
(…yedi gün sonra güvercini tekrar salar. Güvercin bu sefer, ağzında yeni 
koparılmış zeytin yaprağıyla gelir. O zaman Nuh, suların yeryüzünden 
çekildiğini anlar. Ağzında zeytin yaprağı tutan güvercin, o günden bu güne, 
ümidin ve barışın simgesi olur. Tufanın yok edici gücüne karşı direnen 
zeytin ağacı ise ölümsüzlüğün...) 
 
Manisa’nın Soma ilçesi, Yırca köyünde bir gecede 6000 zeytin ağacı 
katledildi... 2014 yılının Kasım ayında meydana gelen bu olaydan duyduğum 
üzüntüyü ifade etmek için bir enstalasyon gerçekleştirmiştim, « Mühür 
Gözlüm » adında bir heykel ve kesilen 6000 ağaç için çizilmiş 60 desen, bir 
tür ağıt. Bu enstalasyonun desenleri ve heykelin fotoğrafı, özgün bir 
hikâye eşliğinde kitap halin yayınlansa, daha geniş çevrelere uzansa diye 
arzu ettim. Yazın kabiliyetini takdir ettiğim İzzeddin Çalışlar'a bu konuyu 
açtım. Kendisi de olumlu karşıladı ve bu projeye özel bir hikâye yazdı. 
"Mühür Gözlüm" böyle ortaya cıktı. 
 
Acı olayın meydana gelişiyle ilgili gazete haberlerinden bazılarına burada 
yer vermek istedim. Bu haberler herhangi bir yöre halkını yakından 
ilgilendiren konularda, hem halkın, hem ülkenin çıkarlarını gözetmek adına 
konuyla ilgili bütün kesimlerin katılımıyla etraflıca görüşüldükten sonra 
karara bağlanması gereken konuların ülkemizde nasıl bir çıkar grubu için 
kanunsuz bir şekilde gerçekleştirilebildiğini belgeliyor. Suiistimal edilen 
yasaları, keyfi alınan CED kararlarını, şiddet kullanımlarını, kısaca bu 
hazin olayın meydana gelişindeki haksızlıkları aktaran yazıları okurken, 
olayların ve gazetelerden verilisinin trajikomik hali bana Aziz Nesin'i 
anımsattı. Aziz Nesin'e sormuşlar, nasıl bu kadar komik yazıyorsun diye... 
'Ben gerçekleri yazıyorum, komik olsun diye yazmıyorum ki,' demiş. Bu 
kadarı da olur mu dediğimiz olaylara ülkemizde o kadar çok rastlıyoruz ki, 
böylesi acıklı olaylar kara mizaha dönüşüveriyor. Böyle gelmiş ama böyle 
gitmesin, zeytinlik katliamının özündeki doğa düşmanlığı ve insana 
saygısızlık ülkemizin kaderimiz olmasın ve bu katliam unutulmasın 
dileğiyle... 
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Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için nöbet tutan köylülerin direnişine 
rağmen, arazideki binlerce zeytin ağacı iş makineleriyle üzerlerindeki 
ürünüyle birlikte söküldü. Zeytinliklerini korumak isteyen köylüler 
jandarma tarafından engellendi ve zeytinlik arazide termik santral yapmak 
isteyen şirketin iki otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi tarafından tekme 
tokat dövüldü.  Bunun yanı sıra, şirket yetkilileri ve özel güvenlik 
görevlileri de, yaralanan, yerlerde sürüklenen köylülerin, kendilerini 
dövdükleri gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen 
jandarma ekipleri, yasal zorunluluk gereği, aralarında kadınların da 
bulunduğu köylülerin ’şüpheli’ olarak ifadesini aldı. Tarih 7 Kasım 2014. 
Bir gün sonra Danıştay 6’ncı Dairesi’nin, termik santral yapılacak araziyle 
ilgili Bakanlar Kurulu’nun verdiği 'acele kamulaştırma kararı' konusunda, 
yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Köylüleri döven güvenlik 
görevlilerinden çoğu, termik santralle ilgili yürütmeyi durdurma kararının 
ardından şirket tarafından işten çıkarıldı. 
