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Kazdağlarını savunmak vatanı savunmaktır

KAZ DAĞLARI 
ENKAZ OLMASIN !

Ülkemizin kuzey batısında, 
Troas Bölgesinde, yani Biga Yarı-
madasında yer alan Kazdağları; 
barındırdığı tarihsel, kültürel, 
mitolojik, ekolojik, ekonomik ve 
biyolojik çeşitlilik gibi değerle-
rin yanı sıra, yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleri nedeniyle de dün-
yanın en önemli karasal ekosis-
temlerinin başında gelmektedir. 
Mesleğimiz ile ilgili olduğu için 
yazının hemen başında söyle-
yeyim, Kazdağılarında, 43 ta-
nesi endemik,78 tanesi nadir 
olmak üzere, 101 familyaya ait 
906 bitki taksonu yaşamakta-
dır. Kazdağları, neojen yapıya 
sahip olması nedeniyle, henüz 
evrimi tamamlamadığı ve her 
araştırmada yeni türlerin tespit 
edildiği görülmekte olduğu için, 
Kazdağlarının ayrıcalıklı koru-
ma statülerine kavuşturulması 
gerekir. Ancak bunda başarılı 
olduğumuz söylenemez. Ör-
neklersek; Kazdağları silsilesin-
de, sadece Edremit ilçe sınırları 
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içinde 21463 ha. genişliğindeki 
bir alan 1994 yılında Kazdağı 
Milli Parkı olarak ilan edilmiştir. 
Ayrıca, Edremit’ in kuzey sını-
rında, Yedi Kardeşler mevkiinde 
240 hektarlık bir alan Kazdağı 
Göknarı Tabiatı Koruma Alanı 
olarak tescil edilerek koruma 
altına alınmıştır. Bunların yanı 
sıra, Sarıkız Tepesinden ahtapo-
tun kolları gibi, Biga Yarımada-
sına yayılan Kazdağılarının de-
ğişik mevkilerinde, toplam 3273 
ha. genişliğinde Dünya Banka-
sınca da   desteklenen GEKYA 
(Gen Kaynaklarının Yerinde 
Korunması) projesi vardır. İşin 
kötü yanı bu silsilede,11 tane-
si küresel,31 tanesi Avrupa ve 

34 tanesi ulusal ölçekte olmak 
üzere,76 adet bitki türünün 
nesli tehlikededir. Sahip oldu-
ğu  bu zengin biyolojik çeşitlili-
ği nedeniyle Kazdağları Avrupa 
Bitki Birliğince, Önemli Bitki 
Alanı (ÖBA) olarak tescil edil-
miştir.  İda, bütünlüğü korun-
muş ender orman ekosistem-
lerinden biridir. Bu bağlamda, 
2012 yılında yapılan değerlen-
dirmede yılda 771 ton oksijen 
ürettiği ve o yıl itibarı ile 8.7 
mil/ton karbon tuttuğu hesap-
lanmıştır. En önemlisi de Biga 
Yarımadasında bolca bulunan 
sıcak ve soğuk suların kaynak-
ları Kazdağları tarafından bes-
lenmektedir.

Mitolojinin İDA’sıdır size anlat-
maya çalıştığım dağlar. İda’nın 
eteklerinden zirvesine doğru 
tırmanmaya başladığınızda, bir 
mitologya ülkesinde olduğunu-
zun hemen farkına varırsınız. 
Uygarlıklar beşiği Anadolu’mu-
zun en eski ozanlarından olan 
İzmirli Homeros’un İlyada ve 
Odise destanları ile, Amas-
yalı Coğrafyacı Strabon’un 
Geographika adlı eserinde uzun 
uzun anlatılan Kazdağları, yaşlı 
dünyamızda ilk güzellik yarış-
masının yapılması, Aristo ta-
rafından ilk   felsefe okulunun 
Assos’ta açılması, 1908 yılın-
da Agonia’ da (Yenice-Kalkım) 
Fransızlara ait bir maden oca-
ğında ilk işçi direnişinin başla-
tılması, Ulusal Kurtuluş Sava-
şımızın başında, Damat Ferit’ 
in görevden aldığı Edremit Kay-
makamı Hamdi Bey tarafından 
ilk Kuvayı Milliye müfrezesinin 
oluşturulması gibi, burada saya-
mayacağım daha  bir çok ilkle-
rin yaşandığı coğrafyadır.

Homeros’un “Ana İda”, kimileri-
nin “Bin Pınarlı İda” diye adlan-
dırdığı bu efsaneler diyarı, tarih-
te birçok uygarlığa ve olaylara 
yaşam ortamı olmuştur. Sözge-
limi dünya tarihinin en eski ve 
en kanlı savaşları ile insanlık 
tarihinin en güzel, ama en acı-
lı aşkları bu topraklarda ya-
şanmıştır. Zengin kaynakları 
nedeniyle Büyük İskender tara-
fından 3 kez işgal edilmiş, Fa-
tih Sultan Mehmet, İstanbul’u 
fethetmeden önce kalyonlarına 
kereste kesmek için Toroslar-
dan getirttiği Tahtacı Türkmen-
leri bu dağlara yerleştirmiştir. 
Osmanlı Donanması İnebahtı 
savaşında yenilince, bu dağlar 
Barbaros Hayrettin’e HAS ola-
rak verilmiş, iki yıl boyunca 
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Kazdağlarından elde ettiği ke-
reste ile donanmayı sağlamlaş-
tıran Barbaros, Preveze Deniz 
Savaşında Haçlı donanmasını 
yok etmiştir. Görüleceği gibi bu 
dağlarda yaşanan ve günümüz-
de hala, dilden dile aktarılan, 
onlarca efsane ve öykü var. Yer-
yüzünde Kazdağı gibi böylesi 
söylencelere kaynak olan kaç 
tane dağ olabilir ki?                

