


Bu ülke topraklar›ndaki en köklü ve en genç
örgütlerden biridir Halkevleri.
78 y›l önce bir e¤itim, ayd›nlanma, sanat

ve kültür örgütü olarak kurulan Halkevleri
ülkenin dört bir yan›na yüzlerce kütüphane, tiyatro
salonu götürmüfl, bu topraklara sa¤lam bir kök salm›flt›.
‹lk kuruldu¤unda, dil, tarih ve edebiyattan güzel
sanatlara, spordan müze koluna kadar dokuz dalda
faaliyet yürüten Halkevleri, kapat›ld›¤› 1951 y›l›na
kadar 478 flube ve 4322 halkodas› ile 10 milyon 73
bin 153 kiflinin okuma yazma ö¤rendi¤i adres olmufltur.
1951’de dünya emperyalist sistemi yeniden flekillenip,
Türkiye’nin ABD egemenli¤indeki kapitalist kamptaki
yeri belirlenirken Türkiye’de gericilik t›rmand›r›lmaya
bafllanm›flt›r. Halkevleri kapat›lm›fl, malvarl›klar› talan
edilmifl, kitaplar› yak›lm›fl, tiyatro salonlar› y›k›lm›fl,
ancak egemen s›n›flar Halkevleri’nin att›¤› tohumu bu
topraklardan temizleyememifllerdir. Halkevleri’nden
yetiflen yüzlerce ayd›n ve sanatç› ülkenin düflünsel ve
sanatsal dünyas›na damgas›n› vurmufllard›r.
Demokrat Parti iktidar›yla Halkevleri’nin birinci dönemi

kapan›rken, Halkevleri’nden yetiflen “bafl› dik aln› ak”
ayd›nlar ve emekçi halk›n Halkevleri özlemi, 1963’te
ikinci dirilifl dönemini bafllatt›. Bu dönemde, devlet
deste¤inin olmad›¤› koflullarda, emperyalizme, gericili¤e
ve faflizme karfl› yükselen halk mücadeleleri Halkevleri
örgütünü aya¤a kald›ran ana dinamik oldu. Kent
merkezlerinden mahallelere tafl›nan Halkevi flubeleri,
toplumun derinliklerine kök salan örgütün halk›n
özgücünden beslenmesini sa¤lad›. 1960 ve 70’lere
damgas›n› vuran ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve özgürlük
mücadelesinde Halkevleri, emekçi halk›n önemli bir
gücü olarak yer ald›. 2. Dirilifl dönemindeki bu geliflmeler
sayesindedir ki, ne 1971 darbesinde yaflanan tutuklamalar
ve kapatma kararlar› ne de 12 Eylül faflizmi Halkevleri’ni
bitiremedi.
1980 darbesinden 7 y›l sonra, Halkevciler yeniden

yola koyuldular. Koflullar daha çetin, imkânlar daha

k›s›tl› ancak mücadele içerisinde edinilen birikimler
çok daha fazlayd›. 2 Dirilifl döneminde pekiflen bir
halk örgütü olma özelli¤i, her türlü¤ü olanaks›zl›¤›,
zorlu¤u, bask›y› yenmek için kazan›lm›fl önemli bir
anahtar oldu. 3. Dirilifl döneminde h›zla yeniden infla
edilirken temelini yoksul mahallelere atan Halkevleri,
1980 karanl›¤›n› da¤›tan emek ve demokrasi hareketi
içerisinde özgün bir yeri temsil etmeye, “Halk›n Muhalefet
Evleri” olarak an›lmaya baflland›. 90’larda Halkevleri
bir taraftan ülkede yükselen iç savafl ortam›nda ve
Susurluk örne¤inde oldu¤u gibi kontrgerilla gerçe¤inin
ortaya serilmesi sürecinde demokrasi cephesinin önemli
bir bilefleni oldu. Di¤er taraftan da yaflanan neoliberal
dönüflüme karfl› ilk refleksi vererek “Paras›z E¤itim,
Paras›z Sa¤l›k” kampanyalar›yla, yoksul emekçilerin
hak mücadelelerini ve dayan›flma iliflkilerini gelifltirmeye
çal›flt›. ‹flte bu süreç, özellikle 1996 sonras› at›lan
ad›mlar bu köklü örgütü Türkiye’nin en genç örgütlerinden
biri haline getirdi.
Son y›llarda, e¤itimden sa¤l›¤a, suyumuzdan ekme¤imize

