
Bir konuşmamamızı  banda almışlar ve yazıya dökmüşlerdir. Bu konuşma o konuşmadır. 

  Benim önümüzdeki günlerde Ankara'da Danıştay'da Avukat olarak, Bergama  halkının 

Avukatı olarak,  kendim hariç 650  tane Bargamalı'nın 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. Kimsinisiz doktorsunuz bir an için 

gözünüzü yumun bir Danıştay'ın yüksek yargıcı olun yüksek yargıçlar varya Anayasa'ya göre şimdi siz 

saldırın maldırın ne yapasanız 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 görseydimde Danıştay'da daha iyi bir savunma 

yapabilseydim halk için neyse ama bende bende 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 Danıştayın yüksek hakimleri haydi haydi 

kesemezsiniz gibi geliyor.Evvela şunu söyliycez bu siyanürlü altın konuisunda Washington yeryüzünü 

denetleme kurulunun bir raporunu ele geçirdik.Bu raporda altın tüketiminin %85 inin kadınların 

mücevharatına tekabül ettiği idi bununla katiyen dünyadaki kadınları kadınların mücevharat tutkusunu 

katiyen öne sürmüyoruz.Aksine bunu erkeklere bağlıyoruz bu bir ikincisi bu mücevharat kökenli altın 

tüketiminin hani başlangıçlarda altına hücum filmlerinde olduğu gibi şaptkalı 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 19670 li yıllarda çok büyük bir atak 

yaptığını Avusturalya 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 şirketledrin 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 küçük derede yoğunlaştığını Eurogold firmasınında  Berga'da yoğunlaştığını ama 

hep yedek dosyalarının bulunduğunu bunlardan Tüprak Gaziemir Efem Çukurunda,bu Tüprak Sivrihisar 

Kaymaz'da  Eurogold Gümüşhane Mescit'ta Kominco Artvin'de gibi böyle bir bu altın firmalarının asıl ve 

yedek dosyalarının ve izinlerinin oluştuğunu bilin ve dosyayada yeteri kadar koyduk.Şimdi kendi bu 

dosyaaya avukat olmazdan evelki bu dosyaya  girişimle ilgili söyliycem bir bölümünü oad 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 

başlıyarak bir grup köylülye beraber onur duyuyoruz.Havran'ın küçükderesinde meğerse ordada lyavay 

yavaş kuyu kazmalar ordada sınır çizmeler ordada tel örgüler başlamış bunu duyacağız birazdan 

hikayesini söyliyecegiz biz İzmir barosunda 10,11,12 kişi çevre haretleri adlı bir gurupken bizim 

gurubumuza genç bir avukat  Cem Saçaklıoğlu  isimli bir genç avukat gelerek Bergama'ya gittiğini orada 

köylülerin yavaş yavaş bir tepki içinde olouğunu 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 görüşlerinide toplana bu rapora hakkaten 

çok esaslı raporda buna güvenerek başladık mücadeleye  hemen iki reno 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 dialog olamadı ve döndük tabi 

cılız olarak Sefa Taşkın'ın mücadelesi devam ediyor idi daha sonra Havran Küçükdere bölgesine ben 

gittim orada burhaniyede 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 terkettiler adeta bir tek  bunun için ortak 

bir komuite oluşturdular.Vaizlern camelerde bu yolda vaaz verdiler.Doktorlar hastalarına reçete yazarken 

imza topladılar belediye başkanının bir tanesi kanser hazstahanesinin istimlakına kalkıştı encümeninde 

öbürüsü siyasi iltica denemesi yaptı Alman konsolosluğuna turizmciler elele 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 tervcüme edildiği bir 

toplantıya katıldık o topmlantıda fgerçekten yöreyi dosyayıy inceleyerek o adamcağız yöre halkına ve 

bize epey bir şey öğretti yani olumsuz bir mütalaa verdi.Bütün bu mücadelere öyle hale geldi ki 