GÜZELİN DÜŞMANI ÇOK OLUR

Biga Yarımadasında, 258.000 ha. 
genişliğindeki bir alana sahip 
olan Kazdağları, bu coğrafyada 
323 orman köyünde yaşayan 
140.000 orman köylüsü dahil, 
yaklaşık   iki milyon insanın, 
bitkilerin, yaban hayatın, tarı-
mın ve su kaynaklarının hayat 
sigortasıdır. Ancak bu ormanlar; 
en başta yangınlar olmak üzere, 
açma, yerleşme, rüzgar devriği, 
böcek tahribatı ve kuzeyinde 
kurulu termik santrallerin teh-
didi altındadır . Bu coğrafyada 
kuzey rüzgarları hakimdir ve 
İda’nın kuzey eteklerinde faali-
yet gösteren 5 adet termik sant-
ralin bacalarından çıkan zehirli 

gazlar şu an ormanlarda, ama 
hassas olduğu için en çok Kaz-
dağı (Truva ) Göknarı ormanla-
rında kitlesel kurumalara yol 
açmaktadır. Eğer böyle giderse, 
yeryüzünün en tanınmış, en 
güzel endemiği olan kazdağı 
göknarının nesli tamamen yok 
olacaktır. En tanınmışı diyorum 
çünkü, 25 milyon yıl önce Ulu-
dağ Göknarı (Abies bornmül-
leriana Mattf) ile Yunanistan 
Göknarı (Abies cephalonica 
Loud.) nın evliliklerinden do-
ğan Kazdağı (Truva) Göknarı 
(Abies equitrojani Aschers) ya-
şam alanı olarak, doğduğu yeri 
yani İda’ yı seçmiştir. Bu göknar 
türü ana ve babasından aldığı 
seçkin özellikler nedeniyle, di-
ğer göknarlardan   daha üstün 
nitelikler taşır. Ve bu üstün ni-
telikteki Truva Göknarı, günü-
müzden 6000 yıl önce yaşanan 
Truva savaşlarında, devasa Tru-
va Atının yapımında kullanılmış 
ve bu tahta at sayesinde Truva 
kenti, Yunanlıların eline geç-
miştir. (Aytuğ Burhan 2001). Bu 
dünyada İncil’den sonra en çok 
okunan kitap Homeros’un İlya-

da Destanı olduğu ve tahta at 
efsanesi bu kitapta çok fazla yer 
aldığı için Truva Göknarı tüm 
dünyaca tanınmaktadır.

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI KAZDAĞLARINA 
İHANET ETMİŞTİR.

Yaşanan orman kayıpları yetmi-
yormuş gibi, bu olumsuzlukla-
ra son 20 yıldır, madencilik adı 
altında sürdürülen altın arama 
ve işleme faaliyetleri de eklen-
miştir. Ne acıdır ki, ülkenin her 
yerinde doğayı yok eden bu 
madencilik faaliyetleri, mevcut 
siyasi iktidar tarafından destek-
lenmektedir. 

Bildiğiniz gibi, krize giren kapita-
lizm, gelişmekte olan ülkelerin 
doğal zenginliklerini sermayeye 
dönüştürme çabasına girmiştir. 
Bunun için iktidara getirdiği ve 
koruduğu yerli işbirlikçiler ile 
ortaklaşa yapılan düzenleme-
ler sonucu, bizim gibi ülkelerin 
kaynakları ulus ötesi şirketle-
rin kazanımına aktarılmakta ve 
bu sömürü düzeni, ülkenin her 
sektöründe yaşanmaktadır. Bu 
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amansız sömürüye, yeraltı var-
lıklarımız da kurban edilmiş ve 
2004 yılında, dünyanın hiçbir 
müstemleke ülkesinde uygula-
namayacak olan 5177 sayılı em-
peryalist maden yasası çıkarılır. 
Bunun hemen ertesinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
uluslararası tüm maden şirket-
lerini, Çanakkale’ de, maden-
cilik sektörüne ait 5 yıldızlı bir 
otelde toplayarak, kendilerine 
ülkemizin neresinde, ne kadar 
maden rezervi olduğuna ilişkin 
sunumlar (adı geçen sunumlar 
arşivimde mevcuttur) yapmış-
lardır. Tam gün süren bu top-
lantı sonrası, ülkenin her tarafı, 
ama en çok da Kazdağları, altın 
madencilerinin hücumuna uğ-
ramıştır.

Nitekim, TMMOB Orman Mü-
hendisleri Odası Başkanı iken, 
Edremit’ te 2001 yılında düzen-
lediğimiz, Kazdağları 1.Ulusal 
Sempozyumunda, “Kazdağla-
rında verilen maden izni sahası” 
1044 ha. olarak belirlemiş iken, 
2006 yılında, Çanakkale’de, be-
lediye ve STK’lar adına düzen-
lediğimiz, Kazdağları 2. Ulusal 
Sempozyumunda bu rakamın, 
sadece Çanakkale ili sınırları 
içinde 12551ha. olduğunu sap-
tadım. Ancak, altına hücum bit-
miyordu ve 2009 yılında, arama 
ve işletme için verilen ormanlık 
alanın bu sefer, 37.000 hektara 
ulaştığını gördüm. Ne acıdır ki, 
2012 yılında, Kazdağı ve Mad-
ra Dağı Belediyeler Birliği adına 
organize ettiğim ve üç gün sü-
ren Kazdağları Ulusal Çalışta-
yı’nda ise, verilen izin sayısının 
1431 adet olduğu ve  dağımızın 
285 ayrı noktasında, 868 adet 
sondaj yapılarak altın arandığı 
ve Kazdağları’nın kalbura dön-

düğü tespitlerimiz arasındadır. 
Şu anda Çanakkale’ nin Çan (4 
adet), Bayramiç (1 adet) ve Lap-
seki (2 adet) ilçelerinde, toplam 
7 adet “siyanürlü liç metodu” ile 
fiilen altın üretimi yapılmakta-
dır.

Ayvacık ilçesindeki” Kısacık 
Altın Madeni”  ve bu makale-
nin konusu olan Kirazlı Altın 
Madeninden sonra ruhsat al-
mış tam 40 şirket  daha talan 
için sırasını bekliyor.Yani, AL-
TINCI FİLO Kazdağlarını ku-
şatmış durumdadır.

