
“Direnişten devrime bir yol açacağız” diyerek Sarıgazi Halkevi olarak 
düzenlediğimiz dayanışma kahvaltımızda üye ve dostlarımızla bir araya 
geldik.

Kahvaltımıza katılan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, 
yoksulluğa ve faşizme karşı direnişi örgütleme vurgusu yaptı.

Kahvaltı etkinliğimizde Sarıgazi Halkevi’nin şube faaliyetlerinin, 
Ümraniye Kent Savunması’nın çalışmalarının aktarımları yapıldı. 

Etkinliğimiz Halkevi Müzik Topluluğu’nun müzik dinletisi ve halaylarla 
sona erdi.

Dikiş tutmayan ekonomi ile artan zamlar karşısında 
ücretlerin eridiği asgari ücrete yılda iki defa zam 
yapılsa bile emekçilerin geçinemediği ve milyonlarca 
insanın asgari ücrete dahi ulaşamadığı, asgari ücret ile 
diğer ücretler arasında ki makasın kapandığı kısacası 
milyonlarca insanın asgari bir yaşama mahkum 
edildiği bir yaşam biçimini kabul etmiyoruz. İnsanca 
yaşayacağımız bir düzeni birlikte kuracağız.

Geçtiğimiz günlerde AKP-MHP iktidarı yasaklar torbasına basını, 
sosyal medyayı da doldurup sansür yasasını meclisten geçirdi. Hem 
yasal değişiklikleri hem de politik ve sosyal boyutlarını Sancaktepe 
Yerel Demokrasi Derneği’nde yapılan söyleşide, Tuner Tekin 
kolaylaştırıcılığında sendika.org editörlerinden Ali Ergin Demirhan ve 
Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Av. Ezgi Önalan’la konuştuk.
İfade ve haber alma özgürlüklerine set çekerek iktidarlarını 
sürdürebileceğini sanan AKP-MHP faşist iktidarına karşı sözümüzü 
söylemeye, gerçekleri halkla buluşturmaya devam edeceğiz. Sansür 
yasası sizi kurtaracak sanmayın!      

Sağlıklı ve güvenli bir konutta 
yaşama (barınma) temel bir 
insan hakkıdır. Köy boşaltmalar, 
satılan fabrikalar, işlenemeyen 
toprak ve yapılamayan 
hayvancılık gibi, kısaca neoliberal-
faşist uygulamalarla nüfusun 
%93,2’si proleterleştirilip kentlere 
yığılmış durumda. Bütün temel 
hakları piyasalaştıran ve AKP 
eliyle uygulanan neoliberal 
politikalar konutu da bir yatırım 
aracına dönüştürmüş ve bu 
durum kentlere yığılan yoksullar, 
emekçiler için insan onuruna 
yaraşır barınma olanaklarını 
neredeyse yok etmiştir. Bir ev 
almak olanaksız hale gelmiş daha 
da ötesi kiralamanın koşulları 
da ortadan kalkmıştır. Önce 
yoksullar, emekçiler, dar ve orta 
gelirlilerin kent çeperlerinde de 
barınma olanakları kalmamıştır. 
Barınma krizi nedeniyle üniversite 
gençliği eğitimin dışına itilmiştir.
Ev sahipleri ve kiracılar hem 
yargı önünde hem de gündelik 

