
Sarıgazi Halkevi olarak Sancaktepe 
genelinde ev kiralarının ortalamasını 
araştırdık ve karşımıza çıkan rakam 
8.189 TL oldu. Sancaktepe İstanbul’un 
en yoksul ilçelerinden biri olmakla 
birlikte halkının çoğu asgari ücretle 
çalışmaktadır. Ayrıca ilçe işsizliğinde 
çok yüksek bir oranda olduğunu 
biliyoruz.
AKP iktidarı asgari ücreti 5.500 TL 
yaptı ancak bu rakam insanların 
insanca yaşamasını imkansız kılan bir 
ücrettir. Asgari ücret 5.500 TL iken 
Sancaktepe’de kiraların ortalaması 
8.189 TL. Bırakın insanca yaşamayı en 
temel haklarımızdan olan barınma 
hakkına bile ulaşamaz hale geldik. 
Sancaktepe’de 5.000 TL altı sadece 

ve sadece 78 ilan bulunmaktadır. 78 
ilandan 56 tanesi 4000 TL ve 5000 TL 
aralığındadır. 22 tanesi ise 2.500 TL ve 
4.000 TL aralığındadır. 
AKP iktidarı bizi açlığa ve sefalete 
hapsetmeye devam ediyor. Barınma 
hakkımızı bile elimizden alıyor. 
Ama bizler bu açlığa, sefalete ve 
umutsuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Bu 
açlıktan ve sefaletten kurtulmak için 
seçim sandığı beklemeye vaktimiz 
kalmadı, “GEÇİNEMİYORUZ, 
YAŞAYAMIYORUZ!”
Halkevleri olarak bu açılıktan sefaletten 
kurtulmak için tek bir yol olduğunu 
biliyoruz. O yol da DEVRİMDİR. Bu 
yoksulluktan kurtulmak için sokaklarda, 
meydanlarda, direnişte birleşelim.

Çekmeköy park direnişimiz 2 ayını doldurdu. Çekmeköylüler 
olarak park direnişimizin 60.gününde mahallelinin, ekoloji 
çalışma gruplarının katılımıyla dayanışma kahvaltısında 
buluştuk. Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Belediyesi 
parkın kapısına sahte ruhsat asarak Çekmeköy halkını 
kandırmaya çalıştı bu hukuk dışı uygulama ile yetinmeyenler 
direnişimizin 62.gününde nöbet alanımıza saldırdı. Bu 
direnişe devam etmememiz için nöbet alanımıza yapılan 
saldırıya karşı çıkan 9 arkadaşımız darp edilerek gözaltına 
alındı. Bu gözaltı ardından sesimiz kesilir sananlara karşı 
direniş alanımızın daha da kalabalıklaştı. Doğanın talanına 
karşı mücadele edenler her zaman olacak. Çekmeköy park 
direnişi bizim zaferimizle sonuçlanana dek devam edecek. 

İnsanların geçim ve yaşam koşulları yönünden baskılara 
uğradıkları dönemlerde güçlerini birleştirmek ve 
dayanışmak amacıyla oluşturdukları korunma aracıdır. 
Ülkemizde sosyal devlet politikalarının kısmen geçerli 
olduğu dönemlerde halkı kadroların sahiplenmesiyle nitel 
ve nicel yönden olumlu örnekler sergilenmiştir. Sermaye ne 
yazık ki her alanda olduğu gibi kooperatifçiliği de kendine 
benzetmiş ve yozlaşmıştır. Son yıllarda neoliberalizmin her 
alanda yarattığı onarılmaz yıkımlar açlığı tetiklemiştir. Bu 
çöküntüye karşı kitleler yeniden kooperatifçiliğe yönelmiştir. 
Özellikle ekolojik yıkım, tarım alanlarının yok edilmesi bunun 
sonucunda ortaya çıkan kriz, kooperatifçiliğin önemini 
arttırmıştır. Bizler Halkevciler olarak kırsaldaki tüketici 
kooperatiflerini büyük kentlere taşımaya çalışıyoruz. Toprak 
ile buluşmak, üretimde kendimizi var etmek değerine 
Halkbeskoop olarak sahip çıkıyoruz. 

