Keskiner ile bağlanılabilinir. Çünkü  o 

dava  açtı...) 

 

Onların  Şantiyeleri vardır,  bizim de  hukuk ve halkın  muhalefeti 

sözkonusudur... 

 

 

28.Şimdi Başbakanlık aleyhine  açtığımız davada İzmir 1. İdare mahkemesi çok 

muhteşem bir karar verdi. (Ek) Gerekçesi şu ; ‘’ Kesinleşmiş bir mahkeme 

kararını (arkaya dolanmak demiyor) değiştirmek hukuk devletinde olmaz. (İşte 

bu  sözcüğü başka ifade ile Prof Ülkü Azrak kullanmıştır. ) Ve 20-50 yıl 

boyunca bir yöre halkını tedirginlik içinde yaşatmak mümkün değildir. (İşte bu 

ifadeyi de TTB raportörü Prof Dr. Zuhal Okuyan kullanmıştır. ) ( Bu 

mahkeme  KARARI BİR TV YAPIMCISINI, SUNUCUSUNU İNSAN ADINA 

DOĞA  ADINA HEYECANLANDIRMALIDIR; HEYECANLANMIYORSA  

PATRONU İLE VS TERS DÜŞÜRMÜYORSA FAZLA UĞRAŞMAYIN 

GEÇİNİZ...) 
 

 

29.İşte bu muhteşem karardan sonra Firmalar ve devlet bürokrasisi çılgına  

döndü... 

 

Milliyet gazetesinde Bay Bila’ nın  garip altın ve Gümüşhane yazıları (Doğan 

Holding patronu Gümüşhanelidir.) 



 

Milletvekili Erol  VE  Hasan   beylerin  siyanürlü suda yüzüşü, 

 

Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan beyin  Danıştay ziyaretleri..(Danıştay 

Başkanlık Kuruluna soruşturma  açılması yollu başvuru Senih Özay 

tarafından  yapılmıştır.) 

 

30.Bizim tarafta da hareket var... 

 

Sivil itaatsizlikler 

Ankara baro başkanı (Sadık Erdoğan ) 

İstanbul baro başkanı  Yücel Sayman  

İzmir baro başkanının beraberce  Bergama köy ziyaretleri... 

 

Paris Londra Dünya baro başkanlarının Bergamayı ziyaret proğramı... 

 

31.Danıştay nöbetçi mahkemesi  ‘’ başbakanlık işlemi yargı denetimine tabi 

değildir. ‘’ diye bir karar verdi. Bunu altın madeni işletilebilir olarak algılayan 

devlet ve  firma   altın üretimine başladı... Şaşılacak bir şey... 

 

 

32.Bu kararı beğenmedik.  Böyle şey olmaz dedik. Başbakanlığın işlemi nasıl 

yargı denetimine tabi olmaz dedik ve Danıştay genel kuruluna başvurduk. 

 

33.Genel Kurul  Bütün bu konular  Danıştay 6. Dairesinin görevidir  ‘’ dedi.... 

 

34. Son durum  şu ; 

 

Başbakanlık işlemi de Sağlık Bakanlığı işlemi de Orman Bakanlığı işlemi  de  

Çevre Bakanlığı işlemi de DANIŞTAY 6. DAİRESİNİN ÖNÜNDEDİR. ÇOK 

YAKINDA SONUÇLANIR... 

 

35. AMA TEKRAR EDİYORUZ. 

 

Kesinleşmiş bir yer seçimi yönünden burada olmaz diyen mahkeme kararı 

olmasına  RAĞMEN ilama  UYMAMAK VE  maden çıkarma  FAALİYETİ 

YAPMAK, siyanür kullanmak, mahkeme kararlarını tuvalette kullanmak    NE 

BAHASINA OLURSA OLSUN ÖNLENMELİDİR.  

 

TV olarak size de bu görev düşer  bizce  ... Yoksa batarız,,,, 

 

Sonuç. 

Bundan sonra ne olacak? 



a. Devletten bir  yetkili 

 

b. Firmadan bir yetkili 

 

c.Bir köylü  kadın  : Sabahat Gökçeoğlu (Size  söyleyeyim.... 

YAPTIRMAYACAĞIZ   DİYECEKTİR....) 

 

33. Türkiye garip ülke... 

       Belki bir gün Hukuk,   hukuksuzları yener... 

 

 

 

Avukat Senih Özay 

 

 

İşte şimdi bu koşullarda  bundan sonra ne olacak ? 

Cin fikirlere,  akla  yardıma ihtiyacımız var... 

 

Buyrun...... 

 
 

Not ekte  hablemitoğlu kitabını yayımlamadan internette yayımladığı gece ek yazıyı yazıp ona yollamıştım.  

Daha da  uğraşmaya değer bulmadım.. sunuyorum . Okursanız belki biraz daha... 

 

 

EYVALLAH’TAN GEÇİCİ OLARAK  VE KISA BİR DÖNÜŞ... 

     İLGİLİSİNE..... 

          KAMUOYUNA......  

 

 

Ankara Üniversitesi  Türk İnkılap tarihi Enstitüsünden bir  akademisyen Dr. Necip 

Hablemitoğluna sanırım Çok Uluslu şirketler gitmişler ve rica etmişler ve  ‘’Türkiye elden 

gidiyor, 6500 Altın çıkacak ve  300 milyar dolar para kazanılacak  ve ülke kurtulacak amma  

birkaç kendini bilmez solcu çevreci ve alman  ajanı ve onların etkilediği köylüler ve odalar ve 

barolar ve hakimler ve bilimcilere var, onları  engellememiz gerek. Bunu için sana bazı  kağıtlar 

vereceğiz, bir odaya  kapanıp onları okuyup makasla kesip yapıştırıp bir  92 sayfalık yazı 

hazırlayacaksın ‘’ demişler. Para verneyeceğiz. Çünkü karşı taraf  köy ekmeği ile 1o yıl iş gördü 

sen  ise köy ekmeği bile  almayacaksın  ‘’ demişler. O da kabul etmiş. Bir  yazı yazmış.  Başlığı  

‘’ Alman  Vakıfları  ve Bergama  dosyası .’’ Bir önce de Türkiyede  etki Ajanları- Nüfuz 

casusları ve fethullahçılar raporu ‘’ yazmışmış. 

 

Okumuşsunuzdur.  

 

Türkiye’de  Sivil Toplum hareketi, odalar, barolar, dernekler  bağımsız ve  kişilikli olamaz. Onu 

Alman devleti yönlendirir. Türkiyedeki 2-3 tane  Alman vakfı vardır ki her şeyi onlar yapar, 

yönetirler.  

 

Zaten  Yunanlılardan daha fena olarak Almanyanın tarih tezi dedelerinin Bergamalı oluşuna 

dayanır. 1865 yılındsan bu yana zaten Bergama’nın tüm  tarihi Zeus Sunağını Berline 

kaçırabilmişlerdir. 



 

Öte yandan Almanyanın hazinesinde çok altın vardır. Çünkü Yahudilerin altın dişlerini 

toplamışlardır. Yeni altın üretilmeyip o altınların satılmasını istemektedir.  Hatta Türkiye   2 

milyar dolar altını her yıl Almanyadan almaktadır.  Bu yüzden Bergama  dosyasını Almanya 

yönlendirmek zorundadır ve yönlendirmektedir. 

 

Altın Bergamada bulan MTA değil Eurogold’dur. ( yalan Eczacıbaşı’dır.) 

 

Almanyada  merkezi bulunan  FIAN adlı örgüt Türkiyedeki siyanürlü altın işletmesini 

engellemek görevini üstlenmiştir. (yalan FIAN ‘ ın başkanı  Petra Sauerland ile tesadüfen 

mangal partisinde  ben   tek başıma tanıştım ve bu görevi yani köylülerin karşı çıktığı iyi 

bilimadamlarını karşı çıktığı yargının karşı çıktığı bu faaliyete karşı çıkılması  görevini  ona ben 

verdim.)(Fıan örgütü de vasat bir örgüt... parası bol savurup duran bir  örgüt değil... vasat bir 

dergisi var ve sempatizanlarına da  Bakanlara Valilere mektup faks yağmuru rica edebilen ve 

Avrupa parlamentosundaki çevrelere  dosya  veren doğa ve İnsanlar  bizce tehlike altında diyen 

bir  örgüt... fazlası yok.) 

 

 

Fıan örgütü 1990 yılında Bergama  dosyası için  Alman yeşillerinden bir politikacı ile  evli olan 

Birsel Lemkeyi  görevlendirmiştir. (yalan Birsel Lemke Alman yeşil milletvekillerinden hiçbiri 

ile  evlenmemiştir. Önce Amerikalı Kızılderili bir betle evlenmiş ikiz bir oğlan bir kız 

doğurmutur. Sonra Alman bir mali Müşavir  merhum Udo Romey ile  evlenmiş bir kız iki oğlan  

doğurmuştur. Şimdi de alman asıllı meksikalı bir beyle Johen  Lemke ile evlenmiştir. Öte 

yandan  Birsel Lemkenin bu işe bulaşması öyle değil şöyle olmuştur. Ben Burhaniye Örende 

onun küçük  moteline tatile  gittiğimde Bergama’ ya İzmir çevre hareketi olarak gittiğimizi, 

Siyanürlü altına karşı Bergamalıların avukatı olmak istediğimizi muhtarların madene 

çocuklarını işe sokma konusunda  yarışıp bize yüz vermediklerini anlattığımda  bana, kendi 

yöresinde havran ilçesinin Küçükdere köyünde de bergama benzeri bir altın  işletme teşebbüsü 

olduğunu duyduğunu dilersem oraya erkek kardeşi ile beni  yollayabileceğini  söylediydi.. Şimdi 

burada yakında belki  yayımlamaya kalkışacağım Ağzımı hayır’a   açtığım  anılarım adlı 

kitabımın bir bölümüne yer vermeliyim ; ‘’ 

 

Bu düşünce ve donanımla katıldığım  Çevre Hareketi Avukatları  gurubu, üyeleri kısmen değişmekle 

birlikte  daha  çok şu avukatlardan oluşmuştur: ‘’İbrahim Arzuk, Talat Oğuz,  Noyan Özkan, Uğur 

Kalelioğlu, Ahmet Okyay, Rıfat Bozkurt, Senih Özay,  Banu Karabulut, Banu Dalgıç, Arif  Ali 

Cangı, Derya Durmaz, Tamay Aslançeri, Ömer Erlat, Kemal Yücel,  Nuri Gündüz,  Melike 

Güzelant, Jale Kartal,  Bilge Özer, Bekir Tatar, Mehmet Oğuz, Eren İlhan Güney..’’ 

· Bu örgütün ileride, İzmir Konak meydanına Galleria yapılmasını,  Yargı yolu ile durdurduğunu, 

Karşıyaka’da yeşil alana yapılan Otoparkı durdurduğunu, Muğla da 3 zararlı termik santral 

işletmesini durdurttuğunu, Urla’da Kokarkoy yapılaşmasını  durdurduğunu,   Kuşadası’nda 

Yeniköy adlı Çerkez köyünde çöp depolama tesisini durdurttuğunu ve Türkiye’de daha bir çok 

dosyaya damgasını vurduğunu duyacaksınız. 

 



6. 

İşte bu toplantılardan birine İzmir Barosundan genç bir avukat, Celal Saçaklıoğlu gelir. Ve eşi halk 

sağlığı Doçenti ile  Bergama’ya gezmeye gittiklerini,  orada siyanürle altın İşletmesi peşinde 

koşulduğunu, köylülerin rahatsız gözüktüğünü aktarması üzerine, kendisine yazılı  bir  rapor 

hazırlama görevi verilmiştir. Genç avukat, tüm  İzmir’deki Meslek Odalarının raporlarını elde 

ederek, tartışarak, İzmir Barosu raporu adını verdiğimiz  raporu oluşturmuştur. 

 

İzmir Çevre Hareketi Avukatları iki özel  araca doluşarak,  pazar günü Bergama  Narlıca köyüne 

gitmişler,  Muhtar ve  köylülere  gönüllü hukuki yardım vermek istemişlerse de o tarihte,  Bergama 

köy muhtarları,   altın işletmesine gençleri işe  sokma  umudunu, yarışını tartıştıklarından   

ekibimize 

yakın durmamışlardır. Dönmüşüzdür. 

·     O sırada İzmir Konak meydanına, İtalyan Gemmo  Spa ve temsilcisi Seris Ltd.Şti’ne, İzmir Büyük 

Şehir Belediye Başkanı  Yüksel Çakmur’un ihale  ettiği, dört futbol sahası büyüklüğünde 800 

dükkan içeren 4 katlı  Galleria yapılaşmasına karşı,  Galleria adlı  yapılaşmayı durdurma cephesi 

kurma  çalışması ve açılan davalarla, hukuksal mücadele sürmekte  iken,    ODTÜ öğretim üyeleri 

Prof. Dr. Gönül Tankut, Doç Dr. Melih Ersoy, Doç. Dr. Numan Tuna’nın katılımıyla   bilirkişi 

incelemesinde  ‘’Konak meydanı ve çevresindeki mekansal  dokunun tarihsel gelişimine plan 

kararında  önerilen çok işlevli ticaret merkezi ve katlı otopark kompleksinin kent bütünü, Konak 

meydanı ve çevresi ile birlikte irdelenerek, parsel dahil Konak Alanı’nın açık alan  ağırlıklı bir 

kentsel meydan olarak  düzenlenmesinin  doğru olacağı,  önerilen Galleria yapılaşmasının şehrin 

başka yerinde gerçekleşmesinin yerinde olacağı”    yollu rapor  gelmekle, İzmir 3. İdare 

Mahkemesi’nin kamu yararına, şehircilik ilkelerine  aykırılık   gerekçesi  ile    verdiği  Yürütmenin 

durdurulması  kararına  karşı sinirlenip, basın yolu ile bize “karafatmalar,  hamamböcekleri, 

yarasalar” diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yüksel Çakmura karşı  tazminat davası   

açılması  gündeme gelmişti. Ben azıcık düşünelim diye görüş bildirmiştim. Çakıştı. Ve   dostum 



Birsel  Romey’in Burhaniye Örendeki oteline tatile gittim. Çok akıllı bir kadın olan Birsel  Romey 

Lemkeye iki konuyu aktardığımda  demişti ki, birincisi, O beyefendinin size  tanrının yansıması, 

doğanın bir parçası olan bu  üç hayvanı anarak, hakareti üstünde durmaya değmez. Ancak sen, bu 

bay gibilerinin  kızdıkları zaman bu  üç hayvanın  adını ağzına almalarından ötürü, bu  üç 

hayvanın çok üzüldüğünden bahisle , seni avukat tuttukları iddiası ile   dava açmalısın. 

· ‘’İkincisi, Bergama köylüleri siyanürlü altına karşı tutuk olabilirler. Biraz zamana ihtiyaçları var 

belki. Gel, seni bizim Havran ilçemizin Küçükdere köyüne götürelim. Orada Çerkez Ahmet  Dinç 

var. Onlar da siyanürlü altına karşı   mücadele vermek istiyorlar ‘’ dedi. Ve   ben hemen  o köye 

kardeşi Tekin ile birlikte  gittim.  

· Çerkez Ahmet  ve köylüler  “Biz hiçbir şekilde  yalpalamayız, mücadele tamam”  dediler.  

· Tarih Şeker Bayramı. 25 Mart 1993. 

Hukuksal hikayelerini anlattılar.  Bazılarımız Tüprag firmasının marklarına dayanamadı, tarlalarını 

sattı. Bazılarımız direniyor. Ve satanlar da siyanürle altın arayacakları söylenmeden sattıkları için 

pişman olduklarını ve hata, hile, ikraha dayalı olarak tarlalarını sattıklarından bahisle geri alınması 

davalarını düşündüklerini belirttiler. Ve hukuksal yardım istediler. Hukuksal hareketi üstlendim. 

Birselle hukuksal hareket diye 1. ilahi deklârasyonu Birselle yazdık. İşte... 

 

‘’Tel : 0.232.4848973                                                  HAYIR 

Duyduk        duymadık      demeyin.       

-Tanrı     der  ki, “Zeytine  ve  incire  and  içiyorum ki insanı  en  mükemmel  yarattım.” 

-Biz  zeytine  ve  incire  layık  olabilmek ve  mükemmel  yaratıldığımızı  ispat  için ; ırk, dil, din, cins, 

siyaset, ülke  farkı  gözetmeksizin, herkesi çağırarak  harekete  geçtik.           

-Biz  doğamızı  ve kendimizi  öldürtemeyeceğiz.  

-Ve  Ege  denizi  yolu  ile Akdeniz’in  kirlenmesine de  göz   yummayacağız.  

-Böylece  bunu  yapmak  isteyenleri de  katil  olmaktan , günahkâr olmaktan  ve  vicdan  azabından  

kurtaracağız.  

-Edremit  Körfezi’nde  ne  var? 



Milyonlarca  zeytinlik, dünyaca  sevilen  turizm, temiz deniz, dünya  tarihinin  merkezi ..... Haşmetli 

İda  (KAZ)  dağları  .... Homeros  Destanı, Aristonun  okulu , demokrasinin  merkezi, kaplıcalar... ve  

Türkiye’nin  en  zengin içme  suyu  kaynağı, mavi deniz , yeşil  doğa  çok  güzel  çocuklar... Geyikler, 

yaban domuzları,  kurtlar, balıklar, yunuslar , güzel  kuşlar ve masallardaki  bütün  hayvanlar ... 

-Edremit  Körfezine  ne  olacak ? 

-Soruyoruz  ki  kimin  mantığı, kimin  vicdanı Avrupa da  yasak olan  Siyanürle  altın  aramayı bu  

cennete  yakıştırmış?  Hem  de  körfezin  tam ortasına  dünya  tarihinin  ilk  yerleşme  merkezlerinden 

birinde  Havran  Küçükdere  ve  Büyükdere  köylerinde  

-Bütün  vicdanları  ve  mantıkları  köye gelip güzellikleri  görmeye, duymaya, düşünmeye  

çağırıyoruz. Burada  çay  bir  başka  içilir. 

-Bu  cennetin  sahiplerine  çocuklarına, hayvanlarına, bitkilerine,  çiçeklerine, otlarına  soruldu mu ?  

Soramazlardı  da  AYIPTIR!   

Devlet  para  kazanacakmış  diye  duyduk. Hesapladık. Körfezde  insan  başına  40.000 TL  ödemek    

düşüyor.  

Bu  cennet  için  40.000 TL  helal  olsun  diyoruz. Daha  fazlasını  vermeye  hazırız.  

- Bizimle  dayanışma  isteyenleri,  güzel  suyumuzu  ekmeğimizi  paylaşmak  ve  cennetimizi  

görmeleri  için  dünyanın  her  tarafından  davet  ediyoruz.  

-Karşıtlarımıza da  sesleniyoruz. Bu  cennete  el  atmak  ve  dil  uzatmaktan, vazgeçmek  ve  vicdan  

azabından  kurtulmak  için  hâlâ  şansınız  var. Yoksa  size  bile  burayı  sevdirmeyi  kapsayan 

mücadelemize  başlayacağız.  

-Çocuklarımıza  bir gün  anne  ve babaları tarafından “Bir  varmış  bir  yokmuş, bir  zamanlar  havası  

solunur, suyu  içilir bir Edremit  Körfezi  varmış. Çok  güzelmiş  ama  her şey ölmüş”   masalını  

anlattırmayacağız.  

-Bizim  mücadelemiz  açlık  grevleri  ile   mitingleri  ile  panelleri  ile davaları ile  yargıçları  ile 

köylüleri  ile kentlileri  ile   çocukları ile  her şeyi  ile  olacak ... Biz varız...   Biz herkesiz... 



 

1-  Haklıyız                4-Bu  cennetin  günleri  sayılı  değildir. 

2-  Korkmuyoruz.      5-Çünkü  bu  cennet  bizim .  

3-  Kazanacağız         6-Biz  istemiyorsak  olmaz. 

7. HAYIR  

 

Güzel  Edremit  Körfezinin  Bekçileri... 

Düşünebiliyor musunuz? Dedektif firmasından bu işin içinde bir Alman firması olduğunu öğrenince 

çok şaşırıp hemen Avrupa Parlamentosu’na haber verdik. Avrupa Parlamentosu’ndan Gökkuşağı 

Yeşiller gurubunun uzman danışmanı, Birsel’in arkadaşı  Ali Yurttagül, yöremize geldi. Öte yandan  

ortakları arasında Dresdner Bank var denince benim 332 DM’lık hisse almama karar verildi. Aldım. 

Neden mi aldım? Şirket Kongrelerine burun  sokmak için. Hâlâ bendedir. 

Ali’yi önce Küçükdere köyüne çıkardık. Ve köylülerle buluşturduk. Yerinde incelemeler yaptı. Ve 

Belediye Başkanları ile buluştu. 

Daha sonra İzmir Barosunun raporunu ve ÇED raporunu inceledi. Milletvekili Melih  Pabuççuoğlu 

Beyle de görüşme yaptıktan sonra bize tekrar bu olayın bir facia olduğunu, böyle bir şeye Avrupa’daki 

kanunların ve çevrecilerin hiçbir zaman izin vermeyeceğini ve kendisinin derhal bir kanun tasarısı 

hazırlayacağını söyleyerek zeytin ağaçlarının altına oturdu. Ve  taslak yazmaya başladı. Önce yeşiller 

gurubu   imzaladı. 35 olan imza sayısı daha sonra da diğer partilerin de  katılımıyla, 95’e çıktı. Roth 

Başkanlığında Parlamentoya verildi. 

O zamanlar, Hürriyet Gazetesinde Feyzi Hepşenkal, Cumhuriyetten  Serdar Kızık ve Asuman 

Abacıoğlu ve tüm basının ilgisi başlamıştı, sürdü gitti. Bir tek Erol Yaraş isimli basın mensubu 

haricinde. 

Siyanürle altın aranması konusunda Avrupa’daki yasaklar ve hukuksal durumu, PANZEHİR gurubu  

adını verdiğimiz  gurubumuz merak etti ve dostları Almanya Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu 

eski dönem milletvekili Avukat Wolfgang Nostıtze yazıp, hukuksal metin istedi. 



Kendisinden gelen metin “Batı Almanya’da tehlikeli maddeler Kanununun VI numaralı eki gereği 

Siyanürle altın çıkartma işleminde gerekli siyanür havuzunda kullanılan siyanür hidrosiyanik asitler ve 

tuzlar gurubuna girdikleri için zehirli maddeler kapsamındadır. Yönetmeliğin 3.maddesi ise Bu 

zehirlerin kullanımının yasaklanmasını Alman hükümetine bırakmış olduğundan hidrosiyanik asit 

türlerinin ve tuzlarının alım satım ve depolanması yasaklanmıştır.” diyordu. 

Ayrıca da “Siyanür havuzu su işleri yasasına göre, yeraltı su kaynaklarını zehirleyecekleri için yasak 

edilmiştir.’’ şeklinde idi.  Ve biz bu durumda ülkelerinde yasakla karşılaşan ve adeta kendi ülkesinde 

katil gözüyle bakılan firmanın, Türkiye’de bu yasak yokluğundan yararlanarak teşvikli misafir olarak 

görülmelerini görebildik. 

Almanya Yeşiller Partisi Genel Başkanı, Güzel Edremit Körfezi gurubuna katıldığını bildirdi. Bu 

arada, altın için Shaekspear’nin Atinalı Timon adlı eserindeki yaklaşım yani, ‘’toprağın altındaki  

zehir;  karayı, ak; çirkini, güzel; alçağı, asil yapan sarı... İnsanlığın ortak orospusu...” deyişini 

öğrendik. 

Washington Yeryüzünü Denetleme Enstitüsü’nü “Altın Aşkı Uğruna” başlıklı raporundan da, % 85 ile 

tüketimin kadınların mücevheratına bağlandığını, bunda da kadınların değil erkeklerin daha suçlu 

olduğunu öğrendik. Eskiden altın iri taneli iken, su ile elek ile cıva ile çıkarıldığını, bitirenlerin 

bitirdiğini, 1783 yılında altının siyanürle  çözünmesinin İsveç’te bulunduğunu, 1970 yılında  siyanür 

liçi uygulamalarının yaygınlaştığını öğrendik. Takdir edersiniz ki, önce Amerika’da başlamış, çok şey 

gibi, hemen sömürü bölgelerine Yeni Zelanda’ya, Avustralya’ya, Brezilya’ya, Şili’ye, Papua Yeni 

Gine’ye, atlamışlar, oralarda toprak geniş, nüfus az. Demokraside... Firmalar cirit atabilmiş. 

Sonra, sonra  % 2’lik bir çay kaşığı solüsyonun bir insanı bir kaç saniyede öldürebildiğini 

öğrendik. Eko sistem içinde 10 yıl geçince ciddi doğum arızaları ve beyin hasarları 

yaratacağını öğrendik. Kanunsuzluk, kötülük, zengin olma hayali ile insanların tükeneceğini 

öğrendik. Uzun vadede  çözümün altına olan talebi kısarak, fiyatları düşürmek olduğunu, 

tüketiciler altına olan talebi kısabilirlerse, tüketici boykotu  olabilirse umut  bulunduğunu  

öğrendik. Türkiye’ye girişleri ise 1986 yılında Ankara’da çok uluslu Eurogold, Tüprag, 



Dardanel, Cominco, Anglo Tur gibi  şirket kurmaları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’ndan, Ersin Faralyalı zamanında, izin almaları ile  Eczacıbaşı Holdingin, 

Dedeman’ın  izinlerini devralmaları ile başlamış. Duymamışız, duyurmamışlar. Gözleri kör 

olmasın. 3 Nisan 1993 günü saat 15.00’de, Yöre halkı  ben  ve Balıkesir Barosu Avukatları ve 

Turizmciler ve Basın ve Mühendisler ve Doktorlar ve Belediye Başkanları, Tüccarlar, 

Küçükdere Köyünde buluşarak bir toplantı yaparak, 5 maddelik bir dilekçe türü 2. 

Deklârasyon yayımlanarak, Ali Yurttagül’e sunuldu. Aynı dilekçe, Çevre Bakanlığını, Turizm 

Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, Orman Bakanlığını ve Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı bu tabiat faciasını engellemeye ve bu yolda izin vermemeye 

çağırıyordu... Avrupa Parlamentosuna  sunulan Tasarı şöyle diyordu; Karar tasarısı 

milletvekilleri  tarafından Yeşiller gurubu adına iç tüzük 64. madde gereğince Türkiye’ de Edremit 

ve Bergama yakınlarında Avrupa topluluğu şirketleri tarafından siyanürlü kimyevi madde kullanılarak 

altın madeni çıkartılması ile ilgili. 

AVRUPA PARLAMENTOSU: 

A B C D E F G H I- 

J—TÜRKİYE’nin söz konusu kimyevi maddelerin kullanılmasını yasaklayan ve artıkların 

arıtılmadan depolanmasını engelleyen Avrupa topluluğu standartlarına uygun çevre kanunlarının 

olmadığı  göz önüne alınarak, 

1.T.C. Hükümetini siyanürlü  kimyevi maddelerin maden çıkarımında  kullanılmasını  

yasaklamaya ve  yüzyıllarca eski kültür bitkileri ve ormanlarla kaplı değerli bölgenin yok    

edilmesini engellemeye çağırır. Meclis Başkanı’ndan bu kararı Topluluk konseyi ile 

Komisyona, Üye Ülke Hükümetleri ve   Parlamentolarına ve  T.C.  Hükümeti  ile T.B.M.M’ ne 

iletmesini ister.’ 

5.4.1993 günü Gömeç Belediye Başkanı Şefik Birdar’ın Başkanlığı’ndaki halk gurubu, imzalı şekilde, 

ilahi deklerasyon’u Türkçe, Almanca ve İngilizce yazarak her yere yollamaya başlamıştı. Basın da çok 

yer vermeyi bilmişti. 10.4.1993 günü,  Milletvekili Melih Pabuççuoğlu, 13 yöre Belediye Başkanı ve 



turizmcilerle çaylı toplantıda; Tüprag firmasına yanılarak, yenilerek toprak satan köylülerin, hata, hile, 

ikraha dayalı  olarak sattıkları gerekçesi ile tapularını geri alma davaları  açmalarına, 

Gömeç Belediye Başkanı’nın Encümenini toplayarak, yurttaşlarına, mezarlık ve kanser araştırma 

merkezi için 2 kamulaştırma  kararı  almasına, Toplanan imzaların 25.000 olarak saptandığına, 

Başkanın bu kararları kendi sesinden Belediye hoparlöründen okumasına, 24.4.1993 Cumartesi  günü 

saat 14.00’ten itibaren Havran Küçükdere köyü kahve meydanında organizasyon yapılmasına, 

yönetimin Burhaniye Başkanı  Necmi  Şengider’de olmasına, kararları verildi. 

Bu arada başkan Şefik Birdar, Batı Sigorta A.Ş. ne “yöresinde siyanür kullanılarak altın çıkarma 

çalışmalarından ötürü toplam nüfus olan 10.095 kişinin bu ölüm tehlikesine karşı sigortalamak 

istediğini, mali portresini soran  12.4.1993 gün ve 354 sayılı dilekçesine sigorta şirketinden “Havran 

ilçesi, Küçükdere köyü civarında siyanür kullanılarak altın çıkartma çalışmalarında kimyasal prosedür 

neticesi, siyanürün yöre içme suyuna ve yöreyi besleyen yeraltı rezervlerine sızarak halkın bir ölüm 

tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, talep ettiğiniz rizikoyu açıklayıcı yazınızdan bariz şekilde 

anlaşılmaktadır. Sigortacılıkta teminat ileride gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan  rizikolar için 

verilebilir. Olayınızda gerçekleşmesi kesin bir risk için teminat vermek, yani sigorta yapmak sigorta 

prensiplerine aykırıdır, yapamıyoruz.” yollu yanıt gelmişti. Ve basında yer almıştı. 

Aynı sırada  Almanya’nın en ünlü sigorta firması olan Alianz sigorta şirketinin Berlin 

merkezine  başvurulmuşsa da cevap alınamıyordu. Zeytin örgütleri başkanı Osman Göral da  

CZB   Başak Sigorta  şirketine başvuruyor, menfi cevap alıyordu. 15.4.1993 -45.000 kişi 

Almanya’ya iltica etmeye kalkışıyor, Konsolosluğa başvuruyorlar,  davetiyelerimiz, İlahi 

deklârasyonumuza,  

“Gel ... gel... her kim olsan da, Mecusi olsan da, putperest olsan da, bin defa tövbeni bozmuş olsan da,  

yine gel... Bizim kapımız umutsuzluk kapısı değildir. Gel... Yine gel...” Mevlana C. Rumi 

Değişik Irk, cins, dil, din, politikadan olsan da, siyanürlü altını sevsen de, Zeytinliklerini  

onlara satmış olsan da, Bilmeden mezarını kazmış olsan da, Tüprag’ın ortağı bile olsan da  

gel .. Yine gel... 



 

Güzel Edremit Körfezi Bekçileri 

 

DAVETLİLER  

.................... 

  

BİZ İSTEMİYORSAK OLMAAAZ...  PANELİ.. 

24.4.1993 Cumartesi 12.00’den itibaren, Havran, Küçükdere köyü kahve meydanı. 

AĞZIMIZI HAYIR’a açıyoruz.24 Nisan Şenliğine giderken, bir kadın bir erkek, iki kişi oturduk,  içki 

içmiyorduk dersek yalan olur, bir gece bir plan yaptık. 

16.4.1993 

Küçükderenin  ev duvarlarına şu slogan yazıldı.  “Siyanür tüpte Zeytinyağı küpte kalsın “ 

Preussag firmasının bir tüp bebeği olan 68.350.000.TL sermayeli Tüprag firmasına karşı  KÜPRAG 

firmasının kurulmasına karar verildi: Firmanın amblemi  küp idi. K harfinden sonra gelen Ü harfi eski 

bir Zeytinyağı küpü şeklinde idi. İsmi de şöyle: “KÜP-RAG ZEYTİNYAĞI KÜPTE SİYANÜR 

TÜPTE ALTIN MADENCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİ VE  TİCARET  A.Ş ‘’İzmir’ den Naciye 

Teker’in katkısı ile bu firmanın ana  sözleşmesinin yazımı tamamlandı.  

Küp-rak zeytin yağı Küpte Siyanür Tüpte Altın Madencilik İşletmeleri sanayi ve ticaret A.Ş ana 

sözleşmesi. 

MADDE 1-KURULUŞ 

Aşağıda ad, adres ve tâbiiyetleri gösterilen kurucular arasında, Türk ticaret kanunun AŞ’lerin tedrici 

surette kurulması hakkındaki hükümleri ve şair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket 

kurulmuştur. 

MADDE 2-KURUCU ORTAKLARI 

Şirket kurucuları; işbu ana sözleşmeyi tanzim ve imza eden, aşağıda isim, adres ve tâbiiyetleri yazılı 

gerçek kişilerdir. 

Madde 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5- 



MADDE 3-ÜNVAN 

Şirketin ticaret unvanı, KÜP-RAG ZEYTİNYAĞI KÜPTE, SİYANÜR TÜPTE ALTIN 

MADENCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİİ VE TİCARET AŞ’dir. 

MADDE 4-AMAÇ VE KONU 

1.Şirketin başlıca amaç ve iştigal konusu şunlardır: 

4.1.Yurt içinde ve dışında resmi ve özel her nevi madenlerin özellikle altın, gümüş, bakır, istihraç 

edilmesi; bunların yurt içinde ve dışında işlenmesi, ham, yarı mamul, mamul ürünlerinin imalatı, 

ithalatı ve ihracı, 

4.2.Halka açık olacak. 

4.3.Sermaye, tıpkı bizim yöremizde tehlikeli siyanürle altın işletmek isteyen Alman Preussag A.G 

firmasının kolu olan tüp-rag firmasındaki gibi başlangıçta 68.000.000 TL. olacaktır 

4.5.Bu şirket öncelikle Havran yöresinde Tüp-Rag firmasının gitmesi için ve haklı adil parasal 

giderlerinin karşılamak üzere ve de firmaya satılan tarlaları geri almak için kurulmaktadır. 

4.6.Bu şirket Türkiye içinde teşvik ve muafiyet peşinde koşmayacaktır 

4.7.Bu şirket Almanya’da Alplerin altında altın bulunduğunu öğrenmiştir. 

4.8.Bu şirket Tüp-Rag ortaklarının memleketi olan Almanya’da altın çıkartmak isteyecek ve Alman 

büyük elçiliğine diplomatik ilişkilere başvuracak TC Dış İşleri Bakanlığına bilgi verip destek 

isteyecektir. 

4.10.Yurt dışında ise teşvik ve vergi muafiyeti peşinde koşacaktır. Yattık, kalktık. 

20.4.1993 

13 Başkan,  Necmi Şengider tarafından Güre’de acil toplantıya çağrıldılar ve bu toplantıya Havran 

Başkanı İsmet Alpsu, Karaağaç Başkanı N. Doğan Adatepe, Altınova Başkanı Süleyman Şahin, Güre 

Başkanı Kamil Saka, Gömeç Başkanı Şefik Birdar, Zeytici Başkanı, Ahmet Bayram, Büyükdere 

Başkanı Hasan N. Ercan, Altınoluk Başkanı Neşet İstanbullu katıldılar. Kamuoyuna destek 

deklârasyonu  çıkardılar. 



23.4.1993 Çocuk Bayramı’nda, kasabalarda çocuklar Edremit Körfezi’nin bekçilerinin HAYIR 

deklârasyonunu ve “Biz istemiyorsak olmaz”   panelinin yeşil davetiyelerini dağıtıyorlardı. Köylüler 

ise “Ağzımızı Hayır’a  açıyoruz”  diyerek hayır yapma törelerine uygun olarak kazanlarla pilav ve 

ayran yapıyorlardı. (ben ve kızım pilava aşık idik.) 

Küçükdere köyünde bayram... Hazırlıklar sırasında erkekler, çocuklar, kadınlar el ele çalışıyorlardı. 

Kahvenin duvarlarında Türkçe, Almanca siyanür kanunları asılıydı. İmza listeleri asılıydı. Haşmetli 

İda dağları binlerce zeytinlik, Ege Denizi dekorasyonu tamamlıyordu. Ümit oldukça yaşantı vardır... 

24.4.1993 saat 11.00 Bütün belediye Başkanları otobüslerini tahsis etmişlerdi. (Takip edemedim 

Devlet, Müfettişler acaba   soruşturma yaptılar mı?) Her yerden insanlar geliyordu. Basın tam kadro  

orada idi. En az 5000 kişi dağda idi. Ayağa kalktım. "Mevlana’nın Yunus Emre’nin, Maden 

bölgesinde kesilmiş zeytinlerin, ölecek kuşların ve balıkların ve  dünyanın her yerinde ölmüş yiğit 

insanların ruhuna saygı için  bir dakika saygı duruşuna’’ davet ettim. İnsanlar öyle bir saygı duruşu 

yaptılar ki, transtaydılar, dakika bittiği halde devam ediyorlardı. Uyardım ve oturuldu. Bu  alternatif 

bir paneldi. Masada halk oturuyor idi. Uzmanlar dinliyor idi. Telgraflar okundu. İzmir Barosu Başkanı 

Volkan Alposkay, Devlet Bakanı İbrahim Tez, İstanbul Musevi Cemaatı, Mazlumlar Derneği   iyi 

niyet mesajı  yollamışlardı. Kompozisyon yarışmasında ödül alan ‘İsmail Tan’ isimli küçüğün yazısını 

okudum. 

Dr. Kenan  20 yıl sonra tahminen  2013 yıllarında sağ olduğunu ve hasta muayene  ettiğini düşleyerek  

kabare sahneye koyuyordu. Milletvekili Melih Pabuççuoğlu, politikada “nam sahibi” olmak için bu  

mücadeleye katılmadığını, gelecek seçimlerde aday olmayacağını, siyanürlü altın izni verildiğinde  

Milletvekilliği’nden istifa edeceğini ve greyderlerin altına yatacağını, söyledi. 

Eski Balıkesir Barosu Başkanı Turgut İnal halkı ayağa kaldırdı ve yemin ettirdi. Zeytin Derneği 

Başkanı 

Osman Göral ise, kendisinden önce konuşan konuşmacının zeytin ağaçlarına siyah kurdele    

bağlayalım 

teklifine  karşı, yakıştıramam; kutsal barış sembolü olan  zeytinlerime siyah kurdeleyi diyordu. 

Köyün en yaşlı adamı söz aldı ve “Sevgili misafirlerimiz bu siyanürlü altın  burada  zaten olmaz. Onun 



için benim  söyleyeceğim tek şey var. El fatiha” diyordu. 

Yunus Emre’nin müziği çalıyordu. Sarbant gurubunda, bir kilisede kayda  alınmış olan, İslam ve 

Hristiyan ilahilerinin buluşturulması şeklindeki  Yunus Emre’nin hicaz ilahisi ile panel bitiyordu. 

Nice bir uyusun, uyanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başına, Çağrışır tellallar duymaz mısın?  

Göçtü kervanım kaldık dağlar başına. 

 

7. 

28.4.1993 

İzmir  Barosu’nu Eurogold firmasının Türk Koçları  (henüz aralarında doçentler,  yok ) ziyaret  ediyor. 

Baro Başkanımız rahmetli Kasım 

Sönmez’in kafasını karıştırıyorlar. Uzun hikaye... Türkiye’de altın madeni görmüş bilim adamı bile 

yok 

ki, diyorlar.Kompleksimizle, Kassel Üniversitesi biyoloji kimya Fakültesi Dekanı Ord. Prof. 

Dr.  

Harun Parlar ile temasa geçiyoruz. Hoca, kendisinin de değerli hocası olan,  dünyada Eko 

kimyanın  

babası olarak bilinen, Prof. Dr. Friedhelm Korte’yi göndereceğini  söylüyor. Bu arada, 

Almanya’dan  

aldığımız  bilgilerde Altıncı firmanın toprak ve su temizliği, hava temizliği atık 

değerlendirmesi işinde  

dev  biçimde çalıştığını ara depolaması yapılan, atomik çöp ve kimyasal çöpün başka yerlere  

götürülmesi de   firmanın işlerinden biri. Hesaplandığı zaman ciddi bir kâr, yok. 

Projenin aslında göstermelik bir proje olması ve de altın çıkarıyoruz denilerek, sevindirerek, ucuz 

şekilde binlerce sene başımıza “bela olabilecek çöpleri buraya getirip buralara madenlere gömmek” 

gibi bir mantık oluştu bizde. Çünkü bilindiği gibi gelişmiş ülkeler bu atıklarını Libya gibi yerlerde çok 

para vererek gömmektedirler. Bu arada Yunan basını da  ilgili. Mesela  Gazeteci Stratis Palaskas gelip 



duruyor. Bana “Şeytan Avukat” diyor. İyi ve  bir  toplu adam. Bir keresinde Palaskas, Midilli’deki 

Arkeoloji Profesörlerinin Küçükdere Köyündeki siyanür havuzunun inşa edildiği yerde Eoliki Militos 

isimli bir antik şehir bulunduğu  haberini getiriyor. Bu sırada T.C Bakanlar kurulu kararı ile İda 

dağları Milli Park ilan ediliyor. Turizmci Birsel Lemke ile Altıncı Tüprag Genel Müdürü Lang 

arasında şu konuşma geçiyor? 

BL Her şeyden önce basın bildirinizi okudum.  

(Dr. Önce gazeteci zannederek kibar oluyor.) 

BL. Basın açıklamanızın girişinde hata buldum. Onu önce söylemek istiyorum.  

Dr.Buyrun 

BL.Sayın baylar diye başlamışsınız. Türkiye’de kadınlar da vardır. 

Dr.Kusura bakmayın özür dilerim. Bunu ben yazmadım. Bir Türk çalışan yazdı. 

Dr.İsminiz nedir hanımefendi? 

BL.İsmim önemli değil Edremit Körfezindeki çocuklardan birinin annesiyim. 

Dr. Ben isimlerini söylemeyenlerle konuşmam. 

BL. Onun için mi halkla konuşup tartışmadınız projenizi ? Alplerde altın var orada arasanız? 

(Dr. Lange ısrarla Avrupa’da altın çıkarmanın yasak olmadığını   ve Milletvekili  Melih    

Pabuççuoğlu’nun sadece halkı kışkırttığını bildiriyor.) 

BL.Turizmci olarak, iptallerim var. Size dava açacağım   

Dr. Lange gidin Melih Pabuççuoğlu’ndan  alın. O sırf politik kariyer yapmak için sizi kışkırtıyor .. 

BL. Yok yok. Avukatımız size Alman yasak kanununu gönderecek şimdi.  

Dr. Tekrar isminizi soruyorum. 

BL.İsmimi aleyhinize açılmış davalarda göreceksiniz. 

Dr.Ben ismini vermek istemeyenlerle konuşmam demiş ve   kapatmıştır. 

Birsel Lemke  düşünmüş “Acaba ben de Körfezdeki 200.000 kişinin nüfustan isimlerini çıkartıp liste 

yapıp yollasam Dr Uzun (Lange biliyorsunuz uzun demektir) bütün insanları toplayıp uzun uzun 

siyanürlü yılan hikayesini anlatır mıydı?... 



14.5.1993 

Prof.Dr. Korte geldi. Havaalanından alındı. 

Küçükdere köyüne çıktı. İncelemede bulundu. Tüprag yetkilileri onunla görüşmek  

istediler. 

Başkanlarla  konuştu. Çed Raporunu inceledi. 

16.5.1993 

Burhaniye Örendeki  basın toplantısında Kaymakamın da bulunduğu  bir ortamda  görüşlerini açıkladı.  

“Su  merkezleri  üzerine  böyle  fabrikalar  kurulamaz. Avrupa’da  yasaktır.  

Bizim  memleketimiz de önce  PLAN-TESPİT-MUAMELESİ   (AŞAMASI)  vardır. Önce  halka  

sorulur. Her şey  açık olarak  halka  söylenir. Eğer  kabul  edilirse  sonra  hükümete  gider. Böyle  bir 

şey  en az beş  sene  sürer.  

Bu  firmanın  hükümete verdiği rapor  bir  ÇED raporu  değildir. Bu  bir  tanınmamış,  mühendislik  

(Amerika )  firması  tarafından  yapılmış  analizdir. 

Böyle  bir  rapor  Avrupa’da  kabul  edilmez.  

İçinde kimya  bilgisi  çok   eksiktir. Ne  kadar  siyanür  kullanılacak?  

Siyanür  nereden  gelecek   gibi.  

Bu  siyanür  altı  havuzdan  geçirilip, son  havuza  getirilecekmiş. Tüprag  firmasının  dediğine  göre; 

120 köylü  insan  orada  çalıştırılacakmış,  bu uzman  olmayan  insanlar  nasıl siyanürü  taşıyacaklar?  

Hem  kendileri , hem  de halk  tehlike  altına  girecek.  1.7  ton  Siyanürlü  çamur  taşınacak.  

Hep  ÇED  raporunda,  maden  şu  kadar  çıkacak  diye  tahminler  var.  

FİZİBİLİTE    RAPORU    NEREDE ? 

Altın  çıkarmak  için başka   metotlar  elbette  vardır. Ama  hep  aynı  firmalar, yüz  senedir  bu  işle  

uğraştıkları için  alıştıkları  ve  en  ucuz  yöntemi  seçmektedirler.  

25  hektarlık  havuz  olmaz. Ben  Hessen’de  içinde  kimya  atıkları  depo  edilecek  8000 m2’lik  bir  

havuzu  yaptırmadım. Çünkü  halk  istemedi,  ki oraya  Hessen  hükümeti  25  milyon  mark   

ödemişti. Şimdi  orada  küçük  yüzülen   gölet  oldu.  



Altıncılar   kimyagerleri   sevmez, onlardan  kaçarlar.  

Ya bu  yere  sabotaj   yapılırsa ? 