hayatta karşı karşıya gelmekte, 
kira artış dönemi olsun olmasın 
kiracılara zamlı ödeme yapması 
dayatılmaktadır. Kiracılar 
açısından şu an ikamet ettiği 
konut ve bölgede yarın yaşayıp 
yaşayamayacağı belirsiz hale 
gelmiş, iş, okul, komşuluk, sosyal 
yaşam alt üst olmuştur. Ev 
sahibinin sözlü fiziki tacizleri, bir 
gün suyunu kapatma, bir gün 
televizyon antenine zarar verme 
günlük rutinlere dönüşmüştür. 
Bu yaşananların zorunluluk, 
beceriksizlik ya da kader değil 
AKP-MHP iktidarının bilinçli 
politikaları olduğunu biliyor 
ve Halkevleri olarak barınma 
hakkımıza sahip çıkıyoruz. 
Tüm halkın yaşamını derinden 
etkileyen ve tüm yıkıcılığıyla 
büyüyerek devam eden bu 
hukuksuzluklara, hak gasplarına 
karşı halkımıza; “devrim yolunda, 
sokaklarda, meydanlarda, 
direnişte birleşelim” çağrımızı 
tekrarlıyoruz.

Araştırma yöntemi olarak 30.10.2022 ile 29.11.2022 tarihleri 
arasında www.sahibinden.com internet sitesinde yer
alan kiralık ilanlar temel alınmıştır. İlanlar içerisinden kiralık oda, 
paylaşımlı daire ya da tekrarlayan ilanlar
araştırmaya alınmamıştır. Araştırma, geriye kalan 604 adet ilan 
üzerinden temellendirilmiştir. 30.10.2022 ile
29.11.2022 döneminde 604 adet ilan ortalama kirasının 8.863 TL 
olarak gerçekleştiği hesaplanmıştır.
 
604 ilan içerisinde 5.000 TL altı kiralık konut sayısının yalnızca 43 
adet ve genel ilan toplamının %7’si oranında olması
işçi emekçi havzası olarak değerlendirilen Sancaktepe ilçesinde 
asgari ücretle, kiracı olarak barınma olanaklarının
kalmadığı anlaşılmaktadır. %67,5 oranında bulunan 5.000 TL ve 
9.950 TL aralığında 408 adet ilan bulunduğu
gözetildiğinde, Sancaktepe ilçesinde kiracı olarak barınabilmek 
için asgari 15.000 TL ile 20.000 TL aralığında bir aylık
gelire sahip olunması gerektiği anlaşılmaktadır. Bir önceki aya 
kıyasla kiralık konut sayılarında kayda değer bir azalma
olmayışı yüksek kiralar nedeniyle arz-talep dengesinin 
oluşmadığını göstermektedir.

 SARIGAZI HALKEVI 

ÜRETEN BiZiZYÖNETEN DEBİZ OLACAĞIZ
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bülten.

BARINMA TEMEL BIR INSAN HAKKIDIR!

SANCAKTEPE KASIM AYI KIRALIK 
KONUT RAPORU YAYINLANDI!

SANSÜR YASASI SIZI KURTARACAK SANMAYIN!

SARIGAZI HALKEVI DAYANIŞMA KAHVALTISINDA  
DOSTLARIMIZLA BIRARAYA GELDIK!

asgari degil
insanca yasam
istiyoruz!



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü'nde ağır polis şiddetine, yasaklamalara, engellemelere 
rağmen direnen, sokakları mora boyayan kadınlara...

Direnç Doğuran Kadına
Tırnaklarını etine geçir bağırma
Isır kanat dudaklarını parçala
Bırakma yaşamayı bırakma umudu
Daha çok yok sabaha

Yorulur gövdene inen sancılar
Acılar bakır
Beklemeyi bil
Başkaldırır gövden başkaldırır
Susar

Önce öleceğim sanacaksın
Direnmen bitsin diye uğraşacak sancın
Gitgide sıklaşacak kamçılar
Sessiz ağlayacaksın

Unutacaksın başın nerde 
               nerde ayakların
Bin kollu bir boşluk beyninde
Dünyadan uzaksın

Kim duyar sesini haykırsan
Gücünü tüketme
Dayan bir sınav bu
G ü l ü m s e

2022 yılının son günlerindeyiz. 2022 
yılı AKP-MHP iktidarının saldırıları, 
göçmen düşmanlığı, yükseltilen nefret 
ve savaş politikaları, iş cinayetleri, 
bombalar, savaş, yasaklar, direnişler, 
eylemler ile geçti. Türkiye halklarına 
yoksulluk, baskı, kan ve zulümden 
başka bir şey vadedemeyen, toplumsal 
kesimlerin taleplerine cevap veremeyen 
egemenlerin şiddete ve sansüre 
başvurmaktan başka çaresi kalmadı.

