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Halk SaHip Çıktı

Onlar böyle yönetiyor; ülkemizi bir avuç azınlığın 
çıkarları için yağmalıyorlar.

Hizmet dedikleri,  kamu kaynaklarını patronların 
kasasına aktarmaktan başka bir şey değil.

Bu nedenle insana, emeğe, doğaya dair ne varsa 
düşmanlar.

Onların yönetimiyle buraya kadar.
Orman yangınları söndürülemiyor. Söndürülen 

yangınlar sonrasında ortaya çıkan tablo ağır. Hektar-
larca orman yok oldu, insanlar evlerinden oluyor, bin-
lerce hayvan ölüyor.

Bu tablo insanlarımızı umutsuzluğa sürüklüyor.
Fakat bir de memleketine sahip çıkan bir halk var.
Yangını söndürmek için hiç tereddüt etmeden 

hayatını tehlikeye atan binlerce emekçi var. Evi yanan 
insanlara evini açan emekçiler var. 

Yangın sırasında yaralanan hayvanların yardımı-
na koşanlar, en küçük imkânını söndürme çalışma-
ları için seferber edenler, ormanı için nöbet tutanlar, 
ülkenin her yanında yardım malzemelerini bölgeye 
iletenler...

Bu düzenin ülkeye dayattığı umutsuzluğun karşı-
sında memleketi için her şeyi yapmaya hazır milyon-
larca emekçi var.

Artık halk inisiyatif almalı ve bu ülkeyi yönetebile-
ceğini göstermeli.

Yönetebiliriz; bilimle, akılla ve milyonlarca emekçi-
nin örgütlü gücüyle.

Memlekete sahip çıkmak için her köşesinde yan 
yana geliyoruz.

Sokağımızdan başlayarak memleketimizi savun-
mak için dayanışma komitelerini büyütüyoruz.



DaYaNıŞMa BÜYÜYOR

Sevil Uğur, Manavgat Kavaklı Sem Evi

Bugün yangının sanırım altıncı günü, günleri, ta-
rihleri her şeyi unuttuk. O konuda bile bilincimiz ye-
rinde değil. İlk başladığı günde Manavgat’ın Alanya 
tarafında her yerden dumanlar geliyor, insanlar sağa 
sola koşturuyorlardı. Hemen bir kriz masası oluştur-
duk. Arkadaşlarla toplanan malzemeleri dağıtmaya 
çalışıyoruz. Kalabalık bir ekip olmamıza rağmen nere-
lere dağıtacağımızı şaşırdık. Onlarca ev, yüzlerce ma-
halle var. Her evde bir ses, bir haykırış, bir acı...

Manavgat’ın batısı, kuzeyi, doğusuna gittik, in-
sanları yaşadıkları ortamlarda ziyaret ettik. Her yer-
de hayvanlar yanmış, sinekler berbat durumda. Bir 
yerde 12-13 yaşında çocuklar “Sen maske, elviden ver 
abla, biz kaldırırız” dediler. Bir eve girdik, geçmiş ol-
sun dedik, malzeme bıraktık, gözlerine damlalar yap-
tık. O evde yanmış halının üzerinde oturan bir anne 
vardı, hiç kımıldamıyordu ve bizim ziyaretimiz boyun-
ca hep böyle boynu eğik, boş boş bakarak hareket 
etmeden durdu. Hiçbir şey söylemedi. Biz oradan 
ayrılırken de öyleydi. Bundan çok etkilendik, o halini 
unutamıyoruz. Her yer yangın ve çok sayıda böyle 
insan var.

Dün Gündoğmuş’un vadi gibi olan alt taraflarına 
gittik. Arabayla geçerken sağda solda ateşler yan-
maya devam ediyor. Yolda ağaçlar devrilmiş, kenara 
çekmişler, oralardan geçtik, aşağıya indikçe iniyoruz 
ve daha aşağıda da evler var ama duman çok kötü. 
Bir yerde durup dönmek zorunda kaldık, insanlığım-
dan utandım...

Müdahale kesinlikle yeterli değil. Saçma şeyler de 
oluyor. Belli yerlere gıdalar yığılmış, organizasyon hiç 
yok, yetkili kimsenin gelmediği söyleniyor. İnsanlar 
evlerini terk edemiyorlar ki gidip alsınlar.