Buralarda  altın  olduğunu  eski  Romalılar  da  biliyordu. Yeni  bir  haber  değildir  bu. Bütün  

paralelde  İspanya’dan  buraya  kadar  altın  vardır. Bu  yüzden  İspanya’da  bu  işi  yapmak  isteyip, 

sonrada  her şeyini  kaybeden  firmalar  biliyoruz. Bu  çevre  hiç bir  teknoloji  ile  geri  gelemez.  

Hiçbir  parayla  geri  gelemez. Çevre  Bakanı  bu  raporu  kabul  edemez. Gülünç  olan  şey   

referansların  içinde  siyanür  hakkındaki  tek  bilginin  1896’da  olmasıdır.  

Bu  projenin  teknik  olarak  EMNİYETLİ  olması  İMKANSIZDIR.  

Türkiye  AET’ye de  aday  üyedir. Onun  için  bu  üyeliğe  alınabilmesi  için bazı  

teminatlar  vermiştir. Mesela  çevre  konusunda  yönetmeliklerini AET  standartlarına  

uygun  yapılması  lazımdır. Bu  ÇED  raporu (AET  raporuna  uymaz  vb.)  Halka  

sorulmadan (yani  plan tespit aşamasından geçmeden) geçerlilik kazanamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hiçbir  teknoloji  25  hektarlık  bir  havuzu  emniyetli  yapamaz. Topraktan  suya  gider, 

üstten  havaya,  üstü  kapaklanmaz. Kapatılabilseydi  bile  içinde  gazlar  oluşur  ve  patlar 

.  

Tüprag’ın  ÇED raporunu  anlatı “evet  tehlike  var yazmış  mühendisler,ama ne olacak yazmamışlar” 

Rapora  göre: -5-  veya  hafife  almışlar ; mesela  günlük  gürültü desibeli : bir  wolskwagen  arabası  

kadar. Hiçbir  insan  Dünyada  bilmez  ki (Yeni 1993  tekniğine, bilimine  göre) bu  siyanürlü  su  

nereye  

koyulacak. Bunun  arıtması, depolaması  imkansızdır. Ve  bunu  gelecek  on  sene  sonrada  

bilemeyeceğiz. Bizde  hükümet  komisyon  falan  almaz. İnsanlar  iş yapar, vergi öder  ve  nasıl  işler   

yapabileceğine halk  karar  verir. Almanya’da  böyle  hatalar  yıllarca  önce  yapıldı. Şimdi  

hiçbir   

teknoloji  ve  para  o atıkları  depo  edecek  yer  bulamıyor. Ben  Almanya’ya gidip  bilirkişi  

raporunu  hazırlayacağım.” dedi. 

Profesör Korte döndü. 

24.5.1993 

Yerel gazetelerden  öğreniyoruz ki, DYP Başkanı Muhittin Tulumoğlu ile Anap Başkanı Mustafa  

İrtürk  

ve  başkaları  Tüprag yetkililerine  sert davranmaya başlamışlar. Çocuklar, çok taş atmaya başlamışlar. 

Köylüler yolu kapayarak, firma personelinin köyden geçmemesini sağlayarak,  kontrolü sağlamışlar. 



28.5.1993 Altıncı firmalar, “Yahu Kütahya’da    yıllardır siyanürle gümüş çıkarılıyor, kimse ölmüyor”,  

deyince sinir oluyoruz. Ve Kütahya’ya Ayvalık ve Dulkadir köyüne gidiyoruz. Oraya daha önce Krup   

firması gelmiş 4 yıl kalmış, gümüş çıkarmış, uyuşmazlık çıkmış ve gitmişler. Hiç birimizin haberi yok.  

Ancak   çok ölen olduğunu duyuyoruz. Ve her yer kuş ölüsü .. Ve   nöbetçilerde  kuş takip eden   

dürbünler var. Ve birbirlerine telsizlerle,  kilometrelerce siyanür havuzuna   değen kuşları haber  

veriyorlar. Henüz  Eskişehir Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları Ana Bilim   Bölüm Başkanı  Prof. Dr.  

Necla Özdemir  muhtar tarafından yöreye davet edilmemiş, raporunu yazmamış. 

Preussag A.Ş Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Micheal Frenzer Siyanür Lobicisi Kohl ile 

Türkiye’ye 

geliyor.  Heyeti karşılayan Başbakana vekalet eden Erdal İnönü. Kendisine uyarı mektubu yolluyoruz. 

30.5.1993 

FAZ (Frankfurter Algemenıe) yazarı bayan Bareon ve ARD  Radyosunun Yunanistan ve Türkiye ve 

yakın Doğu şefi Harold Weısse yöreye  geldiler, köye çıktılar. Maden bölgesini dolaştılar. 

Burhaniye’den meşhur  Mehmet Öz Güçlü  Hoca, Bergama gençleri ile Burhaniye gençlerini 

buluşturdu. “Küçükdere ve Ovacık bir olsun Tüprag ve Eurogold defolsun”  pankartı açtılar. Ekonomi 

politika   muhabiri Timur Danış  şöyle  söyleniyordu. “Biz gazeteciler, sansasyonu severiz. Mesela 

halk 

kızıp bir şeyler yapsa haber olacak deriz. Ama buradaki direniş öyle güzel ki öyle demokratik 

seyrediyor 

ki, basın olarak biz bir şeyler öğreniyoruz, yazmak istiyoruz, övünç duyuyoruz.” diyor. 

Gazeteci Weıse ilk defa hakiki gazetecilik yaşadığını söylüyor. 

5.6.1993 Çevre günü için davet üzerine Midilli Belediye Başkanı Panagıotısı Ayvalık üzerinden 

geldiler. 

Küçükdere köyüne çıktılar. Ahmet çiçekler verdi. Gece, yemekte  Solingen katliamını duydular ve  

Yunan ve Türk misafirlerin tümü saygı  duruşu yaptılar. Daha sonra Feza Lochner, Birsel Lemke,  

Stratis Balaskas’ın kaleme  aldıkları mitolojik, Tanrıların sözcüsü kahin Kalhas’ın siyanürlü altın  

konusunda iki halkın savaşı kazanacaklarından emin olduğunu yazıyordu.  

6 Haziran günü Tüprag firmasının ilanına  gazetelerde  rastlanıyordu. “Siyanür çevre için tehlikeli 



değildir. Varolan çevre siyanür için tehlikelidir.”  İlan  aynen böyle  yazıyordu. Küçük dilimizi yutmak 

üzereydik. Fakat Çevre Bakanı Doğancan Akyürek   yani Çevre Bakanlığı; “Tüprag firmasının  

siyanürlü altın için ÇED olumluluk izin belgesini  reddetti.” Ve Yöre halkı bayram etti. 

13.6.1993 

Türkiye’de bütün madenciler Swıss Otelde toplandılar. Çünkü artık Tüprag  yenilince Eurogold paniğe 

girdi.  Atağa kalktı. 

 

8. 

Bu arada ben, ben Helsinki Yurttaşlar Derneğinin 3.Asamblesi’ne son mektubumu yolladım. Şöyleydi. 

“ALTINLI SİYANÜR MASALI” 

Washington Yeryüzünü Denetleme Enstitüsünün Haziran 1993 yılında “Altın Sevdası İçin” adı altında 

yayınladığı siyanürle altın arama araştırmasına göre,   

“Şu anda yeryüzünde çıkarılan altının %85’i mücevherat içindir.  Ve şu anda yeryüzündeki en büyük 

çevre katliamı altın arayıcıları tarafından yapılmaktadır. Altın kolyeler için dağlarımızı, ekolojik 

sistemlerimizi, insan hayatını satıyoruz.” 

Bir varmış bir yokmuş, Bir kral varmış. Tanrı ona sormuş Dile benden ne dilersen? Kral cevap vermiş 

“Dokunduğum her şey altın olsun” Tanrı kabul etmiş. Ama ona ders vermiş. Kralın kitabı altın olmuş 

sandalyesi altın olmuş ekmeği altın olmuş yemeği altın olmuş Çok sevdiği kızı altın olmuş Kral çok  

ağlamış, yalvarmış Ama her şey altın kalmış... İnsanoğlu alçak gönüllü olmayı çocuklarına öğretmek 

için  

bu meşhur masalı hep anlatmış Ama kendisi bir şey anlamamış ve 20.yy’da işte şimdi okuyacağınız şu  

yeni masal  oluşmuş: 

NOT: Bugünkü Salihli ile Ahmetli arasında Sart köyünde o zamanki adıyla Lydia’da Lydia Kralı 

Midasa şükran duygusu ile dile benden ne dilersen diyen Tanrı Dionysos’du. Dokunduğum her şey 

altın olsun diyen de Kral Midas’dı. 

ALTINLI SİYANÜR MASALI 



Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, 

dünya yeşil iken, domatesler kokar iken, çimlere basmak serbest iken... 

İnsanlar önce kıyafetleri bulmuşlar, sonra daha fazlasını istemişler, sonra kendilerine evler, sonra 

saraylar, sonra medeniyetler kurmuşlar. Sonra pırıldayan bir madde bulmuşlar. Onu çıkarmak biraz zor  

olduğu  için kıymetli olduğuna inanmışlar. O kadar inanmışlar ki, artık onun en kıymetli şey olduğuna  

karar vermişler ve bu arada onu kalburlarla elemişler. Bulmuşlar, çıkarmışlar. Ve pırıldayan maddeyi 

alışveriş için kullanmaya başlamışlar. Daha sonra para denen şeyi keşfetmişler ve her paranın 

arkasında  

o kadar altın stoku olması gerektiğini zannetmişler. Ve dünyadaki para kadar altın olmuş. Olmuş ama  

insanlar tatmin olmamış. Altını zenginlik ve güzellik sembolü olarak kullanmaya başlamışlar ve bu 

metal  

onların gururlarını okşar hale gelmiş. Neredeyse kendilerini, ne kadar altınları varsa o kadar güzel, o  

kadar güçlü hissetmeye başlamışlar.  

Altınları kadar konuşuyorlarmış artık. Hatta altın, artık saçmalayıp karakter simgesi bile olmuş. İyi 

kalpli yerine, altın kalpli sözcüğü kullanılmaya başlamış. 

Bir zaman gelmiş, yeryüzünde artık elekle aranan altın bitmiş, çok  çok zor çıkarılan altın kalmış, 

yerin 

altında... Altın her toprakla istenirse bulunurmuş aslında. Ama onu topraktan ayırmak için çok kötü 

zehirler kullanmak lazım olmuş artık... Toprak Ana inatçı olmuş ve de altının kendisini zorla 

ayrılmasını  

istemiyormuş ve insanlara güzellik ve gurur sembolleri değil, yiyecek, çiçek ve sevgi vermek  

istiyormuş... Gelgelim Toprak Ananın bu isteğini hiçe sayarak ona savaş açıp zorla altın çıkaran, 

dağları  

deviren, kafası kravatlı müdürlerle dolu firmalar oluşmuş. İnsanlar tartışmak zorunda kalmışlar,  

topraktan yiyecek mi çıksın, altın mı çıksın konusunda... Ve altın artık sırf mücevherat için 

çıkacakmış. 

Ama kararı verebilmeleri için, gerçeği bilmeleri lazımmış. Kimse de insanlara doğruyu söylememiş. 

Ve 



toprağın nasıl zorlandığını ve katledildiğini anlatmamış. Tabi ki, bu altın tüccarlarının hiç de işine 

gelmezmiş. Ve de kadınları üstelik iyice aldatmışlar, onlara altınların yiyeceklerini ve çocuklarını  

zehirlediğini söylememişler. Kadınlar altın bir kalp hediye edildiğinde sevinirlermiş. Ama bu kolye 

için 

kaç kalbin durduğundan haberleri olmazmış... Kravatlı firmalar, yalancı adamlar, zehirlerle altın 

çıkarıp  

kendi karılarına bile altın kolyeler hediye edip onları aldatıyorlarmış.  Ama bu arada dünyada bazı 

ülkeler  

oluşmuş. Mesela Almanlar diyarı... O diyarın başındaki insanlar kendi topraklarındaki altını ayıracak  

zehri  yasak etmişler.  O zaman toprakla savaşan kravatlı ve kibar adamlar zehirli madde 

yasaklayan kanunları olmayan diyarlara gelmişler.  Ve düşünmüşler ki, kendi ülkelerindeki çocukların 

öldürülmesinin yasak edilmesi, öbür diyardaki çocukların ölmemesini gerektirmez. Çünkü kadınlar 

oldukça altın takılacak, altın takıldıkça onlar  para kazanacak. Para kazanmak her şeyden önemli değil 

mi? Onlar hemen zehirle altın aramanın faydaları hakkında kocaman dosyalar hazırlayıp öbür 

diyarların 

idare edenlerine götürmüşler. İdare edenler de, kravatlı adamlar kalkınmış ülkelerden geliyorlar, yalan 

söylemezler diye, onların getirdikleri hikaye kitaplarını, okumadan izin vermişler. 

Tam bu sırada Brezilya’da Yanonamiler yaşıyormuş. Zehirli okları varmış. Karılarını bazen komşu 

köylerden çalıyorlarmış. Yüzlerini çok sanatkarca boyarlarmış. Kulaklarında çok güzel tahta küpeleri 

varmış. Dünyada son kalan kendi törelerine göre yaşayan bir kabileymişler. Herkesle iyi geçinmeyi 

severler, bir şey verdikleri zaman severek verirlermiş.  

Köylerinde tek bir radyo varmış. Sırtlarında tek bir elbise olurmuş. Hiç bir şeye ihtiyaç duymazlar, 

ormandaki her tür bitkiyi tanırlar ve kendilerini çok iyi beslerlermiş. Tapu Sicil Memurları, Noterleri, 

damga pulları, cezaevleri, gardiyanları yokmuş. Hatta nüfus cüzdanları bile yokmuş.  

Yaşlıların söylediklerine önem verirler ve dizginleri kadınlar elinde tutarlarmış. Aileleri çok önemli 

imiş 

ve birbirlerine isimleri ile değil, abla, kayınbirader diye hitap ederlermiş. Her köyde 200 kişi yaşarmış. 



Daire şeklindeki köylerde yaşarlarmış. Bu köyler ahşap ve yapraklardan yapılmış, her ailenin yemek 

ve 

yatak odası koçuşununkiyle yan yana ve açıkmış. Çünkü çiftler ormanda ve bahçede birlikte 

olurlarmış.  

Kadınlar tropik ormanda sanki alışverişe gider gibi yola çıkıp eğlenip, nefis bitkiler topluyorlarmış. En 

önemlisi Yanonamilerin az şeyle mutlu olup yaşayabilmeleriymiş. Bir bıçak veya palmiye sahibi 

olmak 

onlara yetermiş. Fazla olan şeyi derhal öbürüne veriyorlarmış.  

Yanonamilerin büyük bölgeye ihtiyaçları varmış. Çünkü senede birkaç defa yerlerini değiştirirlermiş. 

Her şeylerini sırtlarına koyup, sepetlerini alıp, başka yere gidip bal yapıyorlarmış. Ağaçlara 

hamaklarını 

asıyorlarmış. Güzel meyvaları toplayıp, nefis tatlılar yapıyorlarmış. Nehirden aldıkları karidesler ve 

avladıkları hayvanlarla çok güzel yemek yapıp, yeni köylerinde astıkları bir sürü hamakları ile 

sanki  serin yaz aylarında kamp yapar gibi görüntüleri olurmuş.  

Ve onlar çok mutluymuşlar Fakat tahta küpelerle güzelleşebilen , altını tanımayan güzel 

şeyler yiyen  

Yanonamilerin memleketine günün birinde altın arayıcıları gelmiş. Onları rahatsız etmeye 

başlamışlar.  

Yanonamilerin huzurunun bozulacağını ve tropik ormanın katledileceğini anlayan akıllı 

Brezilyalılar,  

büyük bir protesto ile bu bölgenin koruma altına alınmasını istemişler. Bunun üzerine 1991 

yılında  

Cumhurbaşkanı Coller de Mello ile, 2500 km. uzunluğunda Portekiz kadar büyük bir bölgeyi  

Yanonamiler için milli park ilan edip, onları ve doğalarını koruma altına almışlar.  

Buna rağmen gözü dönmüş altın arayıcılar, Yanonamilerin ormanlarını terk etmemişler. Onların 

bahçelerinden muzlarını çaldıkları yetmiyormuş gibi, siyanür ile topraklarını, cıva ile nehirlerini 

zehirlemişler. Ve Yanonami bebekleri beyinleri zedeli olarak dünyaya gelmeye başlamışlar.  



Bu kıymetli Yanonamilerden Brezilya’da sadece 7500 kişi varmış. Yanonamilerin artık tahammülleri 

kalmamış. Ağustos 1993’de yay ve okları ile altıncılara karşı çıkmışlar ve altın arayıcıları 70 tanesini  

hunharca, karınlarını yararak öldürmüş ve tropik ormana ölülerini götürüp, karıncalar tarafından 

yenmek  

üzere saklamışlar. Yaşlı kadınlar ölülerin bir kısmını ormanda bulmuşlar.  

Yanonamilerin kültürlerine göre ölülerin yakılması lazımmış ki, ruhlar özgür olabilsin. Onun için 

ölülerini yakıp kemiklerini havanda döverek, muzla karıştırıp yemişler ama, bütün ölülerini 

bulamamışlar. Çünkü altın arayıcıları ölülerin bir kısmını ormanın en derin yerine götürmüşler. Şimdi 

Yanonami kadınları gözyaşlarını ölülerin külleri ile karıştırıp, siyah bir boya yapıp 

yanaklarına sürüyorlarmış ve acılarını böyle gösteriyorlarmış (Focus Eylül 1993 Almanya). 

Yeni Gine’de de aynı sıralarda, sadece elbiseleri ve evleri olan başka kabileler de, toprakları  

Zehirlenerek ölüyor ama sebebini bilmiyorlarmış. (Geo, Aralık 1990 Almanya) 

Kuzey Amerika’da ve Yeni Zelanda’da ise, kendilerini akıllı zanneden insanların da ülkeleri, 

yemekleri ve çocukları zehirleniyormuş. (Washington Yeryüzünü Denetleme Enstitüsünün Haziran 

1993 tarihli Siyanürlü Altın konulu araştırma raporu. Washington World-Watch-Ins.ABD) 

İŞTE BU ALTIN ARAYICILARI, 

TEHLİKEYİ BİLİP DE İSTEMEYENLERİ SİLAHLA, 

BİLMEYİP DE İSTEYENLERİ SİYANÜRLE 

ÖLDÜRÜYORLARMIŞ. 

Bütün bunlar mücevherat için yapılıyormuş.  

BU AÇ GÖZLÜ ALTIN ARAYICILARI, KALKIP TÜRKİYE’YE GELMESİN Mİ? YOLLARINI 

MI ŞAŞIRDILAR NEDİR ? KİMSELER BİLEMEMİŞ. 

Türkiye dünyanın en eski kültür merkeziymiş. En eski Hıristiyanlar bile yaşarmış hala orada... 

Edremit körfezi de en eski kültür merkezi... Libyalılar orada dünya medeniyetini başlatmışlar.  

Aristo’nun hukuk ve mantık okulu oradaymış. Homeros’un destanları İda dağında yazılmış. İda 

dağları  

koruma altında milli park olmuş. 



Körfezlilerin kutsal incir ve zeytinleri varmış. Kimseye ihtiyaçları yokmuş. Ve güzel denizlerini 

turistlerle paylaşıyorlarmış. Ama altın arayıcıları, onların bahçesinden zeytinlerini almak istemişler. 

Zeus’un altınlarını, oturduğu İda dağlarından, Pandoranın zehri siyanürle çalmak istemişler. 

EDREMİT KÖRFEZİNİN BEKÇİLERİ İSE, Yanonamiler gibi okla, yayla, mızrakla savaşmamışlar. 

Önce ağızlarını HAYIR’a açmışlar. Sonra altıncılara haber salıp “Allah’tan utanmıyorsan, kuldan 

kork” 

demişler.  

1-Köy halkı karşı çıkmış. 2- Sonra milletvekili Melih Pabuççuoğlu 3- Sonra körfez belediye başkanları 

4- Sonra körfez halkı 5-Sonra Türkiye basını 6- Sonra Midilli belediye başkanları 7-Sonra Avrupa 

Parlâmentosu  8-Sonra Ege Üniversitesi profesörleri ve odalar 9-Sonra dışarıdan gelen Profesör Korte 

10-Sonra Yunanistan basını 11-sonra Alman basını  12-Sonra Türkiye’ye turist getiren yabancı tur 

operatörleri 13-Sonra Turizm Bakanı, Kültür Bakanı ve en sonunda 14- Çevre Bakanlığı. 

DAHA KİM KARŞI ÇIKSAYMIŞ Kİ? 

Sizce daha karşı çıkması gereken var mı çocuklar? Kaldı mı? 

VAR.. TABİAT ANA... ANADOLU... ANA, YANİ KADINLAR... 

Kadınlar bu masalı duymuşlar. Her taktıkları bir gram altın kolye için yeryüzünün, eko sistemin, 

çocukların öldüğünü öğrenince, Türkiye’de de 570 tane altın arama izinli istasyonların olduğunu 

duyunca delirmişler... Peri gibi kadınlar, birinci atasözünü yaratmışlar. “BİZİM GÜZELLİĞİMİZ  

ALTINLA DEĞİL, ANALIĞIMIZLA ÖLÇÜLÜR” demişler.  Artık altın kolyeleri sevmeme kararı  

almışlar.  Daha sonra “Söz gümüşse sükut altındır “ atasözünü değiştirerek “SÖZKONUSU  

ÇOCUKLARIMIZ OLUNCA ALTIN, GÜMÜŞ, SÜKUT PALAVRA” atasözünü bağırmaya  

başlamışlar. Bunu duyan altıncılar, zehirli altının faydaları hakkında yazdıkları cin masallarını alıp  

kaçmışlar.  ONLAR ERMİŞ MURADINA, BİZ ÇIKTIK ÜSTÜNE KELEBEKLER KONAN  

SEVGİLİ DOĞANIN OTTAN TAHTINA. Şimdi Tüprag Küçükdere’de yenilince, Sivrihisar Kaymaz  

bucağına  asıldı. Eurogold da, Bergama’ya ve arkadan da Gümüşhane’ye, Cominco da Artvin  

Kafkasöre... Çevre Hareketi Avukatları’na, kahve  ziyaretinde tutuk davranan   Bergamalı köylüler, bu  

zafer, zafere gidiş sırasında  artık cesaretle  Sefa Taşkın’a   destek  vermeye  başlamışlardı. 

Zaten ben de  Küçükdere mücadelesi içinde Sefa Taşkın ile temasta  idim. 



Köylüler paneller yapmaya başlamıştı. Ben de Küçükdere’de öğrendiklerimi  aktarmaya çalışıyordum. 

 

9. 

Köylüler 649 kişi, Sefa Taşkın, Birsel Lemke ve kendim  31.10.1994 günü itibarıyla noter 

vekaletnameleri ile   652 kişi olmuştuk. Ve Orhan Uslu’nun  Başkanlığını yaptığı ÇED raporuna 

olumluluk izni veren T.C Çevre Bakanlığı’nın iznine 19.10.1994 günü  muttali olduk ve 3 parça  

halinde İzmir İdare Mahkemesi’nde 8.11.1994 günü idari iptal  davasını açtık. Dava dilekçesini  

buraya  aynen almalıyım. Çünkü  dilekçenin çok benzerini Sivrihisar Kaymaz için Eskişehir İdare 

Mahkemesi’nde açtığımız davada bir tek  Korhan Erzurumlu isimli genç ve kendi adıma  

açabilmiştim. Gerçi sonraları    Korhan’ı kaybettim. Ama yine de Bergama’nın ikizini onunla  beraber 

yaratmıştık. 

Şimdi bu kadar ile yetinelim. 

 

Birde  İsveçteki ödül  törenini anlatayım; Birsel  Lemkeye hakettiği üzere İsveçte alternatif Nobel 

ödülü verilmiştir. Beni törene davet etmiştir. Ben de Oktay Konyarı sürüklemişimdir. Çünkü hem 

Birsele bergama havran türkiyedeki siyanürle altına karşı ve hem de Dünyanın her yerinde  çevre  

sorunlarına içen  yardımı nedeniyle   ödül verildiği  için bu yol ile de  davamızı uluslar arası kanallara 

taşımak istemiştim. Ve İsveçte  eski DY militan  müvekkillerimle de buluşacağım için tören dışı  

zamanımızı ilticacı  dostlarımla  geçirmek için  o   lüks denen otel değil Göçmen federasyonunun 

bulduğu  pansiyon kılıklı yere itirazım olmadı. Oktay Konyar ise  biraz yerimizi beğenmedi. Bir de 

50.000dolar  ödülde Bergamalı köylülerin lojistik  ihtiyaç hakkı bulunduğunu savundu. Bunun ye3ri 

yoktu. Birsel Lemke bu davaya o ödülden kat kat fazla   para  harcamıştı. O onu bilmiyordu. Yine 

zaten katkıda bulunurdu...Sorun yoktu. O   problem  kapandı... Büyük elçi ödülün ardından veya  

öncesinde bir  genel yemekten söz edildi, çağrıldık ta... Ancak ben Büyükelçilerle yemek mi Mihri 

bellilerle Orhan savaşçılarla  sohbet mi kıyaslamasında kişiliğim doğrultusunda Elçi yemeğine  kapalı 

oldum, çevremi etkiledim. Bu durum da bundan ibarettir. 



Fakat  artık daha fazla uzatmayacağım ve Dr Necip beyin yazdıklarının önemli olmadığını  doğru 

olmadığını aktarmış olduğumu sanıyorum. Kaldı ki diyelim ki Akmanlar beni bizi Yönetmek 

istediler,istiyorlaR OLABİLİR. Bizde  pek saf değilizdir. kendimizi yönettirmeme üzerine yazar Dr  

necip beyden daha fazla bilgi, yürek  yeteneğimiz vardır. 

 

 

Benim şahsımla ilgili de Türkçesi kötü + mesleki bilgisi  ve tecrübesi berbat demiş ki,  iyi Türkçe 

konuşmak üzerine  sayısız  ödüllerim olduğunu  ve Meslekte de 27 yıldır epey kanun değiştirtmede 

epey çapraz sorgu epey başarım bilinir. Velhasıl bu sesleri  vızıltı bulduğumu söyleyerek sözlerimi 

bitiriyorum 

 

Ne var ki bu açıklamayı yapmışken kamuoyunun son durumu  bilmesini isterim. 

Danıştayın kesinleşmiş kararını arkasına dolanan başbakanlık işlemini İzmir 1. İdare mahkememsinde 

iptal ettirmemizin ardından 22. 6.2001 günü  ben PTT ‘^den acele tebellüğ ettiğim için Başbakanlık 

26.6.2001 günü tebellüğ ettiği için ve yasa  en geç 30 gün içinde başbakanlık ilama göre işlem tesisi 

için konuşacaktır dediği için 26.6.2001 günü akşamına kadar beklenmektedir. Fakat bu arada içeriğini 

pek bilmediğimiz bir Yazı İzmir valiliğine gelmiştir. Bu yazının  her şeye rağmen Tansu Çillerden 

Mesut Yılmazdan daha gerilere düşeceğine  inanmadığım Bülent Ecevitin bu yazıda  YARGI 

KARARI UYGULANSIN ‘’ DEDİĞİNİ  TAHMİN EDİYORUM.  

Ama herkese  başbakana bunu dedirtmek içinde yapabileceği şeyler cardır. 

Selamlar 

Senih ÖZAY  Avukat  

14.3.Bergama fihristi… Meraklısına … 

A 1940 
İlahi deklarasyon yazdık 
Birselle    1 ?    



A 1940 Yardım Toplama Kanunu   2     
A 1940 Fikir müzesine bulaştım x 3     

A 1940 

Bakanlar Kurulu Gizli 
kararnamesi ni yargıya 
taşıdım   4     

A 1940    5     
A 1940 Gümüşhane Altını   8     
A 1940    9     
A 1940    11     
A 1940    12     

A 1940 Maden doktoru Eser Yalman   13     
A 1940 Strasbourg Birsel   14     
A 1940 Yargıya direniş dosyam  x 15     
A 1940 Balya altın madeni   16     

A 1940 Senih Özay  , Bergama 2911 x 17     
A 1940 Vali sorumluluk   18     

A 1940 Nufus saydırmama x 19     

A 1940 Gediz kirlilik dosyası   20     

A 1940 Sefa Taşkın tazminat   22     

A 1940 Senih Özay tazminat   23     

A 1940 
Düşmansal   Altın madeni 
destek Görüşleri   24     

A 1940 
Altın Madenini çalıştıran 
Nöbetçi danıştay  kararı    25     

A 1940 Çamköy firmalara  ihtar çekti   26     

A 1940 İngilizce - Almanca metinler   27     
A 1940 Tavsiyeler   28     

A 1940    29     
A 1940 Unesco   30     
A 1940 Müdahiller   31     
A 1940 Çanakkaleye kadar  yüründü   32     
A 1940 Artvin Kafkasör   33     



A 1940 Havran   34     
A 1940 Bergamada Kitabe   35     
A 1940 Efemçukuru   36     

A 1940    37     

A 1940 Yetmiş köylü Bakanları yedi   39     

A 1940 Lefke  Gemi Konağı    40     

A 1940 
Çamköy Tedaşa elektrik 
kesimi için başvurdu    41     

A 1940 Reklam  Kurulu   42     

A 1940 
İlanlar.. Cumhuriyet gazetesi 
zaafta   43     

A 1940 Dilekçe hakkı TBMM   44     
A 1940 Tilki için siyanür   45     

A 1940    46     

A 1940 
Trenle halk  Ankara yolculuğu 
yaptı   47     

A 1940    48     

A 1940    49     

A 1940 
Sefa Taşkın  Tansel Fikriye 
hakaret etmiş   50     

A 1940    51     

A 1940 
Çamköy  Eceviti Savcılığa 
verdi   52     

A 1940 ÇUŞ- MAİ   53     
A 1940    54     
A 1940 Altın test üretimi   55     
A 1940 Çevre gününde  olaylar    57     
A 1940    58     
A 1940    59     
A 1940    60     
A 1940    61     
A 1940 Kütahyada altın madeni   62     



A 1940 
Büroma  Bergama altın  
işçileri baskını   62     

A 1940    63     
A 1940    64     

A 1940 
Ayvalık Limanından gemi ile  
altınlı toprak taşıma girişimi   65     

A 1940    66     
A 1940    72     

A 1940    73     
A 1940    74     

A 1940 
Açık sayfa Avrupa Hukuk 
Konferansım   75     

A 1940    76     
A 1940 Korte vakfı düşündük   77     
A 1940 Depremsellik   78     

A 1940 Yunan altın dosyası   80     

A 1940 Hablemitoğlu Senih    93 sorulacaklar var 2546     1940/200 ? 

A 1940 Hablemitoğlu Bisel Lemke   94     

A 1940 Hablemitoğlu Nostıtz   95     

A 1940 Summitville  altın yatağı   100     

A 1940 

Temel  Karamollaoğlu  TBMM 
‘de hayret Altın madenine 
karşı durdu   101     

A 1940 Bergen Konferansı   102     
A 1940 Bana Aziller Bergamasal    103     
A 1940 RIO   104     
A 1940    105     

A 1940 
Çed yönertmeliği md.15 
halkın katılımı   106     

A 1940 Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi   107     

A 1940 Başka    gavur  altın madenleri   108     



A 1940    109     

A 1940 AKP ve  sonrası altın dosyası   109     

A 1940 Arsenikli Bergama Yöre suları   110     
A 1940 Kozak Fıstığı   111     
A 1940 Elele hareketi   112     
A 1940 ÖDÜLLERİMİ satacağım…   113     
A 1940 Tesbit   114     
A 1940 FIAN   115     
A 1940 Çiller altın ilişkisi   116     

A 1940 
Eski maden yasasında çed 
15.md varmışmış   117     

A 1940    118     
A 1940    119     

A 1940 
Toprağımı geri ver davaları 
çalışalım   120     

A 1940 İsmail Duman Prof. Dr.   121     
A 1940 Strasbourg   122     

A 1940 İmza kampanya metinleri   123     
A 1940 Dresdner bank   124     

A 1940 
Altın Rafineri Londradan 
istanbula    125     

A 1940 Coşkun Yurteri Raporu   126     

A 1940 
Maden Mühendisliği bilimi 
zaafta   127     

A 1940 
Danıştay 6. D yargıcı basına 
konuşunca   128     

A 1940    129     
A 1940    130     

A 1940 
Tıp Doktoru destekçi 
bulamıyorlar   131     

A 1940 
Altın takmayan düğünler 
olmaya başladı    132     



A 1940 Devlet Denetleme Kurulu   133     

A 1940    134     

A 1940 Degussa siyanür firması   135     

A 1940 
Bergama  altın madeni  alt 
zemin  tapusu   136     

A 1940    137     
A 1940    138     

A 1940 
İftar Yemeği ile halkı etkileme 
çabaları    139     

A 1940    141     

A 1940 Avrupa Parlamentosu   142     

A 1940 Maden yolunda öldürülenler   143     

A 1940 
Eko Patoloji Örgütünün ödülü 
bana verdiler   144     

A 1940    145     
A 1940    146     

A 1940    147     
A 1940 Boğaz Köprüsü eylemimiz    148     

A 1940    149     
A 1940 Dost GÖRÜŞLER   150     

A 1940 Demirele kefenli karşılama   151     
A 1940    152     

A 1940 İ.T.Ü Deklerasyonu   153     

A 1940    154     
A 1940 Bulgaristan   155     

A 1940    156     

A 1940    157     
A 1940    158     



A 1940    159     
A 1940 Tekirdağ barosu   161     
A 1940 Muğla barosu   162     
A 1940    163     
A 1940 İlhan İrem   164     

A 1940 Bayram Çavuş- Hopdediks   165     
A 1940 Köln fİlm festivaline gittim    166     
A 1940 Şevki Filiz iyi profesör    167     

A 1940 DGM-Gizli örgüt-Bergama   168     
A 1940 TÜBİTAK   169     
A 1940 TTB   170     

A 1940    171     

A 1940 
İzmir Valisinin bana gizli laf 
belgesi   172     

A 1940 Altın büyük şikayet hazırladım   173     

A 1940 
Peyzaj mimarları dergisine 
makalem   174     

A 1940 
Kadir Mendilcioğlu v.d  
Bergama tesbit raporu   175     

A 1940 
Başbakanlığa işlemini geri al 
dedik   176     

A 1940    177     

A 1940 Dünya Gençleri  Bergamada   178     

A 1940 
Aarhus Sözleşmesi 
imzalanamıyor   179     

A 1940 Oktay Konyar- Asteriks   180     

A 1940 Eurogold Şti kimlik bilgileri   181     
A 1940    182     



A 1940    183     
A 1940 Avustralya   184     

A 1940    185     
A 1940 İspanya   186     
A 1940 Jandarma refleksi    187     

A 1940 
Faaliyete devamı tesbit eden 
Avukat ve halk zabtı   188     

A 1940 
Fransada yargıya direnişe 
ceza hukuku   189     

A 1940 Cumhurbaşkanı bize laf attı   190     
A 1940 Sos kitap yaz dedi.   191     

A 1940    192     

A 1940 Pergamon  derneği   193     

A 1940 
Öğretmen Elemanları 
Konferansında anlattım    194     

A 1940    195     

A 1940 
İsveç  Birseleödül  verdi. 
Oktay Konyarla b iz de gittik    196     

A 1940    197     
A 1940    198     

A 1940 
Nöbetçi Danıştay yargıçları 
krizi oldu    199     

A 1940 
ABD  firması ekolojik altın 
öneriyor ha ha    201     

A 1940 RİO TİNTO   202     

A 1940 
Bergamada bir yurttaş 
hareketi adlı kitapçığım oldu    203     

A 1940 
Ağzımı Hayır' a açtığım 
anılarım isimlikitabım oldu    204     



A 1940 

İDARE MAHKEMESİNİN 
BAŞBAKANLIK ARKAYA 
DOLANMA KARARI   205     

A 1940 Eyvallah  mesajım   206     

A 1940    207     

A 1940 Milliyet gazetesi kötü yapıyor   208     

A 1940    209     

A 1940 
Endüstri bölgeleri yasa 
çalışması   210     

A 1940    211     
A 1940 Robin Hood   212     

A 1940 
Çayeli- Rize bakır  altın 
madeni   213     

A 1940 
Kuvayı milliye  yürüyüş ve 
ödülü   214     

A 1940 

Baroda  Metin Günday ile 
yargıya direniş 
konferansındayız ve manidar 
gelişmeler    215     

A 1940 
Özgür Üniversite altın 
konferansındayım   216     

A 1940    217     

A 1940 
Artık Prestijimiz için kalıyoruz  
diyorlar   218     

A 1940    219     
A 1940 Tenekeli eylem   220     

A 1940    221     

A 1940 
Ziraat Mühendisleri Odasının 
raporu oldu    222     



A 1940 
Cumhuriyet Gazetesi 
reklamda şaşırdı biraz    223     

A 1940 
Onaltı Çevre Profesörü 
raporu   224     

A 1940    225     
A 1940    226     

A 1940 
Helsinki Yurttaşlar derneği 
ilgilendi az maz    227     

T 1940 Muhtarlar ayağa kalktı   228     

A 1940 
28.1.1999 tarihli 2911   Oktay 
Konyarın kötü mahkumiyeti   229     

A 1940    230     
A 1940    231     

A 1940 
Bölge İdare  Başkanının eşi ve 
kızı Avukatları olmuş   232     

A 1940    233     

A 1940 İncir ağacı dikme eylemi   234     

A 1940    235     

A 1940    236     

A 1940    237     
A 1940    238     
A 1940 Oktedi madeni   239     

A 1940 Ödüllerimi satışa çıkardım   240     

A 1940 İzinsiz deneme  üretimi   241     



A 1940 

Orman ceza  davasında 
hayvanların avukatı 
olduğumu iddia ettim   242     

A 1940 
Washington yeryüzünü 
denetleme kurulu raporu   243     

A 1940 

Çed yönetmeliğinde  bir 
defalığa mahsus diye   
değişiklik yaptılar    244     

A 1940    245     
A 1940    246     
A 1940 Romanya   247     

A 1940    248     
A 1940    249     
A 1940    250     

A 1940 
Bergama savcılarını şikayet 
ettim.   251     

A 1940 Kırgızistanda  altın işi   252     

A 1940 

Acılı Baba Boray Urasa 
Cumhurbaşkanı sivil itaatsizlik 
kötü dedi.. yani bize laf    253     

A 1940 Norman Hardy   254     

A 1940 
Danıştay Nöbetçi 6.D 
durdurma kararı   255     

A 1940    256     

A 1940    257     

A 1940    258     

A 1940 
Çevre Bakanlığı  bağış alır 
dediler    259     

A 1940 ISWA 2002 İstanbul Kongresi   260     



A 1940 Avustralya Hukukçuları   261     
A 1940 Doktora  yapanlar gelsenize    262     

A 1940 DSP 2 milletvekili soyunuyor   264     

A 1940 
Dedeman  Oteli toplantıları 
oldu onların    265     

A 1940 
Möwenpick oteli toplantıları 
oldu onların.   266     

A 1940 Guyana   267     
A 1940    268     

A 1940 
Şükriye Hiçdönmez altın  
raporu   269     

A 1940    270     

A 1940 
Zeytinlerin ıslahına dair yasa  
meselesi   271     

A 1940    272     

A 1940    273     
A 1940    274     
A 1940 Tanzanya   275     

A 1940 Sivasta  onların çevre paneli   276     

A 1940    277     

A 1940 
Başbakan Ecevitten randevu 
istedik   278     

A 1940 

25 Ekim 1997 her yer 
bergama hepimiz 
Bergamalıyız mitingi   279     

A 1940 
10 şubat 1994 Bergama  
siyanüre  razı haberi    280     

A 1940 Komşuluk hukuku   281     
A 1940    282     
A 1940    284     
A 1940 Dünya üretimi   285     

A 1940    286     
A 1940    287     



A 1940 Cem Ulutaşın iltifatı   288     

A 1940    289     
A 1940    290     

A 1940    291     
A 1940    292     
A 1940    293     
A 1940    294     

A 1940    295     
A 1940    296     
A 1940 Kürt masalı   297     
A 1940 Necati Doğru aa   298     
A 1940 Robert Redfort   299     
A 1940 Çekoslovakya   300     

A 1940 
Avrupa Parlamentosu 2. 
kararı   301     

A 1940 
Siyanürle altına karşı cephe 
partisi kurma çalışmam   302     

S 1940 Recai Kutanı şikayet ettik   303     

N 1940 
Edremit Konferansına 
katıldım    304     

A 1940 Ross Kelly.. Danışmanları oldu   305     

A 1940 
Başka altın arayan firmalar 
liste çalışması    306     

A 1940 
Onların yandaşı Prof Yılmaz  
Savaşçınla dalaşma   307     

A 1940 
Efendi efendi git eylemi 
yaptık   308     

A 1940 
Apaçiler- Azgın boğa eylemi 
yaptık    309     

A 1940   310     



A 1940 
Siyanür ithalatçıları listesi  
elde ettim    311     

A 1940 
Balıkesir Valisini bu yolda 
şikayet etmişiz   312     

A 1940    313     

A 1940    314     
A 1940    315     
A 1940 Altın madeni Kazaları   316     

A 1940 
İzmir İl Stratejik Uygulama 
planında  destek vardı  ilkin   317     

A 1940 
Altın bulan saksağanlar 
Kırgızistanda   318     

A 1940    319     

A 1940    321     

A 1940 
Beni Jaques Destard' dan 
koru eylemi yaptık    322     

A 1940 
Salihli Altın işine konferans 
örgütledik    323     

A 1940 Normandy oldu   324     
A 1940    325     
D 1940    326     
B 1940    327     

N 1940    328     

B 1940 
Siyanür taşınması hukuk 
çalıştık    329     

Ü 1940 

Siyanürlü toprağa gömülmek 
istemiyoruz köylü eylemi 
yaptık    330     

R 1940 
Anglo Gold satın alıyor ilkin 
şirketi    331     

M 1940 Ekmek avukatlık makbuzum   332     

V 1940 

Hüsamettin Özkan  Nöbetçi 
mahkemeyi ziyaret  eder ve 
ters dönme başlar    335     



G 1940   336     

E 1940   337     

K 1940 Hopdediks ödülleri   338     

K 1940 
İlk Çevre bakanlığına 
verdikleri taahhütname işlem   339     

K 1940 

Çevre Bakanlığı işlemi görüş 
değildir hukuku var idi  o 
zamanlar    340     

H 1940 

ARAŞ araştırma raporunu 
kendileri hazırladılar ve  
onlara ters ıktı . Matbaadan 
yürüttük   341     

C 1940    342     

P 1940 
Mülkiyeliler Birliğinde beni  
Devlet konuşturmadı   343     

F 1940    344     
T 1940    345     

A 1940    354     

M 1940    368     

B 1940    369     

A 1940    370     

R 1940 
Arkaya dolanma Başbakanlık 
işlemi   376     

O 1940 Danıştay 1. D mütalaası   377     
N 1940 Ülkü Azrak raporu   381     

M 1940 
Referandum da yapşıldı 
köylerde  sonuç 0/0 99    382     

Ö 1940    383     
N 1940    384     



K 1940 
Gizli örgüt davaları 
açılıyormuş hakkımızda    385     

G 1940 Etibank parçalanarak satılıyor   386     

S 1940 Köy kanunu  madde 44   387     
K 1940 Kronoloji   388     

B 1940 
Köy ekmeği Avukatlık 
makbuzum   389     

M 1940    390     

M 1940    392     

C 1940    393     

Y 1940    394     
İ 1940    395     

B 1940 Yıldırım Uler  raporu   396     

N 1940 Meltem Kutlu raporu   397     

T 1940    398     
İ 1940    399     
N 1940    400     
M 1940    401     

K 1940 İspanyolca altın raporu   401     

B 1940 
Aykut Barka depremde yan 
yapıyor   402     

B 1940 Fethi  Doğan raporu   403     
D 1940    404     
Y 1940 Dost Gazeteciler   405     
C 1940 Dinamit etkisi   406     

Y 1940    407     

S 1940 Gürültü  Konferansına taşıdık    408     



K 1940    409     
H 1940    410     
A 1940 Conventus  99   411     

C 1940 

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'na gizli örgüt 
değiliz... yazdım.   412     