kadar her fleyimizi piyasan›n hizmetine sunan, evimizde,
iflimizde, yaflam›m›z›n her alan›nda karfl› karfl›ya
kald›¤›m›z neoliberal sald›r›lara karfl› Halkevleri yeni
toplumsal mücadele dinamiklerinin ana kuca¤› olmaktad›r.
Özellikle büyük kentlerdeki bar›nma hakk› mücadeleleri,
sa¤l›k ve e¤itim hakk› için yükseltilen sesler, engellilerin
talepleri, su, enerji ve ulafl›m alan›nda yaflanan
ticarileflmeye karfl› yükselen tepkiler Halkevleri çat›s›
alt›nda buluflmaya bafllamaktad›r. Bunun yan›nda
Halkevleri iflçilerin güvencesiz çal›flt›rmaya, köylülerin
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neoliberal tar›m politikalar›na ve suyuna, tdpra¤›na
göz koyan flirketlere karfl› mücadelelerini bir araya
getirmeye çal›flmaktad›r. Türkiye’de yeni yeni yükselen
yerel hak mücadeleleri, Halkevleri arac›l›¤›yla Türkiye
ölçe¤inde yükseltilen Halk›n Haklar› mücadelesinde
bütünleflmektedir. Yaflamlar› egemenlerin ç›karlar›
taraf›ndan tehdit edilen herkes için Halkevi çat›s› adres
olmaya bafllamaktad›r.
Halkevleri, ço¤unlu¤u hak gasplar›n› en çok yaflayan

yoksul mahallelerde olmak üzere 63 flubesiyle, kat›l›ma
aç›k demokratik iç iflleyifliyle, yerellerde yayg›nlaflmaya
aç›k örgütlenme yap›s›yla, alternatif bir yaflam, e¤itim
ve kültür kurabilmesine olanak veren çal›flma tarz›yla
toplumsal muhalefetin büyüyen kurumlar›ndan biri
olmaktad›r.
Yeni toplumsal dinamikleri kucaklamas›yla genç bir

örgüt olan Halkevleri’ni köklü bir örgüt yapan ise
sadece yafl› de¤il, daha da önemlisi tarihsel olarak
sahip ç›kt›¤› temel ilkeleridir. Emperyalizme karfl›
ba¤›ms›zl›k, ›rkç›l›¤a, flovenizme karfl› kardefllik, gericili¤e
karfl› ayd›nlanma, faflizme karfl› demokrasi, sömürüye
karfl› eflitlik mücadelesi Halkevleri’nin tarihinin ve
bugünün ayr›lmaz görevlerindendir. Bu tarihsel misyonlar›
bugün hakk›yla yerine getirmek çok önemlidir zira 78
y›ld›r tafl›nan bu bayrak daha önce nice onurlu isimlerce
ayakta tutulmufltur.

Geçti¤imiz sene yitirdi¤imiz onursal Genel Baflkan›m›z
Ahmet Y›ld›z’›n 12 Eylül faflizminin açt›¤› mahkemelerdeki
onurlu duruflu ve Halkevleri’nin yapt›¤› tüm eylemleri
sahiplenip bunlar›n suç olmad›¤›n› vurgulayan çizgisi
bugün att›¤›m›z her ad›mda bizlere yol göstermektedir.
Dünya Bar›fl Günü’nde yapt›¤› konuflma nedeniyle hapse
at›lan Onursal Genel Baflkan›m›z Abdullah Ayd›n,
kontrgerilla çetelerine karfl› ç›kt›¤› için hapse at›l›p
ö¤retmenli¤i elinden al›nan flimdiki Genel Baflkan›m›z
‹lknur Birol, ›rkç›-floven eylem ve söylemlerin yükseltildi¤i
bugünlerde sorumluluklar›m›z› hat›rlatmaktad›r. Bafl›
dik aln› ak özgür insanlar›n ülkesini kurma mücadelesinde
yitirdiklerimiz bugün yolumuzu ayd›nlatmaya devam
etmektedir.
Gecekondu direnifllerinde ateflimizi yakarken, zamlara

karfl› paras›z ulafl›m hakk›n› kullanarak belediyelerin
kap›lar›na dayan›rken, okullarda soyguna dur derken,
çevremizin ve kentlerin rant için talan edilmesine isyan
bayra¤› açarken, suyumuzu, sa¤l›¤›m›z› paral›laflt›ran
üzerine yürürken, tacizcilerin, tecavüzcülerin ve
yandafllar›n›n korkulu rüyas› olurken, kad›nlar›n
özgürleflmesi için mahallemize krefl isterken, ‹flçi Filmleri
Festivali ile Anadolu’yu kar›fl kar›fl dolafl›rken, iktidar›n
emekçi halka yöneltti¤i sald›r›lara karfl› direnirken bu

tarih bize güç vermektedir.