Gündoğmuş merkezde okul gibi bir yerin bah-
çesinde 30’un üzerinde itfaiye, su tankeri, yangın 
söndürme aracı vardı, öyle duruyordu. 10-15 metre 
ileride insanlar 5 litrelik bidonlarla öbek öbek yanan 
ateşi söndürmeye çalışıyorlardı, 1,5 litrelik su şişele-
riyle yardım etmeye çalıştık... Öte yandan her yerde 
çevik kuvvet polisi var, sanki bu durumu sorgulaya-

cak insanlar vatan düşmanıymış gibi bakışlar atıyor-
lar. Biz ise arabamıza Kavaklı Semt Evi Gıda Destek 
Aracı diye yazı astık, ben de Boyun Eğme tişörtümü 
üstümden hiç çıkarmıyorum çünkü ondan güç alıyo-
rum.

 Az önce arkadaşlar keşif yaptıklarında anlattılar; 
insanlar samanların, yanık halıların üzerine yatıyorlar. 
Şimdilik hazır gıdayla doyuyorlar ama beş gün sonra 
herkesin şuursuzca yardım göndermesi sorun olacak. 
Örgütlü bir seferberlik gerekecek. Biz 17 Ağustos’u da 
yaşadık. Önemli olan bunlar bittikten sonra insanları 
yalnız bırakmamak. Buradaki insanların elinden tut-
mamız, onlara sarılmamız gerekiyor. Çünkü asıl bun-
dan sonra bize ihtiyaçları olacak. Diğer arkadaşlarımla 
konuştuk, yatak götürecek, çatı yapımında malzeme 
ve işçilik sağlayacak gönüllülere ihtiyacımız var. Bu 
insanları kesinlikle yalnız bırakmayacağız.

Sosyal medya duyurularımızla bize sağlık sektö-
ründen doktorlar ulaştılar, İstanbul’dan bir eczacı üç 
ayrı kargo çıkardı Kavaklı Semt Evi’ne, ‘bu bitmeye-
cek, desteğim devam edecek’ dedi. Bunlar gerçekten 
bizi ayakta tutuyor. Sadece Manavgat’ta değil tüm 
yanan yerlerde bu acıları yaşayanların elinden tutma-
mız ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor.

‘BOYUN EğME tiŞöRtÜMÜ ÜStÜMDEN HiÇ 
ÇıkaRMıYORUM ÇÜNkÜ ONDaN gÜÇ alıYORUM’



‘kOMŞUlaRıMız DaYaNıŞMaYa DaHil OlDUlaR, 
BiziMlE El ElE, OMUz OMUzalaR’

‘köY Halkı tRaktöRlERiYlE EkiplERE DEStEk 
aMacıYla caNla BaŞla ÇalıŞıYOR’

Belgin Filiz Mihmar,  
Manavgat Kavaklı Semt Evi

Manavgat şehir merkezinden başlayıp 4 bölgeye 
ardından bütün bölgeye yayılan bir yangın. bütün dağ 
köyleri, Toroslar, Oymapınar barajının olduğu orman-
lık alan. Geriye yalnızca deniz kıyısına yakın olan Sor-
gun Ormanları kaldı. Geri kalan her yer yandı ve yan-
gın büyüyerek devam ediyor.

İlk yangın çıktığı günden beri alanlardayız, dağ 
köylerindeyiz. İnsanlar çok şaşkınlar, çok çaresizler. 
İlk gittiğimizde ciddi bir tedbir, yangın söndürme 
ekibi, profesyonel destek, devlet desteği ile filan kar-
şılaşmadık, halk da karşılaşmamıştı zira. Herkesin 
evi yanmış, kül olmuş; birden bire neye uğradıkları 
şaşırmışlar. Üzerlerindeki kıyafetle sokakta kalmışlar. 
İnsanlar kime ne soracaklarını bilemiyorlar; aciliyetle 
karşılarına kim çıkarsa onlardan ya su istiyorlardı, ya 
hayvanlarına yanık merhemi, ya da yiyecek bir şey 
istiyorlardı. Sonraki günlerde yardım biraz rayından 
çıktı; aşırı şekilde köy meydanlarında yiyecek ve su yı-
ğılmaya başladı. Bunlar da açıkçası çöpe dönüştü. Biz 
Manavgat Kavaklı Semt Evi olarak tamamen köyleri 
tek tek dolaşarak, evi yanan insanların neye ihtiyaçları 
olduklarını, nasıl yardım edebileceğimizi sorduk. Evin 
içinde kalan ilaçları da dahil olmak üzere temin ederek 
bir sonraki gün tekrar ziyaret ederek onları bırakıyo-
ruz mesela. İnsanlar çaresizce biri gelsin bize bir yol 
göstersin diye bekliyorlar. Henüz yatacak yerleri yok. 
Konteynır ya da çadır temin edilmedi. Sokakta taşın 
üzerinde ya da ot balyalarının üzerinde uyuyorlar. 
Çocuklar ortalıkta. Çok korkunç bir sıcaklık var. Banyo 