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...Avukat Deniz Bayram da kararla ilgili şunları söyledi:  " Burada 
kanunsuzca ağaçlar kesildi. Şirket, ancak savaş hallerinde başvurulması 
gereken Acele Kamulaştırma Yasası’na dayanarak köylüleri tel örgüyle 
çevirdikleri arazilerine bile sokmadı, hasat yaptırmadı. Manisa Tarım 
Müdürlüğü’nün zeytin ağaçlarının kesilmesine izin vermemesine rağmen 
ağaçlar yasadışı kesildi. Ancak Danıştay’ın kararı gösterdi ki yaşananlar 
kanunsuzmuş...» 
 
 
 www.hurriyet.com.tr/gundem/27737569.asp 
 
...Yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin ardından Danıştay’ın kesin 
kararı beklenirken, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de, köylülere 
ait 390 dönüm arazi üzerinde iş makinelerinin söktüğü zeytin ağaçları için 
sayım çalışması başlattı. Görevlilerin sayımı sonrasında, son gün, 
aralarında 80 yaşının üzerindeki ağaçların da bulunduğu 5 bin 700 zeytinin 
köklendiği tespit edildi. Daha önce de iki kez araziye giren firmanın 
elemanlarının, toplamda 6 bin 666 zeytin ağacını yerinden söktüğü 
belirlendi.  Bunun sonrasında bu ağaçların yargı süreci tamamlanana kadar 
korunması için ise, ilginç bir yöntem kullanıldı. Mal Müdürlüğü, şirkete 
para cezası verdiği için kamu bünyesine geçen bu ağaçları, korumaları için, 
onları yaşatmak adına direnen köylülere, yediemin olarak teslim etti. 
Kararla şaşkına döndüklerini belirten Muhtar Mustafa Akın, zeytinleri 
toprakta dikiliyken koruyamadıklarını ama kendilerine bu şekilde cansız 
gövdelerini koruma görevi verildiğini söyledi. Muhtar Akın, "Hukuki süreç 
sonlanana kadar bizim korumamız altında kalacaklar. Ondan sonra ihaleyle mi 
satılır yoksa köylüye mi verilir bilmiyorum. Acı bir durum. Evladını 
öldürüyorlar, elinden koparıyorlar, sonra da ’al cenazesini sakla’ 
diyorlar. Resmen dalga geçiyorlar" dedi. Artık katledildikten sonra arazide 
kurumaya yüz tutmuş olan ağaçları başta Yırca Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Akın olmak üzere köylüler, zarar görmemeleri için korumak zorunda kaldı. 
Karara tepki gösteren Muhtar Akın, "Evladımızı öldürdüler, ardından alın 
cenazesini saklayın diyorlar. Resmen dalga geçiliyor" dedi. (Taylan 
YILDIRIM/ MANİSA, (DHA) 9 Aralık 2014) 
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Bir gecede 6 bin zeytin ağacının kesilmesiyle ülke gündemine oturan 
Manisa'nın Soma ilçesi Yırca Köyü'ne ilişkin Manisa 2.İdare Mahkemesi oy 
birliğiyle 'ÇED olumlu' kararının yürütmesini durdurdu. 15 köylü adına 
Manisa 2.İdare Mahkemesi'ne dava açan Avukat Gökhan Candoğan, "Köylülerden 
saklanan ÇED olumlu kararını, biz Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 
öğrenmiştik ve yürürlüğünün durdurulması için dava açmıştık. Manisa 2. 
İdaresi Mahkemesi başvurumuzu değerlendirdi ve 17 Mart 2014 tarihli 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının yürütmesini durdurdu" dedi. 
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...“Yırca zeytin ağacı katliamı, daha büyük bir katliam olasılığını farkına 
varmamızı sağladı” denilen açıklamada, yasa tasarısının hâlâ beklemede 
olduğuna dikkat çekildi. 
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin konuyla ilgili olarak 
yayınladığı açıklama şöyle: 
 “Hepimizin bildiği üzere TBMM`de görüşülmeyi bekleyen "Elektrik Piyasası 
Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" var. Şayet Yırca Köyü 
zeytin ağacı katliamı yaşanmasaydı, muhtemelen günümüze kadar bu tasarı, 
Meclis gündemine gelmiş ve yasalaşmış olacaktı.  Tasarıya göre 
zeytinliklerimizi "Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu" koruyacak. Bu Kurul`un 
uygun göreceği jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, ilgili 
bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, elektrik 
üretimine yönelik yatırımlar, petrol ve doğalgaz arama ve işletme 
faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası 
ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, kamu yararı gözetilerek yol 
altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunulacak yatırımlar için zeytinlik 
sahalarda yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izin 
verecek.  Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu`nun Başkanı Vali olacak. Bu 
noktada zeytin ağacı katliamının henüz birkaç yüz adet düzeyinde olduğu 
Ekim ayı ortalarında Manisa Valiliği`nden yapılan açıklama, 
zeytinliklerimizin ne düzeyde korunacağını açıkça göstermektedir. 