Halkevleri Türkiye’nin en köklü örgütlerinden biridir. Emperyalizme,
gericili¤e, ›rkç›l›¤a, flovenizme, sömürüye karfl› mücadelede 78 y›ll›k bir

birikimi ifade etmektedir. Halkevleri’ni “genç” k›lan ise neoliberal
sald›r›lara karfl› yeni toplumsal dinamikleri kucaklayabilmesidir.
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E¤itim, sa¤l›k, beslenme, ulafl›m enerji, bar›nma gibi
olmazsa olmaz yaflamsal ihtiyaçlar›m›z var. Bunlar›n
hepsi her insan›n en temel yaflamsal hakk›. Bu
gereksinmeler bizim için yaflaman›n bir kofluluyken
sermaye bu alanlardan büyük karlar elde ediyor. Bizim
hak dedi¤imiz ne varsa onlar için para kazan›lacak
birer alan. O yüzden e¤itim art›k neredeyse tamamen
paral›. Sa¤l›k alan›nda piyasalaflt›rma devam ediyor.
Elektri¤e, suya, ulafl›ma sürekli zam geliyor. Birço¤umuzun
evi bafl›na y›k›l›yor. Bu y›k›m öylesine büyük ve kapsaml›
ki milyonlarca insan bu politikalar nedeniyle güvencesiz,
haklar›ndan mahrum b›rak›lm›fl flekilde yaflamaya
çal›fl›yor. Bizim olan topraklara, suya, kentlere önce
el koyup sonra bize parayla sat›yorlar.
Halkevleri bütün bu temel gereksinimlerin bir hak

olarak, kamusal ve nitelikli flekilde sa¤lanmas› gerekti¤ini
savunuyor, bu yönde çal›flmalar yürütüyor. Her gün
parça parça elimizden al›nmaya çal›fl›lan haklara sahip
ç›karken bu haklar›n tam anlam›yla kazan›lmas› için
mücadele ediyor.
Halk›n E¤itim Hakk› Var
 Halkevleri bütün e¤itim sürecinin bilimsel, nitelikli,

anadilde ve paras›z olmas›n› savunuyor. Okullar›m›zda
e¤itimin maddi yükü velilere y›k›l›rken birçok okulda
kay›tlar›n paras›z yapt›r›lmas›n› sa¤lad›k. Kurulan veli,
ö¤renci, ö¤retmen meclisleriyle e¤itimin sorunlar›n›
tart›flt›k, çözüm için ad›mlar att›k. Halkevleri art›k

birçok mahallede, ilçede kurulan e¤itim hakk› meclisleriyle
e¤itim hakk› mücadelesini büyütecek. Ayn› zamanda
Halkevleri’nin ça¤r›s›yla bir araya gelen emekli ö¤retmenler,
“ö¤retmenlikten emekli olunmaz” diyerek e¤itime dair
çeflitli çal›flmalar gerçeklefltirmeye bafllad›lar.
Bunlar›n yan›nda Halkevi fiubeleri’nde çocuklar›m›z›n

ve gençlerimizin derslerine destek çal›flmalar› yap›l›yor.
Özellikle ‹stanbul Bahçelievler ve Bolu Halkevi taraf›ndan
yüzlerce ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Halk
Okulu çal›flmas› Halkevleri’nin bu konudaki örnek
çal›flmalar›ndand›r. Bunun yan›nda birçok Halkevi’nde
okuma yazma kurslar› düzenleniyor.
Yaz aylar›nda ise üniversite ö¤rencilerinin “Okumufl

insan halk›n yan›ndad›r” kampanyas›yla Halkevleri’ne
gelen ö¤renciler resimden tiyatroya, müzi¤e kadar
birçok alanda verdikleri derslerle çocuklar›m›z›n e¤itimine
destek oluyorlar. Çocuklar yaz okulunda ö¤rendiklerini
düzenlenen flenliklerde sergiliyorlar.
Halk›n Sa¤l›k Hakk› Var
Halkevleri sa¤l›¤›n piyasalaflt›r›lmas›na karfl› herkesin