Doğancan Akyürek isimli çevre bakanı Çevre Bakanlığını kaybetmeye bilmem 3 gün 5 gün kala yörenin 

zeytin varlığından zeytin yoğunluğundan bahisle tüprak firmasının siyanürle altın elde etmek için yaptığı 

başvuruyu reddetti bunun üzerine yöre insanları Melih Pabuççuoğlu diye bir Balıkesirli milletvekilinin 

başkanlığında katkısıyla zafer yaptılar mutlu oldular biu arada tabi ki bergama halkının bu söylediğim 

çelişkileri igiderek azalıyor idi çocuğumuz işe sokacaz lafları azalıyor idi onlarında mücadelesi 

yükselmeye başlamış idi tam bu sırada kütühyanın dulkadır köyüne 6-8 km mesafede bir zamanlar alman 

kurp firmasının siyanürle gümüş çıkardığını 4 yıl kaldığını kaçıp gittiğini şimdi TC Etibank devlet 

kurumunun o gümüş madenini çıkarmaya devam ettiğini öğrendik.Oraya giden ekipqlerimizin çok ilginç 

bir saptamaları oldu arkadaşlarımızın mesela orada bekçilerin ellerinde telsizlerle birbirlerine haber 

evererekk o siyanür havuzlarına konan kuşun kanadının ve gagasının ve ayağının havusea 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.O dosyada meğerse Budurkadir 

köyünde 112 yada 122 kişi yaşayıp dururken son on yılda 56 kişi ölmüş bunun üzerine muhtar kütahya 

eskişehir üniversitesi göğüs hastalıkları bilimi ana bilim dalyı başkanı Necla Özdemir diye bir doktor 

kadına başvurmuş benim köyümde neden çok insan ölüyor diye diye o kadın yöreye gelmiş bir araştırma 

yapmış sonucu söylüyorum yanı bunların hepsi dosyalarda var o atık taprağından köylü kadınları 

duvarmarını sıva ve sbadanı yapmak suretiyle bu toprağı kullanmışlar bu na bağladı hemen hemen şeyi 

bu kadar yoğun  ölüm ve kanser ve tür olayları Şimdi bunlarıda alnıca Korterin raporunu alınca Bergama 

halkı ben çevre avukatları hepimiz bütün insarlar irkildik delekki bir şey vardı bunda yani siyanürle altın 

elde etmek isteyen firmalar kar elmde edebilirler türk firmasıda kar etmek isteyebilir ama bilimsel bir 

garantide verilemediği için halkın tepkiside doğaldı ve destekledik.Uİşte tabi sırasını karıştırmayayım 

ama bu sırada Prof Orhan uslu diyebir bey yanında da 33 tane asistan doçent yardımcı doçent 

arkadaşınıda alaraktan onlarıda pek sevimli olmayan bir biçimde iyi bir koordine etmeksizin Türkiyenin ilk 

çetini yaptığından ötürü övünerek bir çed raporu yani çevre etki değerlendirme raporunu yapmış ve 

sunmuş çevre bakanlığına henüz daha Türkiye'nun çevre mevzuatı ondan böyle birşey 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 çed 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 tıxrmandığı oranda yeni çevre bakanı manisalı Rıza akçalı 

imza atmaya doğru gidiyor ama panik içerisinde çünkü Tanhsu Çiller Amerikaya gittiğinde onun kulağına 

eğilen kulağına eğilen Norman Hardi adında bir adam onun kulağına eğiliyor vediyor ki Türkiye'de çevre 

bakanı Rıza Akçalı'nınz direnişi ile karşı karşıyayız bunun kırılması geirekir 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 

salyihli ve bozdağ ve sart dosyası kuyrukta olduğu için belkide kendisi yerine müşteşar muavini bay 

bursalı Yeşil bursalı diye bir beyin imzası ile iznri verdiriyor.Bu iznin aleyhine 793 köylü noterden 

vekaletname vermek suretkiyle beni ve benimle beraber 27 tane izmirli avukat arkadaşımızı avukat 

tutuyorlar.Biz bu Av. Noyan Özkan'ın katkılarıyla bizblu işlem aleyhine İzmir idare mahkemesinde bir 

dava açıyoruz.Yürütmeyi durdurma istekli bir iptal davası Bu davaya destek vermek için diyoruz ki acaba 