KAZDAĞLARI VE ALTIN

Tarih kitaplarında okuduğumuz 
gibi, eski yıllardan beri Kazdağ-
ları ve çevresinde, galeri usulü 
ile som altın çıkarıldığını hepi-
miz biliyoruz. Bu nedenle antik 
çağda bölgeye Auerland (Altın 
ülkesi) denmekteydi. O çağlarda 
Anadolu’nun uygarlık açısından 
gelişmiş olması ve maden işle-
me teknolojisi konusunda, di-
ğer ülkelerden daha önce altın 
üretimine başlaması nedeniy-
le Kazdağları hakkında bu algı 
gelişmiştir. Günümüzde ise bu 
“altın ülkesi” yakıştırması yalan 
ve kasıtlıdır. Çünkü bilinçsiz he-
saplamalar ve ulus ötesi şirket-
lerin baskısı ile Anadolu “Dünya’ 
nın altın rezervinin deposu” gibi 
gösterilmiştir. Oysa altın, dün-
yanın her yerinde, kayaçlar 
içinde, sözgelimi Alp Dağların-
da, Yunanistan’da, Fransa’da, 
İspanya’da dağlarda, hatta 
ovalarda bile bulunmaktadır. 
Ancak AB ülkeleri, 2010 yılın-
da, ortaklaşa aldıkları bir karar 
ile, siyanürlü altın işletmecili-
ğini yasakladığı için buralara 
giremeyen  çok uluslu şirketler, 
2004 yılında, işbirlikçilerle çıkar-

dıkları müstemleke Maden Ka-
nunu ile Anadolu’ yu talan etme 
olanağını yakalamışlardır. 

MTA verilerine göre Kazdağları’ 
ndaki toplam altın miktarı 338 
tondur ve bir ton kayaçta, to-
nerüne   göre, ortalama 0.50-2 
gram altın bulunmaktadır .Bir 
ton kayaçtaki altını elde etmek 
için, kayacın cinsine göre 3 veya 
4 ton su kullanılmaktadır. Bu 
kadar altını çıkarmak için, Kaz-
dağlarının tüm sularını, can-
lıların kullanımından kısarak 
altın üretimine versek, yine de 
madencilere yetmeyeceği her-
kesin anlayabileceği bir gerçek-
tir. Kaldı ki bu bölgede sulana-
bilecek tarım alanların % 31’i su 
beklemektedir. Küresel ısınma 
nedeniyle, önümüzdeki yıllar-
da, su kaynakları azalacağı için, 
bizim altıncılara tahsis edilecek 
bir damla suyumuz bile olamaz. 
Kaldı ki Çanakkale ilinin Mar-
mara, İç ve Doğu Anadolu böl-
gelerindeki bir çok il ile birlikte 
“Kuraklık Afet/Felaket Riski” 
ortanın üzerinde kuvvetli de-
recededir (Türkeş Murat.2017). 
Ama altıncıların gözünün, Kaz-
dağlarındaki barajlarda oldu-
ğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki  
siyasi iktidarın, bu coğrafyada 
10’ a yakın yeni baraj planlama-
sı da boşuna değildir.

SİYANÜRLÜ ALTIN 
İŞLETMECİLİĞİ

Müstemleke ülkelerde bile uy-
gulanamayacak olan maden ya-
sası, altın üreten çok uluslu ma-
den şirketlerinin talebi ve onla-
rın beklentileri doğrultusunda, 
anamıza küfür edercesine, bir 
Dünya Çevre Günü’nde, yani 5 
Haziran 2004 tarihinde çıkarıl-
mıştır. Bu yasaya göre altın ve 
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gümüş gibi stratejik madenlerin 
üretilmesi ve deyim yerinde ise 
yurt dışına kaçırılması, yasaya 
ek diğer yasa ve yönetmeliklerle 
kolaylaştırılmıştır. Oysa ulusal 
madencilik politikasının hede-
fi, yeraltından son parçasına 
kadar çıkarılacak madenin, bir 
proje dahilinde, uç ürün elde 
ederek, yurt içinde katma değer 
yaratmaktır. Malesef  çok ulus-
lu şirketler (ÇUŞ), büyük gizlilik 
içinde çıkardıkları bu stratejik 
madenleri uç ürün haline ge-
tirmeden, nihai ürün yani tuğla 
şeklindeki  DORE haliyle, yurt 
dışına götürmektedirler. Yurt 
dışına kaçırılan bu DORE’ler, 
oralarda altın ve gümüş olarak 
ayrıştırılarak son ürün, yani uç 
ürün olarak pazarlanmaktadır. 
Ülke kaynaklarını vahşice sö-
müren ÇUŞ’lar,geride, her tür 
toksik atığın bulunduğu siya-
nürlü havuzlar, ay krateri gibi 
devasa çukur ve pasalar bıraka-
rak terk edip gitmektedirler. Liç 
metodu ile siyanür havuzundan 
altın ve bileşenleri alındıktan 
sonra, gerek bu havuzlar, ge-
rekse toz haline getirildiği için 
kayaçlardan açığa çıkan arse-
nik, civa, kadmiyum, kurşun ve 
molibden gibi ağır metallerden 
oluşan pasalar; rüzgar ve yağış-
larla, her yere dağılarak, çevre-
sindeki  tüm canlıları, ormanla-
rımızı, tarım alanlarımızı, akar-
sularımızı hatta denizlerimizi 
bile zehirlemektedirler. Nitekim 
altın madenlerinin yakınların-
da yapılan ölçümlerde, çevrenin 
ağır metaller ile katledildiği-
ne ilişkin çok ciddi saptamalar 
yapılmıştır. Kaldı ki Çanakkale 
deprem mıntıkasıdır.  Bölgenin 
jeolojik ve jeomorfolojik yapısı 
nedeniyle akrif fay hattında bu-

lunduğu ve 1.derecede deprem 
riski deprem riskine sahip oldu-
ğu bilinen gerçekler arasındadır. 
Söz gelimi,1953 yılında, Yenice 
İlçesinde  meydana gelen 7.3 
büyüklüğündeki depremde, 265 
kişi yaşamını yitirmiş ve evle-
rin tamamına yakın bir kısmı 
yıkılmış ve Yenice daha sonra 
adeta yeniden kurulmuştur. Bu 
büyüklükteki deprem ile o siya-
nür havuzlarının yıkılması çok 
büyük felaketlere yol açacaktır. 

Ülkemizde vahşi madencilik uy-
gulayan ÇUŞ lar, işin kolayına 
kaçtıkları için siyanürlü liç me-
todunu kullanmaktadırlar. Çün-
kü bu metod ile, çok düşük dü-
zeyde altın içeren cevherlerden, 
çok yüksek düzeyde kar elde et-
mektedirler.