sa¤l›k hizmetlerinden eflit, paras›z ve nitelikli flekilde
yararlanmas› için mücadele ediyor. AKP iktidar›n›n
sa¤l›¤› piyasalaflt›rma program›n›n tüm ad›mlar›na ve
sa¤l›kta y›k›m yasas› olan Genel Sa¤l›k Sigortas› yasas›
uygulamalar›na karfl› mücadele ederken halk›n sa¤l›k
hakk›n› savunuyor. 2007 y›l›nda gerçeklefltirilen Halk›n
Haklar› Forumu’nda önerilen Herkese Sa¤l›k Güvenli
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Gelecek Platformu’nun kurulmas›nda yo¤un çaba
harcayan Halkevleri sa¤l›k hakk› mücadelesini tüm
bileflenleriyle birlikte sürdürürken; koruyucu sa¤l›k
hizmetlerinin ortadan kald›r›lmas›na karfl› mahallelerde
sa¤l›k oca¤› talep eden çal›flmalar yürütüyor. Bu
çal›flmalar sonucu ‹stanbul Okmeydan› Mahallesi’nde
Halkevinin öncülük yapt›¤› mücadeleyle sa¤l›k oca¤›
açt›r›ld›. Sa¤l›k emekçileriyle birlikte kurulan Sa¤l›k
Hakk› Meclisi sa¤l›k hakk› bilincini ve sa¤l›k hakk›
mücadelesini yayg›nlaflt›rmak için çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Halkevi flubeleri yapt›¤› etkinliklerle bu mücadelenin
zemini haline geliyor. ‹lk yard›m seminerleri, kad›n
sa¤l›¤›, halk sa¤l›¤› konulu seminerler hemen her
Halkevi flubesinin düzenli etkinlikleri aras›ndad›r. ‹stanbul
Bahçelievler’de al›flverifl merkezi inflaat› s›ras›nda zarar
gören ve boflalt›lan 75. Y›l Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin geri kazan›lmas› için Halkevleri ve Sa¤l›k
Hakk› Meclisi’nin de bilefleni oldu¤u platformla sürdürülen
mücadele devam ediyor.
Halk›n Bar›nma Hakk› Var
Halk›n bar›nma hakk›n›n kentsel dönüflüm projesi ad›

alt›nda sermaye taraf›ndan gasp edilmesine, kentin
sermaye taraf›ndan ya¤malanmas›na karfl› bizler insanca
yaflanabilir konut ve kent mekan› için mücadele
yürütüyoruz. Ankara’da Dikmen Vadisi’nde birleflip

bar›nma hakk›na sahip ç›kan halk›n mücadelesi zaferle
sonuçland›. Dikmen’de y›llarca yan yana yaflay›p birbirini
tan›mayan Türk, Kürt, Alevi, Sünni yurttafllar omuz
omuza verilen mücadelenin kardeflli¤i beraberinde
getirdi¤ini gösterdiler.
Ankara Mamak’ta 14 bin gecekonduyu ilgilendiren

kentsel dönüflüm projesini halk›n mücadelesi durdurdu.
Mahkeme “projede kamu yarar› yoktur” hükmü vererek
durdurma karar› verdi.
‹zmit Ar›zl›’da ‘99 depremin’in ard›ndan Irak hükümeti

taraf›ndan yapt›r›lan ve depremzedelere verilen konutlara
bürokratlar›n yerlefltirilmesine karfl› verilen mücadelede
Halkevciler depremzedelerin yan›nda yer ald›, mücadele
hala sürüyor.
Bar›nma hakk› mücadelesi ve elde edilen kazan›mlar

ayn› sorunla karfl›laflan de¤iflik illerdeki bar›nma hakk›
ma¤durlar›na örnek olmaya devam ediyor. Gebze’de
geçti¤imiz günlerde gerçeklefltirilmek istenen y›k›mlar
halk›n mücadelesiyle engellendi.
‹stanbul’da Halkevleri’nin de emek verdi¤i 3. Köprü

Yerine Yaflam Platformu yapt›¤› çal›flmalarla ‹stanbullular›n
bar›nma hakk›na ve do¤aya sahip ç›kmas›n› sa¤lad›.
3. Köprüye karfl› yap›lan eylemlere, Ataköy’de kamusal
arazilerin ya¤malanmas›na karfl› mücadele edenler,
‹kitelli’deki sel ma¤durlar› da kat›larak insanca
yaflanabilecek bir kent talebinde birlefltiler
Halk›n Ulafl›m Hakk› Var
Ulafl›m hakk›m›z her geçen gün ticarethane gibi