yapamıyorlar. Su ve elektrik kesik. En çok şikayet et-
tikleri konu bu.

Biz gıda yardımını durdurduk. Daha çok evsel yar-
dımlar biriktiriyoruz, onları tasnif ediyoruz. Her gün 
köy ziyaretleri yapıyoruz. Örneğin dünden önceki gün 
9 araç 12 köyü ziyaret ettik. Dün mesela iki araç Gün-
doğmuş, Ahmetler tamamen yanıyordu, biz yanan 
ormanların arasından geçerek yanan köylere ulaşma-
ya çalıştık. Çocukları ve kadınları tahliye etmişlerdi. 
Bizden buz, su ve maske istemişlerdi, onları götürdük. 
Bugün yeniden Gündoğmuş’tan haber geldi, yaylada 
kalmış insanların kap kaçak, örtü, kafalarını koyacak-
ları yastıkları olmadığını ve aciliyetle bunlara ihtiyaç 
duyulduğunu söylediler. Bugün iki araç bu malzemeyi 
oraya ulaştırmaya çalışacağız.

İnsanlar bu felaket içerisinde sadece tekrar kafala-
rını sokabilecekleri bir evlerinin olmasını arzuluyorlar. 
Ölen hayvanları, tarlaları yanmış. Bir teyze mesela 
üzüm bağı yanmış, ona ağlıyordu. bundan sonraki 
çalışmalarımızda, psikolojik destek, rehberlik, hem ço-
cuklara, hem yetişkinlere yönelik düşünüyoruz. Çevre 
halkına yönelik daha bilinçli neler yapılabilir, buna yö-
nelik çalışmalarımız olacak. Ormanları koruma,  çevre 
temizliği gibi başlıklarda seminerler düşündük.

Kavaklı Semt Evi yedi gündür insanlarla, yardım-
larla beraber dolup taşıyor. Komşularımız dayanış-
maya dahil oldular, bizimle el ele, omuz omuzalar. Bu 
çok güzel bir şey. Bize daha temkinli bakan insanların 
bakış açısının değiştiğini görüyorum. Daha rahat ko-
nuşabildiler, kendilerini daha rahat ifade edebildiler bir 
şeyleri. Bu bizim için çok değerli. Bunun güçlenerek 
devam edebilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Mutlu  Ünal, Emekli hekim 
Kavacık ve Çayhisar bölgesinde tüm Köyceğiz, Ortaca çevre halkı köy-

lüleri gençleri yangında zarar görebilecek evlerin boşaltılmasını dayanışma 
içinde gerçekleştiriyorlar. Köy halkı traktörleri ve ilaç motorlarıyla yangını 
söndürmekte olan ekiplere destek amacıyla canla başla çalışıyorlar. Yan-
gın alanının çok genişlemiş olması dolayısıyla her türlü ihtiyacı karşılamak 
için büyük bir mücadele gerçekleştiriliyor. Köyceğiz ve Zeytinalanı halkı 
dört beş gündür neredeyse uyumadan yangını durdurmak için çabalıyor.



‘BU gEcE BiN kiŞi DaHa aYDıNlık kaFalaRıYla 
YaNgıNı SöNDÜRMEk iÇiN MÜcaDElE EDEBilEcEk’

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına Eczacı 
cem kılınç
Hisarönü’nde yangın söndürme çalışmalarına ka-

tılan gönüllüler bize ulaştı. Bölgede parası ile bile kafa 
fenerlerine ulaşamadıklarını, örgütlü olmamızdan 
kaynaklı hızlı çözebileceğimizi düşündükleri için bize 
ulaşmayı düşündüklerini ve çok sayıda kafa feneri-
ne ihtiyaç olduğunu söylediler. Ne kadar kafa feneri 
olursa gece o kadar kişi çalışmalara katılabilecekti. 
Aynı gün 1000 adet kafa fenerini dayanışma ile bulup 

ulaştırdık kendilerine Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri 
olarak. Ülkenin her yerinden destek geldi; Londra’dan 
bile bize ulaştılar. Bu gece 1000 kişi daha aydınlık ka-
falarıyla yangını söndürmek için mücadele edebilecek.

