20.1.Altın Madenciliği için Dünyanın dikkatini çekmek için İsveçli Profesör Khakee ‘
den bunları ğrendimİznini de aldım, devşirdim…
Çevrecileriniz çok çabalamış ama rantçılar sizi yenmiş..
2015 ÜFP ye dava açılmış mı anlaşılmıyor..Anlaşılmıyor.
Üfp ve tarım bakanlığı ve meslek odaları Çukurova üniversitesi raporları ile dikkat
çekmişler ama onlar da aşılmış…
Veee GİYİP işlemi tasarrufu yayınlanmış yürürlüğe girmiş. Tarihini yazmamışsınız .
Bizde 60 gün içinde mahkemeye gidilir sizde süreyi ve mahkmeyi bilmiyorum.
Yargı yoluna gidilirken bir yandan da sivil itaatsizlik yaramazlık medyatik hareketler
yapmak, kamuoyunu oy vericileri hareketlendirmek gerekir.
Hatta bu yolda ÇOK ETKİLİ YARAMAZLIKLAR İÇİN SİZDE İKEN TANIŞTIĞIM
PROF. KHAKEE ‘ DEN ÖĞRENDİĞİM OLAYI KABARTMA, BÜYÜTME METNİNİ
YOLLUYORUM. HAREKETİNİZ BENCE DEĞERLENDİRSİN.
SENİH ÖZAY
Vavvvvvvvvvvv…
sarı biber

Biberi çok severim, hele acıysa. Tatlısına hiç rağbet etmem, ot gibi gelir bana.
Bilirsiniz önemli bir sebzedir kendisi, sofraların vazgeçilmezi. İster salça olarak tüketin, ister
taze ama illa ki katarsınız her yemeğe.
Yeşil biber “C” vitamini anlamına gelir aynı zamanda. Kırmızıyı bilmiyorum, çok da
önemsemiyorum, sadece tadını seviyorum.
Bugün ise “acı”sının tadı damaklarda değil ruhlarda!
Tanıdığım “eskiden” evli birinin “eskiden beri” sevgilisi kendisi, en “sarı biber” kişi.
Bakınız gap.gov.tr’ye göre biber çeşitlerimize, hangisi uyar sizce bu hatun kişiye?
Sivri Biberler: Bu grupta uzun, narin yapılı, genelde orta koyulukta yeşil renkli, ince duvarlı,
genelde tatlı bazen acı biberlerle, daha koyu yeşil, daha kalın duvarlı, oldukça sert dokulu,
daha kısa boylu, acı ve tatlı çeşitleri içeren uzun koyu yeşil biberler yer almaktadır.
Evet, evet, sanırım o da oldukça narin, ruhu değilse de iskeleti evet! Kalbinin olduğu yer
ise oldukça sert dokulu ki bu kadar kalpsiz davranabildi. Olabilir mi dersiniz?
Çarliston Biberler: Uzun biberler yer almakla beraber daha iri, daha kalın duvarlı ve etli
olduklarından ayrı bir grup teşkil etmektedirler. Sarı ve yeşil renkli çeşitleri olduğu gibi
lezzetleri de acı veya tatlı olmaktadır.
Duvarları ne kadar kalınlaşmıştır bilemedim ki.
İri kırmızı Biberler: Uzun, kırmızı renkli biberlerin bulunduğu gruptur. Özellikle acı olanlar
daha ziyade kırmızı toz biber üretiminde ve aynı zamanda pastırma yapımında geniş ölçüde
kullanılır. Bu grupta yer alan daha tatlımsı çeşitler ise çoğunlukla biber salçası yapımında ve