A 1940    413     

M 1940 UNDP    BM  Çevre Örgütü   414     

B 1940 Avrupada madenler var mı    415     

A 1940 
Endonezya Altın Borsa 
Skandalı   416     

T 1940 ABD ' de altın çıkarımı   417     
A 1940 İrlanda   418     

M 1940 
Erol Yaraş çok karşı çıktı bize  
alam    419     

A 1940    420     

R 1940    421     

Ç 1940    422     

H 1940    423     
Y 1940 Hatay Barosu   424     

M 1940 
İbrahim Adnan Saraçoğlu 
Prof.   425     

M 1940    426     

C 1940    427     

O 1940    428     

G 1940    429     

F 1940 
Havranda tabip Odası destek 
verdi    430     

İ 1940 
Peyzaj Mimarları kongresinde 
ödül verdiler bana    431     



A 1940 
Altın çıkarma 560 nokta 
biliniyor   432     

A 1940 
3999 Avukat kongreye 
başvurdu    433     

D 1940    434     

D 1940 
Karşıyaka Arap dağında altın 
arama istendi    435     

İ 1940    436     

G 1940    437     

G 1940 Tüprag sicil kimlik bilgisi   438     

A 1940 
Siyanür için Başak sigorta 
şirketinden mütalaa   439     

C 1940 
Siyanür için Batı sigorta 
şirketinden mütalaa aldık    440     

K 1940 Altın filimleri araştırdık    441     
T 1940 Sierra Club   442     

U 1940 
Havranda Melih Pabuççuoğlu 
bize iyi destek içinde    443     

A 1940 
Nutuk asma valiliğe kapısına  
eylemi   444     

E 1940    445     
A 1940    446     

I 1940 
Ceviz  Kabuğu Tv proğramı 
kötüydü    450     

E 1940 
Arena Tv proğramı güya bana 
geldiler ama kötüydü    451     

G 1940 Tahir Öngür iyi bilimciydi    452     

M 1940    453     
I 1940    454     

M 1940 Newmont  satın aldı.   456     

H 1940    457     
İ 1940    458     

T 1940    459     



T 1940 

Hava Kuvvetleri Generali  
Asparuk Hablemite destek 
attı.    460     

D 1940    461     
S 1940    462     

H 1940 Eyvallah sonrası mesajım   463     
A 1940    464     

P 1940    465     
Ü 1940    466     
D 1940    467     
A 1940 Montana   468     

S 1940    469     

A 1940 Muhtarı devirdiler   470     

T 1940    471     

S 1940 
Coromandel watch dog  
örgütü   472     

S 1940    473     

A 1940 
İzleme denetleme kuruluna  
hediyeler yaptılar   474     

S 1940    475     

H 1940 General Kıvrıkoğlu   476     
N 1940    477     

A 1940    478     
C 1940    479     
A 1940    480     

T 1940    482     
B 1940    483     

B 1940    484     



A 1940 Kadir Çelik iyidi   485     
N 1940 Nurseli İdiz çok iyiydi    486     

B 1940 TR    487     
H 1940    488     

T 1940    489     
B 1940    490     

T 1940    491     
E 1940    492     

A 1940    493     

G 1940 Ciklette Irak savaşı  davası    494     
K 1940 Mektuplar mükerrere 495     

P 1940 Köylerde çevre duyarlılığı   496     

M 1940 Anayasalar aradım yoktular   501     

S 1940 
Baykut ve Hicabi beylerle 
baro disiplin    502     

M 1940 Biyografimdir   504     
M 1940 Şaban   508     

C 1940 Savunma model örneklerim   509     

D 1940 Tansu Çiler'den siyanür vizesi   510     

İ 1940 TCK 418 fahişeye tecavüz   511     

B 1940 Sefa  Taşkın açıklamaları   512     

G 1940 Siyanürü nereye götürecekler   513     

N 1940 
Avrupa İnsan hakları 
sözleşmesi   514     

Z 1940 Casusluğuma laf atanlar   515     
A 1940 CEFIC   516     
E 1940 Işıl Özgentürk   517     

A 1940 Sürdürülebilir kalkınma   518     



B 1940 Casussal MIT sel şeyler   519     

B 1940 Erol Al onların Milletvekili   520     

Ş 1940 Generaller Maden ziyareti   521     

S 1940 Havacı General dedikoduları   522     

T 1940 Altın İmar izinsizliği   523     

T 1940 Aydın Güven Gürkan   524     

S 1940 İzmir Valisini uyrılarımız   525     
S 1940 Yargıda  sorunlar   526     
A 1940 Ufuk Uras   527     

C 1940 Cezaevi açlık grevi   528     

C 1940 TRT sakız reklamları   529     

I 1940 Kopenhag kriterleri   530     
S 1940 Susurluk   531     
C 1940 Fıkralar   532     
G 1940 Avrupa Birliği   533     
H 1940 CV   534     

A 1940 
James Hendriks onların gavur 
Prof..   535     

A 1940 GENERAL VELİ KÜÇÜK   536     

İ 1940 
DGM  SAVCISI ÇIPLAKLIK 
BASIN YASAĞI   537     

Y 1940 yirmibir   538     

U 1940 Sıkıyönetimdeyim   539     
C 1940 Yargıç Muharrem   540     
T 1940 Oktay Ekşi   541     

K 1940 Eurogold Reklamları   542     

S 1940 Hollandalılar bu sefer   543     
F 1940 Pinoche   545     



A 1940 Fahişeler tartışması   546     
C 1940 Toryum meselesi   547     
G 1940 Alman dostlar   548     
D 1940 M.K 159 izni   549     

B 1940 Bergamasal kadın hareketi   550     
S 1940 Akdeniz Ekoloji   551     
O 1940 RIO-TINTO   552     
E 1940 Orospu kitabı   553     

K 1940 
Noter gibi tutanak tutmaya 
kalkışmalar   554     

B 1940 Mahşerin 12 atlısı   555     

S 1940 Maden işçileri dolduruşta   557     

T 1940 
Özfatura  Cezaevine girebilir  
demişim   558     

A 1940 Işın Çelebi   559     
A 1940 Nufus kaydım   560     

S 1940 
Vargas Kopuş Savunması-
Vargas mükerer 561     

D 1940 
Günde 100.000 dolar 
zarardayım diyor   562     

B 1940 
Seçim Kuruluna  Mehmet 
AĞARLARI ŞİKAYETİMİZ   563     

Ü 1940 
Körfez savaşı  birinci dava  
açmışım   564     

D 1940 Bakan Türkü öpelim   565     
S 1940 Murat Belge    566     

K 1940 
Madende çalışan işçilere 
dolduruş   567     

S 1940 Casuslukta siyah kıyafet    568     

İ 1940 Yetkilerini aşan Hukumetler   569     
H 1940 İlhan  Selçuk   570     



M 1940 Altın Güvenlik raporu   571     

K 1940 
Bakanlar  Kurulu Gizli kararı 
davası   572     

P 1940 
Nükleer politikası yeni akp 
hukumetinde    573     

D 1940 Temiz Toplum kampanyamız    574     
E 1940 İlama uymak   576     
Ç 1940 Newmont   577     

M 1940 Mehmet Sıkılar altın raporu   578     

T 1940 
Kenan 
Evrene dava   579/0 

Savunma 
Tutanağı    

  1940 Kenan Evrene dava   579/1 Masak Dilekçe    

  1940 Kenan Evrene dava   579/2 TBMM Darbe Mücadele CD Çözüm 

  1940 Kenan Evrene dava   579/3 Ara Karar İçin Gelenler  

  1940 Kenan Evrene dava   579/4 Dur. Tutanak    

  1940 Kenan Evrene dava   579/5 K.Evren Avukat Dilekçe  

  1940 Kenan Evrene dava   579/6 S.özay    

  1940 Kenan Evrene dava   579/7 K.evren T.Şahinkaya Doktor Raporu 



  1940 Kenan Evrene dava   579/8 İddianeme Fihristi    

  1940 Kenan Evrene dava   579/9 İddianeme    

  1940 Kenan Evrene dava   57910 Cumhubaşkanlık Dava  

  1940 Kenan Evrene dava   579/11 Taşra işkence Savcılık  

  1940 Kenan Evrene dava   579/12 Kenan Evren Kitap Özeti  

  1940 Kenan Evrene dava   579/13 İzmir Barosu    

  1940 Kenan Evrene dava   579/14 Dartbenin arkası -Sivil Gücler  

  1940 Kenan Evrene dava   579/15 Kenan evren İsimleri Değişin  

  1940 Kenan Evrene dava   579/16 Dünyada Yargılanan Darbeciler  

  1940 Kenan Evrene dava   579/17 TBMMT.ŞahinKaya Gensoru  

  1940 Kenan Evrene dava   579/18 F.Doktora Ünvanı Kaldırılsın  

  1940 Kenan Evrene dava   579/19 Müdahil Savunmasına Tavsiyeler 



  1940 Kenan Evrene dava   579/20 Senih Özay Medya Açıklama  

  1940 Kenan Evrene dava   579/21 Geçici 15.md üzerine çalışma  

  1940 Kenan Evrene dava   579/22 Kurucu İrade Savunucuları  

  1940 Kenan Evrene dava   579/23 Çorum Olayları    

  1940 Kenan Evrene dava   579/24 Savunma Kapağı    

  1940 Kenan Evrene dava   579/25 Muğla Barosu    

  1940 Kenan Evrene dava   579/26 Maraş Olayları    

  1940 Kenan Evrene dava   579/27 CIA    

  1940 Kenan Evrene dava   579/28 K.evren Savunma    

  1940 Kenan Evrene dava   579/29 Sacit Kayasu- Adana svc  

  1940 Kenan Evrene dava   579/30 Gladyo    

  1940 Kenan Evrene dava   579/31 Bayrak Hareket Planı   



  1940 Kenan Evrene dava   579/32 İdam Edilenler    

  1940 Kenan Evrene dava   579/33 Müşteki Listesi    

  1940 Kenan Evrene dava   579/34 Tashsin Şahinkaya İfade Metin  

  1940 Kenan Evrene dava   579/35 Kenan Evren İfadem Metin  

  1940 Kenan Evrene dava   579/36 Mit Raporu    

  1940 Kenan Evrene dava   579/37 12.Eyl    

  1940 Kenan Evrene dava   579/38 Avukat Verges    

  1940 Kenan Evrene dava   579/39 S.Özay 12 eylül Vekaletler  

  1940 Kenan Evrene dava   579/40 A.K.D.T.K. Dava    

  1940 Kenan Evrene dava   579/41 Web Sitesi    

  1940 Kenan Evrene dava   579/42 Pentagon    

  1940 Kenan Evrene dava   579/43 Çok Gizli Belgeler    



  1940 Kenan Evrene dava   579/44 Cellatlar(Çingeneler)  

  1940 Kenan Evrene dava   579/45 S.Özay 12 Şahsi Şikayet  

  1940 Kenan Evrene dava   579/46 AİHM Müdahillik Taşımışım  

  1940 Kenan Evrene dava   579/47 Yurt-Kur    

T 1940 Kenan Evren cenazesi   644     
B 1940 Edremit karayolu   645     
N 1940 Boğaziçi Dergisi   646     
Ü 1940 Datça   648     
B 1940 Cübbe  esprisi   649     

B 1940 Yaramaz dilekçelerim   650     
A 1940 Seçimler üzerine   651     

M 1940 Kürtçeye desteğim   652     

A 1940 Hacizdeki polis mahkum oldu   653     
V 1940 Avukatlık üzerine   654     

G 1940 
Cahidenin çantasını 
çalıyorlardı   655     

G 1940 TÜRKİŞ İzmir Mitingi DGM   659     

A 1940 Aliağa Termik santral dosyası   661     

F 1940 MİT Telefonumu dinliyor   663     

M 1940 Baro Kongre  konuşmaları   664     

A 1940 Bahri Başaranla dalaşmam   667     

B 1940 
Kaymakam korkunç meyhane 
dostum   671     



D 1940 
Bana yazılan yaman 
mektuplar   672     

S 1940 Sabri Kurt sanık   674     
Z 1940 Terbiyesiz şeyler   675     
A 1940 Altının tarihi   676     

B 1940 Altın aranan yerler   677     

S 1940 Siyasi Şube  evimi soruyor   678     

G 1940 Doğanın davacı olabilmesi   679     

K 1940 
Üçyüzotuziki mark hisse 
almışım   680     

P 1940 Dedektif firma teması   681     

E 1940 Sıkıyönetimde Vasiyetnamem   682     

A 1940 
Kadın koferansında ne 
demişim   683     

K 1940 Sıkıyönetimin penceresi   684     
N 1940 Bisikletli yürüyüş   685     
Ç 1940 İl Han Özay   687     
F 1940 Hasan Gökvardar   688     

Z 1940 İksir dergisine roportaj   689     
H 1940 Mehmet Eymür   690     

M 1940 Kordon toplantıları   691     
M 1940 Polit büro   693     

A 1940 Dedeman oteline mesaj   694     

E 1940 
Egede altın maden 
teşebbüsleri   695     

Ö 1940 ÇYDD   696     
Ş 1940 Masalımız mükerrere 698     

D 1940 Türkiyede altın firmaları   699     

V 1940 Bergama hukuk süreci   700     

A 1940 Brezilyada altın madeni   701     



K 1940 Tıknefes tutanağı   702     
B 1940 Dünya çevre günü   703     

K 1940 
Birsel Lemkenin ilk  davası-
vekaletname   704     

V 1940 NaciyeŞehirlioğlu   706     
T 1940 Erenin iltifatı   707     

Y 1940 Üçkuyular otobüs durağı   708     

İ 1940 
Ben bir Zeytin ağacının 
avukatıyım   709     

E 1940 Basın Meslek ilkeleri   710     
S 1940 Atasözleri   711     

G 1940 Meşaleli maraton eylemi   712     
B 1940 Aydın Engin   713     
İ 1940 Velayet   714     
Y 1940 Gündoğan paneli   715     
E 1940 Ghana madeni   716     
B 1940 Atinalı Timon   717     
O 1940 Fransızca özet   718     

T 1940 Madenci Prestij diyor   719     

B 1940 Mezarlık naklettiler   720     
D 1940 Ağaçlar kesildi   721     

K 1940 
Bergama  Alman 
parlamentosunda   722     

V 1940 Mehmet Kök   723     

D 1940 Dilekçeler örnekler   724     
S 1940 Sky TV   725     
I 1940 Zazen   726     
N 1940 Şİrvan  Ekin   728     
S 1940 Bana kazık atanlar   729     
E 1940 Sıkışan dostlar   730     

T 1940 Gazeteci olma ihtimalim   731     

T 1940 Karşıyakalı Dansçı kızlar   733     
Ç 1940 Petra Holzer   734     
B 1940 Fehmi Çam   736     



Ö 1940 Zehra Nalbantoğlu   737     

P 1940 Hutchence ve intihar   738     
D 1940 Mithat Sungur   739     
S 1940 Metin Münir   740     

S 1940 
Konya Karapınar mersedes 
yargıcı   741     

G 1940 Altın takı üzerine    742     
Ç 1940 Esin  Savaş Güven   743     

M 1940 
Özfaturanın danışmanlığını 
reddettim   744     

D 1940 Şarkılar   746     

A 1940 Düşünce suçları  müzesi   747     
G 1940 Vasiyet   748     
H 1940 Aydın havası   749     

P 1940 
Kaza için ağır ceza veren 
Hakim   750     

J 1940 Bursadaki Çınar ağacı   751     
O 1940 Kapris savunması   752     

İ 1940 Baro Başkanını dövme   753     

W 1940 Valilik Eurogolddan IBM aldı   754     

Y 1940 Tansaş kafeteryaları   756     
M 1940 Yargıtay yangını   757     
K 1940 İlahi Deklerasyon   758     
H 1940 İbrahim Armağan   759     

V 1940 Eurogold Genelkurmayda   760     

M 1940 Selçuk havaalanı ve Vali   761     
S 1940 Galleria   762     
B 1940 Burhaniye sit   763     
A 1940 İzmir Şehir grubu   764     

S 1940 
Yeşiller Genel Bşk 
mektuplaşma   765     

A 1940 Enis Doğru polise ceza davası   766     



A 1940 Bergama direnişi Bonn'da   767     

T 1940 On kamyon Ressam   769     

B 1940 Tarladaki kadına  mermi geldi   770     
A 1940 Bor - Kop   771     
Y 1940 Deklerasyon 1   772     

A 1940 
Köylülerin avukat  teşekkür  
ziyareti   773     

S 1940 Amerikalı Korumacı adam   774     
Y 1940 Vosvoslar   775     
İ 1940 Deklerasyon 2   777     

A 1940 
Strasbourg - Burhaniye 
yeşilleri   778     

N 1940 Işılay Saygın   779     

S 1940 Nanay Nene Alinin  ninesi   780     

M 1940 Altın arayan elekli dede   780     

Y 1940 Güneş İldeniz cübbe  hikayesi   781     

E 1940 Suçlunun cübbe giymiş ortağı   782     
V 1940 Hayır örgütü   782     

E 1940 Eski eşle yapılan  zina  suçu   783     

F 1940 
Peynir ekmek gibi yeme  
alışkanlığı   784     

P 1940 Timsahlarda Nişan  töreni   785     
L 1940 Japon malı IBM   786     

B 1940 Telgraf çekerken dikkat   787     

A 1940 
Olmuyor olmuyor  eş eşini 
bulmuyor   787     

İ 1940 Çevrecilikte cesaret   788     

Ç 1940 
Fransız dergisi radikal 
Figaroda Robin Hood   789     



K 1940 İki  fakir   bisikletli çarpıştılar   790     

Ç 1940 
Washington yeryüzünü 
denetleme Enstitüsü   791     

Ç 1940 Begama  2911 sanığıyım   792     

C 1940 Ölen 3 kocadan maaş almak   793     

T 1940 Perulu Abimeal Guzman   794     

E 1940 Yeşilbarış Kıbrıs dergisi   795     

B 1940 
Danıştay 6.D ilk muhteşem 
bozma    796     

B 1940 Mektuplar   796     
M 1940 Kıyı Kenar Çizgisi   797     

J 1940 Dünya Bankası 2 uzmanı geldi   798     

T 1940 Hakim şikayetlerimiz   799     

C 1940 Volkan Alposkaya saldırı mükerrere 800     
S 1940 Stajyerlerim 60   801     

B 1940 
Mümtaz  Soysal AŞIRILIK 
YAPIYOR   802     

Ç 1940 Sülale şemam mükerrere 803     
K 1940 Bertold Brecht   804     
B 1940 ARD  TV   805     
Ç 1940 Suç saatleri   806     
S 1940 Arşivciliğim   807     

B 1940 Antalyada  altın madeni   808     

U 1940 
Tüprag Kütahyaya tur 
çıkarmış   809     

B 1940 Başbakanlıkla yazışmalar   810     
M 1940 Adli Tıp   811     
G 1940 Yerel Gündem   812     

İ 1940 İlk Bozma kararı-Bergama x 813     
Ç 1940 Altın masalı   814     



Y 1940 
Selvi Boylum Al yazmalım 
savunması   816     

F 1940 Oğlak burcum   817     

D 1940 
Bergama  özet İyi metin 
yaratmak   819     

D 1940 Yargı kararı çıkınca çıkış için    820     

Y 1940 İnsan vucudu kaçpara   821     

O 1940 
Bergama can çekişmeye 
başladı   823     

B 1940 Nejat Dinç ABD TEZ mükererer 824     

F 1940 Valilik İnsan Hakları Kurulu   825     
C 1940 Sacit Kayasu Savcı   826     
R 1940 Baz istasyonları   827     

Ç 1940 Baro Staj konferansım   828     

ı 1940 
Maden yasası anayasa 
mahkemesi önünde mükererer 829     

H 1940 Yed-i emin deposu   830     
H 1940 Ege Orman vakfı    831     

H 1940 Ege Palas  oteli YIKIMI    833     
T 1940 Feyzi Hepşenkal   834     

S 1940 
Pantolon çamuru  AİHM 
davası   835     

İ 1940 Adalet Bakanlığı altın   836     

B 1940 Leyleklerin efendisi   836     
G 1940 Cepecevre   837     

M 1940 Tunceliler derneği    838     

Y 1940 Ermenistan Santrali   839     
J 1940 BDDK   844     

E 1940 Başbakanlık davası   846     



B 1940 
Bergama eski eser değil 
raporu   890     

I 1940 Kuş cenneti   891     

B 1940 Çete Hareketi Avukatları   892     

E 1940 Birsel Orman Bakanlığı   893     
I 1940 Senih Özay özel   894     
B 1940 Orson Welles   894     

K 1940 Cumhuriyetçi Avukatlar   895     

M 1940 
Toplantı ve  Gösteri Yürüyüş 
yasası mükererer 896     

M 1940 Jose Bove    897     
D 1940 Miko  Kafe mükererer 899     

A 1940 Aykut Çoban doktora tezi   900     

T 1940 Çağdaş Hukukçular Derneği   901 duzenlenecek    

B 1940 Kalbi sağda olanlar örgütü   902     

O 1940 
Baro Başkanı sigara  
söndürme  mükererer 904     

S 1940 Sigara içilmesin dosyası   905     

K 1940 Urla Taşocağı davası   907     

Z 1940 Doğa ile barış derneği   908     
M 1940 Firma Avukatları   910     

E 1940 Deve sex  hikayesi   911     

A 1940 Duruşma Yönetimi meselesi   912     
H 1940 Yargıç meselesi   913     
A 1940 Birsel  Strasbourg   915     
A 1940 Cargill   916     
D 1940 Rahşan Şahin   920     

Ç 1940 Muhtar fesihler yapıyor   923     



A 1940 
Hablemitin kitabına rektör ne 
dedi mükerrere 930     

B 1940 Altın ilk işaretler   931     

I 1940 Ecevite trilyon tazminat mükererer 932     

  1940 21 Ekim Konferansı/Yeşiller   934     
  1940 AİHM yargıçlar   936     

  1940 Bergama Fotograflar   937     
 

 

  

 
3. 

   Sayın Habip  Kılınç: 

   Konya’nın Karapınar ilçesinde 24 Ekim 1997 tarihinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak 

tasarımlarında hata bulan ve yangına sebebiyet veren  0  403 Mercedes  marka otobüslerin müsadere 

edilmesine ilişkin kararınızı medyadan öğrendim. 

    Bu kararı Türk yargıçlarının cesur, sorunun çözülmesini sağlayan yaratıcı, hukuk/ekonomi 

çelişkisinde hukukun üstünlüğünü sonuna kadar savunan kararlar verebilmeleri açısından öncü ve 

önemli bir karar olarak görüyorum. 

   Kararınızın da  verdiğiniz kararın arkasında olmanızın da yanındayım. 

 

        Saygılarımla. 

                                                                                                                                  Av. Senih Özay 

14.4. 

                     Sayın Senih Özay 
                     Avukat    

                     İzmir 



             Kurulumuza göndermiş olduğunuz  mektubunuzu aldım. Sizin de yakındığınız gibi, yargı ile 

ilgili temel sorunlardan biri de yargının yavaş çalışması ve dava sonucunun geç alınmasıdır. 

              Sayın Cumhurbaşkanının emirleri uyarınca Kurulumuz “Yargı Sisteminin DSüratlendirmesini 

Engelleyen Nedenlerle Buna İlişkin Çözüm Önerileri”ni içeren bir rapor hazırlanmış. Devlet 

Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında 2443 sayılı Yasa’nın 6 ncı maddesi uyarınca 

Cumhurbaşkanının onayını müteakip gereği için 16.09.1999  tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir. 

             Bilgilerinize rica ederim   04.11.2000         

                                                                                                      Fahri ÖZTÜRK 

                                                                                                      Cumhurbaşkanlığı  

                                                                                         Devlet Denetleme Kurulu Başkanı 

 

Sayın Avukat 

Senih ÖZAY 

İZMİR 

 

                İzmir’de adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yeni 

adliye binasına inşaat tamamlanılmadan ve eksikler gözardı  edilerek taşınmanın yarattığı sorunlar bir 

yana  

14.5. 

*Altın davasında  sloganlar oluştu: 

“En büyük asker bizim asker” 

“Siyanürcü şirket defol” 

“Siyanürcü şirket Bergam'atı, Türkiye'yi terket” 

“Eurogold gidecek, bu iş bitecek.” 

“Maden gidecek, huzur gelecek” 



“Siyanürlü altına hayır” 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda siyanürsüz bir hayat, nefes, 

sıhhat gibi.” 

“Eurogold ve Tüprag 'ın dualarını Allah kabul etseydi, gökten yağmur yerine altın yağardı.” 

“Eceli gelen Tüprag Edremit Körfezi'nde altın arar.” 

“Görünen Avrupa kanun, kılavuz istemez.  

“Preıssag yuvarlanmış Tüprag'ı bulmuş.” 

“Tüprag yuvarlanmış Faralyalı’yı bulmuş.” 

“Eurogold yuvarlanmış, Serdaroğlu'nu bulmuş.” 

“Vur, kemikten taşlarla şarap yerine körfezin kanını içenlere vur.” 

“Tüprag çocuğu.” 

“Senin anan Tüprag’ta mı çalıştı?” 

“Siyanür damlaya damlaya çöl olur.” 

“Tüprag mal derdinde Körfez can derdinde.” 

“Yar saçların lüle lüle Eurogold sana güle güle.” 

“Altıncı filoya hayır.” 

“Halkız, haklıyız, kazanacığız.” 

“Hızlı giden atın boku seyrek düşer.” 

“Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş.” 

“Ne istiyoruz(3 sefer) yaşamak(3 sefer).” 

“Vermeyecekler(3sefer) Alacağız(3 sefer) Alkışlar.” 

“Bergama Afrika ol ma ya cak.” 

“Siyanürcü hainler, millet sizden ne bekler.” 



“Halkız haklıyız Kazanacağız.” 

“Susma sustukça sıra sana gelecek.” 

“Asker köylü elele Eurogold sana gülegüle.” 

“Vur Vur İnlesin Eurogold Dinlesin.” 

“Bu Gün Yemek Veriyorlar Yarın Zehir.” 

“Ovamızda Beyaz Altın, Dağlarımızda Yeşil Altın, Kahrolsun Siyanürlü Altın.” 

6.  

*Noyan Özkan , Leyla Gündüz,  Ahmet Kılıç ve Mustafa Düzgün, İzmir Karşıyaka’da istasyon 

yanında otopark inşaat iznine imkan veren işlemleri dava  etmişler, yürütmeyi durdurma ve iptal 

kararları almışlar fakat her seferinde  hem Karşıyaka Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi  işlemi 

aynen yenilemişler ve 7  kez mahkeme  arka arkaya  yürütmeyi durdurma  ve iptal kararı vermek 

durumunda kalmıştır. 

 

Ve bu konuda 80 tane  memur, amir, meclis üyesi, başkan sorumlu olmasına rağmen  kimseyi hala 

yıllardır yargılatamamaktayız. İçişleri Bakanlığı'nca  Sadettin  Tantan  döneminde soruşturmaya   

izinler verilmişse de Danıştay yolu kapamıştır.  Ancak her nasılsa, 2001 Ekim ayında bina 

yıkılmaktadır, ancak hukukun bina yıkışının tadı, bilinci sevinci yaşanmadan...  (Benim bu dosyanın  

başına, ortalarına az ilgimi dosya sahibi Noyan Özkan kızgınlıkla eleştirip durmaktadır. ) 

 

7. 

İki bakana Efes Otelin'de  rüyamda soru  sordum, nutuk attım. Aktarıyorum; 

*Sayın Denizkurdu, Sayın Aktaş  İzmir’den tanıyoruz sizleri... İyi insan  diyorlar size ..  ben de .. 

diyebilirim. Hatta, bu bağımsız bakan  olduğunuz için belki de, iyi  iki Bakan  bunlar da  deniyor,  

sizlere... Ben de diyorum... Fakat  bu bize  yetmez . Neden ? Çünkü  biz sınıf mücadelesinin bile 



önüne geçen devlet ve yurttaş mücadelesini görüyoruz. Sizleri de ne kadar iyi insan olursanız olun  

devletin yüksek memuru , yüksek ajanı olarak görürüz. Yani ne olur kusura bakmayın. Birinize dev 

diğerinize Let derim ben... 

Bunu niye söylüyorum. Bu memleketin sorunlarını, terör, irtica, çeteler sorununu, artık devlet katından 

bakarak  çözmek zordur. Yurttaş katından bakmak gerek... 

İstanbul Fransız Kültür  Merkezi, Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu editörlüğünde ‘’Bağımsız İdari 

Otoriteler  ‘’  adlı kitabını  sizin için aldım, okudum. Deniliyor ki, son en  iyi Anayasaları  İspanya, 

Portekiz sağ taraftan gelerek, Polonya, Romanya, Macaristan sol taraftan gelerek yaptılar. 

yasama, yürütme, yargı üçlemesi artık yetmiyor.  Bunu bulmuşlar. Halkın avukatı, Ombudsman, 

Mediateur  müessesesi ile  ülkedeki olumsuzlukları aşmaya çalışmak4  gerek. ‘’ Devlet Denetleme 

Kurulu  var, RTÜK var, Rekabet Kurulu var, Tüketiciyi Koruma Kurulu var savcılar, müfettişlerimiz 

var. Güvenilsin  ‘’ denmesin, demeyiniz. 

Bizi Çevre Hareketi Avukatları  olarak tanıyorsunuz. Biz şimdi İzmir Barosu bünyesinde çetelere  

karşı müdahale - mücadele  hareketi  kurduk  Ve şimdi talibiz ki  önce her ikinizin bakanlığındaki 

evrakları,  tümünü  "devletin yüksek menfaatleri “diye tutturmadan bizim incelememize sunar mısınız 

? "Yoksa  MGK, veya batı çalışma grubu kızar, biz istesek de   veremeyiz" mi dersiniz ? Zaten sizin 

yeni  çıkardığınız 1.10.1998 günlü yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinin 21. 

maddesinde  bile  dosya içeriğinin incelenmesini savcı iznine bağlamışsınız. Rüya görmeyiniz mi 

dersiniz.? 

Şu memleket, başka memleketler hep  eleştiri ile ilerler. Aksi halde çökerler. Tekelleşmeyi, siyasi 

otorite ile ekonomik otorite arasındaki bağı ve orduyu eleştirmemize izin verin . 

Bakın bunu aşamadıktan sonra Apo yakalansa da  Bay Bankacı Mütehhit Yiğit cezaevine girse de, 

şahsını, yaşını  cezaevi yerine hastanede  hükümlülüğün çekilmesini  bilmem ama  3 katlı binayı 

hukuka aykırı şekilde 21 kata çıkarmaktan  ötürü cezaevini boylayan şehrimizin  ünlü bir işadamı, 

yakında belki  ihaleye fesattan, Bayındır İnşaat'tan Bay Çörtük veya  başka  yeğenler, 

kayınbiraderlerin, Kasım Gençyılmazlar'ın, Veli Sözdinler’lerin  kısmen  zarar görmesi  gözlense bile, 

AİHM’ye 7 milyar dolar tazminat vermezlilik konuları bile  aysbergi çözdürmez bize ‘’  diye 

düşünüyorum. 



Ne diyorsunuz? 

Sonra bakınız sayın Aktaş, 40 yıllık valilikten geldiği için siyasal mafyayı Denizkurdunun tabiriyle 

ıskalayabildi .. Denizkurdu  daha genç ve avukat. O yüzden daha dinamik gözüküyor. Ama yine de 

çözüm başka yerde. 

 

Sayın Valim, ( Bakanım  sözcüğü  yerine Valim  sözcüğü kullandım diye sağ masadan   fena laf 

yedim.) siz İzmir Valisi iken 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası'na göre tüm yasal gereklerini yerine 

getirerek, tıpkı cami yaptırma derneği üyelerinin elde makbuz para toplamaları  gibi... başvurdum size. 

Olur verdiniz. Dosyam Ankara’ya İçişleri Bakanlığına gider. Siz de İçişleri Bakanlığı'na gidersiniz. Bu 

sefer o olur işlemi  olmaz kararına dönüştü. Geldi. Şimdi mahkemeye başvurdum. Ama sizden bir  

genel açıklama bekleyebilir miyim ? 

(Yan masalardan konuşmamızdan  hoşlanmama nidaları gelmiştir.) 

Son olarak bir sözüm var. Sayın Denizkurdu dedi ki,  “Ben size ateş etsem, yaralasam,  hakaret etsem. 

Bana bir şey olmaz. Dokunulmazlığım var.....” 

Ben kendisine, ‘’ Aman Bakanım, ateş edin saldırın, edin ama,  ihaleye fesat örgütüne katılmayın.’’  

derim. Çünkü Devlet Güvenlik Mahkemesi  TCK  md.312 suç örgütünden bahisle   dokunulmazlık 

dinlemez,  alır. Biz de kötüleri DGM’nin önüne atmak için düşünür dururuz. Bu mahkemeler 

olağanüstü mahkemedir,  kaldırılası mahkemedir,  içinde bir subay üye var diye AİHM'nin de kararı 

var. Ama  bir tek onlar kötüleri alabiliyor... Ne yapmalıyızı tartışıyoruz. 

[Dedim dedim ama homurtu nedense beni rahatsız etti Ve  ‘’salonun duruşu hoş değil ‘’ dedim. Ve 

Hasan Denizkurdu da  fırsatı kaçırmadı. Soruyu anlamadım dedi. Yukarıda epey soru yok mu  sizce?] 

 

8. 

‘’Metin Hepsavaşçı’nın kızının İzmir  Karşıyaka  Düğün Salonun'daki düğününe biraz geç kalmıştım. 

İmzalar atılmış arka  salonda gelinin üzerine gelinin annesinin  demir para atması  zamanı- sırası 

gelmişti. Şehriban Hanım  beni görünce onurlandırma  duygusu ile  demir parayı  avuçla bana doğru 

attı. Ve bir demir para gözüme , gözbebeğime geldi. Gözkapağımı kapatamamıştım. Benim gibi bir 



adam. Gözüm gitti .Taksiye bindim. Göz doktoru Ahmet Memiş arkadaşıma   geldim. Muayeneler, 

tedaviler zor yırttım. Gerçi hala bir problem var. Ama gelinin şans parası  beni kör avukat yapayazdı. 

Gelinle damatsa geçinemediler.( Tarih, 22.12.1995) 

9. 

*Bir yeri net tarif etmem, edemem.  Ya da ‘’  X  Oteline gidersen oralarda sorarsın  ‘’ derim. Stajyer 

Avukat Tayyar Ünsal akrabam, 3 saat tarif ettiğim hedefi aradığını anlatmıştı.  O mu, ben mi ? 

10. 

*Eskişehir  Bankası'na 1985 yılında avukat olurken üst düzey  yöneticilerine, ‘’ Bir yabancı banka olsa 

neyse ama, Çetin Altan'ın arkadaşı, yok efendim /Adalet Ağaoğlu’ndan aktarma/, Paris’te öğrenimli, 

biraz da solcu Zeytinoğlu ailesinden bahisle,  milli burjuvaziye ait  denen bankanızı bir Amerikan 

Bankası  yerine  bir militan aptalca   bombalasa bile o çocuğun avukatı olma ihtimalim büyüktür’’ 

demişim. İzmir’ de, Deniz Restaurant’ta. O sırada, konuşma sırasında,  İzmir Kordonu ve güneş batışı 

harika idi. 

 

11.. 

*Boğaz köprüsüne giden, köprüye kendilerini bağlayan Bergamalı çoğunluğu kadın köylülerin 

gidişine  Oktay Konyar'ın, İbrahim Toktamış ve benim ve muhtarların bulunduğu kelleci Cemalin  

lokantasında  tavsiye kararı  verilmiştir. Orijinal öneri, İbrahim Toktamış’tan gelmiştir. 

 

12. 

*Başbakan aleyhine  açtığım bir davanın dilekçesini   havale  ettirmeye götüren bir  yardımcım, 

nöbetçi yargıcın ayaklarını masaya dayalı iken odaya girdiğini,  yargıcın pek istifini bozmadığını, 



dilekçeye çok yaklaştığında Başbakanın davalı olarak adını görünce toparlandığını, ayaklarını hoş 

biçimde  aceleyle  indirdiğini söylediğinde çok gülmüştüm. 

 

13. 

*Kardeşim Mahmut’u köyde futbol oynarken düşüp bacağına teller girdiğinde eve getirmişlerdi. 

Ayağında babamın ya da benim olsa gerek 3-4 numara büyük ayakkabıyı görünce acısına rağmen 

babam,  ben, o  gülmeye başlamıştık. Ne olmuş yani mi ? Kardeşim. 

 

14. 

*Bilim insanlarının bir kısmına hıncım şuradan gelmektedir: Bir yüksek devlet görevlisinden ya da 

büyük bir işadamından telefon geldiğinde koşarak laboratuara kapanan ve  devlet menfaati ya da icat, 

kazanç hırsı  denerek insanı doğayı yok edici buluş,  bomba böcek  imal peşinde koşmalara    fren 

yapmamaları ‘’ üzerinedir. ( Bir TV konuşmamızdan alınmıştır.) 

 

15. 

*1973 yılında ben yeni avukatım, bir iki haftalık... Ulaştırma Bakanı'nın adını şimdi unuttum. Büroma  

Ankara Kızılay' da telefon bağlatabilmek derdim...  Bu iş çok zor, ölüm ..  Bakana  özel bir mektup 

yazmıştım... Ve  ‘’ Sayın Bakan, avukatsınız belki. Ben  gencim. Avukat olarak telefonsuzluğu 

düşünebiliyor musunuz? Siz emir verip bağlatabilirsiniz.’’  diye yazmışım. Kişiye özel yollamışım. 3 

gün sonra benim  özel mektubum ellerinde, altında bakanın “Bağlansın” notu ... Teknik memurlar  

büroma geldiler ve bağladılar. Bu hep böyle  olmaz. Bazen olur. Ey yeni genç avukatlar...( Sinek , 

bataklık, kurutmak üzerine diyeceklerinizi  de bilmiyor değiliz.) 

 

16. 



*Kardak krizi 

2.2.1996 günü Bodrum yakınlarındaki Kardak Adası’nda Figen Akad isimli bir Türk ticaret gemisinin 

kayalıklara çarpması, Yunanistan’ın iddialı ilgisi ve Hürriyet gazetesinin adaya bayrak asması sonrası 

iki ülke arasındaki gerginliğin savaşa yol açmaması için   Noyan Özkan ve  arkadaşları  küçük bir 

kayıkla Bodrum’dan Kardak Adasına doğru açılıp ‘’Foklara aittir. Silah girmesin ‘’pankartı 

açtıklarından bahisle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri  Yasası'na muhalefetten yargılanmaya başlarlar. 

Bir yandan Monakus Monakus adı verilen korunası foka kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, bir yandan 

savaşa karşı oluş ile gerçekleştirdikleri eylemde avukatları olarak, Anayasadaki hakkı,   düzenleyici 

yönetici olmayışlarını,  eylemi durdurmak isteyen bir  emre riayetsizlik bulunmadığını, Greenpeace  

mensuplarının Ankara,   İstanbul,  Milas civarındaki benzer eylemlerinde elde edilen beraat kararları 

sunularak yapılan savunmada beraat kararı almıştık. Ben bu sırada Türk Yunan ilişkilerinin 

iyileştirilmesi kapsamında, Süleyman Gençel, Ferai Tınç, Cem Ulutaş, Zeynep Göğüş ve  bazı  

dostlarla gittiğimiz Sakız Adasındaki konferansta ‘’ İlk kez Yunan  topraklarındayım. Yunanlılarla 

tanışıyorum. Gençken de öğrenciyken de bir Yunanlı sevgilim olmadı. Bundan sonra oğlum ve 

kızımın Yunanlı  sevgilisi  olur mu bilmem ama  bütün bu işlere ABD ve Türk ve Yunan genel 

kurmayları çok karışmaktadır. Yalnız   Yunanlı dostlara bir laf atmam lazım.  Kardak krizi sırasında 

bizde bir grup  Türk  kayık kiralayarak  adaya doğru gitmiştir. Bu grup Bodrum mahkemelerinde 

yargılanmıştır. Sizde de bir Yunanlı grup Yunanlı kayıkçıdan kayık kiralayamamış mıdır? Onu 

yargılayacak Yunan mahkemesi çıkmamış mıdır? Onları savunmak durumunda kalan Avukatınız yok 

mudur? Ama tabii inanıyorum bu sefer belki yok ama, gelecek sefere olacak  değil mi? ‘’ demişim. 

 

17.  

*Sevdiğim  müzik parçaları ( Ben kimim yahu? Hani  Rumeli şarkıları  gibi mi düşünüyorum?) 

Carmina Burana, Dönülmez Akşamın Ufkundayım, Kalinka, Ben Bir Küçük Cezveyim, Balalayka, Ne 

Olursun Güzelim, Sevsen Beni- Nereye payidar-Leylim Ley-Şeyh Şamil-Gönül-Sirtaki-Çile Bülbülüm 

çile-harmandalı-elveda-yalan dünya her şey bomboş-sigaramda duman duman- gelemem  meleğim-



rüzgar kırdı dalımı ellerin günahı ne- keklik bizden uzaklaştı öter bülbül ile-akşam oldu- yorgun 

rüzgar mor menekşe-uyan Mamoş-geceler ayaz-bülbül aşıkmış güle-kalbimin nazlı goncası-yalancı 

gözlere kapıldım-yıldızlı semalarda haşmet ne güzel şey-aşka düştüm yeniden sensin beni kül eden-

gözlerimi gözlerinden alma sakın ne olur -her gelen ağladı Ankara kızlarına-burası yemendir- Gül’ ün 

minesi  solmuş- Gökyüzünde duman duman bulutsun- Aşk hikayesi- Lili marlen- lapa ramma- burası 

Huş’tur yolu yokuştur- ham meyvayı kopardılar dalından- deli dolu sevgilim- bu ne sevgi ah- 2 gözüm 

çeşme-ayar ayar- can verende gel- gurbet yol vermiyor geçem-Gündüzüm seninle gecem seninle-

vazgeçtim gözlerinden-ela gözlüm ben bu elden gidersem-seni sevmediğim yalan-eller gibi davranıp 

görmemezlikten  gelme- günah kimin suç kimin - Unut, sevme beni - araz üste buz üste- Bir sevda 

geldi başıma -  gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri. 

Herkesin  kardeşi, müzik parçaları ayrı herhalde  canım. 

 

18. 

Petra Holzer  Avusturyalı bir  iletişim uzmanı Bergama’daki direniş hareketini inceledi. Ve bir makale 

yazdı. Sanırım, geliştiriyor ve tez  yapıyor. Ed Herman ve  Noam Chomsky’den esinlenerek medyanın 

toplumsal iletişim araçlarında yansızlık, filtre, sansürleme konusunda medya’nın Patronu olgusunu, 

reklam olgusunu, Bergama ölçeğinde tipik  olanı biteni araştırınca, yükselen haber nitelikli olunca, 

ancak medyanın ilgisini içeriksiz de olsa  çekebildiğini  saptadı. Öte yandan  medyanın  lokal 

muhalefeti vermekle yetinip eylemci demokrasi hareketini, yönünü vermemeyi, hele küresel yanını hiç 

vermemeyi  tercih ettiklerini saptadı. Eylemlerin medyatikliği ( boğaz köprüsü eylemi, çıplak eylem 

gibi)) kapsamında yer veriş, verebiliş  saptadı. 

 

Tabii bütün bunlar  Bergamalıların  siyasi olarak,   eylemsel olarak doğru yollarda yürüdüklerini 

kanıtlar. Çünkü Petra bilmiyor  ama İzmir’deki  İletişim Fakültesi  bile   bir araştırmasında en fazla 

medyada yer alan hareket olarak ama kızgınlıkla    hem saptama hem yorum yaptı. 



Zaten Türkiye’nin  tüm medya genel müdürleri de  benim de bulunduğum bir ortamda, Orman 

Mühendisleri Odasının   örgütlemesi ile  Bolu da bu konuyu tartıştılar. Ve   muhabirlerin sevimli içten 

gayretlerini, patronların kesin sansür güçlerini,  orta şef müdürlerin arada kalışlarını   ortaya 

koymuşlardı. Petra'ya göre, sivil toplum kuruluşlarının da bu direnişe katkıları tek boyutlu olmuştur. 

Bence de... Sular, seller gibi katkıyı büyütebilecekken. Toplumun aydınlarının da üzerine düşeni 

yapmadıklarını,  mesela Çetin Altan'ın hiç, İlhan Selçuk’un bir kere o da Cumhuriyet Gazetesi'nin 

firmadan  reklam alışına  karşı tepkiyi karşılarken yazışlarının altını çizmekle yetinirim. Petra ile  Köln  

belgesel  Film Festivali’nde yan yana, uçakta, panelde zevkle yer aldım. 

 

19. 

a.Bir  mektup   aldım. 

Sayın Senih Özay. 

Yayımlamak üzere olduğunuz kitabınızı, evlerinde hala buzdolabı olmayan ılık rakının yanına 

yumurta kavurarak meze yapıp size ikram eden stajer avukatlardan Fatih Ergün ve Erhan Özlü’nün 

redakte çalışmaları sırasında okuma fırsatı buldum. Ancak kitabınızda sıkıyönetim mahkemeleri 

mübaşirlerinden duyduğum ve ayrıca benim bildiğim bir kaç olaya hiç değinmemişsiniz. Biz istiyoruz 

ki Senih Özay bazı şeyleri saklamasın.  

Biz sizi sıkıyönetim mahkemelerinde saatlerce  süren duruşmalarda cep kanyağı içmenizle, yine bir 

gün duruşmaya gittiğinizde, duruşmaya gireceğiniz mahkemenin hakiminin izinli olması sebebiyle 

başka mahkemenin hakiminin kendi dosyalarını bitirip sizin dosyanızı alması için saat dörde  kadar 

beklediğiniz, hakimin yirmi kadar duruşma yaptıktan sonra sizi çağırdığında hakime: "şimdiye kadar 

yirmiden fazla duruşma yaptınız, çok yoruldunuz tahliye talebinde bulunacaktım ancak  bu kafayla 

tahliye talebim hakkında sağlıklı  bir karar vermeyeceğinize inanıyorum, bu nedenle duruşmanın başka 

bir gün yapılmasını istiyorum" demeniz üzerine hakimin; “Yaz kızım Av Senih Özay her ne kadar 

yirmiden fazla duruşma yönetmem sebebiyle sağlıklı karar vermeyeceğimi iddia etse de, Türk 

hakimleri yorulmaz bu nedenle duruşmanın yapılmasına karar verildi” diyerek duruşma yaptığını, bir 



kaç gün sonra ise gazetelerde "Hakim tıs dedi"  başlığıyla yayınlanan haberde size "Türk hakimleri 

yorulmaz" diyen hakimin kalp yetmezliğinden rahatsızlandığı haberi çıkması gibi olaylarla tanıdık. 

Ayrıca duruşmalara iki ayrı dilekçe ile girip duruşmanın seyrine göre sağ veya sol cebinizdeki 

dilekçeyi çıkardığınız konusuna ise hiç girmeyeceğim.  

Saygılarımla. 

Av. Mustafa İŞERİ 

Eki :1 adet cep kanyağı. 

 

b.Bir mektup daha... 

Sayın Senih Özay, 

 Maksim Gorki ve  arkadaşlarının oluşturdukları Edebiyat Kulübünde duvara asılı iki dövizleri vardı. 

1. Yazmak zordur. 

2.Her horoz kendi çöplüğünde öter.  

Kitabınız, kendi ideolojik  alanınızın borusunu öttürdüğü için,onun kabaca felsefi içeriği  hakkında bir 

şey demem. Birinci  döviz için söyleyeceklerim  var   .              