O zaman gelin şu siyanür ne 
menem bir şeymiş kısaca ba-
kalım : Bir karbon ( C) ve nitro-
jen (N) atomundan oluşan (CN) 
kimyasal grubunu içeren farklı 
bileşikler siyanür olarak adlan-
dırılır. Madencilikte genellikle 
sodyum siyanür (NaCN) kulla-
nılır. Bu madde suda hemen 
çözünür, Na ve CN iyonu verir. 
Bu CN iyonları daha sonra gaz 
halinde hidrosiyanüre, diğer 
adıyla bilinen ve tabiatta bulu-
nan zehirlerin en güçlüsü olan 
hidrosiyanik asite dönüşür. 
Renksiz ve acı badem kokusun-
da olan hidrosiyanür bildiğiniz 
gibi insanları topluca öldür-
mek için, Nazi’ler tarafından 
gaz odalarında kullanılmıştır. 
Altın madeni sahalarında, siya-
nür göllerinin yüzeyinden yılda 
yaklaşık olarak 20.000 ton siya-
nürün buharlaştığı tahmin edil-
mektedir (Corte 2000). Siyanür-
lü LİÇ ile, altın elde edilmesinin 

madencilik faaliyeti olmadığı, 
kimyasal bir işlem olduğu, bu 
nedenle kimya endüstrisi için 
tanımlanan kurallar çerçevesin-
de uygulanması gerektiği vurgu-
lanmıştır.(Corte 200). Sadece in-
san değil, tüm canlıların yaşamı 
için çok tehlikeli olan siyanürlü 
altın işletmeciliği onlarca uyarı 
ve karşı duruşa rağmen, bizim 
ülkemizde ısrarla uygulanmak-
tadır. Bu konuda, özellikle 1990’ 
lı yılların başındaki Bergama di-
renişinden bugüne kadar, yerel 
mahkemelerin yanı sıra, AİHM’ 
nin verdiği  “ Siyanürlü altın 
işletmeciliği, insan ve çevre 
sağlığına zararlıdır, yapılma-
malıdır” kararları, çok acıdır 
ki uygulanmamakta, siyanür 
ve yanında diğer kimyasallar 
çevreyi kirletmeye, dahası yok 
etmeye devam etmektedir. Yar-
gı kararlarına karşın, hala siya-
nürde diretiliyorsa, o zaman, bu 
“ ALTINCI FİLO” nun arkasında 
kim olduğunu anlıyorsunuzdur 
mutlaka.

KİRAZLI CİNAYETİ

Çanakkale’ nin Lapseki Bölge 
Şefliği’ ne, 1981 yılında atandı-
ğımda duydum adını ve çok git-
meye başladım Kirazlı’ya. Orada 
bir Orman Şefliği’ miz de var, 
ama beni Kirazlı’ya asıl cezbe-
den Mustafa Kemal Atatürk’ 
ümüzün bir anısıydı. Atamızın, 
bir ağaç altında oturarak kahve-
sini yudumlarken çekilen o ünlü 
resmini mutlaka görmüşsünüz-
dür. O resim Kirazlı Köyü’ nün 
hemen üstünde, Balaban diye 
anılan, günümüzde meslektaş-
larımızın orman içi dinlenme 
yeri olarak düzenledikleri yerde, 
25 Haziran 1934 tarihinde çekil-
miştir. Ulusal savunma açısın-
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dan, çok stratejik konumda bu-
lunan Çanakkale’ nin, o yıllarda 
karayolu bağlantıları yok sayı-
lacak kadar zayıftı. Bu zaafiyeti 
gidermek için, Atamızın emri 
ile Balıkesir – Çanakkale arasın-
da cumhuriyetin ilk asfalt yolu 
yapılmış, yine Ata’ mızın emri 
ile, ağaçları çok sevdiği için de 
yolun iki yanına çınar ağaçları 
dikilmiştir. O günlerde ülkemizi 
ziyaret eden İran Şahı Rıza Peh-
levi’ yi de yanına alarak ,bu as-
falt yol üzerinden Çanakkale’ ye 
giderken,yol üstündeki Ahmet 
Balaban’ a ait dinlenme yerinde 
konuğu ile birlikte kahvelerini 
içmişlerdir. Altında oturduğu 
kestane ağacı bugün kurumuş 
ancak halen ayaktadır. Ama 
Tanrı’ nın hikmetine bakın ki, 
çevresini saran orman sarma-
şığı ile halen yeşil görünümüne 
devam etmektedir.

Çok acıdır, bizler için tarihi ve 
kültürel açıdan çok önemli bu 
yerin tam tepesinde, 2019 yılının 
haziran ve temmuz aylarında, 
bana göre yasalara aykırı bir bi-
çimde “Çünkü açılan dava ko-

nusunda danıştay henüz karar 
vermemişti” resimlerde gör-
düğünüz gibi, 342.24 ha. geniş-
liğindeki som kızılçam ormanı 
vahşice traşlanarak kesilmiştir 
Görenlerin hüngür hüngür ağla-
dığı, uğruna on binlerce insanın 
eylem yaptığı, çadırlar kurarak 
su ve vicdan nöbeti tuttuğu, sa-
nat, siyaset ve yazın dünyamı-
zın ünlülerinin ziyaret ederek 
tepkilerini gösterdikleri, günahı-
nı hiç kimsenin paylaşmadığı bu 
ihanet sürecini bir parça da olsa 
tanıtayım sizlere.