çal›flan belediyeler taraf›ndan gasp ediliyor. Özellikle
Büyükflehir Belediyeleri son y›llarda ulafl›ma fahifl zamlar

yapt›lar, yapmaya devam ediyorlar. Halkevleri olarak
ulafl›m zamlar›na karfl› zamlar›n geri ald›r›lmas› talebiyle
birçok eylem düzenlerken ayn› zamanda bir hak olarak
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sabah 6-9 ve akflam 17-20 saatleri aras›nda ulafl›m›n
paras›z olmas› gerekti¤ini savunuyoruz. Bununla birlikte
yap›lan zamlar sonras› ücretsiz ulafl›m hakk›n› kullanarak
toplu tafl›ma araçlar›n› paras›z kullanma eylemlerini
binlerce kifliyle birlikte yap›yoruz. ‹stanbul’daki ulafl›m
zamlar›na karfl› açt›¤›m›z davada mahkemenin verdi¤i
yürütmeyi durdurma karar›n› bu alandaki önemli bir
kazan›m olarak görüyor, ancak bu kararlar› ald›rtmak
kadar uygulatman›n da mücadelenin konusu oldu¤unu
biliyoruz.
Ülkemizin derelerini, göllerini bile sat›l›¤a ç›kartan

AKP iktidar›na, suyu al›n›r sat›l›r mala çeviren sermayeye
karfl› Halkevleri halk›n su hakk›na sahip ç›k›yor. Suyun
ticarilefltirilmesine karfl› mücadelede suya yap›lan zamlara
karfl› mücadele ediyor; her haneye 18 metreküp suyun
paras›z sa¤lanmas› gerekti¤ini savunuyoruz. 2008 y›l›nda
Kocaeli’nde kurulan Su Meclisi verdi¤i mücadele sonucunda

su zamm›n› geri çektirdi. 2009 yaz aylar›nda ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi suya zam yapmay› görüflürken
Halkevciler belediye önünde nöbetteydi. %15 olarak
önerilen zam %8’e düflürüldü.
Halkevleri temiz suya eriflim hakk›n› savunuyor.

‹stanbul Sar›yer Maden Mahallesi halk›yla birlikte
mahalleye su getirilmesine dönük mücadele sürerken,
Ankara’da günlerce susuz kalan Mamak halk› belediye
taraf›ndan gönderilen su tankerlerine el koyarak su
da¤›t›m›n› kendisi yapt›. Mamak Meydan› eylemlerle
su hakk› meydan›na dönüfltürüldü. ‹stanbul’da mahallelerde
kontörlü su sayaçlar›na karfl› yap›lan bilgilendirme
çal›flmalar› sonucu kontörlü su sayaçlar›n›n tak›lmas›
engellendi, halk tepkisi sonucu Belediye uygulamay›
durdurmak zorunda kald›.
Halkevleri Karadeniz’de su kaynaklar›n›, do¤al çevreyi

ve halk› hiçe sayarak sermayenin kullan›m›na sunan

HES projelerine karfl› mücadelede yer al›yor. Tüm
dünyada suyun metalaflt›r›lmas› sürecini yöneten ve
2009’da Türkiye’de toplanan Dünya Su Forumu’na karfl›
Halkevciler Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformuyla
birlikte tüm dünya halklar›n›n su hakk›n› savunmak
için sokaklardayd›.
Elektrik, do¤algaz hakk›
Hükümet her y›l do¤algaza elektri¤e zam yap›yor.

Oysa temel kamusal hizmetlerden olan ›s›nma ve
ayd›nlanma yaflamsal ihtiyaç oran›nda halka paras›z
sa¤lanmal›d›r. Ayda 140 metreküp do¤algaz, 230
kilovat/saat elektrik paras›z olmal›d›r. Yap›lan zamlara
karfl› bu taleplerle bulundu¤umuz her yerde eylemler
düzenliyoruz. Geçti¤imiz y›l Halkevleri’nin bulundu¤u
bütün yerlerde elektrik ve do¤algaz zamlar› protesto
edildi.
Tar›m ve beslenme hakk›
Ülkemizde tar›m tasfiye edilirken ayn› zamanda

milyonlarca insan yeterli flekilde sa¤l›kl› beslenemiyor.
Halkevleri olarak Karadeniz’de f›nd›k ve çay üreticilerinin
eylemlerinde üreticilerin haklar›na sahip ç›k›yoruz.
Giresun’da Rize’de, Artvin’de örgütlenen mücadeleler
sürüyor. Geçti¤imiz y›l Halkevleri taraf›ndan Manisa
Akhisar’da düzenlenen tar›m forumunda buluflan Egeli
çiftçiler, ziraatç›lar ve akademisyenler ile birlikte tar›m›n
sorunlar›n› tart›flt›lar.