Bağ  Kur’dan emekli esnaf, nalburiyeci  mahalle muhtarlarının, el yazısı ile yazdıkları ikametgah 

ilmühaberlerinin dahi bir edebi değeri vardır. Bozuk Ali Okulu Türkçeleriyle, özel isimlerin ortasına 

yazdıkları büyük harflerle ve örneğin bir adamın mesleğini  diye yazmalarıyla, bu muhtarcıklar kendi 

işlerini yaparken edebi felaket yaratmazlar, hatta hiçbir  edebiyat eleştirmeni onlara bulaşmaz ama bu 

muhtarlardan biri kitap yazmaya kalktığında ya da onun yapıp etmeleri bir kitaba konu olduğunda, 

edebiyat o pek çok yüzyılın tarihini değiştirmiş sihirli,tutkulu,güçlü,cenneti ve cehennemi aynı anda 

aynı deliğe sokabilen şey, bütün hışmıyla işin içine girer.       

Sevgili,  sevimli muhtarımız için artık yazmak zordur ..    

Kitabınızın, düzeltimle görevlendiğim birinci bölümünde, üç yerde birbirinin aynı pişkinlikle   eğer 

ben yazar olsaydım, kızın tenini, tüylerini; köylerdeki cenaze törenlerini; şu yolun, okulun civarını 

betimlerdim vs...diyorsunuz. Evvela, bir anı kitabı yazmak ve onu küçültüp muska yapıp boynunuza   

asmamak, hayata sunmakla yazarsınız. Saniyen, edebi sözün hayata değdiği yerde butlan yoktur. O 

söz doğmamış, yok sayılamaz. Bir kızdan, yerden, olaydan söz açıp, bu sözün edebi evrelerini bir 



yazar  şartına bağlayamazsınız. Ya  o  kızdan, yerden,  olaydan söz edersiniz. Anılarınızı ya siz 

yazarsınız ya da bir  yazar   yazar. Davasını kendi takip etmeye karar vermiş uyanığın, zora 

düştüğünde  avukat olsaydım, fena yapardım  saflığıdır bu. Salisen,bu  kitabın yazarı olarak diğer 

edebiyatçılara veya onların bir kısmına  edebi cehaletin" için sizden çekiniyorum, olası bıyık altı  

gülümsemelerinizden korkuyorum...  diyeceksiniz yahut dikkatlice ayırdığınız bir kısmına  

küfredeceksiniz,bunu açıkça ve özenle yapmalısınız. Ağzınızda geveleyip durduğunuz edebiyatın tam 

olarak kendi tarihi, Anadolu yarımadasındaki yaklaşık yirmi Olympos dağını yıkabilir başınıza, bir 

yapan olursa.     Kendinizi, sizi hiç tanımayan bir okur yerine koyabilirseniz, kitabınızda 

isimler,yerler,olaylar,tarihler hususlarında mevcut diyalektik hataları, belirsizlikleri giderebilirsiniz. 

Böyle bir okur ilginizi çekmiyorsa, net olarak okurunuzu belirleyin. Kitapta   dalgaya düşmüşlük hali 

var. Yazarın bir üçüncü şahıs bakışıyla incelenmesine gerek var. O, bu edebi durumla ilgiliyse. 

Kitaptaki düşünceler, aforizmalar, anılar,  anıların sıralanışı, geçişler hakkındaki bütünlük için yazar, 

böyle karar vermişse  olabilir   derim. Ancak,   tanıdığım   yazar bundan emin değilse, bütünleme 

çalışması tavsiye ederim. Tahammül dileği ve içten saygılarımla ..  

Avukat Orhan Çetinbilek  

 

 

c.Bazıları kendi içindeki  

 

 

20. 
 “Gazetedeki  yazısına kızmışım; Ve, 

 

Metin Hoca, 

 

Mesut Yılmaz cebine Bakan istifa mektuplarını alıp kongre yapıyor diye, partilerde parti değil takım  

 

diye yazıp ağlarsın,  hem de kendi yörelerinde (Senin ve eşinin ve çocuklarının bulunduğu yörede  

 

değil) bilim  adamlarının risk var dediği, mahkeme kararlarının bu işletme burada açılamamalıdır  

 

dediği faaliyete  karşı  Anayasa'nın 17. maddesindeki yaşama hakkı, Anayasa'nın 56. maddesindeki  

 

sağlıklı çevre  hakkını   savunan, direnen, mahkeme kararı elde eden, sivil itaatsizlik yapan, hepinizi  

 

dürten, uyandıran, bütün  dünyanın dikkatini çeken  soluklu Bergama halkına iri yarı, traşsız, göbekli,  

 

üstü çıplak, pijamalı, köy ekmeğine benzeyen delikli   çoraplı diyerek, sataşırsın..  

 

Neden?  



 

Bilemem. Kimbilir....  

 

Aydın Doğanlar ve Bilginler öyle istiyor diye, onlardan maaş alıyorsunuz diye mi ? Kimbilir...  

 

Ama biz delikli çoraba benzeyen köy ekmeği alıyoruz. avukatlık ücreti olarak,  dolara benzemiyor...    

 

Çok tatlı...  

 

Yapmayın üstad, bir inceleyin o pijamalıların 10 yıldır memlekette estirdiği ( sana göre terör galiba )  

 

rüzgarı... Dikkat ederseniz göreceksiniz ki size değilse bile eşinize ve çocuklarınıza yarayacak..  

 

O köylülerin kaşkolsuz Avukatı ''  

 
Senih Özay 

 

 

21.  

Katkı koyduğumuz bir karar defteri bence önemli... 

Yönetim Kurulumuz  .... günlü toplantısında aşağıdaki konuyu  tartışmış  ve kamuoyuna  açılma kararı   

almıştır. 

  

Öncelikle, OECD üyesi 29 ülkenin  az gelişmiş ülkelerdeki yatırımlarının aksamaması, 

 

paralarının   kaybolmaması,  bu küçük ülkelerin yargıçlarının  muhtemel engelleyici kararlarının  

 

ortaya çıkmaması için büyük bir  Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) çoktaraflı yatırım anlaşması  

 

(ÇTYA)  Mai anlaşmaları yapma girişimini  bilerek, hatırlayarak, 

 

bu anlaşmanın Dünya Bankası ve IMF diye 2 silahı bulunduğunu bilerek, 

 

Bu bağlamda; 

 

           Türkiye'de, İzmir ili Bergama ilçesi Çamköy-Narlıca- Ovacık  köyleri civarında, T.C.  

 

Çevre Bakanlığı'ndan alınan 18.10.1994   tarihli Bergama'da  siyanür liçi yöntemi ile altın  

 

eldesinin bilimsel tereddüte ve  halkın istemeyişine rağmen izin verilmesi üzerine ; 

 

 

''''Anayasanın 17. maddesinde yer alan yaşama hakkına, 56. maddesinde yer alan  sağlıklı ve  

 

dengeli  bir çevrede yaşam hakkına ters projedir. İPTAL   ediyorum ''' diyen  Danıştay kararını  

 

hatırlayarak, 

 

Yöremizde, meğer 1977 yılından beri gizlice haberimiz olmadan,  RIO TİNTO,   COMİNCO,   

 

AMDC, AMDL ( Anadolu Mineralleri geliştirme Şirketi ) gibi  yabancı ve yerli  



 

şirketlerin Tunceli, Çukurdere,  Üçkapılı, Kabataş, Yahyalı, Kopdağ,Mamlis, Sin meterisler,   

 

Sıncık, Ağtdaş, Ezan , Coşan  yörelerinde  siyanürlü   2.33 g/ton altın, 7.4 g/ton  gümüş   

 

şeklinde      ruhsat ve izin   çalışmalarını firmaların kendi  İngilizce  belgelerinden  duyduk. Ki; 

 

Bergama  deneyiminden hareketle,  bir felaket  olasılığını düşünerek yöre halkını bilgilendirme,  

 

Anayasal yaşama  hakkını, sağlıklı  çevrede yaşama  hakkını,  anayasal hak arama   

 

özgürlüğünü, Aarus    sözleşmesini, anayasal görüş ve  düşüncelerimizi yayma  hakkımızı, 

 

derneğimizin amacı  doğrultusunda bilimsel  çalışmalar yapmayı,  destek vermeyi,  bilirkişi  

 

incelemesi, tesbitler yaptırmayı  avukat tutmayı karar  altına almışızdır. 

 

Bunun Türkiye ve Dünya kamuoyu tarafından bilinmesini ve  bu  yolda    bize destek  

 

verilmesini savunuyoruz.  Saygılarımızla  ‘’ 

 

S.Ö. 

 

22. 

 
a.Bir anı  çalışmamız ; 

 

Dostlar, 

 

Ek gibi 

 

İzmir Barosu Başkanlık seçimi ile ilgi çalışmalar sürüyor; 

 

Av. Noyan Özkan ve Av. Bahattin Acar yarışıyorlar 

 

Ben daha önce de açıkladığım üzere; 

 

Daha değişim (geriye doğru falan değil)  

 

daha hız... 

 

İnsana ve doğaya daha dönüklük... 

 

Sol hukuk duruşu,  

 

Meslek sorunları ve ülke sorunlarında tam hakimiyet.  

 

Ve hakkını veriş... 

 

Yoğunluk... Üzere Av. Noyan Özkan ‘ı destekliyorum. İyi olacak 

 

İnanın. 

 



Av. S.Ö. 

 

b.Avukat Noyan   Özkan – tanıyorsunuz – İzmir barosuna başkan adayıdır. 

 

Dünya’nın, Türkiye’nin, İzmir’in bulunduğu bu koşullarda onun adaylığını ben destekliyorum. 

 

Çünkü ;  

 

O hızlıdır. ( Tökezlemez, tökezlemez.) 

 

Çok çalışkandır. (merak etmeyin baygın düşmez.) 

 

O çok yurttaşa- doğaya yüzü  dönük adamdır, Avukattır.(Çok gözledim. Kefilim.) 

 

O çok hukuk  duruşu olan adamdır. 

 

O çok hoş sol duruşu olan kişidir. Hem de dünyanın değişmesi yolunda sözler savurmakla yetinen  

 

değil, dünyayı değiştirmeye  kalkışan,  didişen adamdır. 

 

O ‘’ Avukatlığın meslek sorunları mı yoksa Ülke  sorunları mı ‘’  konusunda sıkışmayan  ‘’  her ikisi  

 

de ‘’ deyip hakkını veren, verebilecek olandır. 

 

O,  en çok Süleyman Demirel’in tanıdığı, en çok General Veli Küçük’ ün tanıdığı, en çok Mehmet  

 

Ağar'ın tanıdığı,  Avukattır. 

 

O Barolar Birliği'ni, Uluslar arası baroları, Ankara, İstanbul tüm baroları, üniversiteleri, insanlarımızı  

 

daha çok etkileyecektir. 

 

(Tabii ki  Baro yönetim kurulu  arkadaşları ile birlikte...) 

 

Dememin özü şudur ; 

 

Onu avukat olalım - olmayalım desteklemeliyiz. Bir yolunu  bulmalıyız. 

 

Ben de bu yolda bir hakkımı kullanıyorum. 

 

Sevgiler. 

 

Avukat S.Ö.  

 

23. 
 

Muhtar olmadığım halde muhtarmışım gibi hallerim de oldu. Bakınız; 



Bergama Köylüleri Çamköy  Meydanında, siyanürlü altın dosyasında bir kitabe yarattılar. Bu kitabeyi 

, tüm fikir, teknik, para pul yönlerinden  yaratan Mansur Balcı idi. 

‘’Çamköy Muhtarlığı karar defterine bu metni onunla  beraber  yazdık ;  

17 KÖY KİTABESİ 

“Üzerinde durduğunuz bu topraklar, Pınarköy, Kurfallı, Bozköy, Sarıdere, Eğrigöl, Ovacık, 

Çaltıbahçe, Narlıca, Çamköy, Tepeköy, Yalnızev, Küçükkaya, Süleymanlı ve Aşağıkırıklar 

köylülerine aittir. 

Bu topraklar yediverendir. Ovasında kar gibi pamuk, altın gibi buğday, kehribar gibi tütün,dağlarında 

vakur çam ve meşeler, derelerinde serin çınar gölgeleri uzanır. Eteklerindeki zeytin ağaçları tarihle 

yaşıttır. Narına, üzümüne doyamazsınız; tatmadan dönmeyeniz.  



Yere vursan gürül gürül su çıkar. Şifalıdır, aklı düzeltir, bedene sağlık verir. Topuğunu biraz daha sert 

vurursan  

 

yeryüzüne türlü maden saçılır. Zenginliktir. Kleopatra’nın güzelliğinde buraların çamuru var.  

 

Pergamon kağıdı buralıdır; kralları dolaştı, antlaşmaları mühürledi, sevgi  sözleri taşıdı ve gümüş  

 

sandıklarda saklandı. Onların kütüphanesini İskenderiyeliler yüzyıllarca okudu, heykeltraşlarını,  

 

heykellerini, tiyatroları. 

 

Burada yaşayanlar dürüst, çalışkan insanlardır, başka topraklarda gözleri yoktur. Konukseverdirler.  

 

Konuklarında din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet ayrımı yapmazlar. Dostlarını da düşmanlarını da  

 

unutmazlar. Barışseverdirler. Aç gözlü Avrupalıların, Amerika yerlilerine altın için neler yaptıklarını  

 

yeni duydular. Şimdi onlar, her akşam topraklarıyla, hayvanlarıyla, ağaçlarıyla ve birbirleriyle  

 

vedalaşarak yatıyorlar ama uyuyamıyorlar. Hayata karşı altın diyen aç gözlü Avrupalıları sevmiyor,  

 

onları konuk saymıyor ama diğer Batılıları hemşehri sayıyorlar. Altını biliyorlardı ama siyanürü yeni  

 

öğrendiler; özenle taşıdıkları altınlarını, siyanürü öğrenince yere attılar. Onlar buğdayın, ayçiçeğinin,  

 

tütünün sarı altın; pamuğun beyaz altın, zeytinin siyah altın olduğunu biliyorlar.  Onlar, buralardan  

 

gidip kaybolmak ya da burada kalıp ölmek istemiyorlar. Onlar bu sıralar hayli öfkeli. Siyasi umut  

 

tacirlerinin ilgisizliğine kızgın. Karagün dostlarının duyarsızlığına kırgın. Onlar bu sıralar hassaslar.  

 

Bir bakışta dostu düşmanı ayırıyorlar. Dost olarak geldinse onlarla tanış, onları dinle, onlarla uzun  

 

uzun konuş. Dost değilsen hemen buradan uzaklaş. Bu insanlar hayatı ve hayatları olan doğayı çok  

 

seviyorlar. Onlar bilirler ki; ölüler altın takmaz. Biz bu insanları böyle gördük; böyle tanıdık; böyle  

 

anladık ve böyle yazdık... 



 

18 Mayıs 1997, Bergama” 

  

( Bu kitabımın çevre düzenlemesini, nice başkan, nice uzman söz verdiyse de yapmadılar.)         

                 

25.Havran Küçükdere’de Zıraat 

Profesörleri 

25.02.1993 günü Melih Beyle Havran Belediye Başkanı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 

Bölümü Başkanlığına başvurarak, yörede Küçükdere altın madeni projesi üzerine bilirkişi raporu 

isterler.   

SONUÇ  : Bölge  tarımı , turizmi, doğal  çevre  düzeni, ekonomik  veriler, Türkiye’de  çevrenin  

tahribi, altın  çıkarmanın  gerek  olup olmadığının gerçekçi  bir biçimde  düşünülmesi ve  ekonomik  

verimliliği  bile  tartışılabilir  böyle  projelerden  vazgeçilmesi gerektiği  kanaatindeyiz.  5.4.1993  

Raporu  düzenleyenler :Prof. Dr. Kadir MENDİLCİOĞLU  

E.Ü. Ziraat  Fakültesi  Bahçe  Bitkileri  Bölümü Öğretim  Üyesi   

Prof.  Dr.  Hüseyin  HAKERLER  

E.Ü. Ziraat  Fakültesi  Toprak  Bölümü  Öğretim  Üyesi  

Prof.  Dr. Ersin  ONOĞUR  

E.Ü.  Ziraat  Fakültesi Bitki  Koruma  Bölümü  Öğretim  Üyesi  

Prof. Dr. Hüseyin  TUNCAY  

E.Ü. Ziraat  Fakültesi  Bahçe  Bitkileri Bölümü  Öğretim  Üyesi  

Prof. Dr. Nural  KARAKIR  

E.Ü.  Ziraat  Fakültesi  Bahçe  Bitkileri  Bölümü   Öğretim  Üyesi  



26.İlk kez dedektiflik firmam... 

06.03.1993  Burhaniye’de Tekin Altın ilk bildiriyi  bu arada  ablası ile örgütlemiş. 

Bu bildiri yağmur gibi, sel gibi her tarafta dağıtılıyor, asılıyor. Ve böylece “siyanüre karşı panzehir”  

grubu oluşturan, kendilerine de  Güzel Edremit Körfezinin Bekçileri adını veren Edremit Körfezi 

halkı, körfezleri kadar güzel, sevimli, esprili, demokratik, zeki savaşlarını başlatmışlar. 

Bu arada arkadaşımın kız kardeşi aracılığı ile -bir  Avrupalı  Dedektiflik firması aracılığı ile- belki de 

Türkiye’de ilk defa,  altın arayan firma olan Tüprag firması hakkında bilgi edinilmiş.  Tüprag 

firmasının büyük Preussage firmasının kızı olduğu ortaya çıkarılmış. Sermayesi de 68.350.000.-TL 

olarak bulunmuş. Kuruluş tarihi 1.8.1986 tarihi bildirildi ama, ticaret sicillerinden buluncaya kadar 

benim göbeğim çatladı. % 50  diğer ortak için Batı Almanya Karbonik Asit Sanayi  deniyor ve fakat 

şirket şekli bilinmiyor deniliyor. Daha  sonra biz araştırdıkça,  bastırdıkça,  Alman firmalar  bu 

şirketten  -şirket   değiştire değiştire- kaçtılar. Daha   doğrusu fotoğraf değiştirdiler. Sefa  Taşkın bu 

firma  geçişlerini benden daha iyi  öğrendi. 

27.ÇHA Kuruluşu- 

Biz bu arada İzmir Barosu Çevre Komisyonu üyeleriyiz. Bir yüzümüz de İzmir Çevre Hareketi 

Avukatları adını almış. Geçimini avukatlık mesleğinden sağlayan, yaşadığı  

kent;ülke ve  çevre sorunlarına duyarlı yurttaşlardan oluşan bir sivil insiyatif grubuyuz. Ayrıca 

özelliğimiz çevre sorunları ile ilgilenirken hukukçu kimliğini öne çıkarmamızdır. Bir olayı gündeme 

almak için oybirliği zorunluluğu vardır. Veto usulü uygularız. Tüm hukuksal çalışmalar gönüllülük 

esasına göre yürütülmektedir. Çalışma ve  dava giderleri hiç bir kişi ve kuruluştan yardım almadan, 

avukatların kendi “kişisel katkıları” ile karşılanır. (Kazanılan davalardan, örneğin Yüksel Çakmur’un  

şahsından, grup üyelerine “Karafatmalar, yarasalar, hamam böcekleri” dedi diye, bir keresinde tahsil 

edilen 300.000.000.-TL civarındaki para da tamamen bu yolda  harcanmıştır.)  

28.Yeşiller Partisi Kuruluşu-1987 



 "Avrupada Türkiyedeki gibi sol hareket olmadığını olanın da 70'li yıllarda dağıldığonı, 

Avrupada muhalefet diye " Yeşil alternetif  sol" çevreye dendiğini ve çok insan topladoğını, 

Yeşil hareketin sınıf esasına dayalı örgütlenmeyi redettiğini, kadın, barış, çevre, günlük yaşam gibi 

sosyal hareketleri benim diyen siyasi hareketlerden daha başarılı  kavrama karşılama potansiyelini 

taşıdığını, yukarıdan aşağı ve de tek boyutlu örgütlenmeyi olmayıp, aşağıdan yukarıya örgütlenen 

yapıların güçlü olduğunu ve kendi kararlarını kendilerinin verdiği örgütleri gündeme. 

 

 Ancak ülkenin kendi tarihsel koşullarının gelişmeleri tabiatıyla belirleyeceği, sol politikanın sınıf 

çatışmasını ve ürünü olan politikalarını akla getirdiğini fakat doğrudan sınıf çatışmasının ürünü 

olmayan ve de görece ya da bütünüyle bağımsız çatışmalar ana toplumsal problemler var olduğu, 

artıkve klasik sınıfçı bakışın bunu artık kavramayı başaramadığını, 

  Sosyalzmi savunan bir ekibin işbaşına getirilmesini savunan geleneksel solun  Yeşilllerele pek yakın 

olmayacakları (TKP,Çin  gibi) 

  Fakat çeşitlilikten korkmayan, hayatın merkezi diyen, aşağıdan yukarı diyen,bağımsız çatışmalardan 

söz eden, yerellikçi,direnişçilikçi, yöneten ve yönetilen ekibinin srgulanandan sözeden öbür tür sol 

görüşü ile yakınlaşma olabileceği, (DY gibi) 

 

 Bir grup İstanbullu doğa korumacının dalyanda caretta caretta kaplumbağlarile ilgili eyleminin 

başlatıcılığı, 

 Batı-Türkiye koşulları farklılığı ve kopyacılık handikapı, uzay fetihleri, bilgisayar, teknolojik 

gelişmeler, AIDS, Radyasyonun sınıf ve gözü ayırtetmesi ve kapitalizm, sosyalizm dinlemeyişi, 

  Gündelik yaşamın  küçük sorunları ile teçhizatlanan Yeşiller Partisi, Batı parlementolarındaki gibi 

lobiciliğin fonksiyonununyüklemek durumda olan, yalmayacağı noktaya kadar güdük giden parti. 

  Ona şeyi kendine tabi kılan parti değil onca şeye tabi olan parti, sık değişen yöneticili parti, 



  Parlementoya girmenin iktidara ulaşmak için bir yol olmayıp ses duyurmaktan ibaret oluşu, 

  İnsan sağlıklı bir çevrede yaşaması gerekir diyen parti, 

  Tepkici insanların aktif örgütüdür parti. 

  Kitle tabana tüm insanlıktır. 

  Her soluğuma yüzlerce zehirli gaz karışan HAYATA, her yudumuna zehirli kimyevi artıklar bulaşan  

SUYA, her yaprağı küsmeye yüz tutmuş DOĞAYA her metre karesi ölüm tuzaklarıyla dolu 

işyerlerine, BÜTÜN İNSANLARIN PARTİSİ.... 

  Ankara  belediyesinin gadrinden Güvenparkı kurtarma kampanyası, 

  Ankara'lıların topark değil yeşil park istemeleri, 

  Ankarada  Çevre  duyarlılığını yayma grubu bulunuşu, 

  Eğitimden seksüaliteye, antimilarizmden tüketim sorunlarına kadar hayatın farklı alanlarında 

arayışlar. 

  İnsan doğa ilişkisinin  insan insan ilişkisini belirlemekte olması, 

  Otonomi ilkesini benimseyen hareketleri toparlamak. 

  En az parti olmak bir ihanet değildir. 

  Solun pek çok ütopyasının temel çizgilerinin ,üstelik solun tıkanmış olduğu noktada Yeşillerin 

yaşatma çabaları olduğu unutulmamalıdır./ karpuz ,domates lafı burdan gelme, toplumsal demeyin... 

  Eşcinseller mavi hüvviyetli kadın kitabını yazmışlar. 

 TV, kronik bunalım adlı TV programında eşcinseller lanet yağdırmıştır ki... 

   Akkuyu nükleer santrali için yürüyüş... 

  Eğlenceli farklı eylem biçimleri gündeme alınmalıdır. 

  İnsanların ellerinde saksılar ve kotlarla parlementoya girmişlerdi, yerleşik siyasetin aldatmacasını, 

bürokratik soğukluğunu halktan kopukluğunu sergileme, hiyeraşi otorite tanımayan kravatsız 

politikacı... 



Yönetim Kurul toplantılarına isteyenin katıldığı istediği kadar konuştuğu... 

  Seçimden seçime sandığa gideni seçim yokken de ayaklandırmak... 

Yurttaş insiyatifi... 

Küçük meseleler... 

10 Mayıs anneler gününde kadınlara yönelik şiddeti protesto için  "Anneler dövülmesin" rozeti 

takılmıştı... 

Özel hayat politiktir sloganı kullanıldı. 

Alman milletvkilleri kendilerini Güven Parka zincirlemişlerdi. 

  Andre Gorz'un kitabı çıktı.  

  İvan  İlllich 'in kitabı çıktı. 

  Menzil eşeği misyonunu yerine getiren feministler... 

  Kadın erkek ayrımcılığüına karşı 7 Mart 1986 dilekçesi... 

  Feminist dergisi... 

  Gökovada termik santral tartışması... 

  Mersin Taşucu balıkçılarının sandallı protestosu... 

  "Türkiye'ni temiz tut, yeşili koru " gibi resmi çevrecilik de var... 

  Parklarda basın toplantıları,imza kampanyaları, karikatür yarışmaları, gitarlı balo toplantıları. 

  Kent kentlilerindir, onlar kararı verir. 

  Bütün bunları yaparken bize sordunuz mu? 

  Tüketim toplumu ahlakının sorgulaması... 

  Taşkışlanın  otel yapımının engellenmesi  yeşil yürüyüşü... 

  Eşcinseller artık tuvaletlerden dışarı çıkalım demeye başladılar. 

  Eşcinsellerin açlık grevine İnsan Hakları  Derneği igi gösterdi... 



  Ateistler askerlik hizmetini boykotu düşündüler ama henüz söyleyemediler. 

  Sırf eşcinseller için Arslan Yüzgü'nün  Özgürlük Partisi kurma girişimi oldu. 

  Konya Karapınar'da askeri hava alanı yapılması, Manyas Kuş Cenneti'nin  ölüme gitmesi, 

Yargıcın "karının  karnından sıpayı, sırtından  sopayı eksik etmeyeceksin" sözü... 

Parlementer demokrasinin  tıkanması ve hayatla ilişkisinin kopması söz konusu ve  Yeşillerin çıkışının 

buna bağlanması... 

Parti için ,"tuvaletin yanında bir masa sandalye" diyordu İbrahim Eren.. 

Biz ahlakçı ve muhafazakar değiliz. 

Zorbalık ve sömürüye dayalı bin yıllıık ataerkil düzen... 

Kilizman'da kıyı temizleme kampanyası İzmir ilk eylemidir 

 Köy ve mahalle örgütlerine önem vermenin (yasaları inceleyelim.) oyları artıracağı kesin olmasına 

rağmen parti oligarşilerini sarsacağı içtepkisiyle partilerin bundan kaçtığını söylüyor bir arştırmacı. 

  Cinsel özgürlük ... 

   İşte kadın erkek eşirliği, 

  Kadınlarınn bedeni kendilerine aittir. 

  1979 da batıda Yeşiller Partisi kurulmuş. 

  Siyah beyaz karşıt gibi görünür ama  renk düzlemindedir.ve mesela  çiçek siyahında beyazında 

alternatifidir.Biz çiçeğiz  diyoruz. 

  Uzayda 6 milyar astronotu barındıran dünya vardır ve biz astronotlardan biriyiz. " diyerek 

 

  1987 yılında Yeşiller Partisi kuruluşuna kurucu olarak, Ali Turgan, Kemal Yücel, Turan 

Yıldırım,Erdoğan Acarlar, Ferah Akyol, Mehmet Arslan, Aydın Ayaz, Handan Akyüz, Aydın 

Akdeniz, Leyla Bacıoğlu, Tayyar Başaran, İhsan Bayrak, Feridun Çalışır, Handan Dedeoğlu, Melih 

Ergen, Ayşen Erdoğan, Gönül Ertan, Çiler Görüş, Melek Gürevin, Türksen Başer  Kafaoğlu, Cengiz 



Kökçü, Ali Rıza Koçkaya, Oya Orhon, Ergiz Ovacık, Çetin Özkarar, Nükhet Padır, Birsel Romey, 

Ertuğrul Şenoğlu, Vedat Özyavuzgil, İrfan Avar, Leyla Kancu, Şaban Özsatıcı, Celal Ertuğ, Filiz 

Körüklüoğlu, Sarper Sarp, Dicle Akabilgin, Sertaç Doğan, Mehmet Karakaya, Dilber Yüksel, Ercan 

Nuran, Nedim Demirtaş, Tayfun Gönül, Nebahat Piscitelli, Cahide Özay, Fatma Nejla Nomaler, Can 

Öztürk, Mine Atçalı, Bilge Özer, Nurhan Güner, Sinan Alasya, Banu Özkarar ,Yasemin Gök, Füsun 

Özsaraçlar ile  katılmışım. Tüzük hazırlama işi bana düşmüş, bütün tüzükleri önüme  koymuş, eklektik 

biçimde Yeşil Partiye yakışır cümle ve  hüküm seçe seçe  yazmıştım. Melih Ergen , Kürşat Bumin ve 

Levent Gedizlioğlu ile de program  çalışmasına katıldım. Programımızın çarpıcı bir iki maddesini 

almalıyım: “Bibo yeter artık yat uyu.” (Kızım  bilgisayar karşısında uyukladığımı görünce bana  

acımış ve yazmış. Silmedim.) “..İnsanlar arasındaki ilişkinin, insan doğa ilişkisinde bağımsız 

düşünülemeyeceğinden hareketle  demokratik bir toplumu amaçlayan...” dedik ..   “Bu parti, günümüz 

uygarlığının hiçbir çelişkisini temel çelişki, hiçbir problemini asıl problem olarak değerlendirip 

diğerlerini bunlara bağlı konular olarak görmez. Emeğin sömürüsü  sorunu, kadın sorunu, çocuk 

sorunu, cinsellik sorunu (...)  hepsi insan hakları ile ilgili sorunlar olmak bakımından, özgül fakat eş 

değerli sorunlardır.”  Partinin genel siyaseti, kendi içeriğinin  söz konusu toplumsal deneyimlerin 

talepleri ve kazandıklarıyla zenginleşeceğini düşünerek, onların desteklenip gelişmesini  öngörür. 

“Kızılderili reisin”  Beyaz adamın kurduğu kentleri de anlamayız biz, KIZILDERİLİLER. Bu 

kentlerde huzur ve barış yoktur. Beyaz adamın kurduğu kentlerde  bir çiçeğin taç yapraklarının 

açarken çıkardığı sesler, bir kelebeğin  uçarken çıkardığı kanat sesleri duyulmaz ‘’ deyişini duyduk" 

bildik dedik.  Seçimlere rastladığımızda İzmir için katkıda bulunduğum şu bildiriyi yayımladık. 

Bakınız:  “Bizler  farklı siyasal düşüncelere sahip, farklı sosyal çevrelerden gelen insanlar olarak 

aşağıda yer alan çağrı metnini benimsiyor ve çağrı doğrultusunda yaklaşan belediye seçimlerini de 

dikkate alarak yalnızca şehrimizin sorunlarının tartışılacağı  İZMİR ŞEHİR GRUBU adıyla bir arayış  

zemini oluşturmak istiyoruz. 

Siyasal partilerin yaklaşan belediye seçimleri dolayısıyla  açıkladıkları politika ve programlar, biz 

şehirlilere yine iyi şeyler vaadetmiyor. Her şeyden önce, siyasal partilerin şehre yönelik özel 

politikaları ve programları yok.  Bugüne kadar olduğu gibi bu defa da şehir politikasının şehir 



kültürünün özgüllüğü unutulmuş, belediye  seçimleri bir genel seçim havasına  sokulmuştur. 

Ülkemizin genel  politikasına ilişkin ve kendi alanında  gerekliliğine inandığımız  bu siyasal 

polemikler, şehrin sorunlarını şimdiden  merkezden uzaklaştırmıştır. 

· Oysa,  şehre ait sorunlar önümüzdeki seçimlerin asıl tartışma konularını oluşturmalıdır. Şehirden 

ve şehirliden söz etmeyen seçim kampanyalarının hemen her zaman nasıl  “ şehre düşman”  

yönetimler doğurduğu unutulmamalıdır. Bu anlayıştan hareketle şehrimizin daha fazla elimizden 

çıkmaması için bizzat şehirlilerin oluşturacakları politikaların gerekliliğine inanıyoruz.  Demokrasi 

Okulu  olarak nitelenen yerel yönetimlerde hakim kılınacak politika ve programların, şehirli yurttaşlar  

dışlanarak çizilmesini,  demokratik olmayan otoriter bir yöntem olarak  değerlendiriyoruz. 

· Hiç kapanmayacak  büyük bir şantiyeye  dönüşen şehrimizde, doğduğunuz evi artık 

bulamamaktan dolayı üzgün ve birilerine kızgınsanız, yüzdüğünüz körfeze bakmak artık içinizden 

gelmiyorsa, ılımlı bir iklimde temiz havaya hasretseniz, Yeşil İzmir’in bu kadar kısa  zamanda bir 

beton yığınına nasıl dönüştüğünü hala kendinize bile açıklayamadıysanız, yürüyecek bir kaldırım, 

gürültüsüz bir köşe bulamayan bir şehirli  için bunları bulmanın  bir hak olduğuna  inanmaya devam 

ediyorsanız, otobüs bekleme kuyruğunda geçirdiğiniz zamanın bir o kadarını da otobüs alma bileti 

kuyruğunda geçirmenin çağ atlamakla bir ilgisi olmadığına inanıyorsanız,  çocuklarınızın okullarını 

kasvetli, buluyorsan, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı bir işkence olarak görüyorsanız, 

yediklerinizin bol hormonlu, ilaçlı, bol boyalı olduğu fikrindeyseniz, balkon demirlerinizin yüksekliği 

ancak dizinize  kadar olduğu için balkona  çıkmaktan korkuyorsanız,  balkona çıkıp da karşı balkonu 

görmekten bıktıysanız ve de bütün bunların bir kader olduğu fikrinde  değilseniz, gelin bu kaderi 

konuşalım. Barbarlığın karşısında   "şehir  kültürü’nü "  konuşalım. 

· Şimdi de size şehir hayatınızla ilgili bazı kehanetlerde bulunacağız: Beş yıl sonra şehir 

otobüslerinde daha fazla  olacaksınız, otobüslerde ayağınız yere değmeyecek. Şehirde yeşil bir köşe  

görünce bunun ne olduğunu hatırlayamayacaksınız. Şimdi evinizde litresini 200.-TL dan içtiğiniz 

kaynak suyunu büyük paralar ödeyerek ancak bayramlarda  tadabileceksiniz. Yakında pet şişelere 

girecek olan temiz hava kolilerini elde edebilmek için Tansaş’ta uzun kuyruklar oluşturacaksınız. 



· Körfezden bir sabah belki de bir  akşamüstü ansızın canavarlar çıkacak ..  Herkes işine yürüyerek 

gidecek çünkü bir sabah trafik öylece donacak... Yiyeceklerimizde bulunan kimyasal katkı 

maddelerinden ve hormonlardan dolayı, omurganız giderek eğilecek ve bedeninizi kıllar kaplayacak... 

Yani çağları geriye doğru atlamaya  hazır olun. Özfatura’nın yapacağı gökdelenlerin 3. Katında (belki 

de 37.) elektrik arızasından dolayı asansörsüz ve havasız kalacaksınız. İnşaatlarda başınıza çok daha 

fazla keser ve tuğla düşecek... Tansaş’ta kuyruğa girmeyenler cezalandırılacak .. 

· YAP-SAT’çıların belediye meclislerini tamamen ele geçirmeleri sonucunda, eğer kiracıysanız 

sabah ayrıldığınız evinizi akşama kadar bulamayacaksınız. Belediye aşevinden siz de 

yararlanabileceksiniz. Bütün sağlık merkezleri gibi doğumevleri  de 2-3 ay sonrasına randevu vermeye 

başlayacağından çocuklar on bir ayda doğmaya başlayacaklar... Ve daha ne felaketler, ne felaketler... 

· Unutmayın ki, şehrinizin ve şehir hayatınızın kaderin değiştirmek sizin elinizde .. 

İki haftadır kasetleriyle otomobil konvoyları ile sizlere şimdiden yeteri kadar işkence yapan siyasi 

partilere  oy vermeyin... Sizleri yetişkin olarak kabul etmeyen, sizleri yönetmeye hazırlanan otoriter 

ekipleri işbaşına getirmeyin. Demokratik bir toplum ve şehir hayatının, ancak birlikte 

oluşturulabileceğini unutmayın... Körfez canavarları sizi korkutuyorsa YEŞİLİ  seçin.”   demişiz. 

· Cumhuriyet meydanında bu bildiriyi okuduğumu hatırlıyorum. 

· İtiraf etmeliyim ki, parti 74.000.TL açık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nce  kapatılınca,                   

( kapatmaya karşı Siyasal Partiler Yasasına göre ilgili il örgütünü lağvederek, kurtulma hukukunu 

önerdimse de  anlatamayacağım hantallıklarla parti kapatılmaktan kurtulamadı.) ben artık tek başıma 

parti gibi hareket  etmeye başladım. Sanırım hala  sürdürüyorum. 

· Bu düşünce ve donanımla katıldığım  Çevre Hareketi Avukatları  grubu, üyeleri kısmen 

değişmekle birlikte  daha  çok şu avukatlardan oluşmuştur: ‘’İbrahim Arzuk, Talat Oğuz,  Noyan 

Özkan, Uğur Kalelioğlu, Ahmet Okyay, Rıfat Bozkurt, Senih Özay,  Banu Karabulut, Banu Dalgıç, 

Arif  Ali Cangı, Derya Durmaz, Tamay Aslançeri, Ömer Erlat, Kemal Yücel,  Nuri Gündüz,  Melike 

Güzelant, Jale Kartal,  Bilge Özer, Bekir Tatar, Mehmet Oğuz, Eren İlhan Güney..’’ 

· Bu örgütün ileride, İzmir Konak meydanına Galleria yapılmasını,  yargı yolu ile durdurduğunu, 

Karşıyaka’da yeşil alana yapılan otoparkı durdurduğunu, Muğla'da 3 zararlı termik santral işletmesini 



durdurttuğunu, Urla’da Kokarkoy yapılaşmasını  durdurduğunu,   Kuşadası’nda Yeniköy adlı Çerkez 

köyünde çöp depolama tesisini durdurttuğunu ve Türkiye’de daha bir çok dosyaya damgasını 

vurduğunu duyacaksınız. 

 

29.Celal Saçaklıoğlu 

İşte bu toplantılardan birine İzmir Barosundan genç bir avukat, Celal Saçaklıoğlu gelir. Ve eşi halk 

sağlığı doçenti ile  Bergama’ya gezmeye gittiklerini,  orada siyanürle altın işletmesi peşinde 

koşulduğunu, köylülerin rahatsız gözüktüğünü aktarması üzerine, kendisine yazılı  bir  rapor 

hazırlama görevi verilmiştir. Genç avukat, tüm  İzmir’deki Meslek Odalarının raporlarını elde 

ederek, tartışarak, İzmir Barosu raporu adını verdiğimiz  raporu oluşturmuştur. 

 

İzmir Çevre Hareketi Avukatları iki özel  araca doluşarak,  pazar günü Bergama  Narlıca köyüne 

gitmişler,  muhtar ve  köylülere  gönüllü hukuki yardım vermek istemişlerse de o tarihte,  Bergama 

köy muhtarları   altın işletmesine gençleri işe  sokma  umudunu, yarışını tartıştıklarından   ekibimize 

yakın durmamışlardır. Dönmüşüzdür. 

7. ·Galleria yapılaşması. O sırada İzmir Konak meydanına, İtalyan Gemmo  Spa ve temsilcisi Seris 

Ltd.Şti’ne, İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı  Yüksel Çakmur’un ihale  ettiği, dört futbol sahası 

büyüklüğünde 800 dükkan içeren 4 katlı  Galleria yapılaşmasına karşı,  Galleria adlı  yapılaşmayı 

durdurma cephesi kurma  çalışması ve açılan davalarla, hukuksal mücadele sürmekte  iken,    ODTÜ 

öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Tankut, Doç Dr. Melih Ersoy, Doç. Dr. Numan Tuna’nın katılımıyla   

bilirkişi incelemesinde  ‘’Konak meydanı ve çevresindeki mekansal  dokunun tarihsel gelişimine plan 

kararında  önerilen çok işlevli ticaret merkezi ve katlı otopark kompleksinin kent bütünü, Konak 

meydanı ve çevresi ile birlikte irdelenerek, parsel dahil Konak Alanı’nın açık alan  ağırlıklı bir kentsel 

meydan olarak  düzenlenmesinin  doğru olacağı,  önerilen Galleria yapılaşmasının şehrin başka 

yerinde gerçekleşmesinin yerinde olacağı”    yollu rapor  gelmekle, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 

kamu yararına, şehircilik ilkelerine  aykırılık   gerekçesi  ile    verdiği  yürütmenin durdurulması  



kararına  karşı sinirlenip, basın yolu ile bize “karafatmalar,  hamamböcekleri, yarasalar” diyen İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yüksel Çakmur'a karşı  tazminat davası   açılması  gündeme gelmişti. 

Ben azıcık düşünelim diye görüş bildirmiştim. Çakıştı. Ve   dostum Birsel  Romey’in Burhaniye 

Ören'deki oteline tatile gittim. Çok akıllı bir kadın olan Birsel  Romey Lemke'ye iki konuyu 

aktardığımda  demişti ki, birincisi, O beyefendinin size  Tanrı'nın yansıması, doğanın bir parçası olan 

bu  üç hayvanı anarak hakareti üstünde durmaya değmez. Ancak sen, bu bay gibilerinin  kızdıkları 

zaman bu  üç hayvanın  adını ağzına almalarından ötürü, bu  üç hayvanın çok üzüldüğünden bahisle , 

seni avukat tuttukları iddiası ile   dava açmalısın. 

8·  Küçükdere'de mücadele yükseliyor. ‘’İkincisi, Bergama köylüleri siyanürlü altına karşı tutuk 

olabilirler. Biraz zamana ihtiyaçları var belki. Gel, seni bizim Havran'ın Küçükdere köyüne götürelim. 

Orada Çerkez Ahmet  Dinç var. Onlar da siyanürlü altına karşı   mücadele vermek istiyorlar ‘’ dedi. 

Ve   ben hemen  o köye  Birsel Lemke,  kardeşi Tekin ile birlikte  gittim.  

· Çerkez Ahmet  ve köylüler  “Biz hiçbir şekilde  yalpalamayız, mücadele tamam”  dediler.  

· Tarih Şeker Bayramı. 25 Mart 1993. 

Hukuksal hikayelerini anlattılar.  Bazılarımız Tüprag firmasının marklarına dayanamadı, tarlalarını 

sattı. Bazılarımız direniyor. Ve satanlar da siyanürle altın arayacakları söylenmeden sattıkları için 

pişman olduklarını ve hata, hile, ikraha dayalı olarak tarlalarını sattıklarından bahisle geri alınması 

davalarını düşündüklerini belirttiler. Ve hukuksal yardım istediler. Hukuksal hareketi üstlendim. 

9.Birsel’le hukuksal hareket diye 1. ilahi deklerasyonu yazdık. İşte... 

 

‘’Tel : 0.232.4848973                                                  HAYIR 

Duyduk        duymadık      demeyin.       

-Tanrı     der  ki, “Zeytine  ve  incire  and  içiyorum ki insanı  en  mükemmel  yarattım.” 

-Biz  zeytine  ve  incire  layık  olabilmek ve  mükemmel  yaratıldığımızı  ispat  için ; ırk, dil, din, cins, 

siyaset, ülke  farkı  gözetmeksizin, herkesi çağırarak  harekete  geçtik.           

-Biz  doğamızı  ve kendimizi  öldürtemeyeceğiz.  

-Ve  Ege  denizi  yolu  ile Akdeniz’in  kirlenmesine de  göz   yummayacağız.  



-Böylece  bunu  yapmak  isteyenleri de  katil  olmaktan , günahkâr olmaktan  ve  vicdan  azabından  

kurtaracağız.  

-Edremit  Körfezi’nde  ne  var? 

Milyonlarca  zeytinlik, dünyaca  sevilen  turizm, temiz deniz, dünya tarihinin merkezi, haşmetli İda 

(KAZ) dağları.... Homeros Destanı, Aristo'nun okulu, demokrasinin merkezi, kaplıcalar... Ve 

Türkiye'nin en zengin içme suyu kaynağı, mavi deniz, yeşil doğa, çok güzel çocuklar... Geyikler yaban 

 domuzları, kurtlar, balıklar, yunuslar, güzel kuşlar ve masallardaki bütün hayvanlar... 

-Edremit Körfezi'ne ne olacak? 

Soruyuoruz ki kimin mantığı, kimin vicdanı Avrupa'da yasak olan siyanürle  altın  aramayı bu  cennete  

yakıştırmış?  Hem  de  körfezin  tam ortasına  dünya  tarihinin  ilk  yerleşme  merkezlerinden birinde  

Havran  Küçükdere  ve  Büyükdere  köylerinde  

-Bütün  vicdanları  ve  mantıkları  köye gelip güzellikleri  görmeye, duymaya, düşünmeye  

çağırıyoruz. Burada  çay  bir  başka  içilir. 

-Bu  cennetin  sahiplerine  çocuklarına, hayvanlarına, bitkilerine,  çiçeklerine, otlarına  soruldu mu ?  

Soramazlardı  da  AYIPTIR!   

Devlet  para  kazanacakmış  diye  duyduk. Hesapladık. Körfezde  insan  başına  40.000 TL  ödemek    

düşüyor.  

Bu  cennet  için  40.000 TL  helal  olsun  diyoruz. Daha  fazlasını  vermeye  hazırız.  

- Bizimle  dayanışma  isteyenleri,  güzel  suyumuzu  ekmeğimizi  paylaşmak  ve  cennetimizi  

görmeleri  için  dünyanın  her  tarafından  davet  ediyoruz.  