Bergamadaki 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 

münibüslerde münibüslerle geliyorlar diyorlarki biz bu yöreyi bu bitkileri ve hayvanları bir yıl boyurnca 

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 duyor ki ben sözleşmesinin ekinde bulunean dünyada yok olmaya doğru giden 

hayvanladrdan 12 tanemi 15 tanesinimi gördüm diyo Kartal gibi kaplumbağa gibi kuş gibi hayvanları 

sıralıyor Ümit erdem diyor ki bu yörede ben o kadar çok zeyitne ağacı o kadr çok fıstık o kadar çok 



elyaflık pamuk o kadar çok tütün arı bal ve onları sıralıyor ve yörenin tarım yapızsını 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 vcar diyo burda yani ben bile bilmiyor yani ben sözleşmesinin 

ekinde yok ama burada var diyor garip bir rapor o ama sonuçta bu üçlünün verdiği mütalaa raporunu 

götürüp idare mahkemesindeki o dev dosyaya sunuyoruz.Sonra hatırlarsanız Havran dosyasında 

Balikesir milletvekili o zafer kutlayan milletvekili Veli Papuççuoğlunun bu zaferini geri dönülmez kılmak 

için yiğitçe parlementoda bir kanun teklifi var bu zeytinlerin ıslahıyla ilgili bir ek madde yapılmış oluşan bir 

kanun bu kanun hükmüde şöyle zeytin alanlarına 3 km  mesafede zeytinlerin vejatitif ve genaratif özelliini 

bozucu kimyasal atık bırakan zeytin yağı fabrikası hariç hiçbir işletme kurulamaz deniyor kanun.Biz bu 

maddeye bayılaraktan yeniden Bergama hakimliğine başvurarak diyoruzki bu işletmenin etrafında 3 km 

içinde zeytin var mı acaba diyoruz Kadir Mendilcioğlu,Prof.Ersin Önoğur,Prof. gibi bir heyet oluşturuyor 

Bergama hakimi onlardan mütala alıyor onlarda diyorlar ki, olurmu burada 300,370 bin tane sey var 

zeytin var diyorlar,zeytinleri  yaş itibarıyla sınıflandırıyorlar  ve busiyanürle altın elde edilirken oluşacak 

olan bütün bu döllenmeyi etkileyen zeytin ağacının döllenmesini etkileyin bilimsel olarak konuşuyorlar 

,ihracat düşer diyorlar,bitki üretimi düşer diyorlar,bu mümkündeğil diye mütala veriyrlar omütalayıda 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 bir yeni Zelanda seyahati 

yaptırıyor bir de Avrupa seyahati,Avrupa seyahetinden dönüşte Cumhuriyet Ege böyge sorumlusu Serdar  

Kızığın bir sorusu üzerine Roof Kely isimli eski Avusturalya çevre ve turizm bakanlığı yapmış bir kadın 

şimdi  Euro gold un genel müdürü olmuş istifa etmiş oradan Eurogold onu ğenel müdür yapmış bu kadın  

uçakta Serdar Kızığa diyorki bu Senihbey veya halkın avukatı işte Bergamaya gitti ikidefadır tespit 

yaptırıyor biz de yaptırırız diyor hakkaten uçaktan indikten sonra oda bir avukat tutuyor neydi hani çok 

fenafransızca biliyor o işte avukatı tutuyo o avkat arkadaşımızda Bergamada asliye hukuk hakimine 

başvuruyor bende isterim bir tespit diye bunun üzerine o doçenti meğer bir karış topraktan anlayan bii 

doçent varmış Esen Celen diye bir adam  Hasan Toprak diye bir maden mühendisi bide çevre mühendisi 

üçtane doçent geliyorlar onların dosyasına onlarda diyorlar ki hernekadar zeytinlerin döllenmesini 

etkileyebilicek bir toz,biir bozucu faaliyet olabilirse de arazörlerle orası sulanacağından,orasına huş ağacı 

ve kavak aağacı dikilmek sureti ile bunların engellenebileceğinden firma bu konuda çok ciddi bir yatırım 

yaptığından diye enteraan olabilir yani burada siyanürlü altan elde edilbilir bir rapor veriyorlar,biz o 

raporuda alıyoruz buu saçma sapan rapora benziyo diye..............onuda veriyoruz İzmir idare 

mahkemesine Kıorte raporunu verdik ,Necla Özdemirin raporunu verdikyanı izmir  idare mahkemesinin 