RUHSAT TİCARETİ VE 
ÇED OYUNLARI

Kirazlı Altın Madeni, Çanakka-
le’ nin 26 km doğusunda, Ki-
razlı Köyü’ nün, 500 m güne-
yinde, Çanakkale’ nin tek içme 
ve kullanma su kaynağı olan 
Atikhisar Barajı’ na yaklaşık 15 
km mesafede ama barajın su 
toplama havzasında, Kazdağla-
rı silsilesinin orman bütünlüğü 
içinde yer almaktadır. Aşağıda 
anlatacağım üzere maden ruh-
satı çok el değiştirmiş, ama son 
sahibi, Kanadalı şirket Alamos 

Gold olmuştur. Bu bölgede al-
tın madeni ruhsatlarının eski ve 
karışık bir geçmişi var (Doğan 
Süheyla 2019). Eldorado   Gold 
ve Türk ortağı Tüprag 1987 yı-
lında devletten, bu madenin 
ruhsatını alır. Daha sonra bu 
ruhsat Newmount’a, Satılır.Bu 
şirket de iyi sayılacak bir para 
karşılığı ruhsatı Teck Resour-
ces’e satar ve bir süre sonra bu 
şirket de diğerleri gibi ruhsatını 
Fronter Development Group İnc. 
Firmasını satar. Fronter şirketi 
sahada 2004 - 2007 yılları ara-
sında çalışma yapıp 6.6 milyon 
dolar harcadıktan sonra, ruh-
satı 22 eylül 2009 tarihinde 40 
milyon dolara Alamos Gold’ a 
sattığı belirlenmiştir. Görüyor-
sunuz ülkemiz ormanları üze-
rinde oynanan oyunlarla alın 
teri dökmeden ÇUŞ’ lar milyon 
dolarlar kazanıyor.Son satıştan 
önce Anayasa Mahkemesi, or-
man izinleri ile ilgili 7.maddesi 
de dahil olmak üzere Maden Ya-
sası’ nın kimi maddelerini iptal 
eder ama bu iptal eski ruhsatlar 
için geçerli olmadığı için Kana-
dalı şirket bu tehlikeden sıyrılır.
Alamos Gold’ un ÇED alanı 613 
ha. olup bunun %97 si yani ,594 
ha.ı ormandır. Ömrü 6 yıl ola-
rak belirlenen rezervde,bir ton 
kayaçtan  0.75 gram altın, 11.75 
gram gümüş elde edileceği be-
yan edilmiştir. Yani toplamda 
17.5 ton altın ile106 ton gümüş 
çıkarılacaktır. Alamos Gold’ un 
CEO’ su çıkarılan madenden   
4 milyar dolar kazanacakla-
rını kamuoyuna açıklamıştır. 
Bize ise, Maden Yasasının 14. 
Maddesine göre, bu paranın 
%4 ‘ünü bırakacaklar, onu da 
beyan ederlerse. Uşak Eşme’de 
İnay   Köyü’ nü zehire boğup, 
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sonra   zarar ettik diye kaçan 
şirketi düşündükçe kahroluyo-
rum. Alamos’da onlar gibi niye 
yapmasın ki?

YARGI SÜRECİ DEĞİL, 
YILAN HİKAYESİ

Kanadalı şirket ve onun yerli or-
tağı Doğu Biga Madencilik, 2012 
yılında küçük bir saha için ÇED 
OLUMLU BELGESİ’ ni alırlar. Çok 
küçük bir saha olduğu için, dik-
kati çekmez ama bir yıl sonra 
kapasite arttırımına gidince ip-
ler kopar ve yargı süreci başlatı-
lır. Benim önerimle, danışmanlı-
ğını yaptığım Kazdağı ve Madra 
Dağı Belediyeler Birliği, şirketin 
aldığı ÇED OLUMLU BELGE-
Sİ’nin iptali konusunda, Kirazlı 
dahil, Kazdağları’ nın, Çanak-
kale tarafında faaliyet gösteren 
9 altın maden izninin iptali için 
2013 yılında, Çanakkale İdare 
Mahkemesinde dava açar. Daha 
sonra Çanakkale Belediyesi de 
ayrı dava açar ama dava süreci 
paralel yürütülür. Yapılan ilk ke-
şifte, bilirkişi aleyhimize rapor 
vermesine karşın, İdare Mah-
kemesi,” bu kadar maden işlet-
mesinin Kazdağlarına olumsuz 
yönde “Kümülatif Etki” yapa-
cağı” gerekçesi ile, ÇED olum-
lu belgesi hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı verir. Beklenil-
diği üzere bakanlık itiraz edince 
dosya Danıştay’a gider. Danıştay 
ise Kümülatif Etki nedeniyle, 
madenler hakkında toplu karar 
verilemez, tek tek incelensin 
diyerek kararı bozar ve dosya 
İdare Mahkeme’ ye gelir. Yerel 
Mahkeme Danıştay’ ın kararı-
na uyarak, daha önce verdiği 
Yürütmeyi Durdurma kararını 
iptal eder yani Çed Olumlu Bel-
gesi’ ni geçerli kılar.

Bu sefer davacıların itirazı üze-
rine, dosya yeniden danıştaya 
gider,   Danıştay keşife katılan 
bilirkişilerin, meslek disiplini 
açısından yetersiz olduğuna ka-
rar verir ve dosya yeniden yerel 
mahkemeye gelir. Yerel mahke-
me her nasılsa, yeni bilirkişiler 
marifetiyle keşif yapılmasına 
gerek görmeden ÇED Olumlu 
Belgesi’ nin geçerli olduğuna 
karar verir. Davacı tarafın itirazı 
sonucu dosya üçüncü kez Da-
nıştay’ a gönderilir. 

Ama bu konuda Danıştay uzun 
süre karar vermez.. Bana göre, 
daha önce aldığı kararlar gereği 
”davacı olan bizler lehine ka-
rar vermesi beklenirken” karar 
vermesi bayağı gecikir ama bu 
sırada “Alamos Gold”   sıkışır, 
çünkü ruhsat süresi 13.10.2019’ 
da bitecektir. Bunun üzerine ça-
lışanlar üzerinde siyasi ve idari 
baskı kurarak, aceleyle 613 hek-
tarlık ÇED Alanı’ nın   342 hek-
tarlık kısmının tamamını ha-
ziran ve temmuz ayında acilen 
keser. Haklı olarak, Çanakkale 
kamuoyu, yasal süreç bitmeden 
ormanı neden kestirildiği için 
biz ormancıları suçlar ve   ta-
nıyan herkes bana yüklenmeye 
başlar. Bu gelişmeler  üzerine 
Çanakkale Bölge Müdürü’ ne 
uğrayıp konuyu araştırınca, Böl-
ge Müdürümüz; Orman Genel 
Müdürlüğü’ nce kendilerine, 
Çevre ve Şehircilik il Müdürlü-
ğü  ile İdari Mahkemeye baş-
vurmaları gerektiği söylenme-
si üzerine, bu iki kuruluşa da 
resmen yazarak, ÇED Raporu-
nun geçerli olup olmadıklarını 
sorduklarını, iki kuruluşun da, 
resmi yazı ile kendilerine“ÇED 
Olumlu Belgesi’ nin geçerli ol-
duğunu” yazdıklarını, bunun 

üzerine ağaçların kesimine 
izin verdiklerini söylemiştir. 
Ama ortada bir belirsizlik oldu-
ğu herkes tarafından dile getiril-
miştir.