evlerde özel şekilde hazırlanan turşu yapımında kullanılır.
Bizimki iri değil, rengi de belli değil. Hani vardır ya rengini belli etmeyen insanlardan,
kendisi onlardan. Yok bu da değil.
Dolmalık Biberler: Yuvarlak iri biberler grubunu teşkil eden bu biberler sarı veya muhtelif
tonda yeşil renklidirler. Renk, irilik ve duvar kalınlıkları oldukça değişiklik gösterir.
Yok, bu kesinlikle değil. Bizim eskiden evli adam kesinlikle “sarı”sını sever ama
“dolmalık” olanını değil. Dolmayanları daha makbuldür kanımca.
Domates Biberleri: Şekli domatese benzediğinden bu isimle anılmaktadır. Kırmızı renkli,
dolgun etli ve tatlı lezzetli olan bu biberler ülkemizde salça üretiminde kullanıldığı gibi içi
doldurularak turşu halinde değerlendirilmektedir.
Bu en faydalısı ve ona en benzemeyeni sanırım. Zaten “fayda” olan şey “zarar” verir mi
bir başka can’a, gözüne soka soka?
Konik Biberler: Yeşil veya sarı renkli, kalın duvarlı, çoğunlukla tatlı bazen acı olan bu
biberler tamamen kızardıklarında daha ziyade biber salçası ve kırmızı toz biber yapımında
kullanılır.
Bunlar ince, uzun ise tam da bizimki işte! Hem sarı, hem acı, hem acıtıcı! Bulduk mu
ne? Sizce?
Hangisi bilmem ama başka bir kadına bile bile, isteyerek acı çektiren ve bunu gerine gerine
etrafına ilan eden bu “sarı biber” bu dünyadaki en “acı” biber...
Yolun açık olsun senin ve seni “yiyenin”...
2.Angut olmalı...
'Bakma öyle angut gibi..' deriz birisi bir şeyi anlamadığı, boş boş baktığı zaman. Hatta
genelde dalga geçmek için kullandığımız bir kelimedir.
Angut aslında bir kuştur. Ve öylesine sevgi dolu, öylesine başka türlü bir ruhtur ki her
birimizin birer angut olası gelir.
İnternetten gelen bilgiye göre:
"angut kuşu, aslında çok ürkek bir hayvandır. Ancak bu kuşlar eşlerine öylesine bağlıdırlar ki
eşi öldüğü zaman öylesine derin bir yasa girerler ki eşinin başından bir dakika ayrılmazlar.
Yanına yırtıcı bir hayvan da gelse, herhangi bir başka canlı da asla eşinin ölüsünü terk
etmezler, daha doğrusu asla eşini terk etmezler.
Gözleri eşlerine dikili, ölene kadar nöbet tutarlar. Kendileri de ölene kadar..."
Nasıl bir sadakat, nasıl bir sevgi değil mi? Hem de yemin etmeden. Biz insanlar gibi türlü
türlü sözler vermeden. Gerçek sevgi lafta değil davranışlardadır demek ki.
Bu canlıların yaptığı en büyük angutluk ise aslında sevdiğinin ölüsünü bile kendini ölüme
bırakarak terk etmemesidir.
Günümüz aşklarına bakınca insanın angut bir eş, sevgili edinesi geliyor. Fazla fazla büyük
laflar etmeyen, angut gibi özgür ama bağlı olan, yan yana uçan, ekmeğini bölüşen, birbirini
asla yalnız bırakmayan ve ölümcül bir sadakatla bağlı olan. Tamam, ölüm kısmı biraz fazla
kabul ediyorum ama oraya kadar herşey harika!
Angut kuşlarına daha fazla haksızlık etmemeli. Dalga geçmek bir yana, onları örnek almalıyız
hatta.
Angut bir hayat arkadaşınız olmalı. Sadık, sevgi dolu, aşık ve asla sizi bırakmayan!
Angut bir hayat arkadaşınız olmalı. Boyundan büyük sözler vermeyen, aşkını sözlerle değil
davranışlarıyla ispat eden. Angut kadar konuşsa yeter. Hatta hiç konuşmasa ama gerçekten
sevgi dolu davransa.
Angut bir hayat arkadaşınız olmalı. Gözü dışarda olmayan, gözü eşinden başkasını görmeyen.

