
SIRA ZEYTİNLİKLERDE! 

 

05 Temmuz 2014 tarihli gazeteler yazıyor: TBMM alt komisyonda bulunan bir yasa tasarısıyla 

zeytinlikler de maden ve enerji şirketlerinin hizmetine sunuluyor! 

 

Neler sunulmadı ki adamların hizmetine… Gezin bakın Anadolu’yu…  

Petrol şirketlerinin el ovuşturup kasa doldurduğu kara yolları boyunca bitmek tükenmek bilmeyen 

dağ, tepe, dere yıkımı var. Bıraktık demiryollarına ve deniz ulaşımına gereken önem verilmediği 

için karayollarındaki kazalarda parçalanan, kanı yere serilen insanlarımızı, adamlar istedikleri dağı 

tepeyi dereyi gönüllerince kazıp deviriyor, kayaları dinamitleyip doğanın görüntüsünü de yapısını 

da alt üst ediyor. Hem petrol şirketleri, hem mazotta ve benzinde litrede üç liranın üstünde vergi 

alan iktidar sahipleri de bitip tükenmeyen onarımlarda cukkayı götüren müteahhitler de durumdan 

oldukça hoşnuttur. Alın terini, elinin nasırını mazot parasına bağlayıp borç batağında debelenen 

çiftçimiz, aldığı ücretin önemli bir bölümünü akatryakıt vergisi olarak vermek zorunda kalmış dar 

gelirli memurumuz, işçimiz, emeklimiz sıkıntıdaymış; kimin umurunda… 

Ormanlar kesiliyormuş, HES inşaatlarında derelere zincir vurulup tarımın hayvancılığın, doğanın 

içine ediliyormuş, kimin umrunda… 

Kaz Dağları”ndan Sinop kıyılarına maden şirketleri, enerji bezirgânları ülkenin doğal zenginliklerini 

yağmalıyor, çevreyi zehirliyormuş. Ne önemi var paranın ve politikanın bezirgânları için… 

Kınık”ta, Kırkağaç”ta, Bergama”nın, Soma”nın köylerinde bir zamanlar tarlasındaki domatesle, 

fasulyeyle, kavunla, ağacındaki elmayla, şeftaliyle karnını doyurmayı başaran köylümüz, köylüsü 

yerine aracıyı tefeciyi, madenciyi, HES şirketini bağrına basan, yoksul üreticinin emeğini üç kuruşa 

sömüren iktidar politikaları yüzünden iflas edince, maden işçiliğiyle karın doyurmak zornuda kaldı. 

O insanlık dışı kara zulümün tüm dünyanın gözü önünde üç yüz canımızı utanmazca yer altında 

yakıp öldüren içler acısı tablosu taş gibi oturdu yüreğimize. Yüzlerce çocuk yetim kaldı. Beyzadeler 

için değişen bir şey yok. Sıra zeytinliklere gelmiş! Zeytinlikleri de açın hizmete de, Soma kara 

ölümlerinde sıraya girsin zeytin üreticisi yurttaşımız. Enerji ve maden söktörünün beyleri daha 

ucuza işçi bulsun! “Madencinin fıtratında var!” diye nutuklar atılsın sonra da… 

Birleşmiş Milletler, 2014 yılını “Aile tarım İşletmeciliği”yılı olarak seçmiş, doğa yıkımı biraz 

engellenebilir, aklı başında olan ülke yönetimleri tarafından üretici desteklenebilir diye. Kime ne 

anlatacaksın. Anadolu, kuzeyden güneye, batıdan doğuya, balıkçılık, arıcılık, zeytin, fındık, çay, 

sebze ve meşve üretimi, küçük ve büyük baş hayvancılık, yedi bölge dört iklimde birbirinden 

değerli ve lezzetli doğal ürünleri ile, aile tarımı için biçilmiş kaftan gibidir. Üreticinin örgütlenmesi, 

üretimin kolektif, paketleme, tanıtım ve pazarlamanın modern teknoloji kullanılmasıyla yapılması 

durumunda yurdumuz bitip tükenmeyen zenginlik kaynağı olacak, yurttaşlarımız gönenç içinde 

yaşama olanağı bulacaklardır. Ülkeyi yönetenlerin aklı, bedeni ise, zenginliklerin bir avuç 

parababasına peşkeş çekilmesinden yanadır. Dereler HES”lerle kurutuldukça, çevre uyduruk 

montaj sanayi, maden arama, yol açma çalışmalarıyla kirletildikçe üretici cendereye girip kentlere 

göç etmek üç kuruş karşılığı sağlıksız, güvenliksiz koşullarda çalışmak, işgücünü beyzadelere 

pazarlamak zorunda kalmaktadır.  

Açın beyler, açın… Zeytinlikler de yetmez. Yatak odalarınızı da açın maden ve enerji sektörünün 

beylerine. Şirketlerin birçoğunda ortaklıklarınız var. Yatak odalarınızda birlikte para sayıyordunuz 

zaten… Hiç utanmadınız o görüntülerden. Başka şeylerden de utanacağınızı sanmıyoruz. Ar 

damarınız yırtılmış çoktan… 



Er geç uyanacak üç kuruşa politika arabanıza bağladığınız birileri de. Sadaka verir gibi dağıttığınız 

aylıklar da, kömür, makarna da sizin cebinizden çıkmıyor; millet malıdır. Anlayacak bunu bir gün 

bu halk.  

 

Vereceksiniz bu yağmanın, bu ölümlerin, bu zulümlerin hesabını. Yetim hakkı kalmayacak 

kursağınızda! 

 

06 Temmuz 2014, Alper AKÇAM 