-Karşıtlarımıza da  sesleniyoruz. Bu  cennete  el  atmak  ve  dil  uzatmaktan vazgeçmek  ve  vicdan  

azabından  kurtulmak  için  hâlâ  şansınız  var. Yoksa  size  bile  burayı  sevdirmeyi  kapsayan 

mücadelemize  başlayacağız.  



-Çocuklarımıza  bir gün  anne  ve babaları tarafından “Bir  varmış  bir  yokmuş, bir  zamanlar  havası  

solunur, suyu  içilir bir Edremit  Körfezi  varmış. Çok  güzelmiş  ama  her şey ölmüş”   masalını  

anlattırmayacağız.  

-Bizim  mücadelemiz  açlık  grevleri  ile   mitingleri  ile  panelleri  ile davaları ile  yargıçları  ile 

köylüleri  ile kentlileri  ile   çocukları ile  her şeyi  ile  olacak ... Biz varız...   Biz herkesiz... 

 

1-  Haklıyız                4-Bu  cennetin  günleri  sayılı  değildir. 

2-  Korkmuyoruz.      5-Çünkü  bu  cennet  bizim .  

3-  Kazanacağız         6-Biz  istemiyorsak  olmaz. 

7. HAYIR  

Güzel  Edremit  Körfezinin  Bekçileri... 

10 Düşmandan bir hisse aldım .Düşünebiliyor musunuz? Dedektif firmasından bu işin içinde bir 

Alman firması olduğunu öğrenince çok şaşırıp hemen Avrupa Parlamentosu’na haber verdik. Avrupa 

Parlamentosu’ndan Gökkuşağı Yeşiller grubunun uzman danışmanı, Birsel’in arkadaşı  Ali Yurttagül 

yöremize geldi. Öte yandan  ortakları arasında Dresdner Bank var denince benim 332 DM’lık hisse 

almama karar verildi. Aldım. Neden mi aldım? Şirket kongrelerine burun  sokmak için. Hâlâ bendedir. 

Ali’yi önce Küçükdere köyüne çıkardık. Ve köylülerle buluşturduk. Yerinde incelemeler yaptı. Ve 

Belediye Başkanları ile buluştu. 

Daha sonra İzmir Barosu'nun raporunu ve ÇED raporunu inceledi. Milletvekili Melih  Pabuççuoğlu 

Bey'le de görüşme yaptıktan sonra bize tekrar bu olayın bir facia olduğunu, böyle bir şeye 

Avrupa’daki kanunların ve çevrecilerin hiçbir zaman izin vermeyeceğini ve kendisinin derhal bir 

kanun tasarısı hazırlayacağını söyleyerek zeytin ağaçlarının altına oturdu. Ve  taslak yazmaya başladı. 

Önce yeşiller gurubu   imzaladı. 35 olan imza sayısı daha sonra da diğer partilerin de  katılımıyla 95’e 

çıktı. Roth başkanlığında Parlamento'ya verildi. 

O zamanlar, Hürriyet Gazetesi’nde Feyzi Hepşenkal, Cumhuriyet'ten  Serdar Kızık ve Asuman 

Abacıoğlu ve tüm basının ilgisi başlamıştı, sürdü gitti. Bir tek Erol Yaraş isimli basın mensubu 

haricinde. 



30.Almanya'da yasak normu...  

Siyanürle altın aranması konusunda Avrupa’daki yasaklar ve hukuksal durumu, PANZEHİR grubu  

adını verdiğimiz  grubumuz merak etti ve dostları Almanya Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu eski  

milletvekili Avukat Wolfgang Nostıtze 'e yazıp, hukuksal metin istedi. 

Kendisinden gelen metin “Batı Almanya’da tehlikeli maddeler Kanununun VI numaralı eki gereği 

siyanürle altın çıkartma işleminde gerekli siyanür havuzunda kullanılan siyanür, hidrosiyanik asitler ve 

tuzlar grubuna girdiği için zehirli maddeler kapsamındadır. Yönetmeliğin 3.maddesi ise bu zehirlerin 

kullanımının yasaklanmasını Alman hükümetine bırakmış olduğundan hidrosiyanik asit türlerinin ve 

tuzlarının alım satım ve depolanması yasaklanmıştır.” diyordu. 

Ayrıca da “Siyanür havuzu'nun su işleri yasasına göre yeraltı su kaynaklarını zehirleyecekleri için 

yasak edildiğini ’’ belirtiyordu.  Ve biz bu durumda ülkelerinde yasakla karşılaşan ve adeta kendi 

ülkesinde katil gözüyle bakılan firmanın, Türkiye’de bu yasak yokluğundan yararlanarak teşvikli 

misafir olarak görülmelerini görebildik. 

Almanya Yeşiller Partisi Genel Başkanı, Güzel Edremit Körfezi grubuna katıldığını bildirdi. Bu arada, 

altın için Shaekspear’nin Atinalı Timon adlı eserindeki yaklaşım yani, ‘’toprağın altındaki  zehir;  

karayı, ak; çirkini, güzel; alçağı, asil yapan sarı... İnsanlığın ortak orospusu...” deyişini öğrendik. 

Washington Yeryüzünü Denetleme Enstitüsü’nü “Altın Aşkı Uğruna” başlıklı raporundan da, % 85 ile 

tüketimin kadınların mücevheratına bağlandığını, bunda da kadınların değil erkeklerin daha suçlu 

olduğunu öğrendik. Eskiden altın iri taneli iken, su ile elek ile cıva ile çıkarıldığını, bitirenlerin 

bitirdiğini, 1783 yılında altının siyanürle  çözünmesinin İsveç’te bulunduğunu, 1970 yılında  siyanür 

liçi uygulamalarının yaygınlaştığını öğrendik. Takdir edersiniz ki, önce Amerika’da başlamış, çok şey 

gibi, hemen sömürü bölgelerine Yeni Zelanda’ya, Avustralya’ya, Brezilya’ya, Şili’ye, Papua Yeni 

Gine’ye atlamışlar, oralarda toprak geniş, nüfus az. Demokraside... Firmalar cirit atabilmiş. 

Sonra, sonra  % 2’lik bir çay kaşığı solüsyonun bir insanı bir kaç saniyede öldürebildiğini 

öğrendik. Eko sistem içinde 10 yıl geçince ciddi doğum arızaları ve beyin hasarları 

yaratacağını öğrendik. Kanunsuzluk, kötülük, zengin olma hayali ile insanların tükeneceğini 



öğrendik. Uzun vadede  çözümün; altına olan talebi kısarak fiyatları düşürmek olduğunu, 

tüketiciler altına olan talebi kısabilirlerse, tüketici boykotu  olabilirse umut  bulunduğunu  

öğrendik. Türkiye’ye girişleri ise 1986 yılında Ankara’da çok uluslu Eurogold, Tüprag, 

Dardanel, Cominco, Anglo Tur gibi  şirket kurmaları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’ndan, Ersin Faralyalı zamanında izin almaları ile  Eczacıbaşı Holding'in, 

Dedeman’ın  izinlerini devralmaları ile başlamış. Duymamışız, duyurmamışlar. Gözleri kör 

olmasın. 

31.*Avrupa Parlamentosuna doğru.. 

 3 Nisan 1993 günü saat 15.00’de, yöre halkı,  ben, Balıkesir Barosu Avukatları,  Turizmciler 

Basın,  Mühendisler,  Doktorlar,  Belediye Başkanları ve Tüccarlar, Küçükdere Köyünde 

buluşarak bir toplantı yaparak, 5 maddelik bir dilekçe türü 2. Deklârasyon yayımlanarak, Ali 

Yurttagül’e sunuldu. Aynı dilekçe, Çevre Bakanlığı'nı, Turizm Bakanlığı'nı, Sağlık 

Bakanlığı'nı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı, Orman Bakanlığı'nı ve Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nı bu tabiat faciasını engellemeye ve bu yolda izin vermemeye 

çağırıyordu... Avrupa Parlamentosu’na  sunulan tasarı şöyle diyordu; Karar tasarısı 

milletvekilleri  tarafından Yeşiller gurubu adına iç tüzük 64. madde gereğince Türkiye’ de Edremit 

ve Bergama yakınlarında Avrupa Topluluğu şirketleri tarafından siyanürlü kimyevi madde 

kullanılarak altın madeni çıkartılması ile ilgili. 

AVRUPA PARLAMENTOSU: 

A B C D E F G H I- 

J—TÜRKİYE’nin söz konusu kimyevi maddelerin kullanılmasını yasaklayan ve artıkların arıtılmadan 

depolanmasını engelleyen Avrupa Topluluğu standartlarına uygun çevre kanunlarının olmadığı  göz 

önüne alınarak, 

1.T.C. Hükümetini siyanürlü  kimyevi maddelerin maden çıkarımında  kullanılmasını  yasaklamaya ve  

yüzyıllarca eski kültür bitkileri ve ormanlarla kaplı değerli bölgenin yok    edilmesini engellemeye 



çağırır. Meclis Başkanı’ndan bu kararı Topluluk konseyi ile Komisyona, Üye Ülke Hükümetleri ve   

Parlamentolarına ve  T.C.  Hükümeti  ile T.B.M.M’ ne iletmesini ister.’ 

5.4.1993 günü Gömeç Belediye Başkanı Şefik Birdar’ın Başkanlığı’ndaki halk grubu, imzalı şekilde, 

ilahi deklerasyon’u Türkçe, Almanca ve İngilizce yazarak her yere yollamaya başlamıştı. Basın da çok 

yer vermeyi bilmişti. 10.4.1993 günü  milletvekili Melih Pabuççuoğlu, 13 yöre Belediye Başkanı ve 

turizmcilerle çaylı toplantıda; Tüprag firmasına yanılarak, yenilerek toprak satan köylülerin, hata, hile, 

ikraha dayalı  olarak sattıkları gerekçesi ile tapularını geri alma davaları  açmalarına, 

Gömeç Belediye Başkanı’nın Encümenini toplayarak, yurttaşlarına, mezarlık ve kanser araştırma 

merkezi için 2 kamulaştırma  kararı  almasına, toplanan imzaların 25.000 olarak saptandığına, 

Başkanın bu kararları kendi sesinden Belediye hoparlöründen okumasına, 24.4.1993 Cumartesi  günü 

saat 14.00’ten itibaren Havran Küçükdere köyü kahve meydanında organizasyon yapılmasına, 

yönetimin Burhaniye Başkanı  Necmi  Şengider’de olmasına, kararları verildi. 

Bu arada başkan Şefik Birdar, Batı Sigorta A.Ş. ne “yöresinde siyanür kullanılarak altın çıkarma 

çalışmalarından ötürü toplam nüfus olan 10.095 kişinin bu ölüm tehlikesine karşı sigortanamak 

istediğini, mali portresini soran  12.4.1993 gün ve 354 sayılı dilekçesine sigorta şirketinden “Havran 

ilçesi Küçükdere köyü civarında siyanür kullanılarak altın çıkartma çalışmalarında kimyasal prosedür 

neticesi, siyanürün yöre içme suyuna ve yöreyi besleyen yeraltı rezervlerine sızarak halkın bir ölüm 

tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı talep ettiğiniz rizikoyu açıklayıcı yazınızdan bariz şekilde 

anlaşılmaktadır. Sigortacılıkta teminat ileride gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan  rizikolar için 

verilebilir. Olayınızda gerçekleşmesi kesin bir risk için teminat vermek yani sigorta yapmak sigorta 

prensiplerine aykırıdır, yapamıyoruz.” yollu yanıt gelmişti. Ve basında yer almıştı. 

Aynı sırada  Almanya’nın en ünlü sigorta firması olan Alianz sigorta şirketinin Berlin 

merkezine  başvurulmuşsa da cevap alınamıyordu. Zeytin örgütleri başkanı Osman Göral da  

CZB   Başak Sigorta  şirketine başvuruyor,olumsuz cevap alıyordu. 15.4.1993 -45.000 kişi 

Almanya’ya iltica etmeye kalkışıyor, Konsolosluğa başvuruyorlar. 

 



32. 2.İlahi Deklerasyonumuz 

 Davetiyelerimiz, İlahi deklârasyonumuz;  

“Gel ... gel... her kim olursan, Mecusi olsan da, putperest olsan da, bin defa tövbeni bozmuş olsan da  

yine gel... Bizim kapımız umutsuzluk kapısı değildir. Gel... Yine gel...” Mevlana C. Rumi 

değişik ırk, cins, dil, din, politikadan olsan da, siyanürlü altını sevsen de, zeytinliklerini  

onlara satmış olsan da, bilmeden mezarını kazmış olsan da, Tüprag’ın ortağı bile olsan da  

gel .. Yine gel... 

Güzel Edremit Körfezi Bekçileri 

BİZ İSTEMİYORSAK OLMAAAZ...  PANELİ.. 

24.4.1993 Cumartesi 12.00’den itibaren, Havran, Küçükdere köyü kahve meydanı. 

AĞZIMIZI HAYIR’a açıyoruz.24 Nisan şenliğine giderken, bir kadın, bir erkek iki kişi oturduk,  içki 

içmiyorduk dersek yalan olur, bir gece bir plan yaptık. 

33. Şirket  kurarak müdahale  çalışması    

16.4.1993 

Küçükdere'nin  ev duvarlarına şu slogan yazıldı.  “Siyanür tüpte zeytinyağı küpte kalsın “ 

Preussag firmasının bir tüp bebeği olan 68.350.000.TL sermayeli Tüprag firmasına karşı  KÜPRAG 

firmasının kurulmasına karar verildi. Firmanın amplemi  küp idi. K harfinden sonra gelen Ü harfi eski 

bir zeytinyağı küpü şeklinde idi. İsmi de şöyle: “KÜP-RAG ZEYTİNYAĞI KÜPTE SİYANÜR 

TÜPTE  KALSIN ALTIN MADENCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİ VE  TİCARET  A.Ş ‘’İzmir’ 

den Naciye Teker’in katkısı ile bu firmanın ana  sözleşmesinin yazımı tamamlandı.  

Küp-rag Zeytinyağı Küpte Siyanür Tüpte Altın Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ana 

sözleşmesi. 

Madde 1-Kuruluş 

Aşağıda ad, adres ve tâbiiyetleri gösterilen kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunun'un AŞ’lerin 

tedrici surette kurulması hakkındaki hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bir Anonim 

Şirket kurulmuştur. 



MaddeE 2-Kurucu Ortakları 

Şirket kurucuları; iş bu ana sözleşmeyi tanzim ve imza eden, aşağıda isim, adres ve tâbiiyetleri yazılı 

gerçek kişilerdir. 

Madde 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5- 

MADDE 3-ÜNVAN 

Şirketin ticaret unvanı, KÜP-RAG ZEYTİNYAĞI KÜPTE SİYANÜR TÜPTE ALTIN 

MADENCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİİ VE TİCARET AŞ’dir. 

MADDE 4-AMAÇ VE KONU 

1.Şirketin başlıca amaç ve iştigal konusu şunlardır: 

4.1.Yurt içinde ve dışında resmi ve özel her nevi madenlerin özellikle altın, gümüş, bakır istihraç 

edilmesi; bunların yurt içinde ve dışında işlenmesi, ham, yarı mamul, mamul ürünlerinin imalatı, 

ithalatı ve ihracı, 

4.2.Halka açık olacak. 

4.3.Sermaye, tıpkı bizim yöremizde tehlikeli siyanürle altın işletmek isteyen Alman Preussag A.G 

firmasının kolu olan Tüp-rag firmasındaki gibi başlangıçta 68.000.000 TL. olacaktır 

4.5.Bu şirket öncelikle Havran yöresinde Tüp-Rag firmasının gitmesi için ve haklı adil parasal 

giderlerinin karşılamak üzere ve de firmaya satılan tarlaları geri almak için kurulmaktadır. 

4.6.Bu şirket Türkiye içinde teşvik ve muafiyet peşinde koşmayacaktır 

4.7.Bu şirket Almanya’da Alplerin altında altın bulunduğunu öğrenmiştir. 

4.8.Bu şirket Tüp-Rag ortaklarının memleketi olan Almanya’da altın çıkartmak isteyecek ve Alman 

Büyük Elçiliği'ne, diplomatik ilişkilere başvuracak; TC Dış İşleri Bakanlığı'na bilgi verip destek 

isteyecektir. 

4.10.Yurt dışında ise teşvik ve vergi muafiyeti peşinde koşacaktır. Yattık, kalktık. 

20.4.1993 



13 Başkan,  Necmi Şengider tarafından Güre’de acil toplantıya çağrıldılar ve bu toplantıya Havran 

Başkanı İsmet Alpsu, Karaağaç Başkanı N. Doğan Adatepe, Altınova Başkanı Süleyman Şahin, Güre 

Başkanı Kamil Saka, Gömeç Başkanı Şefik Birdar, Zeytinli Başkanı Ahmet Bayram, Büyükdere 

Başkanı Hasan N. Ercan, Altınoluk Başkanı Neşet İstanbullu katıldılar. Kamuoyuna destek 

deklârasyonu  çıkardılar. 

23.4.1993 Çocuk Bayramı’nda, kasabalarda çocuklar Edremit Körfezi’nin bekçilerinin HAYIR 

deklârasyonunu ve “Biz istemiyorsak olmaz”   panelinin yeşil davetiyelerini dağıtıyorlardı. Köylüler 

ise “Ağzımızı Hayır’a  açıyoruz”  diyerek hayır yapma törelerine uygun olarak kazanlarla pilav ve 

ayran yapıyorlardı. (Ben ve kızım pilava aşık idik.) 

Küçükdere Köyü'nde bayram... Hazırlıklar sırasında erkekler, çocuklar, kadınlar el ele çalışıyorlardı. 

Kahvenin duvarlarında Türkçe, Almanca siyanür kanunları asılıydı. İmza listeleri asılıydı. Haşmetli 

İda dağları binlerce zeytinlik, Ege Denizi dekorasyonu tamamlıyordu. Ümit oldukça yaşantı vardır... 

24.4.1993 saat 11.00, bütün belediye başkanları otobüslerini tahsis etmişlerdi. (Takip edemedim 

devlet, müfettişler acaba   soruşturma yaptılar mı?) Her yerden insanlar geliyordu. Basın tam kadro  

orada idi. En az 5000 kişi dağda idi. Ayağa kalktım. "Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, maden 

bölgesinde kesilmiş zeytinlerin, ölecek kuşların ve balıkların ve  dünyanın her yerinde ölmüş yiğit 

insanların ruhuna saygı için  bir dakika saygı duruşuna’’ davet ettim. İnsanlar öyle bir saygı duruşu 

yaptılar ki, transtaydılar, dakika bittiği halde devam ediyorlardı. Uyardım ve oturuldu. Bu  alternatif 

bir paneldi. Masada halk oturuyor idi. Uzmanlar dinliyor idi. Telgraflar okundu. İzmir Barosu Başkanı 

Volkan Alposkay, Devlet Bakanı İbrahim Tez, İstanbul Musevi Cemaatı, Mazlumlar Derneği   iyi 

niyet mesajı  yollamışlardı. Kompozisyon yarışmasında ödül alan ‘İsmail Tan’ isimli küçüğün yazısını 

okudum. 

Dr. Kenan  20 yıl sonra tahminen  2013 yıllarında sağ olduğunu ve hasta muayene  ettiğini düşleyerek  

kabare sahneye koyuyordu. Milletvekili Melih Pabuççuoğlu  " politikada “nam sahibi” olmak için bu  

mücadeleye katılmadığını, gelecek seçimlerde aday olmayacağını, siyanürlü altın izni verildiğinde  

milletvekilliği’nden istifa edeceğini ve greyderlerin altına yatacağını" söyledi. 

Eski Balıkesir Barosu Başkanı Turgut İnal halkı ayağa kaldırdı ve yemin ettirdi. Zeytin Derneği 



Başkanı Osman Göral ise, kendisinden önce konuşan konuşmacının zeytin ağaçlarına siyah kurdele    

bağlayalım teklifine  karşı; " yakıştıramam, kutsal barış sembolü olan  zeytinlerime siyah kurdeleyi" 

diyordu. 

Köyün en yaşlı adamı söz aldı ve “Sevgili misafirlerimiz bu siyanürlü altın  burada  zaten olmaz. Onun 

için benim  söyleyeceğim tek şey var. El fatiha” diyordu. 

Yunus Emre’nin müziği çalıyordu. Sarbant grubunda, bir kilisede kayda  alınmış olan, İslam ve 

Hristiyan ilahilerinin buluşturulması şeklindeki  Yunus Emre’nin hicaz ilahisi ile panel bitiyordu. 

Nice bir uyudun, uyanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başına, Çağrışır tellallar duymaz mısın?  

Göçtü kervanım kaldık dağlar başına. 

 

34.Baroyu Türk Koç’lar ziyaret ediyor. 

28.4.1993 

O  sıralar, 

İzmir  Barosu’nu Eurogold firmasının Türk Koçları ziyaret  ediyor. Baro Başkanımız rahmetli Kasım 

Sönmez’in kafasını karıştırıyorlar. Uzun hikaye... Türkiye’de altın madeni görmüş bilim adamı bile 

yok ki "diyorlar.Kompleksimizle, Kassel Üniversitesi Biyoloji Kimya Fakültesi Dekanı Ord. 

Prof. Dr. Harun Parlar ile temasa geçiyoruz. Hoca, kendisinin de değerli hocası olan,  dünyada 

Eko kimyanın babası olarak bilinen Prof. Dr. Friedhelm Korte’yi göndereceğini  söylüyor. 

Bu arada, Almanya’dan  aldığımız  bilgilerle altıncı firmanın toprak ve su temizliği, hava 

temizliği atık değerlendirmesi işinde  dev  biçimde çalıştığını öğreniyoruz.   Ara depolaması 

yapılan, atomik 

çöp ve kimyasal çöpün başka yerlere  götürülmesi de   firmanın işlerinden biri. Hesaplandığı 

zaman ciddi bir kâr yok. Projenin aslında göstermelik bir proje olması ve de altın çıkarıyoruz 

denilerek, sevindirerek, ucuz şekilde binlerce sene başımıza “bela olabilecek çöpleri buraya 

getirip buralara madenlere gömmek” gibi bir mantık oluştu bizde. Çünkü bilindiği gibi 

gelişmiş ülkeler bu atıklarını Libya gibi yerlerde çok para vererek gömmektedirler. Bu arada 



Yunan basını da  ilgili. Mesela  Gazeteci Stratis Palaskas gelip duruyor. Bana “Şeytan 

Avukat” diyor. 

İyi ve şişman adam. Bir keresinde Palaskas, Midilli’deki arkeoloji profesörlerinin Küçükdere 

Köyü’ndeki siyanür havuzunun inşa edildiği yerde Eoliki Militos isimli bir antik şehir 

bulunduğu  haberini getiriyor. Bu sırada T.C Bakanlar kurulu kararı ile İda(Kaz) Dağları Milli 

Park 

ilan ediliyor. 

Turizmci Birsel Lemke ile altıncı Tüprag Genel Müdürü Lang arasında şu konuşma geçiyor? 

BL Her şeyden önce basın bildirinizi okudum.  

(Dr. Önce gazeteci zannederek kibar oluyor.) 

BL. Basın açıklamanızın girişinde hata buldum. Onu önce söylemek istiyorum.  

Dr.Buyrun 

BL.Sayın baylar diye başlamışsınız. Türkiye’de kadınlar da vardır. 

Dr.Kusura bakmayın özür dilerim. Bunu ben yazmadım. Bir Türk çalışan yazdı. 

Dr.İsminiz nedir hanımefendi? 

BL.İsmim önemli değil,Edremit Körfezi'ndeki çocuklardan birinin annesiyim. 

Dr. Ben isimlerini söylemeyenlerle konuşmam. 

BL. Onun için mi halkla konuşup tartışmadınız projenizi ? Alplerde altın var, orada arasanız? 

(Dr. Lange ısrarla Avrupa’da altın çıkarmanın yasak olmadığını   ve milletvekili  Melih    

Pabuççuoğlu’nun sadece halkı kışkırttığını bildiriyor.) 

BL.Turizmci olarak, iptallerim var. Size dava açacağım   

Dr. Gidin Melih Pabuççuoğlu’ndan  alın. O sırf politik kariyer yapmak için sizi kışkırtıyor .. 

BL. Yok yok. Avukatımız size Alman yasak kanununu gönderecek şimdi.  

Dr. Tekrar isminizi soruyorum. 

BL.İsmimi aleyhinize açılmış davalarda göreceksiniz. 



Dr.Ben ismini vermek istemeyenlerle konuşmam demiş ve   kapatmıştır. 

Birsel Lemke  düşünmüş “Acaba ben de körfezdeki 200.000 kişinin nüfustan isimlerini çıkartıp liste 

yapıp yollasam, Dr Uzun (Lange biliyorsunuz uzun demektir) bütün insanları toplayıp uzun uzun 

siyanürlü yılan hikayesini anlatır mıydı?..." 

14.5.1993 

Prof.Dr. Korte geldi. Havaalanından alındı. 

Küçükdere köyüne çıktı. İncelemede bulundu. Tüprag yetkilileri onunla görüşmek  istediler. 

Başkanlarla  konuştu. Çed Raporunu inceledi. 

16.5.1993 

Burhaniye Ören'deki  basın toplantısında kaymakamın da bulunduğu  bir ortamda  görüşlerini açıkladı.  

“Su  merkezleri  üzerine  böyle  fabrikalar  kurulamaz. Avrupa’da  yasaktır.  

Bizim  memleketimiz de önce  PLAN-TESPİT-MUAMELESİ   (AŞAMASI)  vardır. Önce  halka  

sorulur. Her şey  açık olarak  halka  söylenir. Eğer  kabul  edilirse  sonra  hükümete  gider. Böyle  bir 

şey  en az beş  sene  sürer.  

Bu  firmanın  hükümete verdiği rapor  bir  ÇED raporu  değildir. Bu  tanınmamış  bir mühendislik  

(Amerika )  firması  tarafından  yapılmış  analizdir. 

Böyle  bir  rapor  Avrupa’da  kabul  edilmez.  

İçinde kimya  bilgisi  çok   eksiktir. Ne  kadar  siyanür  kullanılacak?  

Siyanür  nereden  gelecek   gibi.  

Bu  siyanür  altı  havuzdan  geçirilip, son  havuza  getirilecekmiş. Tüprag  firmasının  dediğine  göre; 

120 köylü  insan  orada  çalıştırılacakmış,  bu uzman  olmayan  insanlar  siyanürü nasıl  taşıyacaklar?  

Hem  kendileri , hem  de halk  tehlike  altına  girecek.  1.7  ton  Siyanürlü  çamur  taşınacak.  

Hep  ÇED  raporunda,  maden  şu  kadar  çıkacak  diye  tahminler  var.  

FİZİBİLİTE    RAPORU    NEREDE ? 

Altın  çıkarmak  için başka   metotlar  elbette  vardır. Ama  hep  aynı  firmalar, yüz  senedir  bu  işle  

uğraştıkları için  alıştıkları  ve  en  ucuz  yöntemi  seçmektedirler.  



25  hektarlık  havuz  olmaz. Ben  Hessen’de  içinde  kimya  atıkları  depo  edilecek  8000 m2’lik  bir  

havuzu  yaptırmadım. Çünkü  halk  istemedi,  ki oraya  Hessen  hükümeti  25  milyon  mark   

ödemişti. Şimdi  orası  küçük  yüzülen   gölet  oldu.  

Altıncılar   kimyagerleri   sevmez, onlardan  kaçarlar.  

Ya bu  yere  sabotaj   yapılırsa ? 

Buralarda  altın  olduğunu  eski  Romalılar  da  biliyordu. Yeni  bir  haber  değildir  bu. Bütün  

paralelde,  İspanya’dan  buraya  kadar  altın  vardır. Bu  yüzden  İspanya’da  bu  işi  yapmak  isteyip, 

sonra da  her şeyini  kaybeden  firmalar  biliyoruz. Bu  çevre  hiç bir  teknoloji  ile  geri  gelemez.  

Hiçbir  parayla  geri  gelemez. Çevre  Bakanı  bu  raporu  kabul  edemez. Gülünç  olan  şey   

referansların  içinde  siyanür  hakkındaki  tek  bilginin  1896’da  olmasıdır.  

Bu  projenin  teknik  olarak  EMNİYETLİ  olması  İMKANSIZDIR.  

Türkiye  AET’ye de  aday  ülkedir. Onun  için  bu  üyeliğe  alınabilmesi  için bazı  teminatlar  

vermiştir. Mesela  çevre  konusunda  yönetmeliklerini AET  standartlarına  uygun  yapılması  lazımdır. 

Bu  ÇED  raporu (AET  raporuna  uymaz  vb.)  Halka  sorulmadan ( yani  plan tespit aşamasından  

geçmeden) geçerlilik  kazanamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Hiçbir  teknoloji  25  hektarlık  bir  havuzu  emniyetli  yapamaz. Topraktan  suya  gider, üstten  

havaya,  üstü  kapaklanmaz. Kapatılabilseydi  bile  içinde  gazlar  oluşur  ve  patlar .  

Tüprag’ın  ÇED raporunda  "evet  tehlike  var"  yazmış  mühendisler,ama ne olacak yazmamışlar. 

Rapora  göre: -5-  veya  hafife  almışlar ; mesela  günlük  gürültü desibeli  bir  wolskwagen  arabası  

kadar. Hiçbir  insan  dünya da  bilmez  ki (Yeni 1993  tekniğine, bilimine  göre) bu  siyanürlü  su  

nereye  koyulacak. Bunun  arıtması, depolanması imkansızdır. Ve  bunu  gelecek  on  sene  sonra da  

bilemeyeceğiz. Bizde  hükümet  komisyon  falan  almaz. İnsanlar  iş yapar, vergi öder  ve  nasıl  işler   

yapabileceğine halk  karar  verir. Almanya’da  böyle  hatalar  yıllarca  önce  yapıldı. Şimdi  

hiçbir   teknoloji  ve  para  o atıkları  depo  edecek  yer  bulamıyor. Ben  Almanya’ya gidip  

bilirkişi  raporunu  hazırlayacağım.” dedi. Profesör Korte döndü. 

24.5.1993 



Yerel gazetelerden  öğreniyoruz ki, DYP Başkanı Muhittin Tulumoğlu ile Anap Başkanı Mustafa  

İrtürk  ve  başkaları  Tüprag yetkililerine  sert davranmaya başlamışlar. Çocuklar, çok taş atmaya 

başlamışlar. 

Köylüler yolu kapayarak, firma personelinin köyden geçmemesini sağlayarak  kontrolü sağlamışlar. 

ve Tüprag Gn Md. DR. K. Relleusmann bana ek mektubu yolluyor. 

28.5.1993 aSltıncı firmalar, “Yahu Kütahya’da    yıllardır siyanürle gümüş çıkarılıyor, kimse 

ölmüyor”,  

deyince sinir oluyoruz. Ve Kütahya’ya Ayvalık ve Dulkadir köyüne gidiyoruz. Oraya daha önce Krup   

firması gelmiş 4 yıl kalmış, gümüş çıkarmış, uyuşmazlık çıkmış ve gitmişler. Hiç birimizin haberi yok.  

Ancak   çok ölen olduğunu duyuyoruz. Ve her yer kuş ölüsü .. Ve   nöbetçilerde  kuş takip eden   

dürbünler var. Ve birbirlerine telsizlerle,  kilometrelerce siyanür havuzuna   değen kuşları haber  

veriyorlar. Henüz  Eskişehir Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları Ana Bilim   Bölüm Başkanı  Prof. Dr.  

Necla Özdemir  muhtar tarafından yöreye davet edilmemiş, raporunu yazmamış. 

Preussag A.Ş Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Micheal Frenzer Siyanür Lobicisi Kohl ile 

Türkiye’ye geliyor.  Heyeti karşılayan Başbakana vekalet eden Erdal İnönü. Kendisine uyarı mektubu 

yolluyoruz. 

30.5.1993 

FAZ (Frankfurter Algemenıe) yazarı bayan Bareon ve ARD  Radyosunun Yunanistan ve Türkiye ve 

yakın Doğu şefi Harold Weısse yöreye  geldiler, köye çıktılar. Maden bölgesini dolaştılar. 

Burhaniye’den meşhur  Mehmet Öz Güçlü  Hoca, Bergama gençleri ile Burhaniye gençlerini 

buluşturdu. “Küçükdere ve Ovacık bir olsun Tüprag ve Eurogold defolsun”  pankartı açtılar. Ekonomi 

politika   muhabiri Timur Danış  şöyle  söyleniyordu. “Biz gazeteciler, sansasyonu severiz. Mesela 

halk kızıp bir şeyler yapsa haber olacak deriz. Ama buradaki direniş öyle güzel ki öyle demokratik 

seyrediyor 

ki, basın olarak biz bir şeyler öğreniyoruz, yazmak istiyoruz, övünç duyuyoruz.” diyor. 

Gazeteci Weıse ilk defa hakiki gazetecilik yaşadığını söylüyor. 

5.6.1993 Çevre günü için davet üzerine Midilli Belediye Başkanı Panagıotısı Ayvalık üzerinden 

geldiler. 



Küçükdere köyüne çıktılar. Ahmet çiçekler verdi. Gece, yemekte  Solingen katliamını duydular ve  

Yunan ve Türk misafirlerin tümü saygı  duruşu yaptılar. Daha sonra Feza Lochner, Birsel Lemke,  

Stratis Balaskas’ın kaleme  aldıkları mitolojik, Tanrıların sözcüsü kahin Kalhas’ın siyanürlü altın  

konusunda iki halkın savaşı kazanacaklarından emin olduğunu yazıyordu.  

6 Haziran günü Tüprag firmasının ilanına  gazetelerde  rastlanıyordu. “Siyanür çevre için tehlikeli 

değildir. Varolan çevre siyanür için tehlikelidir.”  İlan  aynen böyle  yazıyordu. Küçük dilimizi yutmak 

üzereydik. Fakat Çevre Bakanı Doğancan Akyürek   yani Çevre Bakanlığı; “Tüprag firmasının  

siyanürlü altın için ÇED olumluluk izin belgesini  reddetti.” Ve Yöre halkı bayram etti. 

13.6.1993 

Türkiye’de bütün madenciler Swıss Otelde toplandılar. Çünkü artık Tüprag  yenilince Eurogold paniğe 

girdi.  Atağa kalktı.  

 

35.Helsinki  Yurtaşlar Örgütü’ne bir mektup 

yazdık... 

Bu arada ben, ben Helsinki Yurttaşlar Derneğinin 3.Asamblesi’ne son mektubumu yolladım. Şöyleydi. 

“ALTINLI SİYANÜR MASALI” 

Washington Yeryüzünü Denetleme Enstitüsünün Haziran 1993 yılında “Altın Sevdası İçin” adı altında 

yayınladığı siyanürle altın arama araştırmasına göre,   

“Şu anda yeryüzünde çıkarılan altının %85’i mücevherat içindir.  Ve şu anda yeryüzündeki en büyük 

çevre katliamı altın arayıcıları tarafından yapılmaktadır. Altın kolyeler için dağlarımızı, ekolojik 

sistemlerimizi, insan hayatını satıyoruz.” 

Bir varmış bir yokmuş, Bir kral varmış. Tanrı ona sormuş Dile benden ne dilersen? Kral cevap vermiş 

“Dokunduğum her şey altın olsun” Tanrı kabul etmiş. Ama ona ders vermiş. Kral ın kitabı altın olmuş 

sandalyesi altın olmuş ekmeği altın olmuş yemeği altın olmuş Çok sevdiği kızı altın olmuş Kral çok  

ağlamış, yalvarmış Ama her şey altın kalmış... İnsanoğlu alçak gönüllü olmayı çocuklarına öğretmek 



için  bu meşhur masalı hep anlatmış Ama kendisi bir şey anlamamış ve 20.yy’da işte şimdi 

okuyacağınız şu  yeni masal  oluşmuş: 

NOT: Bugünkü Salihli ile Ahmetli arasında Sart köyünde o zamanki adıyla Lydia’da Lydia Kralı 

Midasa şükran duygusu ile dile benden ne dilersen diyen Tanrı Dionysos’du. Dokunduğum her şey 

altın olsun diyen de Kral Midas’dı. 

ALTINLI SİYANÜR MASALI 

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, 

dünya yeşil iken, domatesler kokar iken, çimlere basmak serbest iken... 

İnsanlar önce kıyafetleri bulmuşlar, sonra daha fazlasını istemişler, sonra kendilerine evler, sonra 

saraylar, sonra medeniyetler kurmuşlar. Sonra pırıldayan bir madde bulmuşlar. Onu çıkarmak biraz 

zor  olduğu  için kıymetli olduğuna inanmışlar. O kadar inanmışlar ki, artık onun en kıymetli şey 

olduğuna  

karar vermişler ve bu arada onu kalburlarla elemişler. Bulmuşlar, çıkarmışlar. Ve pırıldayan maddeyi 

alışveriş için kullanmaya başlamışlar. Daha sonra para denen şeyi keşfetmişler ve her paranın 

arkasında  o kadar altın stoku olması gerektiğini zannetmişler. Ve dünyadaki para kadar altın olmuş. 

Olmuş ama  insanlar tatmin olmamış. Altını zenginlik ve güzellik sembolü olarak kullanmaya 

başlamışlar ve bu metal  onların gururlarını okşar hale gelmiş. Neredeyse kendilerini, ne kadar altınları 

varsa o kadar güzel, o  kadar güçlü hissetmeye başlamışlar.  

Altınları kadar konuşuyorlarmış artık. Hatta altın, artık saçmalayıp karakter simgesi bile olmuş. İyi 

kalpli yerine, altın kalpli sözcüğü kullanılmaya başlamış. 

Bir zaman gelmiş, yeryüzünde artık elekle aranan altın bitmiş, çok  çok zor çıkarılan altın kalmış, 

Yerin altında... Altın her toprakla istenirse bulunurmuş aslında. Ama onu topraktan ayırmak için çok 

Kötü zehirler  kullanmak lazım olmuş artık... Toprak Ana inatçı olmuş ve de altının kendisini zorla 

ayrılmasını  istemiyormuş ve insanlara güzellik ve gurur sembolleri değil, yiyecek, çiçek ve sevgi 

vermek  istiyormuş... Gelgelim Toprak Ananın bu isteğini hiçe sayarak ona savaş açıp zorla altın 

çıkaran, dağları  deviren, kafası kravatlı müdürlerle dolu firmalar oluşmuş. İnsanlar tartışmak zorunda 

kalmışlar,  topraktan yiyecek mi çıksın, altın mı çıksın konusunda... Ve altın artık sırf mücevherat için 

çıkacakmış. 



Ama kararı verebilmeleri için, gerçeği bilmeleri lazımmış. Kimse de insanlara doğruyu söylememiş. 

Ve toprağın nasıl zorlandığını ve katledildiğini anlatmamış. Tabi ki, bu altın tüccarlarının hiç de işine 

gelmezmiş. Ve de kadınları üstelik iyice aldatmışlar, onlara altınların yiyeceklerini ve çocuklarını  

zehirlediğini söylememişler. Kadınlar altın bir kalp hediye edildiğinde sevinirlermiş. Ama bu kolye 

için kaç kalbin durduğundan haberleri olmazmış... Kravatlı firmalar, yalancı adamlar, zehirlerle altın 

çıkarıp  kendi karılarına bile altın kolyeler hediye edip onları aldatıyorlarmış.  Ama bu arada dünyada 

bazı ülkeler  oluşmuş. Mesela Almanlar diyarı... O diyarın başındaki insanlar kendi topraklarındaki 

altını ayıracak  zehri  yasak etmişler.  O zaman toprakla savaşan kravatlı ve kibar adamlar zehirli 

madde yasaklayan kanunları olmayan diyarlara gelmişler.  Ve düşünmüşler ki, kendi ülkelerindeki 

çocukların öldürülmesinin yasak edilmesi, öbür diyardaki çocukların ölmemesini gerektirmez. Çünkü 

kadınlar oldukça altın takılacak, altın takıldıkça onlar  para kazanacak. Para kazanmak her şeyden 

önemli değil mi?  

Onlar hemen zehirle altın aramanın faydaları hakkında kocaman dosyalar hazırlayıp öbür diyarları 

idare edenlerine götürmüşler. İdare edenler de, kravatlı adamlar kalkınmış ülkelerden geliyorlar, yalan 

söylemezler diye, onların getirdikleri hikaye kitaplarını okumadan izin vermişler. 

Tam bu sırada Brezilya’da Yanonamiler yaşıyormuş. Zehirli okları varmış. Karılarını bazen komşu 

köylerden çalıyorlarmış. Yüzlerini çok sanatkarca boyarlarmış. Kulaklarında çok güzel tahta küpeleri 

varmış. Dünyada son kalan kendi törelerine göre yaşayan bir kabileymişler. Herkesle iyi geçinmeyi 

severler, bir şey verdikleri zaman severek verirlermiş.  

Köylerinde tek bir radyo varmış. Sırtlarında tek bir elbise olurmuş. Hiç bir şeye ihtiyaç duymazlar, 

ormandaki her tür bitkiyi tanırlar ve kendilerini çok iyi beslerlermiş. Tapu Sicil Memurları, Noterleri, 

damga pulları, cezaevleri, gardiyanları yokmuş. Hatta nüfus cüzdanları bile yokmuş.  

Yaşlıların söylediklerine önem verirler ve dizginleri kadınlar elinde tutarlarmış. Aileleri çok önemli 

İmiş ve birbirlerine isimleri ile değil, abla, kayınbirader diye hitap ederlermiş. Her köyde 200 

Kişi yaşarmış. 

Daire şeklindeki köylerde yaşarlarmış. Bu köyler ahşap ve yapraklardan yapılmış, her ailenin yemek 

Ve yatak odası koçuşununkiyle yan yana ve açıkmış. Çünkü çiftler ormanda ve bahçede birlikte 

olurlarmış.  



Kadınlar tropik ormanda sanki alışverişe gider gibi yola çıkıp eğlenip, nefis bitkiler topluyorlarmış. En 

önemlisi Yanonamilerin az şeyle mutlu olup yaşayabilmeleriymiş. Bir bıçak veya palmiye sahibi 

olmak onlara yetermiş. Fazla olan şeyi derhal öbürüne veriyorlarmış.  

Yanonamilerin büyük bölgeye ihtiyaçları varmış. Çünkü senede birkaç defa yerlerini değiştirirlermiş. 

Her şeylerini sırtlarına koyup, sepetlerini alıp, başka yere gidip bal yapıyorlarmış. Ağaçlara 

Hamaklarını asıyorlarmış. Güzel meyvaları toplayıp nefis tatlılar yapıyorlarmış. Nehirden aldıkları 

karidesler ve avladıkları hayvanlarla çok güzel yemek yapıp, yeni köylerinde astıkları bir sürü 

hamakları ile sanki  serin yaz aylarında kamp yapar gibi görüntüleri olurmuş.  

Ve onlar çok mutluymuşlar Fakat tahta küpelerle güzelleşebilen , altını tanımayan güzel 

Şeyler yiyen  Yanonamilerin memleketine günün birinde altın arayıcıları gelmiş. Onları 

rahatsız etmeye başlamışlar.  Yanonamilerin huzurunun bozulacağını ve tropik ormanın 

katledileceğini anlayan akıllı Brezilyalılar,  büyük bir protesto ile bu bölgenin koruma altına 

alınmasını istemişler. 

Bunun üzerine 1991 yılında  Cumhurbaşkanı Coller de Mello ile, 2500 km. uzunluğunda 

Portekiz kadar büyük bir bölgeyi  Yanonamiler için milli park ilan edip, onları ve doğalarını 

koruma altına almışlar. Buna rağmen gözü dönmüş altın arayıcılar, Yanonamilerin 

ormanlarını terk etmemişler.  

Onların bahçelerinden muzlarını çaldıkları yetmiyormuş gibi, siyanür ile topraklarını, cıva ile 

nehirlerini zehirlemişler. Ve Yanonami bebekleri beyinleri zedeli olarak dünyaya gelmeye 

başlamışlar.  

Bu kıymetli Yanonamilerden Brezilya’da sadece 7500 kişi varmış. Yanonamilerin artık tahammülleri 

kalmamış. Ağustos 1993’de yay ve okları ile altıncılara karşı çıkmışlar ve altın arayıcıları 70 tanesini  

hunharca, karınlarını yararak öldürmüş ve tropik ormana ölülerini götürüp, karıncalar tarafından 

yenmek  üzere saklamışlar. Yaşlı kadınlar ölülerin bir kısmını ormanda bulmuşlar.  

Yanonamilerin kültürlerine göre ölülerin yakılması lazımmış ki, ruhlar özgür olabilsin. Onun için 

ölülerini yakıp kemiklerini havanda döverek, muzla karıştırıp yemişler ama, bütün ölülerini 

bulamamışlar. Çünkü altın arayıcıları ölülerin bir kısmını ormanın en derin yerine götürmüşler. Şimdi 



Yanonami kadınları gözyaşlarını ölülerin külleri ile karıştırıp, siyah bir boya yapıp 

yanaklarına sürüyorlarmış ve acılarını böyle gösteriyorlarmış (Focus Eylül 1993 Almanya). 

Yeni Gine’de de aynı sıralarda, sadece elbiseleri ve evleri olan başka kabileler de, toprakları  

Zehirlenerek ölüyor ama sebebini bilmiyorlarmış. (Geo, Aralık 1990 Almanya) 

Kuzey Amerika’da ve Yeni Zelanda’da ise, kendilerini akıllı zanneden insanların da ülkeleri, 

yemekleri ve çocukları zehirleniyormuş. (Washington Yeryüzünü Denetleme Enstitüsünün Haziran 

1993 tarihli Siyanürlü Altın konulu araştırma raporu. Washington World-Watch-Ins.ABD) 

İŞTE BU ALTIN ARAYICILARI, 

TEHLİKEYİ BİLİP DE İSTEMEYENLERİ SİLAHLA, 

BİLMEYİP DE İSTEYENLERİ SİYANÜRLE 

ÖLDÜRÜYORLARMIŞ. 

Bütün bunlar mücevherat için yapılıyormuş.  