Angut bir hayat arkadaşınız olmalı. Sizin için ölümü göze alan.
Angut olmalı...
DOSTLAR,
‘’’’ Kıbrıs Gemikonağı-Lefke bölgesinde bulunan bakır- altın madeni alanını zararlı
kimyasal maddelerden arıtma stratejileri çalışmalarının ardından;
Türkiye, İzmir, Bergama, Narlıca bölgesi siyanürlü altın işletmesinde altınlı toprak
bittiğinden ve Havrandan ve Gümüşhaneden altınlı toprak getirme gibi garip
faaliyetlerin başlamasının ardından, Dikili ve Kozak yaylasından da toprak getirme
çalışmalarının ardından;
Toprak getirmeyi durdurup;
T.C ‘ nin altın işletmesinin rehabilitasyonunu yaşayarak görerek, ucuzluğunu pahalılığının bilinmesi için ‘’’’’
Adlı bir proje için toplandık arkadaşlar………
Başlığı altında 7 şapka öngörmeliyiz. Ustamız , dostum bana kızacağını sanmadığım
Prof. Dr. Khakee’ nin öngörüsü ile… Onun – İsveçten gelebilseydi, burada olsaydı
sunacağı - sunumu Kıbrıs’ta yü…., tercüme ettirdim ve uyarlayarak sunuyorum. )
1.Bölgeyi zararlı kimyasal maddelerden arıtma stratejisi yönetimi…
2.İlgili kadrolar (oyuncular) kim olacak ?
3.Stratejik plan modeli..
4.Fikirlerin kişilerle teşhisi..
5.Zararlı maddelerden arıtmanın çeşitli kişiler tarafından yapılması konusu
6.Kaynakların seferberliği..
7.Düşüncelerin-fikirlerin bir sonuca bağlanması…

1.Bölgeyi zararlı kimyasal maddelerden arıtma stratejisi yönetimi
Bilinçli çabalar ilgili kişilerin çeşitli aşamalarda Bergama Narlıca ve bölgesindeki
kirletme konusunu teşhis etmede yetki verme ve kişilerin konuyu somutlaştırma
konusunda yetkili kılınması ve bölgedeki kirlilik için kaynakların harekete
geçirilmesidir.
2.İlgili kişiler – kadrolar (oyuncular) kim?

Bölgedeki tüm ilgili kişiler uluslar arası seviyede, ulusal seviyede ve bölge seviyesinde
olmak üzere 3 grupta toplanır.
Uluslar arası :Avrupa birliği, Çevre komisyon üyeleri, Akdeniz çevre koruma
organizyonu, dünya bekçi(gözetleme) topluluğu,Greenpeace., Avrupa yeryüzü dostları,
Kopenhag güçlendirilebilir Avrupa Çevre Bilgi ve İnceleme kampanyası ağı, Unep vs…
Ulusal düzeyde: Türkiyedeki stk’lar
Bölgesel düzeyde: Bölgedeki ilişkili stklar.
Bergama köylüler kötülüklerden kurtulma hareketi Ege üniversitesi desteğiyle
modeli tamamlama yöneticisidir.
3.Bölgenin arıtılması için strateji planı modeli
Modelin 3 başlıca unsuru vardır.
Oradaki bizi tutanların sorun ile ilgili aydınlatılmaları ve aşina edilmeleri, içine
alınmaları ve kirletme probleminin çözülmemesiyle ilgili elle tutulur bir sorun belirtmek
ve bölgesinin yenilenmesi hakkında operasyon düzenleme hareketlerine geçilmesi..
4.Sorunun tanımlanması
Sorunun önem ve tehlike derecesine, sorunun diğer Akdeniz bölgesindeki sorunlarla
benzer mi , nasıl benzerlikler var? ya da diğer Avrupa bölgelerinde (nükleer bırakma
vs..) gibi sorunlarla irtibatlandırılması…
5.Zararlı maddelerden arıtmanın çeşitli kişiler tarafından yapılması konusu
Bir kere “bizi tutanlar” kendilerini sorun hakkında tanımladıktan sonra sorunu elle
tutulur bir şekle sokmak için yardıma ihtiyaçları var.
Sorunun önemi, büyüklüğü, yaşama ekonomik, sağlık, hukuk vs olarak zarar ve
etkileri, gelecekte doğurabileceği sorunlar neler olabilir? Gelecekte ekonomi daha mı
gelişir yoksa (burada sorunun önceliği belirlenmelidir.)
“bizi tutanlarla beraber çalışılmalı ve onlarla ek bir bilgi gerekiyorsa sağlanmalıdır.
6.Kaynakların seferberliği
Bir kere “bizi tutanlar ” ve politik-eylem- hareket programının iskeleti konusunda ortak
noktaya geldiklerinde son aşama diğer çeşitli bizi tutanların da yer almaları
olacaktır.Bu hepsinin sorun ile ilgili bir şey yapma konusunda kendilerini adayacakları
bir aşama olmalıdır.
Birkaç kaynak çeşidi:
- Teknik ve bilimsel bilirkişi raporu
-Finansal kaynaklar
-Çeşitli tipteki masum donanımların fiziksel kaynak şekli
-Siyasal destek