önünde ğerçekten halkın mücadelesine halkın tepkilerine bilim adamlarının görüşlerine Feti Doğan diye 

bir halk sağlığı Profeserünün  durmadan dünya sağlık koşullarına göre 30 km yarı çapında bir alanda 

siyanürle altın elde etmek ölümdür bu siyanür miyanür değildir mesele  ağır metal diye birşey var bu ağır 

metaller arseniktir civadır diyen raporlarına rastlıyoruz onları götürüp veriyoruz mahkemeye artık 

bizimumudumuz idare mahkkesi halkın yararına bilimadamlarının üçtane bilimadamının olabilir canım 

deyişini dinlemizde 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 diyorbiz bayılıyoruz ben oradan bir espiri yapıyorum diyorum ki  bir avukat 

arkadaşımız var inşaallah onu tutarlar bilirkişi diye halk sağlığı profesörü Fethi Doğan belki yada başka 

bir üniversiteden  halk sağlığı insan sağlığı profesörü bulurlar diye düşünüyorum onlar ODDÜden maden 

mühendisi genç bir profesör ODDÜden yine çevre mühendisi bir profesör,neydi profesörün ismi Çoşkun 

Yurteri Çoşkun Yurteri'ye parantez açayım bu çevre profesörü olan Çoşkun Yurteri Amerikan.........genç 

bir adam.profesör bu çocuk meğersem Eskişehirin Sivrihisar ilçesinin Kaymaz Bucağında çıkarılmak 

istenilen öbür altın dosyasının yani Bergamaile hiç bir farkı olmayan ikiz konumda seyretmekte olan 

dosyanın şeyiymiş  orarsozu yani çet hazırlayanı çet profezörü çet başkanı çet şirketinin patronuymuş işte 

bu bey bir de profesörü genç bir bey Ankaradan bu üç bey uçağa bindiler İzmire indiler adliyenin önünde 

bir minibüse binildi minibüs minibüs bir saat kaç dakkada Bergamaya vardı orada bir saat bir kaç dakka 

daha yörede dolaştılar,börek çörek gibi şeylerz yedik o Euro gold firmasının bize hediye ettigi o coca 

colakılıklı bir şeyler yedik sonra tekrar bir saat bilmeem kaç dakka sonra geri döndük aynı bir üsse ve 

Efes otelinin oralarda bu üç profesörü bıraktık.Bu üç genç profesör evrakları alaraktan Ankaraya gittiler 

Ankarada çok çalıştılar ve bilmem kaç ay sonra bir rapor yolladılar bu rapor şöyle diyor arkadaşlar ,bu TC 



devleti okadar 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 

vereceğide taahhütnamede yazıldığına göre 24 saat mehilver sızıntın mı var insan öldürüyorsun yani 

engelle der halen engelleyemezse ozaman kapatır diye madde olduguna göre diyor iki,bu Eurogold 

firması okadar büyük bir firmadır ki diyor ve dünyada çevreci imajının sarsılmasını istemez çok çok 

felaket çok büyük bir firmadırdolayısıyla biz bu duygularla buna olan inancımızla bu bu 

gerekçelerlesiyanürlü altın elde edilmesi için Bergamadaki  bu çet izninin uygun olduğunu düşünüyoru 

diyor rapor bu Bu raporu İzmir İdare Mahkemesie 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 birşey böyle böyle bilimsel rapor 

olmaz yani biz insanların duygularını düşüncelerini getirmedik önünüze insan sağlığını getirdik hanı insan 

sağlığı hocası yokki hukukçu yokki Bergamanın Zeus u var tarihi var Assepdionu var hani şey yok tarih 

nocası yok dedik dedik dedik dinletemedik bir bayan yargıç Esin Tan isimli bir bayan yargıç fevkalede bir 

rapor muhalefet oyu verdi dedi ki böyle rapor olmaz dede bir daha yapmak lazım bu raporu dedi 

hakkaten 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 aleylmize 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 

dedikki siz Çakmur zamanında Konak ta Galeria diye bir yapılaşma vardı bu yapılaşmaya karşı biz 