BU AÇ GÖZLÜ ALTIN ARAYICILARI, KALKIP TÜRKİYE’YE GELMESİN Mİ? YOLLARINI 

MI ŞAŞIRDILAR NEDİR ? KİMSELER BİLEMEMİŞ. 

Türkiye dünyanın en eski kültür merkeziymiş. En eski Hıristiyanlar bile yaşarmış hala orada... 

Edremit körfezi de en eski kültür merkezi... Libyalılar orada dünya medeniyetini başlatmışlar.  

Aristo’nun hukuk ve mantık okulu oradaymış. Homeros’un destanları İda dağında yazılmış. İda 

dağları , koruma altında milli park olmuş. 

Körfezlilerin kutsal incir ve zeytinleri varmış. Kimseye ihtiyaçları yokmuş. Ve güzel denizlerini 

turistlerle paylaşıyorlarmış. Ama altın arayıcıları, onların bahçesinden zeytinlerini almak istemişler. 

Zeus’un altınlarını, oturduğu İda dağlarından, Pandoranın zehri siyanürle çalmak istemişler. 

EDREMİT KÖRFEZİNİN BEKÇİLERİ İSE, Yanonamiler gibi okla, yayla, mızrakla savaşmamışlar. 

Önce ağızlarını HAYIR’a açmışlar. Sonra altıncılara haber salıp “Allah’tan utanmıyorsan, kuldan 

kork” demişler.  

1-Köy halkı karşı çıkmış. 2- Sonra milletvekili Melih Pabuççuoğlu 3- Sonra körfez belediye başkanları 

4- Sonra körfez halkı 5-Sonra Türkiye basını 6- Sonra Midilli belediye başkanları 7-Sonra Avrupa 

Parlâmentosu  8-Sonra Ege Üniversitesi profesörleri ve odalar 9-Sonra dışarıdan gelen Profesör Korte 



10-Sonra Yunanistan basını 11-Sonra Alman basını  12-Sonra Türkiye’ye turist getiren yabancı tur 

operatörleri 13-Sonra Turizm Bakanı, Kültür Bakanı ve en sonunda 14- Çevre Bakanlığı. 

DAHA KİM KARŞI ÇIKSAYMIŞ Kİ? Sizce daha karşı çıkması gereken var mı çocuklar? Kaldı mı? 

VAR.. TABİAT ANA... ANADOLU... ANA, YANİ KADINLAR... 

Kadınlar bu masalı duymuşlar. Her taktıkları bir gram altın kolye için yeryüzünün, eko sistemin, 

çocukların öldüğünü öğrenince, Türkiye’de de 570 tane altın arama izinli istasyonların olduğunu 

duyunca delirmişler... Peri gibi kadınlar, birinci atasözünü yaratmışlar. “BİZİM GÜZELLİĞİMİZ  

ALTINLA DEĞİL, ANALIĞIMIZLA ÖLÇÜLÜR” demişler.  Artık altın kolyeleri sevmeme kararı  

almışlar.  Daha sonra “Söz gümüşse sükut altındır “ atasözünü değiştirerek “SÖZKONUSU  

ÇOCUKLARIMIZ OLUNCA ALTIN, GÜMÜŞ, SÜKUT PALAVRA” atasözünü bağırmaya  

başlamışlar. Bunu duyan altıncılar, zehirli altının faydaları hakkında yazdıkları cin masallarını alıp  

kaçmışlar.  ONLAR ERMİŞ MURADINA, BİZ ÇIKTIK ÜSTÜNE KELEBEKLER KONAN, 

SEVGİLİ DOĞANIN OTTAN TAHTINA. Şimdi Tüprag Küçükdere’de yenilince, Sivrihisar Kaymaz  

bucağına  asıldı. Eurogold da, Bergama’ya ve arkadan da Gümüşhane’ye, Cominco da Artvin  

Kafkasöre... Çevre Hareketi Avukatları’na, kahve  ziyaretinde tutuk davranan   Bergamalı köylüler, bu  

zafer, zafere gidiş sırasında  artık cesaretle  Sefa Taşkın’a   destek  vermeye  başlamışlardı. 

Zaten ben de  Küçükdere mücadelesi içinde Sefa Taşkın ile temasta  idim. 

Köylüler paneller yapmaya başlamıştı. Ben de Küçükdere’de öğrendiklerimi  aktarmaya çalışıyordum. 

 

36. İlk idari davayı açıyoruz. 

Köylüler 649 kişi, Sefa Taşkın, Birsel Lemke ve kendim  31.10.1994 günü itibarıyla noter 

vekaletnameleri ile   652 kişi olmuştuk. Ve Orhan Uslu’nun  Başkanlığını yaptığı ÇED raporuna 

olumluluk izni veren T.C Çevre Bakanlığı’nın iznine 19.10.1994 günü  muttali olduk ve 3 parça  

halinde İzmir İdare Mahkemesi’nde 8.11.1994 günü idari iptal  davasını açtık. Dava dilekçesini  

buraya  aynen almalıyım. Çünkü  dilekçenin çok benzerini Sivrihisar Kaymaz için Eskişehir İdare 

Mahkemesi’nde açtığımız davada bir tek  Korhan Erzurumlu isimli genç ve kendi adıma  



açabilmiştim. Gerçi sonraları    Korhan’ı kaybettim. Ama yine de Bergama’nın ikizini onunla  beraber 

yaratmıştık. 

37.. 

Şimdi Tüprag Küçükdere’de yenilince, Sivrihisar Kaymaz bucağına  asıldı. Eurogold da, Bergama’ya 

ve arkadan da Gümüşhane’ye, Cominco da Artvin Kafkasöre... 

Çevre Hareketi Avukatları’na, kahve  ziyaretinde tutuk davranan   Bergamalı köylüler, bu zafer, zafere 

gidiş sırasında  artık cesaretle  Sefa Taşkın’a   destek  vermeye  başlamışlardı. 

Zaten ben de  Küçükdere mücadelesi içinde Sefa Taşkın ile temasta  idim. 

Köylüler paneller yapmaya başlamıştı. Ben de Küçükdere’de öğrendiklerimi  aktarmaya çalışıyordum. 

Köylüler 649 kişi, Sefa Taşkın, Birsel Lemke ve kendim  31.10.1994 günü itibarıyla noter 

vekaletnameleri ile   652 kişi olmuştuk. Ve Orhan Uslu’nun  Başkanlığını yaptığı ÇED raporuna 

olumluluk izni veren T.C Çevre Bakanlığı’nın iznine 19.10.1994 günü  muttali olduk ve 3 parça  

halinde İzmir İdare Mahkemesi’nde 8.11.1994 günü idari iptal  davasını açtık. Dava dilekçesini  

buraya  aynen almalıyım. Çünkü  dilekçenin çok benzerini Sivrihisar Kaymaz için Eskişehir İdare 

Mahkemesi’nde açtığımız davada bir tek  Korhan Erzurumlu isimli genç ve kendi adıma  

açabilmiştim. Gerçi sonraları    Korhan’ı kaybettim. Ama yine de Bergama’nın ikizini onunla  beraber 

yaratmıştık. 

38. 

Gelişmelere daha da  açıklık getirici Nektar bar konuşmamı da sunuyorum. 

Benim önümüzdeki günlerde Ankara’da Danıştay’da Avukat olarak, Bergama  halkının Avukatı 

olarak,  kendim hariç 650  tane Bergamalının avukatı olarak savunma yapmam gerekiyor. Duruşmaya 

girmem gerekiyor. Yanı başımda Eurogold altın firmasının avukatı. Öbür yanımda Çevre Bakanı’nın 

avukatı,  konuşma yapacağız. Bu konferans, bir nevi orada yapacağım konuşmanın maketi olsun 



istiyorum. Lütfen kiminiz gazetecisiniz, kiminiz öğrencisiniz. Kiminiz doktorsunuz bir an için 

gözünüzü yumun bir Danıştay’ın yüksek yargıcı olun yüksek yargıçlar varca Anayasaya göre şimdi siz 

saldırın maldırın ne yaparsanız yapın böyle hissedin ki siz yüksek mahkeme üyesisiniz savunma 

yapıyorum konu bu olay bu birçok yönleriyle bakın ve keşke bir video olsaydı benim savunmam 

alınsaydı da ben onu bir ara okusaydım seyretseydim de hatalarımı görseydim de Danıştay’da daha iyi 

bir savunma yapabilseydim halk için neyse ama bende ben de kasete alınıyor tamam Şimdi 

konuşmanın saatini bilemiyorum. hep birlikte bunu tayin edebiliriz ama önce benim sözlerimi 

sıkıyönetim mahkemelerinde bile yüzbaşı hakimler binbaşı hakimler pek kesemediler siz Danıştay’ın 

yüksek hakimleri haydi haydi kesemezsiniz gibi geliyor. Evvela şunu söyleyeceğiz bu siyanürlü altın 

konusunda Washington yeryüzünü denetleme kurulunun bir raporunu ele geçirdik. Bu raporda altın 

tüketiminin %85 inin kadınların mücevheratına tekabül ettiği idi bununla katiyen dünyadaki kadınları 

kadınların mücevherat tutkusunu katiyen öne sürmüyoruz. Aksine bunu erkeklere bağlıyoruz bu bir 

ikincisi bu mücevherat kökenli altın tüketiminin hani başlangıçlarda altına hücum filmlerinde olduğu 

gibi şapkalı adamlar su kenarlarında elekler taş iri taneli altınları size hatırlatıyorum ama giderek 

bunları tükendiğini ve daha sonra artık toprağın içerisindeki siyanür yöntemiyle altın edilesi o toprağın 

içindeki altına sıra geldiğini bununda siyanür liçi adı verilen bir yöntemle çıkarılabileceğini 

söyleyeyim. Bunu 1970’li yıllarda çok büyük bir atak yaptığını Avustralya Şili Brezilya Amerika’nın 

o Kolerada dev boşluklarında altının bu siyanür yöntemiyle çıkarılmaya başlandığını hemen hemen 

bütün dünyanın her toprağında altının bulunduğunu sadece altını siyanürle çıkartırken artık yavaş 

yavaş başlayan çevre hareketleri yüzünden bir sıkışıklık olduğunu hatta bu Avrupalı firmaların 

Türkiye’ye gelmeye kalkıştığını 1987 yılında Tüpraş gibi Eurogold gibi uluslararası dev şirketlerin 

Ankara’da ticaret sicilde kayıt yaptırdıklarını ve Ankara’da tabi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Ersin Tarabyalı’nın en çok bunlara aşık olduğunu ve bu bütün izinleri tamamladıktan sonra Tüprak 

isimli firmanın Havran Küçükderede yoğunlaştığını Eurogold firmasının da  Bergama’da 

yoğunlaştığını ama hep yedek dosyalarının bulunduğunu bunlardan Tüprak Gaziemir Efem 

Çukurunda, bu Tüprak Sivrihisar Kaymazda  Eurogold Gümüşhane Mescitte Kominco Artvin’de gibi 

böyle bir bu altın firmalarının asıl ve yedek dosyalarının ve izinlerinin oluştuğunu bilin ve dosyaya da 

yeteri kadar koyduk. Şimdi kendi bu dosyaya avukat olmazdan evvelki bu dosyaya  girişimle ilgili 



söyleyeceğim bir bölümünü de şudur Sefa Taşkın isimli bir belediye başkanı  Bergama yöresinde önce 

altın geliyor diye sevinerek, halkıyla muhtarlarıyla sevinerek sonra siyanür varmış diye korkarak bu 

konuda bir muhalefet sergilemeye başlayarak bir grup köylüyle beraber onur duyuyoruz. Harran’ın 

Küçükderesinde, meğerse orda da yavaş kuyu kazmalar, orda da sınır çizmeler orda da tel örgüler 

başlamış, bunu duyacağız birazdan hikâyesini söyleyeceğiz biz İzmir Barosunda 10,11,12 kişi çevre 

hareketleri adlı bir gurupken bizim gurubumuza Cem Saçaklıoğlu  isimli genç bir avukat gelerek 

Bergama’ya gittiğini orada köylülerin yavaş yavaş bir tepki içinde olduğunu onlara hukuksal bir 

yardım etmek gerektiğini düşündüğünü söyledi diye biz çevre avukatları kendisine bir görev verdik 

hadi sen çalış hadi sen dosya yap. Oda muhteşem bir dosya yaptı geldi. Biz odaların bu konuda 

görüşlerini de toplayarak bu rapora hakkâkten çok esaslı raporda buna güvenerek başladık mücadeleye  

hemen iki renault otomobil dolusu avukat Bergama’ya gittik, Ovacık Narköy köylerinde kahveye 

girdik kahvede bu 12 avukat onların avukatlığını almaya kalkıştı onlar ise birbirlerini düştüler senin 

muhtar o muhtar daha çok çocuğunu delikanlıyı işe sokacak öbür muhtar daha çok sokacak işe diye 

tartıştılar firmayı altın firmalarını istihdam kaynağı  görüyorlardı orada başarılı olamadık bize 

avukatlık veremediler bizimle bir diyalog olamadı ve döndük tabi cılız olarak Sefa Taşkın’ın 

mücadelesi devam ediyor idi daha sonra Havran Küçükdere bölgesine ben gittim orada Burhaniye de 

bir otelci bir kadın vardı, onunla benim bir dostluğum vardı, onunla onun kardeşinle yöredeki 

doktorlarla, Çerkez muhtarlarla gerçekten Havran Küçükdere yöresindeki bütün farklı görüşteki 

belediye başkanları ve muhtarlar bütün siyasi partilerini terk ettiler, adeta bir tek  bunun için ortak bir 

komite oluşturdular. Vaizlerin camilerde bu yolda vaaz verdiler. Doktorlar hastalarına reçete yazarken 

imza topladılar belediye başkanının bir tanesi kanser hastanesinin istimlakına kalkıştı encümeninde 

öbürüsü siyasi iltica denemesi yaptı Alman konsolosluğuna turizmciler el ele verdiler yani olağanüstü 

bir muhalefet vardı orada. Sonuçta Alman firmaları altın görmüş bilim adamı yok dediler diye 

Türkiye’de Almanya’dan ekolojik kimya profesörü Friedhel Korte bir adam davet edildi o otelci kadın 

tarafından daha çok o adam geldi avukat Kemal Yücel’le beraber biz, hatta onun bulunduğu ve 

tercüme edildiği bir toplantıya katıldık O toplantıda gerçekten yöreyi dosyayı inceleyerek o adamcağız 

yöre halkına ve bize epey bir şey öğretti, yani olumsuz bir mütalaa verdi. Bütün bu mücadeleler öyle 

hale geldi ki, Doğancan Akyürek isimli çevre bakanı Çevre Bakanlığını kaybetmeye bilmem 3 gün 5 



gün kala yörenin zeytin varlığından zeytin yoğunluğundan bahisle toprak firmasının siyanürle altın 

elde etmek için yaptığı başvuruyu reddetti bunun üzerine yöre insanları Melih Pabuççu oğlu diye bir 

Balıkesirli milletvekilinin başkanlığında katkısıyla zafer yaptılar mutlu oldular bir arada tabi ki 

Bergama halkının bu söylediğim çelişkileri giderek azalıyor idi ‘çocuğumuzu işe sokacaklar’ lafları 

azalıyor idi, onlarında mücadelesi yükselmeye başlamış idi tam bu sırada Kütahya’nın Dulkadir 

köyüne 6-8 km mesafede bir zamanlar Alman Krup Firmasının siyanürle gümüş çıkardığını 4 yıl 

kaldığını kaçıp gittiğini şimdi TC Eti bank devlet kurumunun o gümüş madenini çıkarmaya devam 

ettiğini öğrendik. Oraya giden ekiplerimizin çok ilginç bir saptamaları oldu arkadaşlarımızın mesela 

orada bekçilerin ellerinde telsizlerle birbirlerine haber vererek o siyanür havuzlarına konan kuşun 

kanadının ve gagasının ve ayağının havuza değmesi halinde 80 km çapında kuşları takip ediyorlar,  

telsizlerle o yöredeki kuş canlı ağaç bitki toprak yapısı ürkütücü idi bunları biliyor idik ama bir 

dosyayı henüz duymamış idik. dosyada meğerse Budur kadir köyünde 112 yada 122 kişi yaşayıp 

dururken son on yılda 56 kişi ölmüş. Bunun üzerine muhtar Kütahya Eskişehir Üniversitesi Göğüs 

hastalıkları bilimi ana bilim dalı başkanı Necla Özdedir diye bir doktor kadına başvurmuş; “benim 

köyümde neden çok insan ölüyor” diye o kadın yöreye gelmiş bir araştırma yapmış sonucu 

söylüyorum yani bunların hepsi dosyalarda var, o atık toprağından köylü kadınları duvarlarını sıva ve 

badana yapmak suretiyle bu toprağı kullanmışlar buna bağladı hemen şeyi bu kadar yoğun  ölüm ve 

kanser ve tür olayları Şimdi bunları da alınca Kornerin raporunu alınca Bergama halkı ben çevre 

avukatları hepimiz bütün insanlar irkildik demek ki bir şey vardı bunda yani siyanürle altın elde etmek 

isteyen firmalar kâr elde edebilirler Türk firması da kâr etmek isteyebilir ama bilimsel bir garantide 

verilemediği için halkın tepkisi de doğaldı ve destekledik. İşte tabii sırasını karıştırmayayım, ama bu 

sırada Prof Orhan uslu diye bir bey yanında da 33 tane asistan doçent yardımcı doçent arkadaşını da 

alaraktan onları da pek sevimli olmayan bir biçimde iyi bir koordine etmeksizin, Türkiye’nin ilk çetini 

yaptığından ötürü övünerek bir ÇED Raporu yani çevre etki değerlendirme raporunu yapmış ve 

sunmuş, çevre bakanlığına henüz daha Türkiye’nin çevre mevzuatı ondan böyle bir şey istemiyor oda 

onunla övünüyor yanı devlet bizden istemediği halde biz hava attık devletimize ÇED yaptık 

diyor.7.2.l993 tarihinde ise ÇED yönetmeliği yürürlüğe giriyor çeç istiyor 15.maddesinde gazetelerde 

ilan öngörüyor köylüleri yada yöre halkını toplamayı yada katılımın öngörüyor böyle bir şeyi var 



isteği var bu henüz daha çevre bakanlığı tarafından izin verilmediği için bu ÇED yönetmeliğinin 

öngördüğü ilan halkın katılımı kuralına uyulmaksızın halkın mücadelesinin tırmandığı oranda yeni 

çevre bakanı Manisalı Rıza Akçalı imza atmaya doğru gidiyor, ama panik içerisinde çünkü Tansu 

Çiller Amerika’ya gittiğinde onun kulağına eğilen kulağına eğilen Norman Hardi adında bir adam 

onun kulağına eğiliyor ve diyor ki, Türkiye’de çevre bakanı Rıza Akçalı’nın direnişi ile karşı 

karşıyayız bunun kırılması gerekir değiştirin yani imzalamalı bu izni diyebiliyor ve Hürriyet gazetesi 

bunu yazıyor ve bu yalanlanmıyor sonuçta Tansu Çiller dönüyor ve gerçekten çevre bakanına baskı 

yapıyor ve çevre bakanı Manisa milletvekili olduğu için arkadan bir Salihli ve Bozdağ ve Sart dosyası 

kuyrukta olduğu için belki de kendisi yerine müsteşar muavini bay Bursalı Yeşil Bursalı diye bir beyin 

imzası ile izni verdiriyor. Bu iznin aleyhine 793 köylü noterden vekaletname vermek suretiyle beni ve 

benimle beraber 27 tane İzmirli avukat arkadaşımızı avukat tutuyorlar. Biz bu Av. Noyan Özkan’ın 

katkılarıyla biz bu işlem aleyhine İzmir idare mahkemesinde bir dava açıyoruz. Yürütmeyi durdurma 

istekli bir iptal davası Bu davaya destek vermek için diyoruz ki, acaba Bergama’daki hukuk hakimini 

harekete geçirsek burada bir işletme faaliyete girdiğinde bu yörenin flora ve fauna yapısı ne hale gelir 

diye bir tespit davası açsak diyoruz ve açıyoruz ve Bergama hakimi Ege Üniversitesinde 3 doçent 

çağırıyor bir tanesi Peyzaj doçenti Ümit Erdem bir tanesi Hayvan Zooloji kuş uzmanı Mehmet Sıkı bir 

tanesi botanik uzmanı doçent Yusuf Gemici bunlar bende oluyorum tabi minibüslerde minibüslerle 

geliyorlar diyorlar ki biz bu yöreyi bu bitkileri ve hayvanları bir yıl boyunca hemen hemen  izlememiz 

lazım sık sık diyorlar ben bayılıyorum yani zaman kazanıyoruz diye böylece onlar sık sık geliyorlar ve 

yörenin flora ve fauna yapısını inceliyorlar ve rapor veriyorlar. Bu raporlarında Mehmet Sıkı duyur ki 

ben sözleşmesinin ekinde bulunan dünyada yok olmaya doğru giden hayvanlardan 12 tanemi 15 

tanesini gördüm diyor Kartal gibi kaplumbağa gibi kuş gibi hayvanları sıralıyor Ümit Erdem diyor ki 

bu yörede ben o kadar çok zeytine ağacı o kadar çok fıstık o kadar çok elyaflık pamuk o kadar çok 

tütün arı bal ve onları sıralıyor ve yörenin tarım yapısını anlatıyor ve bu siyanürle altın elde edildiği 

zaman bütün bunlar çok etkilenecek diyor raporunda öbür Yusuf Gemici ise biraz karışık laflar ediyor 

diyor ki Ben Sözleşmesinin ekinde yer alan bitkilerden göremedim buralarda ama sözleşmede yar 

almayan şeyler var, diyor bumda yani ben bile bilmiyor yani ben sözleşmesinin ekinde yok ama 

burada var diyor. Garip bir rapor.  Ama sonuçta bu üçlünün verdiği mütalaa raporunu götürüp idare 



mahkemesindeki o dev dosyaya sunuyoruz. Sonra hatırlarsanız Havran dosyasında Balıkesir 

milletvekili, o zafer kutlayan milletvekili Veli Papuççuoğlunun bu zaferini geri dönülmez kılmak için 

yiğitçe parlâmentoda bir kanun teklifi var bu zeytinlerin ıslahıyla ilgili bir ek madde yapılmış oluşan 

bir kanun bu kanun hükmünde şöyle “Zeytin alanlarına 3 km  mesafede zeytinlerin vejatatif ve 

generatif özelliğini bozucu kimyasal atık bırakan zeytin yağı fabrikası hariç hiçbir işletme kurulamaz” 

deniyor kanun. Biz bu maddeye bayılaraktan yeniden Bergama hakimliğine başvurarak diyoruz ki, bu 

işletmenin etrafında 3 km içinde zeytin var mı acaba, diyoruz. Kadir Mendilci oğlu, Prof. Ersin 

Önoğur, Prof. gibi bir heyet oluşturuyor Bergama hakimi onlardan mütalâa alıyor onlarda diyorlar ki, 

olur mu burada 300,370 bin tane şey var zeytin var diyorlar,zeytinleri  yaş itibarıyla sınıflandırıyorlar  

ve bu siyanürle altın elde edilirken oluşacak olan bütün bu döllenmeyi etkileyen zeytin ağacının 

döllenmesini etkileyin bilimsel olarak konuşuyorlar ,ihracat düşer diyorlar,bitki üretimi düşer 

diyorlar,bu mümkün değil diye mütalâa veriyorlar, o mütalâayı da alıp şeye götürüyoruz İzmir İdare 

mahkemesindeki dosyaya bu arada firma çok kızıyor artık sinirleri çok bozuluyor ve gazeteci 

gruplarını iki parti halinde şeye götürmeye kalkıyor Yeni Zelanda seyahati yaptırıyor bir de Avrupa 

seyahati, Avrupa seyahatinden dönüşte Cumhuriyet Ege bölge sorumlusu Serdar  Kılığın bir sorusu 

üzerine Roos Kely isimli eski Avustralya çevre ve turizm bakanlığı yapmış bir kadın şimdi  Eurogold 

un genel müdürü olmuş istifa etmiş oradan Eurogold onu genel müdür yapmış bu kadın  uçakta Serdar 

Kızığa diyor ki bu Senih Bey veya halkın avukatı işte Bergama’ya gitti iki defadır tespit yaptırıyor biz 

de yaptırırız diyor. Hakikaten uçaktan indikten sonra oda bir avukat tutuyor neydi hani çok fena 

Fransızca biliyor o işte avukatı tutuyor, o avukat arkadaşımızda Bergama’da Asliye Hukuk Hakimine 

başvuruyor, bende isterim bir tespit diye bunun üzerine o doçenti meğer bir karış topraktan anlayan bir 

doçent varmış, Esen Celen diye bir adam. Hasan Toprak diye bir maden mühendisi bide çevre 

mühendisi, üç tane doçent geliyorlar, onların dosyasına onlarda diyorlar ki, her ne kadar zeytinlerin 

döllenmesini etkileyebilecek bir toz,bir bozucu faaliyet olabilirse de arazörlerle orası 

sulanacağından,orasına huş ağacı ve kavak ağacı dikilmek sureti ile bunların engellenebileceğinden, 

firma bu konuda çok ciddi bir yatırım yaptığından diye, enteresan olabilir yani burada siyanürlü altın 

elde edilebilir, bir rapor veriyorlar. Biz o raporu da alıyoruz, bu saçma sapan rapora benziyor diye  onu 

da veriyoruz İzmir idare mahkemesine. Kırtepe raporunu verdik, Necla Özdemir'in raporunu verdik, 



yanı İzmir  İdare Mahkemesinin önünde gerçekten halkın mücadelesine halkın tepkilerine bilim 

adamlarının görüşlerine Fethi Doğan diye bir halk sağlığı Profesörünün  durmadan dünya sağlık 

koşullarına göre 30 km yarı çapında bir alanda siyanürle altın elde etmek ölümdür, bu siyanür miyanür 

değildir, mesele  ağır metal diye bir şey var, bu ağır metaller arseniktir-cıvadır diyen raporlarına 

rastlıyoruz, onları götürüp veriyoruz mahkemeye, artık bizim umudumuz idare mahkemesi halkın 

yararına bilim adamlarının üç tane bilim adamının olabilir canım deyişini dinlemezde, bu kadar bilim 

adamının deyişine bu kadar halk hareketini dinler diye düşünüyoruz umut içindeyiz bir gün idare 

mahkemesi bir ara karar veriyor, diyor ki, toplumun sağlığı için insanların sağlığı için yörenin anıtsal 

değeri için tarım alanları için zeytinler için hukuksal yönden bir Bilirkişi incelemesine karar verdim 

diyor, biz bayılıyoruz. Ben oradan bir espri yapıyorum, diyorum ki  bir avukat arkadaşımız var, 

inşallah onu tutarlar bilirkişi diye halk sağlığı profesörü Fethi Doğan belki yada başka bir 

üniversiteden  halk sağlığı insan sağlığı profesörü bulurlar diye düşünüyorum Onlar ODTÜ den maden 

mühendisi genç bir profesör ODTÜ den yine çevre mühendisi bir profesör,neydi profesörün ismi 

Coşkun Yurteri. Coşkun Yurteri’ye parantez açayım, bu çevre Profesörü olan Coşkun Yurteri 

Amerikan.........genç bir adam. profesör bu çocuk meğersem Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Kaymaz 

Bucağında çıkarılmak istenilen öbür altın dosyasının yani Bergama ile hiç bir farkı olmayan ikiz 

konumda seyretmekte olan dosyanın şeyiymiş  orarsozu yani çet hazırlayanı, çet profesörü çet başkanı 

çet şirketinin patronuymuş işte bu bey bir de profesörü genç bir bey Ankara’dan bu üç bey uçağa 

bindiler, İzmir’e indiler, adliyenin önünde bir minibüse binildi minibüs bir saat kaç dakikada 

Bergama’ya vardı orada bir saat bir kaç dakika daha yörede dolaştılar,börek çörek gibi şeyleri yedik o 

Eurogold firmasının bize hediye ettiği o coca cola kılıklı bir şeyler yedik sonra tekrar bir saat bilmem 

kaç dakika sonra geri döndük aynı bir üsse ve Efes otelinin oralarda bu üç profesörü bıraktık. Bu üç 

genç profesör evrakları alaraktan Ankara’ya gittiler. Ankara’da çok çalıştılar ve bilmem kaç ay sonra 

bir rapor yolladılar bu rapor şöyle diyor arkadaşlar ,bu TC devleti o kadar büyük bir devlettir ki ,İzmir 

valisinin başkanlığında daire müdürlerinden oluşan izleme ve denetleme kurulu adı altında  en az 12 

tane müdürün yada müdür muavininin oluşturacağı bir heyet oluşacağına göre bu TC devleti orayı 

izler, oradaki sızıntıyı oradaki bir tehlikeyi görür ve 24 saat mehil vereceğini taahhütnamede 

yazıldığına göre 24 saat mehil ver, sızıntın mı var insan öldürüyorsun, yani engelle der, halen 



engelleyemezse o zaman kapatır diye madde olduğuna göre diyor iki, bu Eurogold firması o kadar 

büyük bir firmadır ki diyor ve dünyada çevreci imajının sarsılmasını istemez, çok çok felaket çok 

büyük bir firmadır, dolayısıyla biz bu duygularla buna olan inancımızla bu bu gerekçelerle siyanürlü 

altın elde edilmesi için Bergama’daki  bu çet izninin uygun olduğunu düşünüyoruz diyor rapor bu Bu 

raporu İzmir İdare Mahkemesine sunulunca İzmir İdare mahkemesi bir duruşma yapıyor,  duruşmaya 

aynen böyle ben yine ceketimi çıkarıyorum ben böyle konuşuyorum yani bunları anlatıyorum onlara, 

böyle rapor olmaz diyorum, bu psikolojik, bu psikolog raporu gibi bir şey, böyle böyle bilimsel rapor 

olmaz, yani biz insanların duygularını düşüncelerini getirmedik önünüze insan sağlığını getirdik. Hani 

insan sağlığı hocası yok ki hukukçu yok ki Bergama’nın Zeus u var tarihi var Assepdionu var hani şey 

yok tarih hocası yok dedik dedik dedik dinletemedik bir bayan yargıç Esin Tan isimli bir bayan yargıç 

fevkalâde bir rapor muhalefet oyu verdi dedi ki böyle rapor olmaz dede bir daha yapmak lazım bu 

raporu dedi hakikaten insan sağlığı halk sağlığı hocası gerekir böyle bir heyette dedi çok hoş bir 

muhalefet oyu verdi. Ama iki tane erkek erkek yargıç ise onlar ise çok cılız bir gerekçe ile o raporu 

yeterli buldular. Ve bizim aleyhimize Bergama halkı aleyhine bir ret kararı çıktı. Bu ret kararı aleyhine 

7 gün içerisinde bölge idare mahkemesi adı verilen bir küçük ortanca mahkeme vardı o ortanca 

mahkemeye gittik mahkemeye dedik ki siz Çakmur zamanında Konak'ta Galeria diye bir yapılaşma 

vardı bu yapılaşmaya karşı biz ODDÜ den  üç bilirkişi geldi şehircilik ilkelerine göre burada Galeria 

olmaz dedi davayı kazandık. Çakmur ise basına bir açıklama yaptı yaa bu üç tane profesör Konak ta 

bıraksam gara gidemezler dedi basına bunun üzerine Bölge İdare mahkemesi hakimleri bir etkilendiler 

ve resmen İTÜ den üç tane yeni bilim adamı getirdiler. Bir daha baktırdılar Konak Meydanına Galeria 

ya olur mu olmaz mı diye, böyle bir olay var,  böyle bir örnek var Bölge İdare mahkemesi hakimleri 

bunu iyi biliyorlar, bu siyanürlü altın dosyası bundan geri değil bu Konak meydanından geri değil, bir 

daha yapın bunu bilirkişi incelemesi yapın dedik, bizi bir günde red ettirir bir gün düşünmediler az 

düşündüler iyi düşünmediler bir gün içinde  bunun üzerine hukukçular olarak bizim yapacağımız şey 

temyiz adı verilen yüksek mahkeme yani Danıştay’a başvurmak idi, Danıştay’a başvurduk, Danıştay’a 

yazdığımız temyiz dilekçesinin köşesine yürütmeyi durdurma istemi vardır yazılır ya, evet  öyle 

yazılıyor ve öyle yazdık. Bu yürütmeyi durdurma isteğimizi yargıçlar, evet sayın yargıçlar siz 

reddettiniz firma bayıldı buna aşık oldu sandı ki her şey bitti ağaç kesmeye başladılar, iki bin küsur Aş 



dosyaya resimlerini çekti yada televizyona aldı, televizyonda gösterdi kesilen ağaçları sonra ihale yaptı 

işte buraya insanlar getirdiler Bergama halkı silah milah krizler çıktı ve bir inşaat faaliyetine başladı 

günde dinamit attı ve düşük oldu ve kadınlar düşük olduğu için Bergama Kaymakamını ablukaya 

aldılar. Yani böyle bir böyle bir faaliyet üzerine temyiz mahkemesinin yürütmeyi durdurma isteğimizi 

bu insanlar akıllarınca hukuk bizim aleyhimize yargı organları onların lehine bir karar verdi onlar 

bunları yapabilir diye medyaya hukuka aykırı yabancı Fransız o çenesi sakallı, o Jack Testhar’ın Türk 

hukukuna, Türk insanlarına Türk doğasına, saygısız basın açıklamaları seyretti şimdi ben bir kere daha 

yürütmeyi durdurma istedim, Dedim ki sayın yargıçlar, siz yürütmeyi durdurmayı reddettiniz, ama 

sizden sonra Çanakkale yolu 7 saat kapatıldı halk ayakta bu insanlar don yani beyaz donlarıyla 

karılarının yanında bile Oktay Konyak diyor ki bizim köylülerimiz bizim insanlarımız karılarının 

doğru dürüst bile donlarını çıkarmazlar sokaklarda bu donlarla bildiri dağıttılar diye o işte öyle oldu 

sonra bir miting oldu, korkunç bir yağmur altında sıfırın altında bilmem kaç derecede o kadar çok 

insan mitinge geldi ve çok eylem yapıyor bunlar incir ağacı dikiyorlar, şeyin  altına, ocağına, Eurogold 

firmasının duvarlarının dibine bunlar yeni şeyler bu yeni şeylere göre bir yürütmeyi durdurma daha 

istiyoruz dedik, bu sefer mahkeme ikiye bölündü. Kanun sözcüsü dedi ki, yani savcı diyorlar, eskiden 

kanun sözcüsüydü adı, Danıştay’ın hakimlerinden bir tanesi savcı konumunda o bayan yine bayan o 

diyor ki, bu dosya iyi değil birada halk sağlığı toplumun sağlığı gözetilmemiş diyor, bizim yeniden bir 

bilirkişi incelemesi yaptırmamız şart. Ben yürütmeyi durdurma yönünde oy kullanıyorum diyor o 

kadın mahkemeden üyelerden bir tanesi diyor ki Senih beyin yada avukat arkadaşlarımızın 

savunmanın yeni bir yürütmeyi isteme hakkı vardır ama koşulları olmadığı için yürütmeyi durdurma 

koşulları olmadığı için ret görüşündeyim diyor diğer dört hakim diyorlar ki hayır diyorlar öbür hakime 

“Senih beyin bir kereden fazla yürütmeyi durdurma isteme hakkı yoktur.” Bizde reddettiğimize göre 

bizim reddimizin genel kurul adı verilen Danıştay bütün hakimlerini toplandığı büyük salona götürsün 

diyorlar bende ne yapayım bende büyük salına götürdüm. Şu anda dosya büyük salonda sırf yürütmeyi 

DURDURMAYI TARTIŞIYORLAR. DAHA işin esasına girmiş değiller daha henüz bizi duruşmaya 

çağırmış değiller. Daha henüz biz oraya cübbelerimizi giyerekten, yani sizin önünüze  ben başlangıçta 

hepinizin yani  sakın çıkmayın yani hala hakimsiniz yani yüksek yargıç olarak görüyorum sizi, bu 

yüksek yargıçların önüne henüz daha dosya götürmüş değiliz. Önümüzdeki günlerde tutun ki 



yürütmeyi durdurma konusunda bir karar verildi yine ret çıktı diyelim. Şeyi bekleyeceğiz o final 

duruşmayı bekleyeceğiz. Final duruşmaya gideceğiz. Final duruşmada savunmalar yapılacak. Ben 793 

tane müvekkilimle beraber gideceğim. Danıştay’ın salonlarını işgal edilecek işgal ne ne denir işgal 

etmeyeceğiz de yer alacağız salonlarda yer alacağız. Sonra ben duruşmada orada ki havaya göre belki 

konuşmamı kısa keseceğim diyeceğim ki benim yanımda Oktay Konyalı var icra komitesi başkanı ve 

avukatıyım Sefa Taşkın var onun avukatıyım. Sebahat Teyze var onun avukatıyım 14 muhtar var 

yanımda onların avukatıyım beş bin kişi geldi hakim bey kapıda bekliyorlar konuşmak istiyorlar 

diyeceğim ama beni beni azarlamak için çalışacak diyecek ki olur mu beyefendi savunma makamı 

onların avukatı olduğu için onlar dışarıda beklesin sen konuş kardeşim ne konuşuyorsan konuş dedi 

bana bilmiyorum yani inşallah birazdan akıl verirseniz birazdan  bana da bilir hale gelirim  ne 

yapacağımı,yani size karşı nasıl davranılır yani mahkeme hakimlerine karşı nasıl davranacağımı 

tartışmak istiyorum tabi ve sonuçta oradan yine aleyhimize karar çıksa bile hukuk siyaset yapılacağına 

göre yapılmakta da olduğuna göre sizin kararlarınız mahkeme kararları ne dereceye kadar ne olacak, 

bilmiyorum. Strasbourhga gidilir Avrupa parlâmentosunda onu unuttum tabi Avrupa parlâmentosunda 

bir tane dosyası var 84 ün >kasım ayında çıktı ve Havran Küçükdere ve Bergama ve Ovacık 

madenlerinin işletilmemesine ilişkin bir Avrupa Parlâmentosu kararı var şimdide bu ayın sonunda 

2.bir Avrupa parlamentosunda karar çıkması bekleniyordu yeşiller grubu yeniden önerge verdi 

parlamentoya sefa taşkında brüksele gitti ve yeni döndü  dolayısıyla ben hukuk adına hukukçu olarak 

hukuk mesleğinin gereği olarak avukat olarak onların avukatı olarak onlarla beraber bu savunmayı 

yaptım yapacağım yapıyorum yapabilirim şimdi ise bu bekleme sırasında birazdan belki bu toplantının 

biraz daha çok hedefine varması için siyasi boyutlarını da konuşasım geliyor avukat olmama rağmen 

hukukçu olmama rağmen bir yandan toplantıyı bu anlamda bitiriyordum. Sayın yargıçlar buyurun 

karar verin işte bilim adamlarının çok küçük bir grubu muhtemelen çok seviyorlar firmayı onlar pek 

zarar olmaz diyorlar böyle psikolog kılıklı ama halkını seven yurttaşını seven doğayı seven bilim 

adamları da çok tehlikeye gidiyorlar 30 km diyorlar  zeytin diyorlar ihracat diyorlar dünyanın en iyi 

elyaflı pamuğu buranın diyorlar kozak fıstığı buranın diyorlar zeytinini anlatıyorlar tarihi var diyorlar 

şimdi bu konuda yörenin insanları bu köylüleri endişe ediyorlarsa olmasın diyorlarsa hukuk onlara 

neden yardım etmesin bu arada tabu mahkemeye şeyi de anlatıyorum Bergen Konferansını Bergen 



konferansına avukat Noyan Özkan gitti ve de eski Refah partili bir bakan gitti ve neydi Noyan Vehbi 

Dinçerler Vehbi Dinçerler ve Noyan Özkan Bergendeydiler Bergen konferansını imzaladı. şey Vehbi 

Dinçerler Noyan orada gözlemciydi,ben İngilizce bilmiyorum ama Noyan tercime ettiği için biliyorum 

hatırlıyorum 6.maddeyi orda 6.maddede yöre insanlarının katılımı yöre insanlarına sormak gerektiği 

ilkesi benimsenmiş dolayısıyla bizim çed yönetmeliğimizin 15.maddesine bu uçarak gelmiş 15.madde 

söylüyor işte gazete ilanı yap, halkın katılımını sağla diyor işte böylesi uluslararası sözleşmeler var 

iken böylesine bir çed yönetmeliği var iken, böylesine insanların bir muhalefeti var iken hala daha 

Türk maden mühendislerinin bir görüşü bu o görüşü de eleştirerek yargıçlara, siz sayın yargıçlara siz 

maden mühendisleri gibi düşünmeyin diyorum oda şu maden mühendisleri diyorlar ki bir dağın altında 

bir maden varsa eğer biz fakültede öğrendik ki, o maden o dağın altından çıkarılacak bu kadar basit 

bilim yapacağız zarar vermeyeceğiz az zararla çıkartacağız diyorlar halbu ki Bergen konferansından 

sonra Cordinet söyledi bana ben duydum kulaklarımla corte dedi ki Avrupa da maden mühendisliği 

bilimi kulvar değiştirmiştir ne kulvarı değiştirmiştir. Artık Avrupa’nın maden mühendisleri sorarlar 

şeye o dağın etrafındaki köylüye kardeş dağın altındaki madeni çıkartalım mı hayır çıkarma 

dendiğinde tıpış tıpış başka dağın altına gider maden mühendisleri bizim Türk maden mühendisleri 

böyle bir kulvar değişikliğine hazır değiller meslekleri ellerinden gidecek sanıyorlar anlamıyorum yani 

çok büyük oranda maden mühendisleri kadar maden mühendisleri odası kadar karşı çıkan yok bütün 

odalar halkın yanında bir tek maden mühendisleri odası direniyor neden direniyor anlamıyorum gerçi 

şimdi İstanbul üniversitesinde yeni Amerika dan dönmüş Şinasi bey diye bir maden profesörü çıktı 

Allah razı olsun mu denir yani o adamcağız diyor ki ben bir maden profesörüyüm bir yeni geldim 

Amerika dan iki, Amerika da gördüm ki duydum ki bildim ki okudum ki bu altın madenlerinin 

ardından renxhabilitasyon adı verilen o madenin o bıraktıklarını düzenletme operasyonuna harcanan 

para şeyden  daha fazla o nedenle bütün dünyada böyle bir şey var tepki var diyor ve şimdi güya bu 

günlerde oda basına çıkacak medyalarda olmaz böyle bir şey maden mühendisliği bilimi kulvarı öyle 

değil böyledir diyecek galiba şimdi arkadaşlar ben bu kadar irticaen konuşmayı nasıl becerdim 

anlamıyorum halbu ki kağıtlarımı bir şey yazmıştım ama fenada konuşmadım galiba ama bir dakika 

bir şey yapayım birazdan Mehmet Ali Aybar’ın bundan 20 sene evvel bir toplantısına katıldım Mete 

Ilıca’yı azarladı benim konuşmama şey sokma dedi oradan öğrendim onu Washington bilmem ne ona 



attık Kütahya’yı anlattık korteyi anlattık Kadir ,,,,tamam. Çed izni tamam davalarını anlattık. 

Gazetecileri anlattık. Ecevit’ten böyle bir küçük yazı vardı Danıştay’ı anlattım Şimdi sayın yargıçlar 

idey mahkeme bölümünü bitiriyormuşum burada sayın yargıçlar en azından çed yönetmeliğinin 

7.2.l993 tarihinde yürürlüğe girdiğine var mı itiraz bu itirazdan 8 ay sonra karara bağlandı çed izni 

çevre bakanlığında var mı itirazınız peki çed yönetmeliğine uygun olarak bir gazete ilanı var mı 

dosyada halkın toplantısı var mı dosyada öyleyse siz uslu durun başka bir şeye karışmama ben deyip 

durursunuz buyrun işte buna karışırsınız tam karışacağınız yer bu kararı bozmak zorundasınız. İki 

bilirkişi raporunu nasıl ki Esin taralının söylediği gibi nasıl ki kanun SÖZCÜNÜN BAYAN AYLİN 

HANIM MIYDI, AYNUR HANIMIN SÖYLEDİĞİ GİBİ NASIL BU ÜÇ TANE GENÇ 

PROFESÖRÜN RAPORUNU KABUL ETMENİN ALEMİ YOK, İMKANI YOK, böyle rapor mu 

olur gereği gibi aynen sizde bunu yorumlayarak böyle rapor olmaz diyerek yepyeni bir bilirkişi 

incelemesi yapılması gerekir diyerek bozmalısınız halk istemiyor diye de bozmalısınız. sayın yargıçlar 

deyip hukuk şeyini bitireceğim. Hatta belki bir şey söyleyebilirim buraya 793 tane kişinin avukatı 

olduğumu sanmayın oradaki zeytinlerin avukatım oradaki kuduz böceğinin avukatı oradaki kuşlarında 

avukatıyım diyeceğim. Ondan sonra bu Bergama konusunun dışına taşmak gerektiğini düşünüyorum. 

O bana Bergama’nın dışına taşma diyecekler onlar ama biz taşmalıyız Bergama’nın dışına çünkü 

neden 560 tane yer var bir kuyrukta Sivrihisar var ikiz kardeş dosyanın üçüncü sırada şey var 

Gümüşhane'nin Mescitlisi var dördüncü sırada Artvin var. Artvin Valisi şu anda bir direniş gösteriyor 

ama bakanlıklardan onu yenecekler gibime geliyor. Arkasından Efem Çukuru var arkasından giresin 

bulanacak var arkasından baskın Elazığ var böyle 560 tane dosya var Çanakkale var falan Balıkesir var 

Şimdi buraların insanlarının da bu Bergama’yla bir şeye el ele bir dirsek temasına geçmeleri 

bekleniyor geçerler gibime geliyor geçsinler gibime geliyor çünkü neden onu öyle düşünüyorum. 