-Gönüllü çalışmalar
TEMEL ÇALIŞMA hareketiyle temasa geçilebilinir. 1980lerden beri İngiltere’de çeşitli
kasabalarda ve şehirlerde ayrıca İskoçyada , yokolmuş yeşil alanlar, terkedilmiş
alanların yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Diğer Avrupa ülkelerine de
uygulanabilecek uygulanan benzer gelişmeler var.
Ayrıca bölgesel çevreci girişim için uluslar arası merkezle de temasa geçilebilinir.
( İCLEİ)
Ayrıca teknoloji yönetimi için kamu sağlığı ortaklığı (CPTM ) ile ve (İDEA ) ile de
temasa geçilebilinir.
7.Düşüncelerin-fikirlerin bir sonuca bağlanması
Sorun, bugün akdenizde ve avrupadaki çeşitli çevresel sorunlardan biridir, Bergama
hareketinin olası başarılı uygulaması, güçlü tartışmalara neden olabilecek ve kesin
çözüme ulaştıracaktır.
Bergama hareketi çevresel topluluğu mümkün oldukça uluslar arası ve ulusal ve
bölgesel kurumlarla ilişki içinde olmalı ve bu ağı koparmamalıdır.
Uluslar arası örgütlerin, stkların, ICLEI, CPTM, Greenpeace gibi desteğini erken bir
aşamada almak çok önemlidir.
İdeal bir uygulama halk, özel ve gönüllü sektörü arasındaki karşılıklı etkileşimi
gerektirir.
Bergama çeşitli ülkelerde büyük sevimli temsilciler bulmaya çalışarak kirlenme
hakkında sesini duyurmalıdır.
8.VE DE EN ÖNEMLİSİ ABD DENVER’DE SİCİLE KAYITLI BÜTÜN BERGAMA
SÜRECİNİN SORUMLUSU, AKLINCA Koza Firmasına devredip kurtulduğunu sanan
NEVMONT firmasına karşı hukuk arayışımıza gelirsek ;

a. ABD mahkemeleri :
ABD mahkemeleri yurt dışında yürütülen amerikan kaynaklı şirketelrin çevresel
yanlışlıkları ile ilgili yargılama yetkisi alabileceği bilinmelidir.
b.Uluslararası adalet divanı
Yargılama yetkisi sadece devletlere açık ise de daha önce çevresel sorunlrla ilgili bu
kuralı bozduğu görülmüştür. (örneğin Nauru Avustralya davası )
c.Avrupa Adalet mahkemesi Lüksenburg