“ ATİKHİSAR BARAJI” 
ATIKHİSAR BARAJI OLMASIN... 

Bu denli büyük bir orman ala-
nının traşlanması üzerine kimi 
kuruluşlar, hava araçları yardı-
mı ile talanı görüntüleyip, Ça-
nakkale’ nin tüm sokaklarını 
afişlediler. Tek içme ve kullanma 
su kaynağı olan Atikhisar Barajı’ 
nın de elden çıkacağı korkusuna 
kapıldılar. Bunun üzerine Ça-
nakkale ve çevresindeki beledi-
yeler, STK’ lar, çevreci kuruluş-
lar ve duyarlı halk   ayaklanır. 
Bunun üzerine,Ege ve Marmara 
Çevre Belediyeler Birliği ile Ça-
nakkale Belediyesi, 19 temmuz 
2019’ da, Çanakkale İskele Mey-
danı’nda, ortaklaşa bir miting 
düzenleme  kararı alırlar. Ama 
Çanakkale”de ,”mitingden önce 
Danıştayın karar verebileceği” 
konusunda dedi kodular yoğun-
laşır. Ben inanmadım söylenen-
lere, moralimizi bozmak, mitin-
ge katılımı engellemek için bir 
kurgu olabilir diye düşündüm. 
Ama çok ilginçtir ki 18 temmuz 
da, Danıştay’ ın verdiği karar ile 
çok üzüldük, çünkü 6 yıllık yargı 
mücadelemizi yitirdik.

Bu süreçte, kamuoyu drondan 
çekilen resim üzerinden ve sanı-
rım o kuruluşta çalışan meslek-
taşlarımızın amenejman plan-
larını dikkate alarak yaptıkları 
değerlendirme sonucu, kesilen 
ağaç sayısını 195.00 adet, bakan-
lık ise trajikomik bir yaklaşımla 
ile 13 bin küsur olarak açıkladı. 
Bu konu tarafıma çokça soruldu, 
hiç rakam vermeden, kendileri-
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ne, sayılarla uğraşmamalarını, 
önemli olan orman ekosistemi-
nin tamamen yok edilmesi oldu-
ğunu anlatmaya çalıştım. Ama 
siz sorar iseniz söyleyeyim. Traş-
lanan saha dışında, TEM otoyolu 
gibi genişletilen yollar, ÇED Ala-
nı dışında yapılan sondajlar ile, 
iki köye yeni yapılan yol ve su 
kanalı için kesilen toplam ağaç 
sayısı, zikredilen sayının kat be 
kat üstünde çıkacaktır. Bu ko-
nuda meslek kuruluşlarının bir 
araya gelerek, sahada inceleme 
yaparak , gerçeğe yakın sayıyı,-
kamuoyuna açıklaması, Çanak-
kale halkı için çok yerinde bir 
karar olacaktır.

Kaldı ki,Yargı süreci bitmesine 
karşın, Çanakkale Belediyesi 
kesilen ağaç sayısını gerekçe 
göstererek,YARGININ YENİ-
LENMESİ   için dava açmıştır. 
Çünkü ÇED raporunda 613 hek-
tar alanda kesilecek ağaç sayısı 
59.500 olarak verilmiş ama kesi-
len ağaç sayısı yüz binlerle ifade 
edilmektedir. Meslek örgütleri-
mizin yapacağı bu tespit, Beledi-
yenin açtığı yeni davaya önemli 
delil olarak girebilir.

ALAMOS GOLD  veya 
ALAMO’ NUN  ALTINI

Kazdağlarını kazıyan Kanadalı 
Şirketi merak ettim. Önce adına 
takıldım. Alamos Gold’u İngi-
lizce bilmeyen bir adam olarak, 
kendime göre, “ Alamo’nun Altı-
nı “ diye betimledim. Bana göre 
bizim yaşlardaki herkes “Alamo 
Kalesi” ni  bilir. Hollywood’un 
beyaz perdeye, en çok aktardı-
ğı öykülerden birisidir Alamo 
Kalesindeki küçük bir savaş. 
Ben hepsini ,ama sevgili Kemal 
Sunal’ın söylediği gibi,” John 
Wayne Amca’nın” başrolünü oy-

nadığı 1960 yılı versiyonu filmi 
defalarca izledim. Olay 1836 se-
nesinde, o zamanlar Meksika’ya 
bağlı olan Teksas’ta geçiyor. Tek-
sas’a yeni  yerleşen ABD’ li göç-
menler, bağımsızlığını ilan ede-
rek, Meksika’dan ayrı yeni bir 
devlet kurmanın adımını atar-
lar ama Teksas’ı Amerikalılara 
kaptırmak istemeyen Meksika 
Devleti, General Santa Anna ko-
mutasındaki 2000 kişilik bir or-
duyu Teksas’a gönderir ve San 
Antonia’da, kale gibi dış duvar-
ları olan, Meksikalı misyonerler-
ce yapılmış bir kilise,yani Ala-
mo ve içindeki ABD li göçmen-
ler kuşatılır. Kiliseye sığınanlar 
Santa ANNA’nın teslim olmaya 
karşılık hayatlarının bağışlana-
cağı önerisini red ederler ve ara-
larında ABD Kongre Üyeliği de 
yapmış, Amerikalıların ulusal 
kahramanı Davy Crockett’ inde 
bulunduğu, yaklaşık 150 savun-
macıyı öldürülür. Film bu acı 
sonla biter ama gerçek yaşam-
da, daha sonra yetişen ABD’li 
güçler   Santa Anna’yı yenerek, 
Teksas’ı sınırları içine katar. El-
bette Meksikalılar bu acı sonu-
cu, yani Teksas’ı kaybetmeyi iç-
lerine  sindiremezler.