Çünkü İzmir Bergama el ele hareketi biliyorsunuz 21 gün 19 gün oldu ama şu anda ne kadar bir 

hareketin yükselme sağladığını takdir edersiniz hele hele Menderes ve Gaziemir dolaylarında efem 

çukuruna efem çukurunu ilgilendiren bölgede de bir efem çukuru Bergama el ele komitesi kuruluyor 

şimdi duyduysanız eğer bugün Yeniyüzyılda yazıyordu    İstanbul Bergama el ele komitesi kuruldu 

böylesine Artvin Bergama el ele Gaziemir Efem Çukuru el ele el ele el ele örgütleri kurulursa eğer 

içimde bir his var ki bu yurttaş hareketlerinin önünde durulamaz gibime geliyor hukuk hepsi ona uyum 



yapar gibime geliyor sanıyorum İzmir Valisi de durmadan geceleri uyuyamıyor kabus görüyor aklı 

fikri şeyde ya bu beni ilgilendirmiyor bu Ankara’nın işi ne yapayım ben kardeşim ben iyi bir  İzmir 

valisiyim uzun boyluyum diyor ve Ankara’daki bakanların sıkıştırılması gerektiğini Ankara’daki 

bakanlara baskı yapılması gerektiğini Ankara’daki bakanlarla bir halkın bunu hesaplaşması gerektiğini 

düşünüyor ve burasıyla Oktay Konyalı ve arkadaşlarının Ankara da bir hesaplaşmaya girmeleri 

beklenir. Şimdi yapılan eylemleri hatırlıyorsunuz bu eylemlere çok yeni yepyeni katkılar gerekiyor bu 

kadar sevimli adam aklıklı kadın buraya gelmişken herhalde el ele komitesine veya Oktay Konyalı 

başkanlığındaki Bergama komitesine veya buraya belki gelmiş olan komitelerin toplantılarına ışık 

tutsun diye bizzat siz kendiniz komite olduğunuz için tartışmak istersiniz diye düşünüyorum ve 

tartışmayı başlatmak isterim aslında çok çok şey söyleyebilir durumdayım konuşabilir durumdayım 

ama bu kadar topluluğu içkilerine benim hatırım için  bu kadar ara veriyorlarsa biraz içki içsinler diye 

patates bilmem ne istesinler diye veya böyle bir imkan doğsun diye bir boşluk ama boşluğun 

arkasından el hareketleri el hareketine destek sizin her birinizin bu konuda gerçekten büyük ciddiyetle 

katkı yaptığınıza inandığım için böyle bir konuşmaya geçit vermek istiyorum, ne dersiniz  bilmiyorum 

...... Hatice hanım ben konuşmamı bitirdiğim zaman Sefa Taşkın bayılıyor bunu anlatmaya Agatha 

Criestın diyor. Agata Criesti'nin bütün romanlarında diyor siyanürle öldürülür insanlar kimse bulamaz 

diyor o çok iyi biliyor onu ben ona bırakıyorum böyle numaraları yani onu anlatacak hiç merak 

etmeyin yani yüksek yargıçlar felaket bir şeyi bilecekler , siyanür insanı nasıl öldürür ne olur ne biter,  

bu konu kesinlikle boşluk bırakılmayacak ve  mahkeme heyetine fevkalade anlatılacak bu  ben çok 

özetledim, ben istiyorum ki dört saat altı saat konuşayım yargıçlar çılgına dönsünler, yani bir şey olsun 

istiyorum ............  

39. 

Bir dava dosyası kaybetmiştim. Melih  bulmuştu. O dosya... da  epey açıklık getirir. 
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verdiği 28.5.1997 tarihli   1997/334 E,1997/635 K, yetkisizlik kararı üzerine verilen dilekçemizdir. 

Tebliğ tarihi :28.3.1997 (  Yetkisizlik kararı  2.7.1997 tarihinde tebellüğ edilmiştir.) 

 

Olaylar       : 

0.Öncelikle,Olayda uygulanan  Avukatlık Yasasının 144. maddesinin Avukatların disiplin işlerinin 

gizlilik kararını zorunlu kılması karşısında ve Anayasanın ışığı altında  CMUK dahi düzenlenirken  

373 ve 374 ve 375. maddelerde  15 yaşından küçüklere mecburi gizlilik düzenlendiği, diğer gizlilik 

hallerinin  genel ahlak ve kamu güvenliğine bağlandığı dolayısıyla bu maddenin Anayasaya özellikle 

10. maddeye aykırılık iddiamızın Muhterem mahkemece ciddiye alınmasını talep ederiz. 

0.Avukatlık yasasının 147,149,161,  maddesine göre bu davada Bilirkişi incelemesi talebimiz vardır. 

1.Yargı yoluna soktuğumuz karar - işlem Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun işlemidir. Ve  

Avukatlık yasasına göre yargı yolu açık olmakla yargı önündeyiz. 



(Bu arada sevinmek mi, üzülmek mi yapacağımı bilemediğim, Devlet Memurlarının (Örneğin bir  

hukukçu yargıcın ) Anayasada125. maddede “ İdarenin her tür  eylem  ve işlemi aleyhine yargı yolu  

açıktır” denmesine rağmen 657 sayılı yasanın 129/2 gereği Uyarma ve kınama cezalarının yargı  

denetimi dışında tutuluşuna şaşarak  kendi konumumu  bir yerlere bağlayarak, onlara da yargı yolunun  

açılmasını,  bu yolda emekler verilmesini dileyerek talebimize geçeceğim.  

2.Anayasal hak arama  özgürlüğüne olan aşk derecesindeki yakınlığım dolayısıyla, ne kadar hafif olsa  

da,  kişinin haksız olduğuna inandığı bir cezayı yargı önüne götürmesini onur bildiğimden 

getiriyorum,  götürüyorum. 

3.Yukarıda 2 paragraf ya da 16 satırda bile asıl  davaya konu ya da paralel sözcükler kullandığımı fark  

ettiniz. Demek ki, Avukatlık mesleği, yargıçların da Savcıların da bir 

gün katıldıkları arena olup  orada savunmanın herkese hakimlere de savcılara da  gerektiği  

anlaşılarak daha bir anlaşılması gereken  konum ortaya çıkar. İşte yargıç bu noktada Devlete, Barolar  

Birliğine, Barolara, Adalet Bakanlığı gibi Kurumlara değil, Özgür kişilikli avukata davacıya 

bakmalıdır.  Yani bana... 

4. Ben ne demişim? 

“”Özetle  bu cümleleri bu savunmayı bu mücadeleyi bu bilgi birikimi ile  yapmaktayım. 

Önce korkunç kilometre taşı olan Marksist hareketi insancıllık  siyaseti olarak en tepeye  alıyorum.  

Eksiklik saptandığını, ben de saptıyorum. Freud’çülük eksiğini de  bulmuştum daha eskiden. Daha 

sonra  da merkeze İnsanı tek başına koymanın  yanlış olduğunu, hemen yanı başına Doğayı  koymak 

gerektiği  fikrine geldim.  

Dinlerin, Doğayı insan için yarattım  deyişini, İnsanın tamahını  gördüm, düşündüm.   

Böylece  bende Yeşil Hareket oluştu.  Oluştum. Buluştuk. Altın için Shakespeare’in  Atinalı Timon 

adlı  eserindeki yaklaşımı yani toprağın altındaki zehir, karayı ak çirkini güzel alçağı asil yapan sarı...    

insanlığın ortak orospusu “ deyişini  hatırlayalım. Ama % 85 ile  kadınların mücevherat tutkusuna  

bağlanan bu altın tüketiminde Kadınlar değil Erkekler daha  suçludur. Eskiden altın iri taneli iken  su 

ile  elekle  cıva ile çıkarılıyormuş. 1783 yılında  altının siyanürde çözünmesi İsveç’te bulunmuş. 1970 

yılında  yığın liçi uygulamalarının  yaygınlaşması başlıyor. 

Avustralya’ya. Brezilyaya. Piliye  Papua Yeni Gineye atlamışlar. Oralarda toplumsal muhalefet zayıf.  



Firmalar cirit atabiliyorlar. 

Türkiye’ye girişleri ise 1987 yılında Ankara da çok uluslu Tüprag, Eurogold, Cominco, Dardanel  gibi  

şirket kurmaları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından,Güney Afrika’daki ırkçı rejimlerden  

kaçıp  Türkiye’ye gelen firmalara çok sevinen Ersin Faralyalı zamanında izin almaları, Eczacıbaşı 

Holdingin  eski izinlerini devralmaları ile başlar. Sabıkaları çoktur. Şubat 1994...Güney Afrika da 

Siyanürlü havuzun  yağmurdan taştığı ve 150 kişinin öldüğü. 1993 ilkbaharında Ekvatorda toprak 

kayması ile 300 kişinin ölümü. 1993 Ağustosunda ise Siyanürcü Altıncılara isyan eden Brezilya'nın 

ilkel  Yanonami   kabilesinden  öldürülenleri ki onları saygıyla anıyoruz. 1992...Bolivya’da bir 

kasabada maden artığının  aşağı kayması ile yüzlerce insanın  altında kalarak öldüğünü, Ekim 1990 . 

Güney Karolinada yağmurlar  sonucu Brever altın madeninde süzme rezervinin çökmesi ile on 

binlerce balığın öldüğünü biliyoruz.  

Ağustos 1995  Guyana’da Omai altın madeninde yine siyanür barajı taşması ve sıkıyönetim  ve büyük  

zarar... kendi ülkemizde, Kütahya da ise GÜMÜŞ İŞLETMESİNDE SİYANÜR METODU İLE   

işlenmesi sonucunda çıkan Arsenikten, yöre kadınlarının  ev duvarlarını badana sıva yapışlarından bu  

ölümlerin alakası  bulunmuş, bitişik Dulkadir köyünde 10 yılda 56 kişi  ölmüş olduğunu ve de  

kanserlerin  çokluğunu Eskişehir Tıp Fakültesinden Prof Dr.  Necla Özdemir'in raporundan biliyoruz. 

Ayakkabı  imalât çalışanlarının siyanür zehirlenmesinin tam içinde olduğunu, mağduriyetlerini herkes 

bilir.  

Türkiye’de, Bergama Ovacık ve Gümüşhane Mescitlide EUROGOLD Sivrihisar  Kaymaz Bucağında  

ve İzmir Gaziemir Efemçukurunda TÜPRAG  Artvin Kafkasörde Valilikçe red kararı oluşmasına  

rağmen ısrar içinde olan COMİNCO, İzmir Karşıyaka Arap dağında ANGLO TUR , Erzurum  

Narmanda DARDANEL  var  ve daha 560 yerde hazırlık yapıyorlar. Çevre Bakanlığının verdiği ÇED  

izni aleyhine İzmir İdare Mahkemesinde  açtığımız  652 kişilik  iptal davasını  bayan üye Esin Tanın  

muhalefeti ile 2 erkek üyenin çoğunluğu ile kaybettik. Bergama Sulh Hukuk Hakimliğinde  açtığımız  

İşletme açılırsa Flora ve Fauna  ne olur yollu tespit davasında yörenin insanın  bitkilerin hayvanların  

tarım alanlarının ihracatın çok etkileneceğine dair rapor  oluştu. Öte yandan  açtığımız ikinci bir 

davada;   

114086  sayılı Zeytinciliğin Islahına dair yasada yer alan  "Zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafede  



Zeytinyağı fabrikası hariç  hiçbir kimyasal  işletme  açılamaz” diyen yasaya göre  durum tespiti davası  

açtık. 3 Bilim adamı  gerek doğal çevre, gerek tarımsal üretimdeki zeytinciliğin zarar göreceğine dair  

rapor vermişlerdir. Şimdi Danıştay’a temyiz ettiğimiz için ilk ağızda yürütmenin durdurulması 

isteğimiz 6. Dairece reddedilince  Firma heyecanlanmış ve  ağaç kesmeye ve inşa faaliyetlerine0 

başlamıştır. Ki 2.kez Yürütmenin durdurulmasını talep etmişizdir. Bu nedenle dosya Danıştay İdari 

dava daireleri genel kurulu önündedir. Olumlu ya da olumsuz karar çıksa da yine esastan dava 

Danıştay 6. Dairesince  karar bağlanacaktır. Binlerce köylü davaya gelecektir. Kimi savunmaya katkı 

sağlayacaktır. Türkiyede de  yargıçlar vardır. Ayrıca siyasi mücadele de devam etmektedir. Artık 

yörede komiteler kuruldu.  Bergama komitesi, Bergama İzmir El ele Komitesi,Bergama İzmir İstanbul 

El ele Halk Hareketi başladı. 5000 kişi çıkabiliyor. Mitingler yapıyorlar.  Çıplak eylemler yapıyorlar. 

Meşalelerle yürüyorlar, Çadır kuruyorlar. Köylülerden tamamı 10 tane olanı tarlalarını  firmaya 

sattıkları sonrası pişman ve hata hile ve ikraha dayalı tapu satış tasarrufundan vazgeçerek, tapu iptali 

ile firmanın parasını iade ederek, gayrimenkulu tekrar geri  alma davaları açıyorlar. Her  muhtar her  

vatandaş  farklı siyasi görüşlerini partilerini unuttukları için ve birleştikleri için Siyasal partiler 

yasasına göre  Ankara merkezinde veya Bergama merkezli SİYANÜRLE ALTIN ELDESİNİ 

ENGELLEME PARTİSİ adı altında   bir siyasi parti kurmak üzereler. Avrupa parlamentosunun 17 

kasım 1994 kararından  sona 1997 Nisan ayında yeniden 2. karar bağlanmak üzere .. FIAN isimli  

İnsan Hakları  Örgütü ile Greenpeace isimli örgüt destek içindeler. Referandumlar başladı devam 

edecek. Altın, doğudan batıdan,  ağaç kesen, yeri  süpüren WC temizleyen araba süren  10-20-30 

işçiye iş buldurtur.  Çünkü bu işletme o kadar hassas bir işletmedir ki Doçent gibi ecnebi uzman 

gerektirir. Hatta  firma yetkilisi sizin ülkenizde altın madeni görmüş bilim adamı yok ki dediydi. Yıllık 

devlet hakkı  5+5 0/0 10 dur ve global olarak 4.ooo.ooo dolar derler. Devlet bunu kazanacak . Halkın 

sağlığı üzerinden bu kazançtan vazgeçmesi gerekmez mi devletin? Türkiye de Bir avuç maden 

Mühendisinin_ Profesörünün  meslek elden mi gidiyor diye paniği, yeni maden profesörleri ile 

engellenmek üzere... Yakında  neler olur biliyor musunuz? Atasözleri üzerine basına çok kitap girer.  

Eurogold çocuğu gibi...Eurogold can derdinde biz can derdinde.... Siyanür tüpünde Zeytin Küpünde 

kalsın...  derler adama... En kuvvetli altın damarı Kastamonu Kürede... Aman  herkes oraya üşüşmese 

bari... Ya da Kastamonulular ne derler bu işe, sağlıklarına canlarına çocuklarına, dağlarına, acaba?...   



Koca Avrupa’da mini düzeyde 5 tane altın madeni var.  Ege   TV diye İzmir de bir TV  var ve sadece  

onlar birbirlerine  bayılıyorlar.  Bu Avrupa’daki 5 altın madenini hep örnek   verirler. Demezler ki, 

Türkiye de 560 maden peşindeler. 

Ülkenin canına ot tıkayacaklar. 

Dokunsanız düşecekler. Okunmalı... Düşmeliler...diyorum. Benzeri şeyler söylüyorum.  

5. İyice tam olaya, davaya konu  olaya, sözcüklere gelirsek, Türkiye ye Havrandan girmek isteyip  

yenilen Tüprag altın firması Sivrihisar Kaymaz Bucağından giriş yapmak istemiştir. Sessizce izinleri  

almıştır. Hiç kimsenin Eskişehir Barosu Başkanı Aydın beyin bile bilmediği nihai ÇED iznini bile  

sessizce almayı becermişken  benim  duymam üzerine zaten Bergama’da vermekte olduğumuz  

mücadele yüzünden buradan girmesinler diye   kendi adıma ve bir genç Korhan Erzurumlu 

adına açtığım idari dava söz konusudur.  

 6.Bu davada karşımıza Zengin altın firması vekili olarak Ankara Barosu Avukatlarından Tezcan Çakır  

çıkmıştır. Tezcan Çakır Danıştay’ın iyi raportörlerinden olup Vana sürülen orada yargıçlık  yaparken  

Avukatlığa geçmiş tanıdığımız bir hukukçudur. Deniz Baykal partisinin ve de  yardımcılarının   

Avukatlığını da yapmaktadır. 

7.Dava dilekçemize  dosyadaki gibi yanıt vermiştir. Ne zaman ve hangi bakanlığın hangi işlemine 

karşı   açıldığı anlaşılamayan  dava diyerek, davacıyı ilgilendiren bir yönü bulunmamaktadır diyerek, 

yasa,  çevre konusunda  ilgililere geniş  bir dava  açma ehliyeti  tanımış bulunmakta ise de, bu hak ve 

yetki  sınırsız ve mutlak değildir. diyerek,2577/14/3/d denerek işlem eklenmeli  tarih ve sayısı 

verilmelidir  diyerek, (Ben ise Alman TV muhabiri ile tanışmasam, Sivrihisar ÇED  işlemini 

duyamayacağımı, hala kimsenin duyamadığını, ilk önce onların öğrenişinden hoşlanmadığımı  

dosdoğru dava dilekçeme girişe  yazmışım.)  

8.Uzatmıyorum. Biz dilekçeye tabii  ki  Bergama’da 793 kişinin avukatı olarak insanları, Türkiye’yi,  

Doğayı, Hayvanları, Bitkileri kurtaralım derdinde olarak, 793+1 kişiden avukatlık ücreti almıyor 

olarak, hiçbir zaman pişmanlık duymadığımız, duymayacağımızı düşündüğümü, ölürsek  ardımızdan 

iyi bir  Avukat adamdı deyip bu dosyanın  toprağımıza iliştirilmesini beklediğimiz  anılan sözcükleri 

sıraladık. 

Nedir bu sözcükler? 



Barolar Birliğinin saptadığı cümleleri yerinden   bile kopararak  söylersek, 

1-Kazın ayağı öyle değil... 

2-Süresi içinde  tasarrufu  yargı denetimine sokmak istemişiz, sokmuşuz. nasıl sokmuşuz?... 

3-İzni de taahhüdü de  her yanını ağzını suratını yargı denetimine sokuyoruz, sokarız, sokacağız. 

4-Mü dahil daha Türkiye’ye gelmemişken, müdahil vekili daha başka meslekteyken kadar dayanır. 

5-Kompleksimizi her şeyimiz doğaya, insana, hayvanlara bitkilere balıklara Nasreddin Hocalara, 

Yunus  Emrelere helal ettiğimizi müdahil vekiline helal etmediğimizi  iletmek 

zorundayım. 

6-Kravatlı insanlar altın firmasına çok yardım ediyorlar “” demişim. 

Strasbourga, bu sözcüklerin 100 katı kaynayanı, hakaret sözcüklerinin bile  aklanması tartışılıyor. 

Bu 5  cümlemi aslında gerek yok ama  tarihe geçsin diye de isterseniz savunayım : 

1.Altın firmasına zengin demekte vekiline de zengin altın firması vekili demekte beis 

görmüyorum. 

2.Biz altın firmalarının Ticaret Sicilinden kayıtlarını bulmak elde etmek için aylarca uğraşmışız. ÇED 

raporunu  ancak Alman Televizyoncularından öğrenebilmişiz. 49.Milyon dolar harcama yaptık 

demektedirler ki, çit  ve kuyu dışında somut harcamalarını göremiyoruz. Sadece Ankara’da çok  para 

harcadıklarını  duyuyoruz. Böyle önemli davaların Avukatları değilse de Avukatlık ücretleri  tartışıla 

bilinir. Hiç endişe  edilecek bir husus yoktur. Kenan Evren’in  bile fazla konuştuğu bu konu bizim 

tarafımızdan ihsas  edilebilir, ettirilebilir. 

3.Kazın ayağı öyle değil sözcüğünü “sanıldığı gibi değil “ anlamına kullanmak için edebiyat 

öğretmeni  

olmak gerekmediğini, Avukatlığın da buna  uygun meslek olduğunu savunuyoruz. 

4."Kravatlı insanlar altın firmasına çok yardım ediyorlar” sözcüğünü devlet bürokrasisinden gereksiz  

yardım aldıklarını  aktarabilmek için kullanmışızdır. Bizden önce Balıkesir Milletvekili Melih  

Pabuççuoğlu Enerji Bakanı Ersin Faralayalıya karşı da  çıkmadığı üzere”,  firmanın işini takip 

ediyorsun,  yapma “ diyebilmiştir. 

5.Bize karşı taraf Avukatının , “konuyla bu kadar ilgili olduğu bilinse idi, davet edilerek bilgi ve  



görgüsünün artmasına katkıda bulunulurdu”  deyişi karşısında, “bize bilgisiz, görgüsüz” dedi diye  

kendisini Ankara Barosuna şikayet etmeyişimizi, etmeye kalkışmayışımızı, kalkışmamak gerektiğini  

düşünüşümüzü kavramak gerekir. 

6.Bir Avukatın yazarken de konuşurken de  düşüncelerini olgun ve objektif biçimde  açıklaması  

gerektiği, meslek kuralı gereği olduğunu bildiğim gibi, anılan sözcüklerimi  tam bu anlamda  olgun ve  

objektif bulduğumu söylemeliyim. Çünkü, doğanın, insanların, hayvanların, bitkilerin tehlikede 

oluşundan  söz ederken  taraf tutulur gibi gözükürse de burada olgun olunur, objektif olunur diye 

savunuyorum. 

7.İyiniyetli Avukata, üstelik savunması, sözcükleri gerçeği de yansıtıyorsa, disipline biçimde karşı 

çıkılamaz. 

8.AGİK ve Paris Paktı  uluslararası hak ve özgürlüklerin Türkiye için de geçerli olmasını  getirmiştir.   

Üstlendiği işlerden dolayı insan hakları ihlallerinin yanında  değil, her zaman  karşısında olma  

yükümlülüğü taşıyan  Avukatın bu işlevi sadece mahkemelerde değil yargı dışı hukuksal faaliyetlerde 

de   geçerlidir. Kaldı ki biz  Mahkemenin tam da içindeyiz. 

9.SÖZCÜKLERİMİZ KATİYEN MESLEK KURALLARININ 27. MADDESİNDEKİ KÜÇÜK  

DÜŞÜRÜCÜ GÖRÜP İÇERMEZ. 5. maddeye girmez.6. maddeyle çelişmez. 

10.Nereden bakılırsa bakılsın, savunma hakkının kısıtlanmasına yönelik anlam ifade eden, Türkiye’de  

çok önemli bir davada ortaya çıktığı için önemli sayılması gereken, hukukta  kaynağını bulamayan,  

Dosyayı da, davayı da, Avukatı da yakından tanıyan İzmir Barosunun, İzmir Barosu Disiplin 

Kurulunun  akladığı, Avukata Barolar Birliği Disiplin Kurulunun  uzak üyelerinin isabetsiz, dar açılı 

kararları iptal  edilmelidir. Sonuç alınamazsa Strasbourga İnsan Hakları Mahkemesine başvurulacaktır. 

Hukuksal nedenler : Uluslararası Hukuk, Anayasa, İlgili Mevzuat . 

Deliller          : Ek belgeler. 

Sonuç             : Yukarıda  açıklanan nedenlerle konu, maksat, şekil, sebep  ve yetki yönlerinden 

hukuka,  kanuna, doktrine, yargısal içtihatlara ve memleket koşullarına aykırı bulunan davalı Birliğin,  

14.12.1996T ve 196/139 E ve 1997/154 K sayılı  uyarma  kararının  iptaline, hem telafisi imkansız 

zararlara yol , açacaklılık taşıması ve hem apaçık hukuka aykırılığı dolayısıyla yasal 2 koşulu da 

bulunduğundan  yürütmenin durdurulmasına, duruşma günü verilmesine, Bilirkişi incelemesi 



yaptırılmasına, Bu arada  gizlilik kuralı taşıyan  Avukatlık Yasasının 144. maddesinin Anayasaya 

aykırılığı iddiamızın ciddi  bulunmasına ve dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine, 

tebligatların memur eliyle  yaptırılmasına ve kısa mehiller verilmesine,  yargılama giderleri  ile ileride 

Avukat tuttuğum takdirde, Avukatlık Ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini talep 

ederim. 

S.Ö. 

15. 

Ağustos 1991 tarihli hazırlanan ÇED raporu sonrası Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı 

Sermaye Gn. Md.’nce verilen 31.121991 tarihli Yatırım İndirimi ve Teşvik Belgesinin ardından T.C 

Enerji Bakanlığı’nın  12-2-1992 tarihli ve İR 3459 sayılı maden işletme  ruhsatından  çok sonra, 22-

12-1992 tarihli Orman İşletme  Ruhsatının ardından  

Dava sürüyor. 

1. 

Bu  Çevre bakanlığının, dillere destan Siyanürcü firmalara,  Türkiye’de verdikleri, fakat kendilerinin 

de  

verdikleri işleme inanmadıkları,  ‘verdiğimize pek işlem demezler galiba’,  dedikleri,  ama Danıştay’ın 

da 1998 yılında verdiği kararla,  “ona  işlem denir,” dediği, ÇED   izin -işlem- belgesini mi merak 

ediyorsunuz? İşte. 

 

T.C. ÇEVRE BAKANLIĞINA 

İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, OVACIK-ÇAMKÖY ALTIN MADENİNİN 

ÇIKARTILMASI VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ TAAHÜTNAMEDİR. 

MADEN İŞLETME HAKKI SAHİBİNİN 

Adı Soyadı: Eurogold Madencilik AŞ. 

Adresi: Atakent, 2038/2 Sok.No.14 -1635540 Bostanlı/İzmir  



· Madenin Cinsi: Altın-Gümüş  Maden İşletme Haklarının Konusu:Madenin Çıkarılması ve 

Zenginleştirilmesi. İl-İlçe ve Köy: İzmir-Bergama-Ovacık-Çam köy.  

· Maden Ruhsatı: İR3549 sayılı işletme Ruhsatı 

· Maden İşletme Haklarının Süresi: 10 yıl 

· İşletme İzni Sahası: 560 hektar 

· Taahhütname Kapsamındaki Alan: 100 hektar (EK1). 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 

1.DÖNÜM İŞLETME ÖNCESİ. 

1) Toprağın Sıyrılması 

 .  

2) Atık Baraj İnşaatı:  

3) Kuyuların İnşaatı ve Numune Alma: . 

4) Kimyasal Maddelerin Taşınması ve Depolanması:  

S02: TSE 1519’daki standartlara uygun tanklarda depolanacaktır. V:D  “”vs...vd... 

 

2.IV Bölüm: İşletme -denetleme komisyonu:  

İşte dava dilekçemiz:Neden yer veriyorum biliyor musunuz? Bir köylü hareketi daha  Fransa da 

Türkiye de  harekete geçebilir diye...Nereden biliyorum? Fransız çevre Bakanı Madame Vıolet’in  

Seçim bölgesi  köyü olan Doup köyünde bile bu  mücadele söz konusu imiş... 

 

İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA  

İZMİR. 

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE DURUŞMA 

GÜNÜ VERİLMESİ İSTEMLİDİR. 

 



DAVACILAR: 

1.Mehmet Kurnaz,  ve  ( Senih Özay ve Sefa Taşkın ve Birsel Lemke Altın ) 

ve 648 dava arkadaşı.... 

  

VEKİLLERi 

1-Av. Senih Özay 

DAVALI : Çevre Bakanlığı-ANKARA 

IHBAR OLUNAN : Eurogold Madencilik AŞ, Atakent, 203812 sok, No:14 D:2  Bostanlı,İZMİR 

KONU: Çevre Bakanlığının, Eurogold Şirketi’nin İzmir- Dikili, Bergama Ovacık. Ve Çamköy Köyleri 

çevresinde altın madeni işletmeciliğine izin veren işleminin, 

a. iptaline ve,b. her iki yasal koşulu bulunduğundan Yürütülmesinin durdurulmasına, 

c. duruşma günü verilmesine, 

d. tebligatların memur eliyle yapılmasına ve kısa mehiller verilmesine istemlerden ibarettir.  

 

TEBLİĞ TARİHİ (TEBELLÜĞÜMÜZ) .19.10.1994 günlü Gazete haberleri ile ıttıla edilmiştir.  

 

OLAYLAR:  

1-Çok uluslu bir şirket olan Eurogold AŞ., T.C. kanunlarına göre kurulmuş ve 

     ülkemizin değişik yörelerinde altın madeni işletmeciliği yapmak için T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar 

     Bakanlığı’ndan ruhsat almıştır. (Bkz EK 1. Enerji   Bakanlığının 14.9.1994 gün ve 20941 no 1u 

     yazısı ve ekleri ) 

2-Türkiye toplumunda sürekli gelişen yurttaş ve çevre bilinci karşısında şirketin başta kolay giden  

girişimleri sonradan zorlaşmıştır. Özellikle yöre halkı bölgenin tarım-turizm zenginliğinin verdiği güç  

ve kültürel birikimiyle 

ALTINlN GETIRECEĞİ İDDİA edilen ZENGİNLİĞE HAYIR demiştir.(Bkz EK 2/a gazete  

haberleri} 



3-Altın Lobisi boş durmamış ve özellikle basın ve hükümet nezrinde ki girişimlerini yoğunlaştırmıştır.  

Başbakanın ABD ziyaretinde kendisine temas kurulmuş, 17 adet gazeteci Yeni Zelanda’ya bedava  

olarak götürülmüş, Yeni Asır Gazete Bürosuna suni baskınlar düzenlenmiştir. (Bkz EK2/b-Gazete  

Haberleri) 

4-Yöre halkı ve davacılar, şirketin kuruluş  tarihi olan 29.8.1989 yılından bu yana bu girişime karşı  

çıkmışlardır. Bu amaçla; yetkili  makamlara başvurularda bulunmuşlar ve toplantılar  

düzenlemişlerdir. ( Bkz. Ek:3 Gazeteler) 

Eurogold şirketi de bu arada altın işletmeciliğinin ne kadar yararlı bir girişim olduğu yolunda sürekli  

propaganda yapmıştır.(Şirkete ait tüm bilgi ve belgeleri içeren ve kamuoyuna şirket tarafından  

sunulan dosya. Ek 4) 

     5-Bu arada olay, İzmir Barosuna intikal etmiş ve İzmir Barosu Çevre Komisyonu tarafından 

yapılan         bir araştırma sonucunda konuya ilişkin tüm teknik ve bilimsel raporlar derlenmek 

suretiyle, “Bergama-   Ovacık Altın Madeni Raporu” 

yayımlanmıştır. Bu  kitap 21 adet raporu içermektedir. (bkz Ek 5- İzmir Barosu Çevre Komisyonu  

Raporu) 

6-Ekoloji Kimyası konusunda dünyaca ünlü uzman Prof. Friedhelm 

 

Korte, mahallinde tetkikte bulunduktan sonra raporlarını kamuoyuna sunmuştur  (Bkz EK6/a-b -Prof 

Korte’nin raporları)7-Ancak bütün bilimsel ve teknik verilere, yöre halkının muhalefetine rağmen, 

Altın Lobisi’nin gücüne dayanamayan davalı Bakanlık, idari işlemle işletmeci şirkete altın 

işletmeciliği iznini vermiştir.(Bkz. Ek 7. Komşu il Milletvekili 

tarafından T.B.M.M , ne sunulan dilekçe) 

8-Davacı kişi ve kurumlar, Anayasanın 56,63,169., Çevre kanununun 3. ve 30.maddeleri Uyarınca  

çevreyi korumakla ödevli ve görevlidirler. bu nedenle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu  

doğmuştur. 

 

 

3. 



   Sayın Habip  Kılınç: 

   Konya’nın Karapınar ilçesinde 24 Ekim 1997 tarihinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak 

tasarımlarında hata bulan ve yangına sebebiyet veren  0  403 Mercedes  marka otobüslerin müsadere 

edilmesine ilişkin kararınızı medyadan öğrendim. 

    Bu kararı Türk yargıçlarının cesur, sorunun çözülmesini sağlayan yaratıcı, hukuk/ekonomi 

çelişkisinde hukukun üstünlüğünü sonuna kadar savunan kararlar verebilmeleri açısından öncü ve 

önemli bir karar olarak görüyorum. 

   Kararınızın da  verdiğiniz kararın arkasında olmanızın da yanındayım. 

        Saygılarımla.                                                                                                                                  

Av. Senih Özay 

 

48. 

İki bakana Efes Otelin'de  rüyamda soru  sordum, nutuk attım. Aktarıyorum; 

*Sayın Denizkurdu, Sayın Aktaş  İzmir’den tanıyoruz sizleri... İyi insan  diyorlar size ..  ben de .. 

diyebilirim. Hatta, bu bağımsız bakan  olduğunuz için belki de, iyi  iki Bakan  bunlar da  deniyor,  

sizlere... Ben de diyorum... Fakat  bu bize  yetmez . Neden ? Çünkü  biz sınıf mücadelesinin bile 

önüne geçen devlet ve yurttaş mücadelesini görüyoruz. Sizleri de ne kadar iyi insan olursanız olun  

devletin yüksek memuru , yüksek ajanı olarak görürüz. Yani ne olur kusura bakmayın. Birinize dev 

diğerinize Let derim ben... 

Bunu niye söylüyorum. Bu memleketin sorunlarını, terör, irtica, çeteler sorununu, artık devlet katından 

bakarak  çözmek zordur. Yurttaş katından bakmak gerek... 

İstanbul Fransız Kültür  Merkezi, Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu editörlüğünde ‘’Bağımsız İdari 

Otoriteler  ‘’  adlı kitabını  sizin için aldım, okudum. Deniliyor ki, son en  iyi Anayasaları  İspanya, 

Portekiz sağ taraftan gelerek, Polonya, Romanya, Macaristan sol taraftan gelerek yaptılar. 

yasama, yürütme, yargı üçlemesi artık yetmiyor.  Bunu bulmuşlar. Halkın avukatı, Ombudsman, 

Mediateur  müessesesi ile  ülkedeki olumsuzlukları aşmaya çalışmak4  gerek. ‘’ Devlet Denetleme 



Kurulu  var, RTÜK var, Rekabet Kurulu var, Tüketiciyi Koruma Kurulu var savcılar, müfettişlerimiz 

var. Güvenilsin  ‘’ denmesin, demeyiniz. 

Bizi Çevre Hareketi Avukatları  olarak tanıyorsunuz. Biz şimdi İzmir Barosu bünyesinde çetelere  

karşı müdahale - mücadele  hareketi  kurduk  Ve şimdi talibiz ki  önce her ikinizin bakanlığındaki 

evrakları,  tümünü  "devletin yüksek menfaatleri “diye tutturmadan bizim incelememize sunar mısınız 

? "Yoksa  MGK, veya batı çalışma grubu kızar, biz istesek de   veremeyiz" mi dersiniz ? Zaten sizin 

yeni  çıkardığınız 1.10.1998 günlü yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinin 21. 

maddesinde  bile  dosya içeriğinin incelenmesini savcı iznine bağlamışsınız. Rüya görmeyiniz mi 

dersiniz.? 

Şu memleket, başka memleketler hep  eleştiri ile ilerler. Aksi halde çökerler. Tekelleşmeyi, siyasi 

otorite ile ekonomik otorite arasındaki bağı ve orduyu eleştirmemize izin verin . 

Bakın bunu aşamadıktan sonra Apo yakalansa da  Bay Bankacı Mütehhit Yiğit cezaevine girse de, 

şahsını, yaşını  cezaevi yerine hastanede  hükümlülüğün çekilmesini  bilmem ama  3 katlı binayı 

hukuka aykırı şekilde 21 kata çıkarmaktan  ötürü cezaevini boylayan şehrimizin  ünlü bir işadamı, 

yakında belki  ihaleye fesattan, Bayındır İnşaat'tan Bay Çörtük veya  başka  yeğenler, 

kayınbiraderlerin, Kasım Gençyılmazlar'ın, Veli Sözdinler’lerin  kısmen  zarar görmesi  gözlense bile, 

AİHM’ye 7 milyar dolar tazminat vermezlilik konuları bile  aysbergi çözdürmez bize ‘’  diye 

düşünüyorum. 

Ne diyorsunuz? 

Sonra bakınız sayın Aktaş, 40 yıllık valilikten geldiği için siyasal mafyayı Denizkurdunun tabiriyle 

ıskalayabildi .. Denizkurdu  daha genç ve avukat. O yüzden daha dinamik gözüküyor. Ama yine de 

çözüm başka yerde. 

 

Sayın Valim, ( Bakanım  sözcüğü  yerine Valim  sözcüğü kullandım diye sağ masadan   fena laf 

yedim.) siz İzmir Valisi iken 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası'na göre tüm yasal gereklerini yerine 

getirerek, tıpkı cami yaptırma derneği üyelerinin elde makbuz para toplamaları  gibi... başvurdum size. 

Olur verdiniz. Dosyam Ankara’ya İçişleri Bakanlığına gider. Siz de İçişleri Bakanlığı'na gidersiniz. Bu 



sefer o olur işlemi  olmaz kararına dönüştü. Geldi. Şimdi mahkemeye başvurdum. Ama sizden bir  

genel açıklama bekleyebilir miyim ? 

(Yan masalardan konuşmamızdan  hoşlanmama nidaları gelmiştir.) 

Son olarak bir sözüm var. Sayın Denizkurdu dedi ki,  “Ben size ateş etsem, yaralasam,  hakaret etsem. 

Bana bir şey olmaz. Dokunulmazlığım var.....” 

Ben kendisine, ‘’ Aman Bakanım, ateş edin saldırın, edin ama,  ihaleye fesat örgütüne katılmayın.’’  

derim. Çünkü Devlet Güvenlik Mahkemesi  TCK  md.312 suç örgütünden bahisle   dokunulmazlık 

dinlemez,  alır. Biz de kötüleri DGM’nin önüne atmak için düşünür dururuz. Bu mahkemeler 

olağanüstü mahkemedir,  kaldırılası mahkemedir,  içinde bir subay üye var diye AİHM'nin de kararı 

var. Ama  bir tek onlar kötüleri alabiliyor... Ne yapmalıyızı tartışıyoruz. 

[Dedim dedim ama homurtu nedense beni rahatsız etti Ve  ‘’salonun duruşu hoş değil ‘’ dedim. Ve 

Hasan Denizkurdu da  fırsatı kaçırmadı. Soruyu anlamadım dedi. Yukarıda epey soru yok mu  sizce?] 

 

49. 

‘’Metin Hepsavaşçı’nın kızının İzmir  Karşıyaka  Düğün Salonun'daki düğününe biraz geç kalmıştım. 

İmzalar atılmış arka  salonda gelinin üzerine gelinin annesinin  demir para atması  zamanı- sırası 

gelmişti. Şehriban Hanım  beni görünce onurlandırma  duygusu ile  demir parayı  avuçla bana doğru 

attı. Ve bir demir para gözüme , gözbebeğime geldi. Gözkapağımı kapatamamıştım. Benim gibi bir 

adam. Gözüm gitti .Taksiye bindim. Göz doktoru Ahmet Memiş arkadaşıma   geldim. Muayeneler, 

tedaviler zor yırttım. Gerçi hala bir problem var. Ama gelinin şans parası  beni kör avukat yapayazdı. 

Gelinle damatsa geçinemediler.( Tarih, 22.12.1995) 

50. 

*Bir yeri net tarif etmem, edemem.  Ya da ‘’  X  Oteline gidersen oralarda sorarsın  ‘’ derim. Stajyer 

Avukat Tayyar Ünsal akrabam, 3 saat tarif ettiğim hedefi aradığını anlatmıştı.  O mu, ben mi ? 

 



51. 

*Eskişehir  Bankası'na 1985 yılında avukat olurken üst düzey  yöneticilerine, ‘’ Bir yabancı banka olsa 

neyse ama, Çetin Altan'ın arkadaşı, yok efendim /Adalet Ağaoğlu’ndan aktarma/, Paris’te öğrenimli, 

biraz da solcu Zeytinoğlu ailesinden bahisle,  milli burjuvaziye ait  denen bankanızı bir Amerikan 

Bankası  yerine  bir militan aptalca   bombalasa bile o çocuğun avukatı olma ihtimalim büyüktür’’ 

demişim. İzmir’ de, Deniz Restaurant’ta. O sırada, konuşma sırasında,  İzmir Kordonu ve güneş batışı 

harika idi. 

 

52. 

*Boğaz köprüsüne giden, köprüye kendilerini bağlayan Bergamalı çoğunluğu kadın köylülerin 

gidişine  Oktay Konyar'ın, İbrahim Toktamış ve benim ve muhtarların bulunduğu kelleci Cemalin  

lokantasında  tavsiye kararı  verilmiştir. Orijinal öneri, İbrahim Toktamış’tan gelmiştir. 

 

53. 

*Başbakan aleyhine  açtığım bir davanın dilekçesini   havale  ettirmeye götüren bir  yardımcım, 

nöbetçi yargıcın ayaklarını masaya dayalı iken odaya girdiğini,  yargıcın pek istifini bozmadığını, 

dilekçeye çok yaklaştığında Başbakanın davalı olarak adını görünce toparlandığını, ayaklarını hoş 

biçimde  aceleyle  indirdiğini söylediğinde çok gülmüştüm. 

 

54. 

*Kardeşim Mahmut’u köyde futbol oynarken düşüp bacağına teller girdiğinde eve getirmişlerdi. 

Ayağında babamın ya da benim olsa gerek 3-4 numara büyük ayakkabıyı görünce acısına rağmen 

babam,  ben, o  gülmeye başlamıştık. Ne olmuş yani mi ? Kardeşim. 



 

55. 

*Bilim insanlarının bir kısmına hıncım şuradan gelmektedir: Bir yüksek devlet görevlisinden ya da 

büyük bir işadamından telefon geldiğinde koşarak laboratuara kapanan ve  devlet menfaati ya da icat, 

kazanç hırsı  denerek insanı doğayı yok edici buluş,  bomba böcek  imal peşinde koşmalara    fren 

yapmamaları ‘’ üzerinedir. ( Bir TV konuşmamızdan alınmıştır.) 

 

56. 

*1973 yılında ben yeni avukatım, bir iki haftalık... Ulaştırma Bakanı'nın adını şimdi unuttum. Büroma  

Ankara Kızılay' da telefon bağlatabilmek derdim...  Bu iş çok zor, ölüm ..  Bakana  özel bir mektup 

yazmıştım... Ve  ‘’ Sayın Bakan, avukatsınız belki. Ben  gencim. Avukat olarak telefonsuzluğu 

düşünebiliyor musunuz? Siz emir verip bağlatabilirsiniz.’’  diye yazmışım. Kişiye özel yollamışım. 3 

gün sonra benim  özel mektubum ellerinde, altında bakanın “Bağlansın” notu ... Teknik memurlar  

büroma geldiler ve bağladılar. Bu hep böyle  olmaz. Bazen olur. Ey yeni genç avukatlar...( Sinek , 

bataklık, kurutmak üzerine diyeceklerinizi  de bilmiyor değiliz.) 

 

57. 

*Kardak krizi 

2.2.1996 günü Bodrum yakınlarındaki Kardak Adası’nda Figen Akad isimli bir Türk ticaret gemisinin 

kayalıklara çarpması, Yunanistan’ın iddialı ilgisi ve Hürriyet gazetesinin adaya bayrak asması sonrası 

iki ülke arasındaki gerginliğin savaşa yol açmaması için   Noyan Özkan ve  arkadaşları  küçük bir 

kayıkla Bodrum’dan Kardak Adasına doğru açılıp ‘’Foklara aittir. Silah girmesin ‘’pankartı 

açtıklarından bahisle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri  Yasası'na muhalefetten yargılanmaya başlarlar. 

Bir yandan Monakus Monakus adı verilen korunası foka kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, bir yandan 

savaşa karşı oluş ile gerçekleştirdikleri eylemde avukatları olarak, Anayasadaki hakkı,   düzenleyici 



yönetici olmayışlarını,  eylemi durdurmak isteyen bir  emre riayetsizlik bulunmadığını, Greenpeace  

mensuplarının Ankara,   İstanbul,  Milas civarındaki benzer eylemlerinde elde edilen beraat kararları 

sunularak yapılan savunmada beraat kararı almıştık. Ben bu sırada Türk Yunan ilişkilerinin 

iyileştirilmesi kapsamında, Süleyman Gençel, Ferai Tınç, Cem Ulutaş, Zeynep Göğüş ve  bazı  

dostlarla gittiğimiz Sakız Adasındaki konferansta ‘’ İlk kez Yunan  topraklarındayım. Yunanlılarla 

tanışıyorum. Gençken de öğrenciyken de bir Yunanlı sevgilim olmadı. Bundan sonra oğlum ve 

kızımın Yunanlı  sevgilisi  olur mu bilmem ama  bütün bu işlere ABD ve Türk ve Yunan genel 

kurmayları çok karışmaktadır. Yalnız   Yunanlı dostlara bir laf atmam lazım.  Kardak krizi sırasında 

bizde bir grup  Türk  kayık kiralayarak  adaya doğru gitmiştir. Bu grup Bodrum mahkemelerinde 

yargılanmıştır. Sizde de bir Yunanlı grup Yunanlı kayıkçıdan kayık kiralayamamış mıdır? Onu 

yargılayacak Yunan mahkemesi çıkmamış mıdır? Onları savunmak durumunda kalan Avukatınız yok 

mudur? Ama tabii inanıyorum bu sefer belki yok ama, gelecek sefere olacak  değil mi? ‘’ demişim. 

 

58.  

*Sevdiğim  müzik parçaları ( Ben kimim yahu? Hani  Rumeli şarkıları  gibi mi düşünüyorum?) 