ç.Avrupa İnsan hakları mahkemesi Strasbourg
9.Şimdi gelelim benim alaturka özetime;
Ki AİHM kararı sonrası bu kararda uygulanmayınca AB bakanlar komitesine
verdiğim özet bilgiyi tekrarlıyorum ;
Şöyle ki;
1. Yargı kararına karşı arkaya dolanmak için yeni bir ÇED raporu yapmayı
bile zul addederek ÇED yönetmeliği değiştirilip ucube ÇED DURUM
BELGESİ kavramı getirilerek eski ÇED’e yama hukuk görüşü icad
edilerek başvuru yaptırılması,
2. Yeni başvuruyu Eurogold, Normandy, Newmont, Fronter gibi yabancı
firmalara Türk halkı ve Türk yargısının refleksi olabileceği grüşü ile
yerli bir Koza firması yaratılarak ona başvuru yaptırtılması,
3. Bu başvuru üzerine Ankara’da devletin bürokrat uzmanlarının katıldığı
ÇED durum toplantısında hemen hemen bütün bürokratların ek gibi
muhalefet oyu verdikleri gözlenmesine rağmen yokmuş gibi izin verilmiş,
4. Bu izin aleyhine dava açılmış ve hala iki yıldır yürütmenin durdurulması
kararı bile verilememiştir. Zaten bu arada altınlı toprak da bitmiştir.
5. B u ÇED durum raporu gibi ne idüğü belli olmayan belgeyi ibraz etmek
suretiyle imar izni alabilşlerini,
6. B u izin aleyhine idare mahkemesinde bilirkişi incelemsi yapılıp
muhteşem bir rapor alınıp yürütmeyi durdurma kararı verilince bir üst
mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesinden anlaşılmaz bir biçimde bir
bilim raporuyla çürütülmeksizin yürütmeyi durdurma kararı kaldırmak
suretiyle işletmeyi faaliyete açmayı becermek suretiyle,
Fakat asıl mahkemesi esasa girip iptal kararı verince, karşı yan
Danıştaya gidip mahkeme kararının durdurulmasını istemesine rağmen
talebi reddedilmesine rağmen Maden Yönetmeliği adı altında bir
yönetmelik icad edilip 77. mad. ile” imar planı aranmaz” cümlesi ile
engeli yine arkaya dolaşmak sureti ile aşma becerileri
7. B u maden yönetmeliğinin 77. mad.nin iptali yolunda açtığımız davanın
Danıştayda hala karar verilemiyor oluşu,

8. Ne idüğü belli olmayan ÇED durum belgesi ve mahkeme kararına
rağmen alınabilmiş iki belgeyi cebine koyabilen firmanın madeni
açmasını sağlayabilecek 3. belge olan Gayri Sıhhi müessese iznini almak
için İzmir Valiliğine başvurduğunu görüyoruz.İzni de alınca aleyhine
yetkili İdare Mahkemesine başvuruyoruz.
9. Lehe gelişmelerden rahatsız olan firma ve devlet ittifakı gizlice
maden yönetmeliğine uygun bir GSM ruhsatı alıyorum diye başvurarak
10 nolu izni aldığının İzmir Valisinin AĞZINDAN KAÇIRMASI
ÜZERİNE GRÜYORUZ. Ve görmemiz üzerine bunun aleyhine de dava
açıyoruz.
10.
Maden hukuka rağmen, iç hukuka rağmen, dış hukuka rağmen,
bilim insanlarının risk demesine rağmen, halkın sivil itaatsizliklerde
istemiyoruz demesine ragmen işletme üç vardiya gece gündüz çalışarak
altınlı toprağı bitirmiştir.
11.
Firmanın ne kadar altın çıkardığı, kaç para kazandığı, sattığı
sorularımız… T.C. TARAFINDAN GİZLİLİK gerekçesi ile geri
çevrilmiştir.( Ekte Başbakanlığa bağlı iyi niyetli hukuka bağlı gibi
gözüken T.C. bilgi edinme değerlendirme yüksek kurulunun bu gizli
bilgileri verin demesine rağmen bilgilerin verilmediği olgusunu sunarak,
12.
Süreçte köy içme sularında normların 24 kat üzerinde As
bulunduğuna dair üniversite raporunun bulunuşu karşısında,
13.
Tam vardiya çalışa çalışa altınlı toprak bitince hazır kirlenmiş ve
15 yıldır yorulmuş bölgeye Gümüşhane’deki işletmelerinden kamyonla
Trabzon’a oradan gemiyle Dikili’ye, Dikili2den kamyonla Bergama altın
işletmesine taşımacılık gözlenince,
14.
Yöreye 100 km uzaklıkta Havran ‘dan kamyonlarla altınlı toprak
taşımacılık gözlenince,
15.