 
Açıklamada "Söz konusu ağaçların feda edilmesinin komşularımızın, 
Suriye`de, Irak`ta, Ukrayna`da feda ettiklerine kıyasla son derece makul 
karşılanması gereken bir durumdur." denilmektedir. Örnek verilen Irak ve 
Suriye bölünmüş, parçalanmış, can güvenliği olmayan ülkelerdir. Can 
güvenliği olmayan ülkelerde zeytin ağacı katliamı örneği vermek ne derece 
doğrudur? Kaldı ki, Irak ABD işgaline uğradığı dönemlerin dışında zeytinlik 
sahalarını sürekli genişletmiş bir ülkedir. Suriye`deki durum da Irak`tan 
farklı değildir. Ancak, Ukrayna için aynı şeyleri söyleyebilmek mümkün 
değildir. Zira, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine 
göre bu ülkede zeytin ağacı ve zeytin üretimi hiç olmamıştır. Ülkemizdeki 
zeytin ağacı katliamının bu ülkeler üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılması 
son derece yanlıştır. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünya sıralamasında 
dördüncü sırada bulunan ülkemiz için yöneticilerimizin örnek alması gereken 
ülkeler, sıralamada ilk üç içinde yer alan İspanya, İtalya ve Yunanistan 
olmalıdır. 
Kurul`da Başkan Yardımcısı ve Sekreterya görevini İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü yapacak. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
zeytin katliamının yapıldığı saha için tarım arazisi ve zeytinlik saha 
raporu vermiştir. Bununla da yetinmemiş, ilgili makamlara zeytin 
ağaçlarının kesilme riskine karşın tedbir alınması uyarısında da 
bulunmuştur. Yetkili makamlar ilçe için Kaymakamlık, il için ise 
Valilik`tir. Valiliğin açıklamasında, zeytin ağaçlarının kesimiyle ilgili 
şikâyetlerin mahkemeye intikal ettirildiği, ancak ilgili Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından konunun suç oluşturmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı 
yönünde karar açıklandığı belirtilmiştir. Oysa binlerce zeytin ağacının 
kesildiği 7 Kasım 2014 günü açıkladığı görüşünde Danıştay, acele 
kamulaştırma kararının durdurulmasına, bu karara itiraz edilemeyeceğine ve 
zeytinlik alanda termik santral kurulamayacağına hükmetmiştir.  	
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üzerine düşen görevi tam anlamıyla 
yerine getirmiş gözüküyor. Ancak, Kurul`un tavsiye niteliğinde alacağı 
kararın son karar verici makamı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olacak. 
Bakanlığın tarım arazileri konusunda bir kamu spotu sürekli televizyon 
kanallarında oynuyor; "Tarıma elverişli alanların tarım dışı kullanımı 
geleceğimize indirilmiş büyük bir darbedir. Bu gidişe siz de dur deyin. 