ODDÜden  üç bilirkişi geldi şehircilik ilkelerine göre burada Galeria olmaz dedi davayı kazandık Çakmur 

ise basına bir açıklama yaptı yaa bu üçtane profesör Konak ta bıraksam gara gidemezler dedi basına 

bunun üzerine Bölge İdare mahkemesi hakimleri bir etkilendiler ve resmen İTÜ den üçtane yeni 

bilimadamı 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 ettilir birgün düşünmediler az düşündüler iyi düşünmediler bir gün içinde  bunun 

üzerine hukukçular olarak bizim yapacağımız şey temyiz adı verilen yüksek mahkeme yani Danıştaya 

başvurmak idi Danıştaya başvurduk Danıştaya yazdığımız temyiz dilekçesinin köşesine yürütmeyi 

durdurma istemği vardır yazılır ya evet  öyle yazılıyor ve öyle yazdık.Bu yürütmeyi durdurma isteğimizi 

yargıçlar evet sayın yargıçlar siz redettiniz firma bayıldı buna aşık oldu sandı ki herşey bitti ağaç 

kesmeye başladılar ikibin küsur Aş dosyaya resimlerini çekti yada televizyona aldı televizyonda gösterdi 

kesilen ağaçları sonra ihale yaptı işte buraya insanlar getirdiler Bergalxma 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 yürürtmeyi 

durdurma isteğimizi bu insanlar akıllarınca hukuk bizim aleyihmize yargı organları onların lehine bir karar 

verdi onlar bunlmarı yapabiler diye medyaya hukuka aykırı yabanci fransız o çenesi sakallı o Jack 

Testarın 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 köylülearimiz bizim insanlarımız karılarının doğru dürüt 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 

eğlem yapıyor bunlar incir ağacı dikiyorlar şeyin  altına ocağına eurogold firmasının duvarlarının dibine 

bunlar yeni şeyler bu yeni şeylre göre bir yürütmeyi durdurma daha istiyoruz dedik bu sefer mahkeme 

ikiye bulündü.Kanun sözcüzü 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 incelemis yaptırmamız şart ben 

yürütmeyi durdurma yönünde oy kullanıyorum.diyo o kadın mahkemeden üyelerden bir tanesi diyor ki 

Senih beyin yada avukat arkadaşlarımızın savunmanın yeni bir yürütmeyi isteme hakkı övardır ama 

koşulları omlmadığı için yürütmeyi durdurma koşulları olmadığı için ret görüşündeyim.diyo 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 

hakimlerinini toplandığı büyük salona götürsün diyorlar bernrde ne yapayım bende büyük salına 



götürdüm.Şu anda dosya büyük salonda sırf yürütmeyi dURDURMAYI TARTIŞIYORLAR.Daha işin 

esasına girmiş değillyer daha henüz bizi duruşmaya çağırmış değiller.Daha heniz biz oraya cübbelerimizi 

giyerekten yani sizin önünüze  ben başlanğıçta 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 bekliycez o final duruşmayı bekliyeceğiz.Final durumaya gideceğiz.Final duruşmada 

savunmalar yapılacak ben 793 tane müvekkilimle beraber gideceğim.Danıştay'ın salonlarını işgal 

edilecek işgal ne ne denir işgal etmiyeceğiz de yer alacağız salonlarda yer alacağız.Sonra ben 

duruşmada orada ki havaya göre belki konuşmamı kısa kesicem diyecem 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 onuların avukatıyım beşbin kişi geldi hakim bey kapıda 

bekliyorlar konuşmak istiyorlar diyeceğim ama beni beni azarlamak için çalışacak diyecek ki olurmu 

beyefende savunma makamı onların avukatı olduğu için onlar dışarıda beklesin sen konuş kardeşim ne 

konuşuyorsan konuş dedi bana bilmiyorum yani inşalalah birazdan akıl verirseniz birazdan  bana da bilir 