Carmina Burana, Dönülmez Akşamın Ufkundayım, Kalinka, Ben Bir Küçük Cezveyim, Balalayka, Ne 

Olursun Güzelim, Sevsen Beni- Nereye payidar-Leylim Ley-Şeyh Şamil-Gönül-Sirtaki-Çile Bülbülüm 

çile-harmandalı-elveda-yalan dünya her şey bomboş-sigaramda duman duman- gelemem  meleğim-

rüzgar kırdı dalımı ellerin günahı ne- keklik bizden uzaklaştı öter bülbül ile-akşam oldu- yorgun 

rüzgar mor menekşe-uyan Mamoş-geceler ayaz-bülbül aşıkmış güle-kalbimin nazlı goncası-yalancı 

gözlere kapıldım-yıldızlı semalarda haşmet ne güzel şey-aşka düştüm yeniden sensin beni kül eden-

gözlerimi gözlerinden alma sakın ne olur -her gelen ağladı Ankara kızlarına-burası yemendir- Gül’ ün 

minesi  solmuş- Gökyüzünde duman duman bulutsun- Aşk hikayesi- Lili marlen- lapa ramma- burası 

Huş’tur yolu yokuştur- ham meyvayı kopardılar dalından- deli dolu sevgilim- bu ne sevgi ah- 2 gözüm 

çeşme-ayar ayar- can verende gel- gurbet yol vermiyor geçem-Gündüzüm seninle gecem seninle-

vazgeçtim gözlerinden-ela gözlüm ben bu elden gidersem-seni sevmediğim yalan-eller gibi davranıp 



görmemezlikten  gelme- günah kimin suç kimin - Unut, sevme beni - araz üste buz üste- Bir sevda 

geldi başıma -  gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri. 

Herkesin  kardeşi, müzik parçaları ayrı herhalde  canım. 

 

59. 

Petra Holzer  Avusturyalı bir  iletişim uzmanı Bergama’daki direniş hareketini inceledi. Ve bir makale 

yazdı. Sanırım, geliştiriyor ve tez  yapıyor. Ed Herman ve  Noam Chomsky’den esinlenerek medyanın 

toplumsal iletişim araçlarında yansızlık, filtre, sansürleme konusunda medya’nın Patronu olgusunu, 

reklam olgusunu, Bergama ölçeğinde tipik  olanı biteni araştırınca, yükselen haber nitelikli olunca, 

ancak medyanın ilgisini içeriksiz de olsa  çekebildiğini  saptadı. Öte yandan  medyanın  lokal 

muhalefeti vermekle yetinip eylemci demokrasi hareketini, yönünü vermemeyi, hele küresel yanını hiç 

vermemeyi  tercih ettiklerini saptadı. Eylemlerin medyatikliği ( boğaz köprüsü eylemi, çıplak eylem 

gibi)) kapsamında yer veriş, verebiliş  saptadı. 

 

Tabii bütün bunlar  Bergamalıların  siyasi olarak,   eylemsel olarak doğru yollarda yürüdüklerini 

kanıtlar. Çünkü Petra bilmiyor  ama İzmir’deki  İletişim Fakültesi  bile   bir araştırmasında en fazla 

medyada yer alan hareket olarak ama kızgınlıkla    hem saptama hem yorum yaptı. 

Zaten Türkiye’nin  tüm medya genel müdürleri de  benim de bulunduğum bir ortamda, Orman 

Mühendisleri Odasının   örgütlemesi ile  Bolu da bu konuyu tartıştılar. Ve   muhabirlerin sevimli içten 

gayretlerini, patronların kesin sansür güçlerini,  orta şef müdürlerin arada kalışlarını   ortaya 

koymuşlardı. Petra'ya göre, sivil toplum kuruluşlarının da bu direnişe katkıları tek boyutlu olmuştur. 

Bence de... Sular, seller gibi katkıyı büyütebilecekken. Toplumun aydınlarının da üzerine düşeni 

yapmadıklarını,  mesela Çetin Altan'ın hiç, İlhan Selçuk’un bir kere o da Cumhuriyet Gazetesi'nin 

firmadan  reklam alışına  karşı tepkiyi karşılarken yazışlarının altını çizmekle yetinirim. Petra ile  Köln  

belgesel  Film Festivali’nde yan yana, uçakta, panelde zevkle yer aldım. 

 



60. 

a.Bir  mektup   aldım. 

Sayın Senih Özay. 

Yayımlamak üzere olduğunuz kitabınızı, evlerinde hala buzdolabı olmayan ılık rakının yanına 

yumurta kavurarak meze yapıp size ikram eden stajer avukatlardan Fatih Ergün ve Erhan Özlü’nün 

redakte çalışmaları sırasında okuma fırsatı buldum. Ancak kitabınızda sıkıyönetim mahkemeleri 

mübaşirlerinden duyduğum ve ayrıca benim bildiğim bir kaç olaya hiç değinmemişsiniz. Biz istiyoruz 

ki Senih Özay bazı şeyleri saklamasın.  

Biz sizi sıkıyönetim mahkemelerinde saatlerce  süren duruşmalarda cep kanyağı içmenizle, yine bir 

gün duruşmaya gittiğinizde, duruşmaya gireceğiniz mahkemenin hakiminin izinli olması sebebiyle 

başka mahkemenin hakiminin kendi dosyalarını bitirip sizin dosyanızı alması için saat dörde  kadar 

beklediğiniz, hakimin yirmi kadar duruşma yaptıktan sonra sizi çağırdığında hakime: "şimdiye kadar 

yirmiden fazla duruşma yaptınız, çok yoruldunuz tahliye talebinde bulunacaktım ancak  bu kafayla 

tahliye talebim hakkında sağlıklı  bir karar vermeyeceğinize inanıyorum, bu nedenle duruşmanın başka 

bir gün yapılmasını istiyorum" demeniz üzerine hakimin; “Yaz kızım Av Senih Özay her ne kadar 

yirmiden fazla duruşma yönetmem sebebiyle sağlıklı karar vermeyeceğimi iddia etse de, Türk 

hakimleri yorulmaz bu nedenle duruşmanın yapılmasına karar verildi” diyerek duruşma yaptığını, bir 

kaç gün sonra ise gazetelerde "Hakim tıs dedi"  başlığıyla yayınlanan haberde size "Türk hakimleri 

yorulmaz" diyen hakimin kalp yetmezliğinden rahatsızlandığı haberi çıkması gibi olaylarla tanıdık. 

Ayrıca duruşmalara iki ayrı dilekçe ile girip duruşmanın seyrine göre sağ veya sol cebinizdeki 

dilekçeyi çıkardığınız konusuna ise hiç girmeyeceğim.  

Saygılarımla. 

Av. Mustafa İŞERİ 

Eki :1 adet cep kanyağı. 

 

b.Bir mektup daha... 



Sayın Senih Özay, 

 Maksim Gorki ve  arkadaşlarının oluşturdukları Edebiyat Kulübünde duvara asılı iki dövizleri vardı. 

1. Yazmak zordur. 

2.Her horoz kendi çöplüğünde öter.  

Kitabınız, kendi ideolojik  alanınızın borusunu öttürdüğü için,onun kabaca felsefi içeriği  hakkında bir 

şey demem. Birinci  döviz için söyleyeceklerim  var   .              

Bağ  Kur’dan emekli esnaf, nalburiyeci  mahalle muhtarlarının, el yazısı ile yazdıkları ikametgah 

ilmühaberlerinin dahi bir edebi değeri vardır. Bozuk Ali Okulu Türkçeleriyle, özel isimlerin ortasına 

yazdıkları büyük harflerle ve örneğin bir adamın mesleğini  diye yazmalarıyla, bu muhtarcıklar kendi 

işlerini yaparken edebi felaket yaratmazlar, hatta hiçbir  edebiyat eleştirmeni onlara bulaşmaz ama bu 

muhtarlardan biri kitap yazmaya kalktığında ya da onun yapıp etmeleri bir kitaba konu olduğunda, 

edebiyat o pek çok yüzyılın tarihini değiştirmiş sihirli,tutkulu,güçlü,cenneti ve cehennemi aynı anda 

aynı deliğe sokabilen şey, bütün hışmıyla işin içine girer.       

Sevgili,  sevimli muhtarımız için artık yazmak zordur ..    

Kitabınızın, düzeltimle görevlendiğim birinci bölümünde, üç yerde birbirinin aynı pişkinlikle   eğer 

ben yazar olsaydım, kızın tenini, tüylerini; köylerdeki cenaze törenlerini; şu yolun, okulun civarını 

betimlerdim vs...diyorsunuz. Evvela, bir anı kitabı yazmak ve onu küçültüp muska yapıp boynunuza   

asmamak, hayata sunmakla yazarsınız. Saniyen, edebi sözün hayata değdiği yerde butlan yoktur. O 

söz doğmamış, yok sayılamaz. Bir kızdan, yerden, olaydan söz açıp, bu sözün edebi evrelerini bir 

yazar  şartına bağlayamazsınız. Ya  o  kızdan, yerden,  olaydan söz edersiniz. Anılarınızı ya siz 

yazarsınız ya da bir  yazar   yazar. Davasını kendi takip etmeye karar vermiş uyanığın, zora 

düştüğünde  avukat olsaydım, fena yapardım  saflığıdır bu. Salisen,bu  kitabın yazarı olarak diğer 

edebiyatçılara veya onların bir kısmına  edebi cehaletin" için sizden çekiniyorum, olası bıyık altı  

gülümsemelerinizden korkuyorum...  diyeceksiniz yahut dikkatlice ayırdığınız bir kısmına  

küfredeceksiniz,bunu açıkça ve özenle yapmalısınız. Ağzınızda geveleyip durduğunuz edebiyatın tam 

olarak kendi tarihi, Anadolu yarımadasındaki yaklaşık yirmi Olympos dağını yıkabilir başınıza, bir 

yapan olursa.     Kendinizi, sizi hiç tanımayan bir okur yerine koyabilirseniz, kitabınızda 

isimler,yerler,olaylar,tarihler hususlarında mevcut diyalektik hataları, belirsizlikleri giderebilirsiniz. 



Böyle bir okur ilginizi çekmiyorsa, net olarak okurunuzu belirleyin. Kitapta   dalgaya düşmüşlük hali 

var. Yazarın bir üçüncü şahıs bakışıyla incelenmesine gerek var. O, bu edebi durumla ilgiliyse. 

Kitaptaki düşünceler, aforizmalar, anılar,  anıların sıralanışı, geçişler hakkındaki bütünlük için yazar, 

böyle karar vermişse  olabilir   derim. Ancak,   tanıdığım   yazar bundan emin değilse, bütünleme 

çalışması tavsiye ederim. Tahammül dileği ve içten saygılarımla ..  

Avukat Orhan Çetinbilek  

 

 

c.Bazıları kendi içindeki  

 

 

61. 
 “Gazetedeki  yazısına kızmışım; Ve, 

 

Metin Hoca, 

 

Mesut Yılmaz cebine Bakan istifa mektuplarını alıp kongre yapıyor diye, partilerde parti değil takım  

 

diye yazıp ağlarsın,  hem de kendi yörelerinde (Senin ve eşinin ve çocuklarının bulunduğu yörede  

 

değil) bilim  adamlarının risk var dediği, mahkeme kararlarının bu işletme burada açılamamalıdır  

 

dediği faaliyete  karşı  Anayasa'nın 17. maddesindeki yaşama hakkı, Anayasa'nın 56. maddesindeki  

 

sağlıklı çevre  hakkını   savunan, direnen, mahkeme kararı elde eden, sivil itaatsizlik yapan, hepinizi  

 

dürten, uyandıran, bütün  dünyanın dikkatini çeken  soluklu Bergama halkına iri yarı, traşsız, göbekli,  

 

üstü çıplak, pijamalı, köy ekmeğine benzeyen delikli   çoraplı diyerek, sataşırsın..  

 

Neden?  

 

Bilemem. Kimbilir....  

 

Aydın Doğanlar ve Bilginler öyle istiyor diye, onlardan maaş alıyorsunuz diye mi ? Kimbilir...  

 

Ama biz delikli çoraba benzeyen köy ekmeği alıyoruz. avukatlık ücreti olarak,  dolara benzemiyor...    

 

Çok tatlı...  

 

Yapmayın üstad, bir inceleyin o pijamalıların 10 yıldır memlekette estirdiği ( sana göre terör galiba )  

 

rüzgarı... Dikkat ederseniz göreceksiniz ki size değilse bile eşinize ve çocuklarınıza yarayacak..  

 

O köylülerin kaşkolsuz Avukatı ''  

 
Senih Özay 

 

 



62.  

Katkı koyduğumuz bir karar defteri bence önemli... 

Yönetim Kurulumuz  .... günlü toplantısında aşağıdaki konuyu  tartışmış  ve kamuoyuna  açılma kararı   

almıştır. 

  

Öncelikle, OECD üyesi 29 ülkenin  az gelişmiş ülkelerdeki yatırımlarının aksamaması, 

 

paralarının   kaybolmaması,  bu küçük ülkelerin yargıçlarının  muhtemel engelleyici kararlarının  

 

ortaya çıkmaması için büyük bir  Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) çoktaraflı yatırım anlaşması  

 

(ÇTYA)  Mai anlaşmaları yapma girişimini  bilerek, hatırlayarak, 

 

bu anlaşmanın Dünya Bankası ve IMF diye 2 silahı bulunduğunu bilerek, 

 

Bu bağlamda; 

 

           Türkiye'de, İzmir ili Bergama ilçesi Çamköy-Narlıca- Ovacık  köyleri civarında, T.C.  

 

Çevre Bakanlığı'ndan alınan 18.10.1994   tarihli Bergama'da  siyanür liçi yöntemi ile altın  

 

eldesinin bilimsel tereddüte ve  halkın istemeyişine rağmen izin verilmesi üzerine ; 

 

 

''''Anayasanın 17. maddesinde yer alan yaşama hakkına, 56. maddesinde yer alan  sağlıklı ve  

 

dengeli  bir çevrede yaşam hakkına ters projedir. İPTAL   ediyorum ''' diyen  Danıştay kararını  

 

hatırlayarak, 

 

Yöremizde, meğer 1977 yılından beri gizlice haberimiz olmadan,  RIO TİNTO,   COMİNCO,   

 

AMDC, AMDL ( Anadolu Mineralleri geliştirme Şirketi ) gibi  yabancı ve yerli  

 

şirketlerin Tunceli, Çukurdere,  Üçkapılı, Kabataş, Yahyalı, Kopdağ,Mamlis, Sin meterisler,   

 

Sıncık, Ağtdaş, Ezan , Coşan  yörelerinde  siyanürlü   2.33 g/ton altın, 7.4 g/ton  gümüş   

 

şeklinde      ruhsat ve izin   çalışmalarını firmaların kendi  İngilizce  belgelerinden  duyduk. Ki; 

 

Bergama  deneyiminden hareketle,  bir felaket  olasılığını düşünerek yöre halkını bilgilendirme,  

 

Anayasal yaşama  hakkını, sağlıklı  çevrede yaşama  hakkını,  anayasal hak arama   

 

özgürlüğünü, Aarus    sözleşmesini, anayasal görüş ve  düşüncelerimizi yayma  hakkımızı, 

 

derneğimizin amacı  doğrultusunda bilimsel  çalışmalar yapmayı,  destek vermeyi,  bilirkişi  

 

incelemesi, tesbitler yaptırmayı  avukat tutmayı karar  altına almışızdır. 

 

Bunun Türkiye ve Dünya kamuoyu tarafından bilinmesini ve  bu  yolda    bize destek  



 

verilmesini savunuyoruz.  Saygılarımızla  ‘’ 

 

S.Ö. 

 

63. 

 
a.Bir anı  çalışmamız ; 

 

Dostlar, 

 

Ek gibi 

 

İzmir Barosu Başkanlık seçimi ile ilgi çalışmalar sürüyor; 

 

Av. Noyan Özkan ve Av. Bahattin Acar yarışıyorlar 

 

Ben daha önce de açıkladığım üzere; 

 

Daha değişim (geriye doğru falan değil)  

 

daha hız... 

 

İnsana ve doğaya daha dönüklük... 

 

Sol hukuk duruşu,  

 

Meslek sorunları ve ülke sorunlarında tam hakimiyet.  

 

Ve hakkını veriş... 

 

Yoğunluk... Üzere Av. Noyan Özkan ‘ı destekliyorum. İyi olacak 

 

İnanın. 

 

Av. S.Ö. 

 

b.Avukat Noyan   Özkan – tanıyorsunuz – İzmir barosuna başkan adayıdır. 

 

Dünya’nın, Türkiye’nin, İzmir’in bulunduğu bu koşullarda onun adaylığını ben destekliyorum. 

 

Çünkü ;  

 

O hızlıdır. ( Tökezlemez, tökezlemez.) 

 

Çok çalışkandır. (merak etmeyin baygın düşmez.) 

 

O çok yurttaşa- doğaya yüzü  dönük adamdır, Avukattır.(Çok gözledim. Kefilim.) 

 



O çok hukuk  duruşu olan adamdır. 

 

O çok hoş sol duruşu olan kişidir. Hem de dünyanın değişmesi yolunda sözler savurmakla yetinen  

 

değil, dünyayı değiştirmeye  kalkışan,  didişen adamdır. 

 

O ‘’ Avukatlığın meslek sorunları mı yoksa Ülke  sorunları mı ‘’  konusunda sıkışmayan  ‘’  her ikisi  

 

de ‘’ deyip hakkını veren, verebilecek olandır. 

 

O,  en çok Süleyman Demirel’in tanıdığı, en çok General Veli Küçük’ ün tanıdığı, en çok Mehmet  

 

Ağar'ın tanıdığı,  Avukattır. 

 

O Barolar Birliği'ni, Uluslar arası baroları, Ankara, İstanbul tüm baroları, üniversiteleri, insanlarımızı  

 

daha çok etkileyecektir. 

 

(Tabii ki  Baro yönetim kurulu  arkadaşları ile birlikte...) 

 

Dememin özü şudur ; 

 

Onu avukat olalım - olmayalım desteklemeliyiz. Bir yolunu  bulmalıyız. 

 

Ben de bu yolda bir hakkımı kullanıyorum. 

 

Sevgiler. 

 

Avukat S.Ö.  

 

64. 
 

Muhtar olmadığım halde muhtarmışım gibi hallerim de oldu. Bakınız; 

Bergama Köylüleri Çamköy  Meydanında, siyanürlü altın dosyasında bir kitabe yarattılar. Bu kitabeyi 

, tüm fikir, teknik, para pul yönlerinden  yaratan Mansur Balcı idi. 

‘’Çamköy Muhtarlığı karar defterine bu metni onunla  beraber  yazdık ;  

17 KÖY KİTABESİ 

“Üzerinde durduğunuz bu topraklar, Pınarköy, Kurfallı, Bozköy, Sarıdere, Eğrigöl, Ovacık, 

Çaltıbahçe, Narlıca, Çamköy, Tepeköy, Yalnızev, Küçükkaya, Süleymanlı ve Aşağıkırıklar 

köylülerine aittir. 



Bu topraklar yediverendir. Ovasında kar gibi pamuk, altın gibi buğday, kehribar gibi tütün,dağlarında 

vakur çam ve meşeler, derelerinde serin çınar gölgeleri uzanır. Eteklerindeki zeytin ağaçları tarihle 

yaşıttır. Narına, üzümüne doyamazsınız; tatmadan dönmeyeniz. Yere vursan  

 

 

68. 



 

gürül gürül su çıkar. Şifalıdır, aklı düzeltir, bedene sağlık verir. Topuğunu biraz daha sert vurursan  

 

yeryüzüne türlü maden saçılır. Zenginliktir. Kleopatra’nın güzelliğinde buraların çamuru var.  

 

Pergamon kağıdı buralıdır; kralları dolaştı, antlaşmaları mühürledi, sevgi  sözleri taşıdı ve gümüş  

 

sandıklarda saklandı. Onların kütüphanesini İskenderiyeliler yüzyıllarca okudu, heykeltraşlarını,  

 

heykellerini, tiyatroları. 

 

Burada yaşayanlar dürüst, çalışkan insanlardır, başka topraklarda gözleri yoktur. Konukseverdirler.  

 

Konuklarında din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet ayrımı yapmazlar. Dostlarını da düşmanlarını da  

 

unutmazlar. Barışseverdirler. Aç gözlü Avrupalıların, Amerika yerlilerine altın için neler yaptıklarını  

 

yeni duydular. Şimdi onlar, her akşam topraklarıyla, hayvanlarıyla, ağaçlarıyla ve birbirleriyle  

 

vedalaşarak yatıyorlar ama uyuyamıyorlar. Hayata karşı altın diyen aç gözlü Avrupalıları sevmiyor,  

 

onları konuk saymıyor ama diğer Batılıları hemşehri sayıyorlar. Altını biliyorlardı ama siyanürü yeni  

 

öğrendiler; özenle taşıdıkları altınlarını, siyanürü öğrenince yere attılar. Onlar buğdayın, ayçiçeğinin,  

 

tütünün sarı altın; pamuğun beyaz altın, zeytinin siyah altın olduğunu biliyorlar.  Onlar, buralardan  

 

gidip kaybolmak ya da burada kalıp ölmek istemiyorlar. Onlar bu sıralar hayli öfkeli. Siyasi umut  

 

tacirlerinin ilgisizliğine kızgın. Karagün dostlarının duyarsızlığına kırgın. Onlar bu sıralar hassaslar.  

 

Bir bakışta dostu düşmanı ayırıyorlar. Dost olarak geldinse onlarla tanış, onları dinle, onlarla uzun  

 

uzun konuş. Dost değilsen hemen buradan uzaklaş. Bu insanlar hayatı ve hayatları olan doğayı çok  

 

seviyorlar. Onlar bilirler ki; ölüler altın takmaz. Biz bu insanları böyle gördük; böyle tanıdık; böyle  

 



anladık ve böyle yazdık... 

 

18 Mayıs 1997, Bergama” 

  

( Bu kitabımın çevre düzenlemesini, nice başkan, nice uzman söz verdiyse de yapmadılar.)         

 

10. 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na  

Ankara 

 

(FAX: 0 312 420 53 94 –  

E-MAIL inshkkom@tbmm.gov.tr) 

 

3868 sayılı insan haklarını inceleme komisyonu kanunun 7. maddesine göre  ekte vahim bir 

dosyayı sunuyorum.  

 

 Danıştay’ın Anayasa ’nın 17. maddesinde yer alan yaşama hakkına tecavüz sayarak 

engellediği siyanür ile altın işletilmesi projesinin kesinleşmiş mahkemem kararına rağmen 

tekrar hortlatılması tam da kanunun size verdiği yetkiye tekabül etmektedir.  

 

 Araştırma yaparak, beni dinleyerek, bizi dinleyerek parlamentoya bilgi verilmesini 

talep etmem gerekmiştir.  

 

Av. Senih Özay 

 

NOT: Ek bilgi ve belgekler... 

 

11. 

 

“Hukuk devleti, insan haklarina saygi gösteren, bu haklari koruyucu, adaletli bir hukuk düzeni 

kurup sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün etkinliklerde hukuka ve Anayasaya uyan islem 

ve eylemleri bagimsiz  yargi denetimine bagli olan devlet, demektir.’’ denilir.  

Biz ülkemizdeki anayasaya,  ‘’begenmedigimiz anayasa ‘’ dememize ragmen,Devletimizin 

geleneginde pek hukuk teorisi ve pratigi ve  zenginligi bulmamamiza ragmen, son zamanlarda 

Bergama çevre  halk  hareketi,  hukuk zaferi,  sivil itaatsizligi üzerine, devletin  saskinligi ile 

hukuka karsi hileler gözlemekteyiz. Buna deginecegiz. 

 

Önce Çevresel etki degerlendirmesi yönetmeliginin 28 . maddesine bir fikra ek  geliverdi.:  

‘’Ancak faaliyetin üretim asamasina geçmis bulunmasi halinde, üretimde bulunuldugunun 

belgelenmesi  kaydi ile yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için bir 

defaya mahsus olmak üzere Bakanlikça uygun  görülmesi halinde, yeteri  kadar süre verilebilir. Bu 

süre zarfinda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda faaliyet mahallin en büyük mülki 

amirince durdurulur. ‘’ 

!Bergama altin madeni isletmesi tarif ediliyordu. Üretime geçen firma... üretime geçtigini 

belgeleyen firma... bir defaya mahsus olmak üzere süreye layik firma.. ne kadar da yakisik aliyor 

sizce?!... 

 

Ve Türkiye Parlamentosu 2577 sayili Idari yargilama usulü yasasinin 2. maddesinde degisiklik 

yapti. Hatirlanirsa bu madde ilkin 6.1.1982 tarihinde, begenmedigimiz anayasanin gölgesinde 

yayimlandiginda ‘’.... idari islemler hakkinda ...iptalleri için... MENFAATLERI IHLAL 

EDILENLER TARAFINDAN  AÇILAN IPTAL DAVALARI ‘’ SEKLINDE IDI. 



 

Sonra Çorum CHP Milletvekili Astsubay Cemalettin Sahin beyin önergesi ile maddeye ‘’ 

DOGRUDAN  MENFAATLERI IHLAL EDILENLER ‘’ kavrami sokulmaya çalisilmis idi. 

 

10.6.1994 tarihinde  ise ‘’ KISISEL HAKLARI IHLAL EDILENLER ‘’   kavrami sokulabildi. 

Ancak  ÇEVRE, TARIHI VE KÜLTÜREL DEGERLERIN KORUNMASI, IMAR 

UYGULAMALARI GIBI KAMU YARARINI YAKINDAN ILGILENDIREN HUSULAR HARIÇ 

OLMAK ÜZERE, kisisel haklari ihlal edilenler  tarafindan açilan iptal davalari ‘’ seklinde her 

nasilsa  bir genisleme   geldi diyorum. Çünkü   bu üçlü genislemenin sosyolojik tarihi  ekonomik 

sinifsal  filan köklerini henüz saptayamadim. Dedikodu var... Çevre  Kanunu v.s için iyi huylu bir 

Alman profesörden yardim alinmis’’ derler. V.S 

 

21.09 1995 tarihinde ise Danistay’in önünden Anayasa Mahkemesine gelen Anayasaya aykirilik 

savi üzerine yüksek Mahkeme; 

“- Dava açabilmede, özellikle düzenleyici tasarruflara karsi dava açilmasinda,  sinirlama vardir.  

-Yargi denetimi disinda birakilma  vardir. 

-Hukuk devleti ilkesine aykirilik vardir. 

-Hak  arama hürriyetine aykirilik vardir. 

-1602  sayili Askeri Yüksek Idare mahkemesi  yasasindaki “menfaat ihlali yeterlidir” kavramindaki 

paralellikten de kopulmustur.”  diyerek iptal etmis, hatta öbür kurallar da uygulama olanagini 

yitirdiginden  diyerek maddeyi tümden iptal etmis ve  yasa koyucuya boslugu doldurmak için  resmi 

gazetede yayimlanmaktan baslayarak 3 ay sonra yürürlüge girme karari vermisti.  

Çok zaman oldugu gibi Türkiye parlamentosu degil 3 ay 5 ay;  5 sene sonra geçen hafta 15.6.2000 

tarihinde 4577 sayili yasa ile maddeyi su sekilde yeniden düzenlemistir; 

‘’İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından  açılan iptal davaları ‘’ 

 

Simdi bu durumda  Yücel Çaglar gibi yazarlar  ‘’geriye gidis’’, Noyan Özkan gibi yazarlar ‘’ileriye 

gidis ‘’ diye yorumlar yaptiklari için,  tarafimizdan laf atilmak istenen  yer, yargi organidir. 

Yarginin bu bir dizi  yasalar degisikliginde,  içtihat- anlayis kivrilmalarina dikkat  çekmek  

istemekteyiz. 

 

Çünkü Çevre koruma konusunda uluslar arasi sözlesmeler  ve ulusal hukuk anlayisinda 

Cumhurbaskanina varana kadar degisiklikler,  sivil hareketlerin itaatsizlikleri  sonucu çevre  ve  

tarihi ve kültürel degerleri  ve imar uygulamalarina karsi açilan davalarda yarginin lüzumsuz içe 

kapanmasi beklenebilirdi. Nitekim ayak izleri, sesleri  baslamistir; 

 

Kizi trafik kazasinda vefat ettigi için Trafik yasasina  katki, müdahale yolunda  uzun bir siyasal, 

hukuksal, sivil  yol katederek Anakaraya gelen babayi  yeni Cumhurbaskanimiz ‘’ Kibar ve itaatli ‘’ 

sivil hareketinden ötürü kutlarken  Bergamalilara da laf atmistir. 

 

DIKILI MEVKIINDE YAPILAN NAZIM PLAN VE UYGULAMA IMAR PLANINA KARSI ÖDP 

Dikili parti teskilatinin açtigi davada, yerel mahkeme, ehliyet konusunu  asmasina, bilirkisi 

incelemesi yapip  degisikliklerin bilimsel yönden hukuka aykiriliklarinin ortaya serilmesine ve iptal 

kararina  ragmen Danistay  6. Dairesince,  1999/4365 E ve 2000/1068 K ile ‘’ FAALIYET 

KONUSU ITIBARIYLA SEHIRLESME VE IMARLA ILGISI BULUNMAYAN PARTI  ILÇE 

TESKILATININ  IMAR PLANI YAPILMASINA ILISKIN ISLEME KARSI DAVA AÇMASINDA 

MENFAATININ BULUNMADIGI DOLAYISIYLA DAVA AÇMA EHLIYETININ OLMADIGI 

SONUCUNA VARILMISTIR. ‘’  denilebilmistir. 

  

Yine Izmir Barosunun, Izmir Basmane Eshot garaj alaninda ticaret merkezi olarak belirlenme 

yolundaki imar plan degisikligi karari ile uygulamaya iliskin Izmir Büyüksehir Belediye 

Baskanliginin isleminin iptali için açtigi davada, Izmir 1. Idare mahkemesi, 2000/402 E ve 

2000/424  K ile   bir muhalafet oyu ile de olsa   ‘’. . parsel Izmir Barosunun mülkiyetinde bir parsel 

olmadigi gibi,  islemin baronun faaliyet alani ile ilgili olarak herhangi bir menfaat ve hak ihlaline 



yol açmadigi anlasilmaktadir. Faaliyet konusu itibariyla sehirlesme ve imarla ilgisi bulunmayan 

Izmir Barosu Baskanliginin imar plani yapilmasi ya da degisiklik islemlerine karsi dava açmasinda 

menfaati, dolayisiyla dava  açma ehliyeti bulunmamaktadir ‘’  diyebilmistir. 

 

Yine Danıştay 6. Dairesinin Kasım 2000 tarihinde, İznik gölü çevresindeki bir koruma alanının  

Nişasta fabrikası alanına dönüştürülmesi işlemi aleyhine dava  açan Bursa Barosunun, makine 

Mühendisleri Odasının, Mali Müşavirler odasının, Erczacılar odasının, Diş hekimleri Odasının,’’ 

görev aşanları ile ilgili olmaması nedeniyle dava  açma ehliyetleri bulunmadı kararı verilebilmiştir. 

 

 

Halbuki Barolarin  da nice açtigi  benzer davalarda, idari yargida,  ehliyete takilinmadigi bilindigi  

üzere, _ örnegin Ege Palas otelinin  yapi  yüksekliginin 1 metreden 9.80 metreye düsürülmesi 

davasinda oldugu gibi_ Çevre hareketi Avukatlarinin açtigi sayisiz davada  Idare mahkemelerinin, 

Danistay’in ehliyet konusundaki tereddüdü  aktüel mesru menfaati var diyerek astigi hatirlanirsa  

son  zamanlardaki kararlardaki tutuculugun asilmasi için biraz siki mücadele edilmesi gerektigini 

düsünüyorum. 

 

Gerçi bu yasanin bile hizla, Barolarin, Avukatlarin, Milletvekillerinin bile  gözüne batmadan 

çikabilmis olmasini, parlamentonun 3 sahsin etkisinde olmasinin tehlikelerini görmüyor degilim.  

Geçen ay Istanbul’da  Helsinki Yurttaslar Derneginin bir panelinde bu yasa degisikliginin 

gündemde oldugunu, 5 yildir yasa yoklugunu, bu yoklugun devaminin yani yargiçlarin  bosluk 

doldurmasinin mi daha dogru oldugunu yoksa yine de Parlamentonun yasayi öyle böyle 

çikarmasinin  mi?  hangisini savunmamiz gerektigini tartismaya açmistim. Yani  demokrasi 

meselesini.? Sonuç alamamistik. O zaman T.C Dışişleri Bakanlığı yargıya mektup yazıp Beraat 

verin az ceza verin dememişti. Yargı da fena  ahalde  bozulup  adres Parlamentodur dememişti. Ne 

var ki, mücadele mücadeledir. Bosa gitmez. Bir gün gelir aliriz. 29.06.2000... 

 

Senih ÖZAY 

 

  

 
Dostlar 
Kamuoyu, 
Basın, 

Ey Devlet, 
 
Duy...  
Artık duy... 

 
Başbakan  Ecevit ve Bakanlar Kurulu baskıya, şuna buna dayanamadı. Ve  eskiden şu siyanürlü 

altını Türk Şirketleri çıkarsa neyse, derken artık  yabancı firmalar da çıkarsın  dedi  ve de  

‘’yabancı Sermaye Şirketi  temsilcilerinden 15 tanesi  ile  Davos’ta bir odada  konuştuk ‘’ dedi. Ve 

düğmeye bastı. 

 
İşte bakın düğmeye... 

‘’ 

“Yabancı sermaye  yatırımlarını teşvik etmek ve yabancı sermaye girişinin  artırılması için  

Endüstri Bölgeleri oluşturulmasına ilişkin esasları düzenlemek” amacıyla Bakanlar Kurulu 

tarafından “Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanmıştır. Mimar  Başbakan 

Bülent Ecevit. Raportörler çok sayıda Siyanürcü altın uzmanları... 

 

Tasarıya göre;  

- Belirlenecek Endüstri Bölgelerinde yapılacak yatırımlarda; İmar Kanunu, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Köy Hizmetleri Genel 



Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Belediye Kanunu’nun 15/2. 

maddesi 13. bendi ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında 

alınacak izin, ruhsat, onay ve benzeri işlemlerin 15 gün içinde düzenleneceği, 

- Olağanüstü Hal Bölgesi’nde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; özel mülkiyet 

konusu arazi ve arsaların acele kamulaştırılacağı,  

- yatırım izni başvurularının, istem tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yanıtlanacağı, 

yanıtlanmayan istemlerin kabul edilmiş sayılacağı, bu başvurularla ilgili işlemlerin, 

kamu kurumu ve kuruluşları, belediyeler ve meslek odaları tarafından en geç 10 iş 

günü içerisinde sonuçlandırılacağı, bunu yapmayan sorumluların meslekten 

çıkarmaya kadar varan cezalarla cezalandırılacağı,          

- halen yarım kalmış ya da tamamlandığı halde işletmeye geçememiş ya da faaliyeti 

durdurulmuş olan yatırımların da bu kapsamda değerlendirileceği. 

1. Ve böylece Davos’ta  altıncı firmalara verilen  sözlerle Türkiye’de yüksek  mahkeme 

kararlarına rağmen arkadan  dolanma  operasyonu kanuna  taşınmak istenmektedir.   

2.  
3. Bu tasarı ile oluşturulacak bölgelerde; yatırım izni başvurularının 15 gün içinde yanıtlanması, 

yanıt verilmemesi halinde iznin verildiğini kabulü kuralı; yapılacak yatırımlarda ÇEVRE ve KAMU 

YARARI  denetimini ortadan kaldıracak nitelikte tehlikeli bir gelişmedir. Ülkenin bu kadar  

boşlukta olabileceğine inanılmamaktadır.  

4.  
5. (Zaten Çevre Bakanlığı son yazışmalarında Çed süreci,  işlem gücü, hukuku,  yetkisi gibi  

kavramları  ‘’Başbakanımız  bilir ‘’  diyerek bırakmıştır.) 

6.  
7. Bu tasarının yasalaştığında : 

- Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 

oluşmasını sağlamayı amaçlayan İmar Kanunu, 

- Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını amaçlayan 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

- Bütün yurttaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirmesi, bugünkü ve gelecek 

kuşakların sağlık,uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınmasını 

amaçlayan Çevre Kanunu, 

- Toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını ve geliştirilmesini, Tarım alanlarının 

gayesine uygun şekilde kullanılmasını amaçlayan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

- Beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet ve refahını sağlamak ve korumak için Belediyelere 

düzenlemeler yapmak ve faaliyetleri ruhsata bağlama yetki ve görevi veren Belediye Kanunu 
15/2. maddesi 13. bendi,                  

- Türkiye’de yatırım yapacak yabancı sermayenin “ülke çapında tekel teşkil edecek faaliyetlerde 

bulunan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip olamama” gibi sınırlama ve düzenlemeler 

getiren Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, hükümleri fiilen uygulanamaz hale gelecektir.  
8. Ve ;  

9.  
- Anayasa’nın 17 ve 56 maddelerine aykırı olduğundan siyanür liçi yöntemi ile altın madeni 

işletilmesine izin verilmesi işlemi  Yüksek Mahkemece iptal edilen Bergama Altın Madeni ve 

buna benzer mahkeme kararları ve kamu yararı gözetilerek durdurulmuş diğer yatırımlar  

başvuru üzerine 15 günlük süre içinde yanıt verilerek ya da  yanıtsız bırakılarak, 

kesinleşmiş mahkeme kararlarına  ve oluşan kamuoyu tepkisine karşın  işletmeye   

açılabilecektir. 



Böylece ülkede 10 yıldır süren köylü hareketi ve destekleyen halk hareketi   ve bilim insanlarının 

hareketi ve hukuk  hareketi boğulmak istenmektedir. Buna izin  verilir mi dersiniz? 

Anayasa’nın “Hukuk Devleti” ilkesini düzenleyen 2. Maddesi, “İdarenin eylem ve eylemlerinin yargı 

denetimine tabi olduğu’nu düzenleyen 125. maddesi, “Yaşam Hakkı”nı  düzenleyen 17. maddesi, 

“Çevrenin korunması ve sağlıklı bir çevre’de yaşama hakkı’’nı düzenleyen 56 maddesi ve ‘’Yargı 

kararlarına koşulsuz, kayıtsız uymak gerektiği‘’ni düzenleyen 138. maddesi yok sayılmaktadır. 

 

Bu gelişmeler karşısında; çevre ve kültürel değerlerin korunmasından, hukuk devleti, sağlıklı çevrede 

yaşama hakkı, gelecek kuşaklara sağlıklı ve dengeli çevre bırakma yanlısı olan herkesi tepki 

göstermeye, kazanılmış yasal haklara ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.’’ diyen 

Avukatlara, 

Barolara dikkat edilmesini ve  kendiliğinden hukuksal çıkışlara gereksinim olduğunu 

hatırlatıyoruz...................... 

 Selamlar. 
 
Köylülerin Avukatı 

Av.Senih ÖZAY 
 

İlgilisine... 

(keşke herkes ilgili olsa... )   

 

Bergama Sulh Ceza Mahkemesinde, - izinsiz siyanürlü altın  deneme üretimi Eurogold firması 

tarafından  yapılınca  baskılarımız sonucu İzmir Valiliğince suç duyurusu yapılınca  oluşan - 

ceza davasının ilk celsesine ek dilekçeyi yollamış ve kendi adıma, köylüler adına,  kuşlar,  

çiçekler adına  bu davaya müdahil olma talebi yapmıştım. Mahkeme reddetmişti. 

Takip edemedim son durumu...  

Gazeteciler  ‘’13 temmuzda son duruşması varmış ‘’ haberini getirince bu dilekçemi ve şimdilerdeki  

yine  gündemdeki talebimi  kamuoyuna yansıtmadan edemedim. 

‘’ Avukat İbrahim Arzuk Birikim dergilerini benden önce okuyor. ‘’Nitekim Doğa Hakları ve 

Hukuk” başlıklı Adnan Ekşigil’in yazdığı makaleyi okuyup okumadığımı sordu? Okumamıştım. 

Sonra 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 

4 alehte 2 çekimser 3 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 uygulamalara gelmişti. 

İlk fırsat İzmir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur’un bana ve 9 arkadaşıma, bir tasarrufunu  

mahkeme kararı ile engellediğimiz için ‘’ yarasa, karafatma, hamamböceği ‘’ deyişiyle çıkmıştı. 

Ben Çakmura karşı böylesi tazminat davası   açmayıp,  bu 3 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, herşeyi hiçe sayan 

Eurogold firması’nın izinsiz test üretimi yaptığından bahisle Bergama Sulh Ceza Mahkemesi’nde 

yerli yabancı, firma yöneticilerinin, Hıfsısıhha Yasasını ihlalden yargılanışı sırasında bu davaya 



insanların müdahil olması yanında, hayvanların ve bitkilerin de beni avukat tutarak müdahil 

olmaları  şeklinde, doğmuştur. Mahkemeye bana burada çok yardım eden  Avukat   Murat 

Alparslanla dedik ki: 

‘Kuduz böceği başkanlığında toplanan Bergama Flora- Fauna ve insan temsilcisi toplantısında,  

1. Hukuksal süreç inatla izlenip yargı kararları hayata geçirilerek zehir madeninin kapanması 

sağlanacak. (Guguk kuşunun önerisi  sonucunda ve oy çokluğu ile karar bağlanmıştır. Bu karara 

faunanın etçil üyeleri ile ısırgan otu, hukuksal süreç bittiği ve sonucun bir an önce radikal 

eylemlerle kazanılması gerektiği yönünde oy kullanarak muhalif kalmışlardır.) 

Bu karar doğrultusunda, Bergama Sulh ceza mahkemesinde  1998/38 esas sayı ile açılan ve süren 

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. Toplantı ikinci başkanı Baykuş ve Bayankuşun 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 üyelerin 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 haftalaık 

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 3 köstebekten oluşan istihbarat gurubu oluşturulmuştur.” şeklinde  dilekçelerimiz  

dosyaya 

girmiştir. Yerel yargıç,  hayvanların da bitkilerin de hatta köylülerin de müdahil olma taleplerini 

reddetmiştir. Bu olgu önce Yargıtaya, sonuç alınamazsa Strasbourga 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 yazının  yazarı en çok fesleğen sevmektedir.Kokusu mu, dokunma duygusu mu 

?)vekili 

olarak böylesi  işlere  kalkışmanız beklenir. ‘’ 

 

İŞTE ARKADAŞLAR, 

 

13 TEMMUZ 2000 TARİHİNDE MADEM BU DAVANIN  SON DURUŞMASI VAR. Ve 2 yıldır 

yargıç değişikliği de oldu. Yeniden müdahil olma talebi  yapılabilir.  Mahkeme önünde çay 

içilebilir.  Oraya  Ankaradan İstanbuldan her yerden eskisi gibi Otobüslerle gelinebilinir. 

 

Neden olmasın ? 

 

Av.Senih ÖZAY 



 
  
Şimdi memleketim Salihliye gelelim ; 
 
Sevgili  hemşehrilerim, 

 
Yöremizde POMZA isimli bir firma üzerinden altın madeni  işletme faaliyeti   yapılacağı 

duyulmuştur. 

 
Bergama, Sivrihisar, Eşme, Efem çukuru, Gümüşhane, Artvin, Saimbeyli gibi yerlerde faaliyetleri 

ve karşı çıkışlar bilinmektedir. 
 
Yörenin Belediye başkanı olarak sizinle birlikte uzmanları dinlemek ve bilgilenmek istiyorum; 

 
 
Bunun için, Salihli Belediyesi Tiyatro  salonunda 23.2.2000 tarihinde saat 17..00 ve 

sonrasında  görüşlerini dinlemek için; 

Av. Senih ÖZAY, Prof.Dr. Ümit Erdem, Prof.Dr. Şevki Filiz, Prof Dr. Fethi Doğan, Prof.Dr. 

Emür Henden, Prof. Dr. Ünal Altınbaşlı, Prof.Dr. Gürel Nişli ve diğer başka uzmanları davet 
ettim. 
 
Bütün insanlarımızı, kişi ve kuruşlarımızı  davet ediyorum. 
 
Belediye Başkanı 

Zafer KESKİNER  

 

 

 

‘’YİNE DE  KERVAN YÜRÜR ‘’ 
KOKTEYLİNE  GELMELİSİNİZ. 

 
GEL... GEL... 
HER KİM  OLSAN DA, 

MECCUSİ OLSAN DA,  
PUTPEREST  OLSAN DA,  
BİN DEFA TÖVBENİ BOZMUŞ OLSAN DA, 

BUGÜNE KADAR MAHKEME KARARLARINA SAHİP ÇIKMAMIŞ OLSAN DA , 

YİNE GEL... 

BİZİM KAPIMIZ UMUTSUZLUK KAPISI DEĞİLDİR. 

GEL YİNE GEL... 
 
                                                                MEVLANA  C. RUMİ 
 
                                                           İzmir  Bergama Ele ele hareketi 
 
8 Kasım 2000 Çarşamba 
Saat : 17.00 
İzmir Barosu Yeni bina üst teras katı 
1456 Sok No:16 K:6 Barohan  35220  Alsancak / İzmir 
Kokteyl Tel:  0.232. 4630014 
    
Yukarıdaki kokteyl daveti Siyanürlü altın madeni işletilmesine karşı bilimcilerin  anayasal yaşama 

hakkına risk var deyişi ile  Anayasal hak arama düğmesine basan  hukuka uygun,kanunların 

sınırında  sivil itaatsizlik eylemlerini kotaran kesinleşmiş mahkeme kararlarını devlete 
uygulatamayan, yeni baştan tüm mücadelesi sıfıra getirilerek yine  mücadeleye zorunlu  

HAYIR! 

 

YETTİ GARİ 

HEP YOLLARDAYIK. 

COH YORULDUK. 

AMA GENE DE DİRENECEĞİK. 

ARTIK KAZANIP EVE 

DÖNECEĞİK. 



sokulan Bergama köylülerinin, İzmir Barosunun Kongresinde destek kararını  açıklaması  

sonrası  yeni hareketlerinde moral- ilgi- destek- dayanışma velhasıl çok şeyi paylaşma 
arzusu ile karnaval gibi hoş bir kokteyl davetidir. İnanılsın ki başka türlü olacaktır. 
Destekliyorum. 
Av.Senih ÖZAY 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