Şirketlerine “Alamo’nun Altı-
nı” gibi mistik bir isim veren bu 
adamlar acaba Meksika kökenli 
olabilir mi diye düşündüm hep. 
Sitelerine girdiğimizde şirketin 
1916 yılında kurulduğunu, Mek-
sika, Kanada, ABD ve Türkiye’ 
de önemli yatırımları olduğunu 
gördük. Kendilerini öven tanı-
tım cümleleri şöyle; Alamos, 
Meksika, Kanada ve Türkiye ‘de, 
araştırma ve geliştirmede lider 
bir büyüme profiline sahiptir. 
Altın üreticisi   olarak Alamos’ 
un temel odağı, düşük maliyet-

li üretimde lider, finans perfor-
mansında lider, hissedar değeri 
sağlamasında lider olmaktır. 
Alamos, sürdürülebilir kalkın-
ma konusunda, en yüksek stan-
dartlarda çalışmaktadır. Özel-
likle son cümleyi okuyunca, bu 
kuruluşun bugün ve geçmişinde  
yer alan herkese beddua ettim. 
Sürdürülebilir kalkınma, beye-
fendilerin ilkelerinin başında 
geliyormuş. Yani Kirazlı ve Ağı 
Dağı’nı traşlamak, orman eko-
sistemini tamamen yok etmek, 
sürdürülebilir kalkınma öyle mi 
? Bakınız bu şirket kendi ülke-
sinde, Kuzey Ontario bölgesinde 
işlettiği Young Davidson altın 
madeninde, bir ton kayaçtan,   
2,67 gram altın elde ediyor. Yine 
aynı bölgede, “İsland Gold” 
adındaki altın madeninde bir 
ton kayaçtan 10.28 gram altın 
elde ediyor. Şu rezervlerin zen-
ginliğine bakın. En önemlisi de 
nedir biliyor musunuz? Bu altın 
işletmelerinin hepsi yerin altın-
da. Yerin üstündeki ormanlar-
dan bir tek ağaç kestirmiyor 
onlara Kanada Devleti.Ama son 
yıllarda bizim gibi çağ atlayan 
(!) ülkede bu hainler istedikleri 
gibi at koşturuyorlar. Bakınız, bu 
“Alamo’nun Altını” şirketinin 
Kazdağları’nda iki tane   altın 
madeni var.Ağı Dağı ve Çamyurt 
altın madenleri. Kirazlı da, bir 
ton kayaçtan elde edilecek altın 
0.79,  Ağı Dağı’ nda  0.67, Çam-
yurt ‘ta ise, 0.89 gramdır.

Bu şirket, kendi ülkesinde bir 
tek ağaç bile kesemez iken, gö-
zümüzün bebeği İDA’ da, üstelik 
bu kadar düşük tenorlu bir ma-
den yatağında, altın elde ede-
bilmek için yüzbinlerce ağacı 
keserek, orman ekosistemlerini 
yok etmektedir. Sözgelimi Ağı 
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Dağı’ndaki altın madeni, Kiraz-
lı maden sahasının üç katı bü-
yüklüğündedir. Yani Koskoca Ağı 
Dağı düzleşecektir. Ülkenin ve 
Çanakkale’nin tarımı dahil, her 
şeyi öldürülürken, buna sadece 
çanak tutmak değil, seyirci kal-
mak  bile hainlik değil de nedir? 

SONUÇ OLARAK

Çok tehlikeli bir süreçten geçi-
yor ülkemiz. Ulusal bütünlüğü-
müzün ciddi anlamda tehlike-
ye girmesinin   yanı sıra, doğal 
varsıllıkların da tamamı ulus 
ötesi şirketlerin denetimine gir-
mek üzeredir. Çünkü krize giren 
emperyalizm, bizdeki gibi hal-
kı üzerine ölü toprağı serilmiş 
ülkelerin her çeşit kaynağını, 
sermayeye dönüştürmektedir. 
Atatürk’ ün gençliğe hitabesin-
deki ”Bütün bu şeriattan daha 
elim ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dahilinde 
iktidara sahip olanlar gaflet, 
dalalet ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler” uyarısında dile 
getirdiği olaylar, artık gerçekleş-
miş durumdadır. Kazdağları’ nın  
%70’ inin ruhsatlandırıldığını bi-
liyoruz ama ülke topraklarının 
da çok büyük oranda yabancı 
yatırımlara peşkeş çekilmesi 
katlanılacak bir durum değildir. 
O zaman yapılacak ilk iş, müs-
temleke ülkelerde bile uygulan-
ması mümkün olmayan Maden 
Yasasını derhal değiştirmektir. 
Çünkü bu emperyalist maden 
yasasının temel yaklaşımı şu-
dur;

Çevrenin geliştirilmesi, insan 
ve çevre sağlığı ile doğal ve 
kültürel varsıllıkların korun-
ması, madencilik faaliyetleri 
önünde bir engeldir. Bunun 
için hiçbir sınırlama getiril-

meden, ülkenin ormanlarında, 
sulak alanlarda, milli parklar-
da, doğal ve kültürel sit alanla-
rında, askeri yasak bölgelerde, 
kısacası koruma altına alın-
mış tüm sahalarda madenci-
lik faaliyeti yapılmalıdır. Bu 
faaliyetlerin önüne engel olan 
çevrenin ve insan sağlığının 
korunması   ile ilgili tüm dü-
zenlemeler kaldırılmalı veya 
işlevsiz hale getirilmelidir. 

Ve bu yaklaşıma uygun olarak 
2004 yılından bu yana yapılan 
düzenlemeler ile ülkenin her ta-
rafında ama özellikle düşmana 
saldırır gibi hücum ettikleri Kaz-
dağları’ nı yok etmenin eşiğine 
getirmek üzeredirler. Oysa yer-
yüzü cenneti Kazdağları sadece 
orman değil, tarım açısından 
da dünyanın sayılı bölgelerinin 
başında gelmektedir. Örneğin 
Çanakkale, gerek ürün deseni ve 
gerekse verimlilik bakımından, 
Türkiye’nin   önemli illerinden 
birisidir. Ve bu ilde 108 çeşit bit-
kinin tarımı yapılmakta, bazı 
bitkilerin üretiminde ise ülkede 
ilk sırayı almaktadır (ZMO.2018). 
Kaldı ki  Kazdağı ve Madra Dağı 
Belediyeler Birliği olarak, 2012 
yılında Edremit’ te  düzenlediği-
miz “Kazdağları Ulusal Çalıştayı” 
öncesinde, Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi   Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Kenan KAYNAŞ 
hocamız ve ekibi tarafından, 
“Kazdağları’ nda Tarım ve Al-
tının Karşılaştırlması” konu-
sunda bir araştırma yapıldı, so-
nuçları toplantıda bildiri olarak 
sunuldu ve çalıştay kitabımızda 
yerini aldı.   Daha önce de yaz-
dım, Kazdağları’ nda toplam 
altın rezervi 338 tondur. Altın 
madenciliğinde işletme faaliyet-
lerinin ömrü yaklaşık 6-8 yıldır. 