Yardım toplayan birçok kuruma güvenmeyen 
çok sayıda insan bizlere ulaşıp mali destek de sun-
du. Kafa fenerlerinden arta kalan miktarı da sel 
felaketinin yaşandığı Van Başkale’deki Seyit Fehim 
Arvasi Semt Evi’ndeki gönüllülere ilettik bölgeye 
merhem olması için.

ÜlkE YaNaRkEN tOki’NiN pROJESi HazıR
“Türk milleti gerçekten bir bütünmüş 

ama başımızda hükümet, devlet yokmuş.” 
Yangından etkilenen bir yurttaş, bölge 
halkının ruh halini bu sözlerle özetliyor. 
Sekiz yurttaşımızın hayatını kaybettiği 
yangınlar halen sürerken, sesini bir yol-
la duyurabilen herkes devletten yanan 
bölgelere bir an önce müdahale etmesini 
bekliyor. Ama anlaşılan AKP’nin hesapları 
başka. Daha yangının 3. gününde TOKİ, 
sosyal medya hesabından “yangın böl-
geleri için köy evleri projesi”nin hazır ol-
duğunu duyurdu. Projenin bir “reklamını” 
da AKP’li Gündoğmuş Belediye Başkanı 
utanmadan şu sözlerle yaptı: “Gören-
ler keşke benim evim yansaydı diyecek.” 
Reklamlar burada da bitmiyor; yalnız TOKİ 
yetkililerinin değil, bölgeyi ziyaret eden 
Erdoğan’ın da yangın mağdurlarına evler 
için kredi önerdiği söyleniyor.
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AKP’li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren: 
“Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ 

tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacak. Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke 
bizim de evimiz yansaydı diyecekler” dedi.

gÜNÜN SözkaRaSı

Türkiye Komünist Partisi, Manavgat 
ve Marmaris’te kurduğu kriz masalarıyla 
yangından etkilenen yurttaşlara günlerdir 
dayanışma yardımlarını iletirken, benzer 
bir çağrıyı bu kez Van Başkale için yaptı.

Sel nedeniyle büyük hasar gören böl-
ge halkına yardımlar bugün ulaştırılacak. 
TKP, ülkede süren yangınlar ve diğer 
afetler için “Ben de varım diyen yurttaş-
larımız tüm semt evleri ile iletişime geç-
melidir.” çağrısı yaptı. 

5 gündür kayıp olan Azra Gülendam Hayta-
oğlu'nun vahşice katledildiğinin ortaya çıkması 
üzerine Antalya’daki Ulus, Bahçelievler, Güzeloba 
Kadın Dayanışma Komiteleri ve Türkiye Komünist 
Gençliği acil eylem çağrısı yapmıştı. KDK ve TKG 
üyeleri, 'Kadınlar yaşasın, düzeniniz batsın' pan-
kartıyla Pazartesi akşamı Attalos Heykeli Önü'nde 
bir araya geldi. Eylemde Kadın Dayanışma Komi-
teleri adına söz alan Eda Mermi, AKP’nin kadın 
düşmanlığına, gericilik ve sömürü düzeninin ka-

dınları nasıl yaşamdan kopardığına değindi. TKG 
adına konuşan Rabia Çeliktaş ise genç işçiliğe de-
ğindiği konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Sana 
söz Azra sıra arkadaşların bizler örgütleneceğiz. 
Öyle bir dayanışma öreceğiz ki ne bu ülkede ka-
dınlar ve gençler çaresiz kalacak, ne de bu çürü-
müş patron düzeni kadınlara elini sürmeye cesa-
ret edilecek. Sana söz Azra bu çürümüş düzende 
başka kadınlar katledilmesin diye adını Akdeniz 
Üniversitesi'nden hiç sildirmeyeceğiz!''

tkp’DEN VaN’Da DaYaNıŞMa ÇağRıSı

aNtalYa’Da kDk VE tkg azRa iÇiN EYlEM Yaptı

’den haberler...