Dikili’den altınlı toprak taşımacılık ön karaları ortaya çıkınca,

16.

Kozak’dan altınlı toprak taşımacılık ön kararları ortaya çıkınca,

17.
Bizim Havran’dan gelen kamyonların dayanak işlemi aleyhine
Bursa 3.İdare Mahkemesinde ek gibi açtığımız davada yürütmeyi
durdurma kararı çıkınca toprak taşımayı durdurabilmemiz ardından

tekrar iki gün içinde Balıkesir V alisinin yeniden arkaya dolanma
biçiminde “200 he dan daha küçük bir alandan toprak
yollanıyor.Yönetmelik bu durumda izin istemiyor.” Gerekçesiyle tekrar
izin verdiği için ALTINLI TOPRAK TEKRAR GELMEYE BAŞLADIĞI
İÇİN,
18.
Bir başka davada Danıştayın İdari Dava Daireleri Genel Kurulu
200 he dan daha az bir alanın büyüklük esasına göre zarar veremez
denemez gerekçesi ile vermiş olduğu hükmü de ıskalayan Balıkesir
Valiliği karşısında,
19.
Mahkeme kararlarını hiçe sayan bakanlar. Valiler, bürokratlar
hakkında kanunsuz emir verme ve kanunsuz emri uygulama konusunda
teftiş taleplerimizin, savcılık suç duyurularımızın ek gibi tümünün geri
çevrilmesi karşısında,
20.
Yöre mahkemesi olan Bergama Asliye Hukuk Mahkemesinde
coğrafyanın değiştiği, ekolojinin bozulduğu, flora ve faunanın zarar
gördüğü
konusunda açtığımız tesbit davasında iki profesörün olumsuz
görüşüne rağmen bir madenci doçentin olumlu raporunun bile ıskalanışı
üzerine,
21.
Yeni yürürlüğe giren Maden Kanununun iptali yolunda Anayasa
Mahkemesinde süren davanın sonuçlanmamış olması üzerine,
22.
Yeni yürürlüğe giren Çevre Kanununun iptali yolunda Anayasa
Mahkemesinde süren davanın sonuçlanmamış olması üzerine,
Yukarıdaki aktardıklarımızı ve ekte sunduklarımızı Bakanlar
Komitesinin ciddiye alacağını, ihlalin sürdüğüne , Mahkeme kararının
uygulanmadığına, Mahkeme kararının arkasına dolanma huyunun bütün şiddeti
ile devam ettiğine, altınlı toprk d bittiği için yöreye öngörülmeyen toprak
getirmecenin başladığına, gerektiğinde yöreye hızla T.C ile ortak heyet
yollanarak inceleme yapılabileceğine, ülkelerin birbirlerinin iç ilişkilerine
karışmama ilkesinin , yaşam hakkı, işkence, sağlıklı çevre hakkı gibi uluslar
arası hukuk kavramlarına dayalı olduğu zaman sorunun hukuka uygun hale
gelmesi için elbirliğinin şart olduğu görüşümüzle istemimiz doğrultusunda
karar talep ederiz.
Ki öte yandan artık yöreye toprak getirilmeyerek, yörenin kimyası coğrafyası değişmiş olduğu için, hukukun ırzına da geçildiği için, artık

REHABİLİTASYON başlaması gerektiği için, bilim insanlarının ve hukuk’un
el koyması üzere faaliyet başlamıştır. Bildiririz. ……
Şimdi Sıra bizim kararlarımızı almamızda ve uygulamamızda…..
Köylülerin avukatı
Senih ÖZAY