Ülkemizde yeterince uygun alan var. Binalar tarım alanlarına değil, imara 
uygun alanlara yapılmalı. Tarım alanlarına yapılacak tarım dışı 



faaliyetlere ruhsat verilmeyeceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla 
sunarız." Söylem güzel, ancak son on yıllık süreçte tarım arazilerimiz 
yaklaşık 30 milyon dekar küçüldü ki bu miktar Belçika`nın toplam yüzölçümü 
ile eş değer bir miktardır.  Bakanlıkla ilgili önemli bir diğer nokta da 
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ`un Zeytincilik Yasası değişikliği 
konusunda 8 Temmuz 2014 günü TBMM Tarım Komisyonu`nda yaptığı 
değerlendirmeleridir. Sayın TUNÇ; hiçbir bilimsellik içermeyen zeytinlik 
saha tanımlamasını içerisinde barındıran, zeytinlik sahaları tarım dışı 
faaliyetlere açan Hükümet tasarısına aynen katıldıklarını beyan 
etmiştir.  Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu`na üye verecek diğer kurumlar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı`dır. Bu dört Bakanlık ildeki üst 
düzey temsilcilerinden Kurul`a birer üye verecek.  Kurum bazında 
baktığımızda Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU, hidroelektrik 
santrallerin (HES) çevreye olumsuz etkileri ve suyun ticarileştirilmesi 
kapsamında meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri ile büyük sorunlar 
yaşamıştır. Bu süreçte köylüler yurdun dört bir yanında derelerinde nöbet 
tutmaya başlamış, asker ile karşı karşıya kalmış, buna rağmen suyuna sahip 
çıkmıştır.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ise 30 Mart yerel 
seçimleri öncesi Akhisar`daki AKP seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada 
Zeytin ve Zeytinyağı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması üzerine 
çalıştıklarını, zeytinyağının stratejik bir ürün olduğunu, hedeflerinin 
gerek iç pazara gerekse dış pazara bu ürünü en kaliteli şekilde ve en 
yüksek katma değerde ulaştıracaklarını, sadece zeytinyağı olarak değil 
zeytin ve zeytinin tüm türevlerinin de dünya pazarına en iyi kalitede ve en 
katma değerli bir şekilde ulaştırılacağını belirtmiştir. Bundan sadece 7 ay 
sonra, yaklaşık 40 km mesafede Soma`nın Yırca Köyü`ndeki binlerce zeytin 
ağacı katliamı karşısında ise suskun kalmıştır. Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK 
de bundan farklı davranmamıştır.  Zeytin ağacı katliamı karşısında en 
ilginç tepkiyi ise Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE vermiştir. 
Kolin Grubu tarafından yaklaşık 6 bin zeytin ağacının yasalara aykırı bir 
şekilde kesilmesinden 15 gün sonra tepki veren GÜLLÜCE, "Nasıl kıydın ona 
ya… Yaptığı tarifi zor bir şey." dedi. Kolin Grubu için ise "Akıllı bir 
adam olsaydı, boş, zeytin olmayan bir araziyi satın alırdı." ifadesini 
kullanan Sayın Bakan bu sahada termik santral kurulmak üzere hazırlanan ÇED 
olumlu kararını başında görev yaptığı kurumunun verdiğini bilmiyor olsa 
gerek.  Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu`nda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı`nın merkez teşkilatındaki ilgili birimlerinden de bir üye 
bulunacak. Bu noktada Zeytincilik Yasası değişikliğinin TBMM Tarım 
Komisyonu görüşmelerinde Bakanlık Müsteşar Yardımcısı İlker SERT`in 
söylediklerini kısaca hatırlamakta fayda var. Sayın SERT özetle, mevcut 
yasa çerçevesinde Mersin Akkuyu`daki nükleer santralin yapılamayacağını, 
aynı durumun Soma ve Muğla`daki termik santraller için de geçerli olduğunu 
bu yüzden de mevcut yasanın değiştirilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır.  Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu`nun son 2 üyesi ise 
üniversite, ziraat odası, zeytincilik konusunda ulusal ölçekte faaliyette 
bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum 
kuruluşlarının yerel temsilcileri arasından seçilecek.  Toplamda 9 üyesi 
olan Kurul`un 7 üyesi kamu kurumlarından oluşuyor ve kurumların konuya 
bakış açıları ortada. Kurul`daki 5 üyenin aynı yöndeki kararı Kurul`un 
kararı olacak.  Hemen her türlü tarım dışı faaliyete izin veren Tasarı 
önemli bir yasak içeriyor; "Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması 
yasak." Soruyoruz, zeytinliklerimiz için, zeytin ağaçlarının yok 
edilmesinin yanında kalan ağaçlarda da bitkinin generatif ve vegetatif 
gelişimini engelleyecek etki yaratacak olan madencilik faaliyetleri, enerji 
üretim tesislerinin inşası ve yol yapımları mı daha tehlikeli yoksa 
hayvanlar mı? Tasarıya göre "hayvanlar." Zeytinliğe hayvanı girenler 6 ay 
hapis yatacak.  Sonuç olarak, zeytinlik sahalarımızda adeta yıkıma yol 
açacak bu Tasarı yasalaştırılmamalıdır.” 
 