hale gelirim  ne yapacağımı,yeani size karşı nasıl davrnalır yani mahkeme hakimlerine karşı nasıl 

davaranacağımı tartışmak isityorum tabi ve sonuçta ordan yine aleyhimize karar çıksa bile hukuk siyaset 

yapılacağına göre yapılmaktata olduğuna göre sizin kararlarınız mahkeme karaları ne dereceye kadar ne 

olcaka bilmiyorum.Strazburgam gidilir Avrupa parlemantosunda onu unuttum tabi Avrupa 

parlemantosunda bir tane dosyas var 84 ün >kasım ayında çıktı ve havran küçükdeare ve bergama ve 

ovacık madenlerinin işletilmemisen ilişkin bir avrupa parlemantosu kararı var şimdide bu ayın sonunda 

2.bir avrupa parlamentosunda karar çıkması bekleniyodr yeşiller grubu yeniden önerge verdi 

parlamentoya sefa taşkında brüksele gitti ve yeni döndü  dolayısıyla bne 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 hedfine vcarması için siyasi boyutlarınıda konuşasım geliyor avukat olmama rağmlen 

hukukçu olmama rağmen bir yandan toplantıyı buin anlamda bitiriyodrum.Sayın yargıçlar buyurun karar 

verin işte bilim adamlarının çok küçük bir grubu muhtemelen çok seviyorlar firmayı onlar pek zarar olmaz 

diyorlar böyle psikoloğ kılıklı ama halmkını seven yurttaşını seven doğayı seven bilim adamları da çok 

tehliyeke idyorlar 30 km diyorlar  zeytin diyorlar ihracat diyorlar dünyanın en iyi elyaflı pamuğu buranın 

diyorlar kozak fıstığı buranın diyorlar çzeytinini anlatıyorlar tarihi var diyorlar şimdi bu konuda yörenin 

insanları bu köylüleri endişe ediyorlarsa olmasın diyorlarsa hukuk onlara neden yardım etmesin bu arada 

tabu mahkemeye şeyide anlatıyorum bergen kongeransını bergen konferansına avukat Noyan özkan gititi 

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 ingilizce 

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 meaden münhendisilerinin bir görüşü bu o 

görüşüde eleştirerek yarfıçlara siz sayın yargıçlara siz maden mühendisleri gibi düşünmeyin diyorum oda 

şu maden mühendisleri diyarlarkı bir dağın altında bir maden varsa eğer biz fakültede öğrendik ki o 

maden o dağın altından çıkarılacak bu kadar basit bilim yapıcaz zarar vermiyeceğiz az zararla çıkartıcaz 

diyorlar halbu ki bergen konferansından sonra Cordinet söyledi bana ben duydum kulaklarımla corte dedi 

ki avrupada maden mühendisliği bilimi kulvar değiştirmiştir ne kulvarı değiştirmiştir.Artık avrupanın 

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 müden mühendisleri odası direniyor neden direniyor 

anlamıyorum agerçi şimdi İstanbul üniversitesinde yeni amerikadan dönmüş Şinasi bey diye birn maden 

profesörü çıktı allah razı olsun mu denir yani o adamcağız diyor ki ben bir maden profesörüyüm bir yeni 

geldim Amerikadan iki,amerikada gördüm ki duydum ki bildim ki okudum ki bu altın madenlerinin 

ardından renxhabilitasyon adı verilen o madenin o bıraktıklarını düzenletme oparasyonuna harcanan para 

şeyden  daha fazla o nedenle bütün dünyada böyle bir şey var teqki var diyo ve şimdi güya bu günlerde 



oda basına çıkacak medyalarda olmaz böyle birşey maden mühendisliği bilimi kulvarı öyle değil böyledir 

diyecek galiba şimdi arkadaşlar ben bu kadar irticaen konuşmayı nasıl becerdim anlamıyorum halbu ki 

kağıtlarımı birşey yazmıştım ama fenada konuşmadım galiba ama bir dakika bir şey yapayım birazdan 

mehmet ali Ayman'ın bundan 20 sene evvel bir toplantısına katıldım Mete Ilıca'yı azarladı benim 