Kadınların birbiriyle iletişime geçip, yalnız olmadığını 
hissetme duygusuna çok ihtiyaç duyduğu günlerden 
geçiyoruz. Bu duygu bizleri heyecanlı bir kampta 
buluşturdu. Kadınların kendilerini ifade edebilecekleri 
atölyelerle, sohbetlerle geçen Kadın Savunma Ağı 
kampı bu yıl Sarıgazi’den kadınların katılımıyla da 
dopdolu geçti. Ne yalnız ne de çaresiz olmadığımızı 
bir kez daha hissettiğimiz bu kampta Türkiye’nin 
İstanbul’un dört bir yanından kadınlarla dayanışmayı 
güçlendirdik. Kadınlar birlikte, birlikte güçlü!

Ülkemiz 20 yıldır talan projelerinin 
önünü açan, koruyucusu hatta sahibi 
olan AKP tarafından yönetiliyor. 
OHAL ve Başkanlık sisteminin 
yetkileriyle ülkeyi şantiye sahasına 
dönüştürdü ve Ekolojik yıkımın 
eşiğine getirildi. Halkevleri olarak 
bugüne kadar sayısız direniş içinde 
gücümüz bilgimiz oranında ilerletici 
olmaya çalıştık. Memleketimizdeki 
direnişlerden çok şey öğrendik. Bu 
direnişlerin içinde suda balık gibi 
olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
Son genel kurulumuzda Halkevleri 
Kent ve Ekoloji çalışma grubunu 
kurduk. Bu yağma düzeniyle derdi 
olan herkesi devrimci bir bilinç ile 
örgütlenmeye ve Halkevleri Kent ve 
Ekoloji çalışma grubumuza katılmaya 
birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Ümraniye’de 3 farklı mahallede kurulan 
semt pazarları kaldırılarak uzak bir 
noktada sabit pazar yapılmak isteniyor. 
İnşaatı tamamlanan semt pazarında 
usulsüzlükler yapılıyor inşaat alanının 
büyük kısmı Avrupa Konutları sitesine 
peşkeş çekiliyor. Ümraniye Belediyesi 
büyük bir rant projesini hizmet adı 
altında hayata geçirmeye çalışırken 
Ümraniye Kent Savunması olarak bir 
imza kampanyası başlattık. Cumartesi 
pazarında imza kampanyamıza halk 
büyük ilgi gösterdi ve kısa sürede 
1.000 imzaya ulaştık. Pazar esnafı ile 
birlikte başlattığımız mahkeme süreci 
de devam ediyor. Ümraniyeliler olarak 
mahalle pazarlarımızın kaldırılmasına 
izin vermeyeceğiz.

ÇEKMEKÖY PARK DİRENİŞİ 
İNATLA DEVAM EDİYOR

YOKSULLUĞA, YAĞMA VE TALANA KARŞI 
HALKBESKOOP

SARIGAZİ’DE  KİRA 
ARAŞTIRMASI SONUÇ VERDİ: 
GEÇİNEMİYORUZ!
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bülten.

HALKEVLERİ KENT VE 
EKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 
KURULDU

SABAHI BEKLEYEMEYİZ, 
BİR ATEŞ YAKALIM!

ORTALAMA
KIRALIK DAIRE

FIYATI:
8.189 TL

ÜMRANİYE’DE RANT 
PAZARI DEĞİL HALK 
PAZARI MÜCADELESİ



Terzi Fikri öyle bir giysi dikti ki Fatsa'ya
O Gürcü öyle bir gürledi ki arkadaşlarıyla
Noktalar, noktalı virgüller, askeri operasyonlar
Kimseler çıkaramaz Fatsa'nın sırtından!
Emek hakkının sımsıcak çıplaklığını