Biz 10 yıllık süreye göre karşılaş-
tırma yapalım istedik. Bu araş-
tırmaya göre, Kazdağları’ nda 
bir yıllık tarımsal gelir 7.93 mil-
yar dolar, 10 yıllık süre sonunda 
toplam gelir yaklaşık 80 milyar 
dolara ulaşacaktır. Üstelik bu ra-
kamın içinde, ,ormancılık ve tu-
rizm gelirleri yok. Madencilerin 
toplam rezervi çıkardıklarında 
ise Maden Yasası’ nın 14.Madde-
sine göre 10 yıl sonunda devlete, 
yaklaşık 10 milyar dolar bıraka-
cağı öngörülmüştür.   Üstelik, 
madenciler 10 yıl sonra çekip 
gittiklerinde, arkalarında onarıl-
ması mümkün olmayan bir ce-
hennem bırakacaklar, tarımsal 
gelir ise sonsuza dek sürecek ve 
yanısıra doğa katledilecektir.   

KAZDAĞLARINI SAVUNMAK  
VATANI SAVUNMAKTIR

* Altın üretimi  sırasında Kaz-
dağlarında 2,5 milyar ton 
toprak ve kayaç taşınacak.

* Yaklaşık 400.000 ton siyanür 
kullanılacak.

* 258.000 hektar orman alanı 
ve 10 milyon adet zeytin ağa-
cı yok edilecek.

* Bölgede yaşayan yaklaşık 2 
milyon insanın su kaynakla-
rı zehirlenecek.

* Su kaynakları kirletildiği için 
yaklaşık 750.000 kişi tarım 
yapamayacak, göçe zorlana-
caktır.

Yukarıdaki tarım – altın kar-
şılaştırmasının sonuçları göz 
önüne alındığında, bu ülkenin 
siyasetçileri, NEDEN hala doğa-
mızı katleden altın işletmeciliği-
ne izin veriyorlar, NEDEN? Bana 
göre artık sözün bittiği yere gel-
dik.. Ulus olarak üzerimizdeki 
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ölü toprağını atıp, mücadelemi-
ze yeni boyutlar kazandırmalı-
yız. Bu konuda en büyük görev 
biz ormancılara düşmektedir. 
Çünkü madencilik faaliyetle-
rinden en çok, bizlerin sorum-
luluğunda bulunan ormanlık 
alanlar zarar görmektedir.Ama 
elimizin altında, bunları önle-
yebilecek Orman Kanunu, Milli 
Parklar Kanunu gibi önemli ka-
nunlar var.  Daha da önemlisi “ 
ormanlara zarar verecek hiçbir 
faaliyet ve eyleme izin verile-
mez” diyen Anayasamızın 169. 
Maddesi var Ayrıca, ormanların 
kamu yararı adı altında, orman-
cılık dışı amaçlarla. uzun süre-
lerle özgülenmesi (Tahsis edil-
mesi),ekosistemleri parçaladığı 
için, ormanlarımızın geleceği 
açısından büyük tehdit oluştur-
duğu hükmü, OGM’nün 2017-
2021 yıllarını kapsayan Strate-
jik Planında yer almıştır. Mes-
lektaşlar olarak bu hükümlerin 
varlığını ve önemini kamuoyuna 
anlatmak için, ormancılık disip-
lini olarak seferber olmalıyız.

Bu yazının başlığındaki 
“Kazdağları, enkaz dağları ol-
masın” cümlesi bana ait bir söz 
değildir. Gazeteci ve yazar sayın 
Mustafa BALBAY’ ın, Edremit’ te 
bulunan, birlik merkezimizi zi-
yareti sırasında bize söylediği bir 
sözcüktür. Çok hoşumuza gittiği 
için çerçeve yapıp birlik merkezi-
mizin duvarına astık bu özdeyişi.

Ama “Kazdağları’ nı savunmak 
vatanı savunmaktır” sözü bana 
aittir.  Bu sözü ilk kez, TMMOB 
Orman Mühendisler Odası ola-
rak, Edremit Altınoluk ‘ ta dü-
zenlediğimiz “Kazdağları 1.Ulu-
sal Sempozyumu” nun kapanış 
konuşmasında dile getirdim, Ve 
yeri geldikçe her yerde, sık sık 
söyledim. Ancak 30 mart 2008 
tarihinde, Cumhuriyet Gazetesi-
nin, Kazdağları üzerine benimle 
yaptığı söyleşide de dile geti-
rince, gazete bu sözümü başlık 
yaparak, söyleşiyi tam sayfa 
yayımlamıştır. Son yıllarda en 
başta siyasetçiler olmak üzere 
herkes tarafından kullanılıyor 
olması beni mutlu ediyordu. An-
cak son günlerde bu söze   far-

kına varmadan , kendiliğinden 

bir anlam yüklendi. Nasıl mı ? 

Ülkenin dört bir yanındaki alan-

larımız, madencilik faaliyetleri 

nedeniyle yıkıma uğratılıyor.  O 

yörede bulunan duyarlı çevreler, 

tepkilerini gösteriyorlar ama, cı-

lız kalındığı için sonuç alınamı-

yor. Şu anda Türkiye’ nin kalbi 

Kazdağları’ nda atıyor.  En kü-

çük bir duyuruda yüzlerce insan 

sahaya akın ediyor. Örneğin Fa-

zıl SAY’ın maden sahasında ver-

diği piyano resitaline 30 binden 

fazla insanımızın katılımı hepi-

mizi umutlandırmıştır. Eğer biz-

ler Kazdağı’nda ki mücadeleyi 

kazanırsak, bu gelişme, ülkenin 

dört bir yanındaki eylemleri et-

kileyecek ve oralarda da mutla-

ka  kazanacağız. O zaman buna 

inanalım ve hep birlikte yeniden 

söyleyelim.

Kazdağlarını savunmak vatanı 
savunmaktır...

Sevgi ile kalın.