konuşmama şey sokma dedi ordan öğrendim onu washington bilmem ne ona attık kütahyayı anlattık 

korteyi anlattık Kadir ,,,,tamam.Çead izni tamam davalarını anlattık.Gazetecileri anlattık.Ecevit'ten böyle 

bir küçük yazı vardı Danıştayı anlattım Şimdi sayın yargıçlar idey mahkeme bölümünü bitiriyormuşum 

burda sayın yargıçlar en azından çed yönetmeliğinin 7.2.l993 tarihinde yürürlüğğe 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 vcar mı dosyada halkın toplantısı var mı dosyadra öylexyse 

siz usul udurun başka bir şeye karışmama ben deyip dudursunuz buyrun işte buna karışırsızınz tam 

karışaçağınız 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 dereği gibi aynen sizde bunu yorumlaylarak böyle raporn olmaz diyerek yepyeni bir bilirkişi 

incelemesi yapılması gerekir diyerek bozmalısınız halk istemiyor diyede bozmalısınız.sayın yargıçlyar 

diyep hukuk şeyini bitireceğim.Hatta belki bir şey söyliyebilirim buraya 793 tane kişinin avukatı olduğumu 

sanmayın oradakie zeytinlerin avukatım oradaki kuduz böceğinin avukatıy ordaki kuşlarında avukatıy 

diyeceğim.Ondan monra bu bergama konusunun dışına taşmak gerektiğini düşünüyodrum.O bana 

bergamanın dışına taşma diyecekler onlar ama biz taşmalıyız bergamanın dışına çünkü neden 560 tane 

yer var bir kuyrukta sivrihisar var ikiz kardeş dosyanın üçüncü sırada şey var gümüşhanenin mescitlisi 

varn dördüncü sırada artvin var artvin valisi şu anda bir direniş gösteriyor ama bakanlıklardan onu 

yenicekler gibme geliyor arkasındanefem çukuru var arkasından giresin bulancak var arkasından baskın 

elazığ var böyle 560 tane dosya var çanakkele var falan balıkesir var Şimldi buralırn insanlarınında bbu 

bergamayle bir şeye elele bir dirsek temasına geçmeleri bekleniyor geçerler gibime geliyor geçsinler 

gibime geliyor çünkü neden onu öyle düşünüyorum çünkü izmir bergama elele 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 bölgedede bir efem çukuru 

bergama elele komitesi kuruluyor şimdi duyduysanız eğer bugün yeniyüzyılda yazıyordu    istanbul 

bergama elele komitesi kuruldu böylesine artvin bergama elele gaziemir efem çukuru elele elele elele 

örgütkleri kurulursa eğer içimde bir his var ki bu yurttaş hareketlerinin önünde durulamaz gibime geliyor 

hukuk hepsi ona uyum yapar gibime geliyor sanıyorum izmir valiside durmadan geceleri uyuyamıyor 

kabus görüyıor aklı fikri şeyde ya bu beni ilgilendirmiyor bu ankara'nın işi napıyım ben kardeşim ben iyi 

bir  izmir valisiyim uzun boyluyum diyor ve andakaradik bakanların sıkıştırılması gerektiğini ankaradaki 

bakanlara baskı yapılması gerektiğini ankaradaki bakanlarla bi halkın bunu hesaplaşması gerektiğini 

düşünüyor ve burasıyla Oktay konyalı ve arkadaşlarının ankarada bir hesaplaşmaya girmeleri 

beklenir.Şimdi yapılan eylemleri hatırlıyorsunuz bu eylemlere çok yeni yepyeni katkılar gerekiyor bu 

kadar sevikmli adam aklıllı kadın buraya gelmişken herhalde elele 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 zok çok aslında şey söyleyibelir 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 herbirinizin 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 

criestinin bütün romanlarında diyor siyanürle öldürülür insanlar kimse bulamaz diyor o çok iyi biliyor onu 

ben ona bırakıyorum böyle numaraları yani onu anlatacak hiçmerak etkmeyin 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 istiyorumki dört 

saat altı saat konuşayım yargıçlar delirsinler yani bişey olsun istiyorum ............  