Her geçen gün memleketin gündemi 
iktidarın dört bir yana saldırıları ile 
değişiyor. Bir köşede ormanların, parkların 
katledilmesi üzerine ortaya atılan çılgın 
“mega projeler”, bir köşede kadınların 
hayatını hedef alan fetvalar, bir köşede 
temel ihtiyaçlarda fahiş artışlar, bir 
köşede ayrımcılığı örgütleyen politikalar… 
Tabloyu böyle çizmeye başlayınca işin 
içinden çıkmak mümkün değilmiş gibi 
hissediyoruz ve adeta hiç dağılmayacak 
karanlık bulutlar dolanıyor üzerimizde. 
Fakat mesele halkın karşısında dikilenlerin 
kim olduğunu, ne olduğunu ve bizlere 
neler yaşattığını bilmek kadar tüm bunları 
dağıtacak olanların yine bizler olduğunu 
unutmamaktır. Bunca zamandır iktidara 
karşı eylemde bulunmak kenarda dursun 
insanca yaşam veya çalışma hakkını talep 
etmek dahi iktidar tarafından suçlanmak, 
provokatör veya terörist ilan edilmek 

hatta gözaltı ve tutuklamalara maruz 
bırakılmak gibi sonuçlarla karşı karşıya 
kalmak anlamına geliyor. Şüphesiz ki 
hal böyle olunca değiştirebilir bir güce 
sahip olduğumuzu unutuyoruz ya da 
unutmaktan da öte artık böyle bir 
gücümüzün kalmadığına inandırılıyoruz. 
Oysa işler bu kadar da iktidarın istediği 
gibi gitmiyor. Her geçen gün iktidara 
karşı her ne olursa olsun direnmeyi tercih 
edenlerin sayısı artıyor. Direnişlerin etkisi 
büyüyor. 

Nelere tanık olduğumuzu birlikte 
hatırlayalım. Çekmeköy’den İkizdere’ye 
talana, ranta karşı gözaltılara rağmen 
süren bir ekoloji mücadelesine; haklarını 
vermeyen patronlara, güvencesizliğe 
karşı 2022 yılı başından bu yana direnen 
ve çoğunda kazanım elde eden işçilere; 
İstanbul Sözleşmesi’nden her ne olursa 

olsun vazgeçmeyen ve tüm yasaklara, 
engellere rağmen barikatlara dayanan 
kadınlara; AKP’nin nesli olmayı kabul 
etmeyen gençlere; mahallesine, semtine 
sahip çıkmak için hukuktan sokağa 
bütün bir mücadeleyi seferber eden 
dayanışma ağlarına… tanıklık ediyoruz. 
Uzuyor bu liste. Dünyanın bir başka 
noktasında halkın isyanlarına bakınca 
tanık olduklarımızın listesi daha da 
uzayıp gidiyor. İşte tam da bu anda ne 
yarını bekleyecek ne de düne üzülecek 
zamanımızın olmadığının sarsıntısını 
hissetmemiz gerekiyor. Bu sarsıntı bize 
gücümüzü, birlikteliğimizi hatırlatarak 
aşılmaz sandığımız iktidarlarının o 
“heybetli” etkisiyle dört bir yana yayılan 
korku iklimini dağıtma olanağını önümüze 
serebilir. 

Sözü dolandırmadan eğrisiyle 
doğrusuyla söylemek gerekir. Neoliberal 
politikaların saldırganlığı altında her 
geçen gün daha da ezildiğimiz ve sistemin 
her alanda neoliberalizmin krizleriyle 
boğuşmak zorunda kaldığı tarihsel bir 
dönemeçteyiz. Tarihsel bir dönemeçteyiz 
çünkü ne istediğimiz, nasıl bir yaşam 
sürmeyi düşlediğimiz konusunda hiç 
olmadığımız kadar netiz. Çünkü elimizde 
olan ne varsa bize dair, hepsi bu sistem 
tarafından elimizden alındı. Şimdi, 
bulunduğumuz her alanda karşılaştığımız 
tüm sorunlara, hak gasplarına, eşitsizliğe 
karşı biriken itirazları güçlü eylemler 
etrafında yan yana getirme zamanı. 
Günü değiştirebilir olduğumuzu talana, 
ayrımcılığa, kadın düşmanlığına, 
yoksulluğa karşı direnişi büyüterek fark 
edeceğiz. Ne yalnız ne de çaresiz değiliz!

TALANA, AYRIMCILIĞA, KADIN DÜŞMANLIĞINA, 
YOKSULLUĞA KARŞI DİRENİŞİ BÜYÜTELİM!

halkevisarigazi sarigazi_halkeviSOSYAL MEDYADA TAKIPTE KALIN