Koca bir yılı geride bırakıyor ve 
yeni bir yıla yaklaşıyoruz. Heyecanla 
beklenen, taze umutların yüklendiği 
yeni yıl şimdilerde o kadar umut 
ve heyecanı barındırmıyor içinde. 
Umudun yaratılması, taze heyecanların 
gösterilmesi gerekiyor. İşçilerden 
kadınlara, üniversitelilerden 
LGBTİ+’lara, göçmenlerden Kürtlere 
kadar yoksulluğun, savaşın, gözyaşının 
dayatıldığı bu önemli dönemeç, 
yaşamak için mücadele etmeyi esas 
kılıyor.

Bartın’da yaşanan maden katliamından 
İstiklal’in ortasında patlatılan bombaya 
kadar savaş adım adım hızlanıyor. 

Bunların uygulayıcısı, planlayıcısı 
olan AKP-MHP iktidarına karşılık, 
yükselen savaşın içerisinde yoksulluğun, 
gözyaşının, katliamların sona erişini 
tarihi belirsiz bir zamana, seçimlere 
erteleyenlerde var. Tablo hiç olmadığı 
kadar açık: Sunulanların hiçbirisi halkın, 
geçinemeyen milyonların, kadınların 
taleplerine cevap vermiyor. Peki 
nerede arayacağız cevabı? Gözümüzü 
çevirelim, 25 Kasım’da Taksim’in 
her sokağına binlerce polisi yığan 
devlete sokakları dar eden kadınların 
polis çemberi içindeki gülüşlerine, 
kalkanları yumruklayan ellerine, 
barikat deviren örgütlülüklerine, Kürt 
illerinde onca katliama, öldürülme 
tehdidine rağmen barış talebinden 
vazgeçmeyip bulundukları her yerde 
savaşa karşı direnişi büyütenlere, 
Ortadoğu’daki savaş politikalarına 
karşı yoksul mahallelerden bir ses 
çıkarmaya çalışanlara, direnen işçilere, 
kampüslerden taşmaya hazırlanan 
üniversitelilere bakalım. Bakalım çünkü 
direnişle haklarımızı kazanabiliriz. 
Asgari ücret ve bütçe görüşmelerinin 
yapıldığı şu günlerde savaşa değil; 

eğitime, sağlığa bütçe mücadelesini 
yükseltmek, çocuklarımız için 
yaşanabilir bir ülke istemek, insanca 
yaşam koşullarını sağlayabilecek 
ücret mücadelesi sürdürmek, fahiş 
rakamlara ulaşan kiralara karşı barınma 
hakkımızı savunmak tam da gözümüzü 
çevirdiğimiz yerde kim varsa onlarla 
yan yana gelmemizi sağlayacak ve bizi 
birleştirecek. 

Gözümüzün önüne sis bulutları bütün 
ağırlığıyla çökmüş, etraf sisli gözüküyor 
ancak şunu unutmayalım, bu karamsar 
tablonun karşısında “Bu ülkenin umudu 
ancak direniştedir” diyenlerde var.

Hayal edelim. 2023 yılına bir de böyle, 
direnişin penceresinden, direnişin 
içinden bakalım. Bizden çalınanları 
geri alacağımız, savaşın değil barışın, 
ölümün değil yaşamın memleketini 
kuracağımız, direnişten devrime bir 
yol açacağımız bir yeni yıl düşleyelim. 
Kendimize ve egemenlere bir kez daha 
hatırlatalım: Devrim yine olacak! 

FAŞIZME ÖLÜM, HALKLARA MUTLU YILLAR!
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