Dilenmiyoruz, direniyoruz
Halkevleri bünyesinde kurulan Engelli Haklar›

Atölye’sinde engelliler haklar›na sahip ç›k›yor. Tasfiye
edilmek istenen Reflitpafla Körler Okulu, engellilerin
mücadelesiyle kazan›ld›. Engelliler haftas›nda Baflbakanl›k
Konutu önünde gerçeklefltirilen eylemle engelliler
taleplerini içeren ferman› okudular. Kartal’da yüzlerce
engelinin kat›l›m›yla flenlik yap›ld›.
Engelli Haklar› Atölyesi’nin çal›flmalar› bütün engellileri

mücadeleye ça¤›rarak büyüyerek devam ediyor.

6



Kad›nlar halk›n en yoksul, güvencesiz kesimini
oluflturuyorlar. Krizin yaratt›¤› y›k›m en çok kad›nlar›
etkiliyor. Cinsiyetçilik, geleneksel roller, erkek egemenli¤i
ise kad›nlar›n toplum içindeki ikinci cins olma
durumunu derinlefltiriyor. Yeni liberal politikalar,
kad›nlar› erkek egemenli¤inin ve piyasan›n k›skac›na
al›yor.
Halkevleri’nde bir araya gelen kad›nlar, emekleri

ve bedenleri üzerindeki sömürüye dur demek için;
krefl, çal›flma hakk›, paras›z ve nitelikli sa¤l›k ve
e¤itim, güvenceli ifl, fliddetten uzak bir yaflam
taleplerini daha gür sesle dile getiriyorlar. ‹nsanca
bir yaflam talebiyle eylemler örgütlerken ayn› zamanda
da Halkevleri’nde kad›n dayan›flmas›n›n örneklerini
sergiliyorlar.
Halkevleri’nde “yoksullu¤un ve ezilmiflli¤in karfl›s›nda

yaln›z de¤ilsin” denilerek ç›k›lan yolda at›lan ad›mlar,
kad›n çal›flmalar›n›n ülke çap›nda yayg›nlaflmas›, her
flubemizde kad›n faaliyetlerinin yap›l›yor olmas› ve
Halkevci kad›nlar›n özgün eylem ve etkinliklerle bir
araya gelmeleri ile daha da büyüyor.
Halkevci kad›nlar, krizin yaratt›¤› toplumsal y›k›m›n

alt›nda kalmamak, emekleri ve bedenleri üzerindeki
bask› ve sömürüyü ortadan kald›rmak için 4 acil
flart; krefl, s›¤›nma evi, güvenceli ifl ve sa¤l›k hakk›
için ellerini birlefltiriyor.

Kad›nlar Halkevleri’nde
eflit ve özgür yurttafll›k
talepleri için ellerini
birlefltiriyor

Eskiflehir’de ekmek zamm›na karfl› kurulan Emek ve
Ekmek Meclisi yürüttü¤ü mücadeleyle ekmek zamm›n›
geri ald›rd›. Yine Samsun’da 50 kurufl olan ekme¤in 75
kurufla ç›kart›lmas›n›n ard›ndan Halkevleri taraf›ndan
gerçeklefltirilen mücadeleyle zam geri ald›r›ld›.
Ve bulufltu¤umuz meydanlar
Geçti¤imiz 2 y›lda Halkevleri olarak çeflitli alanlarda

yükseltti¤imiz hak mücadelelerini meydanlarda buluflturduk.
2 Kas›m 2008’de Ankara’da gerçeklefltirdi¤imiz “Aklam›yoruz
Hakl›yoruz” mitinginde ve 25 Ekim 2009’da yine Ankara’da
“Haklar›m›z için Birlefliyoruz” buluflmam›zda, binlerce
insan AKP hükümetinin neoliberal ferman›na meydan
okudu. Farkl› hak mücadelelerinin bir araya gelifli, say›lar›
da aflan anlam tafl›d›.
Halkevleri kapitalizme, emperyalizme, faflizme, gericili¤e

karfl› eme¤in, bar›fl›n, kardeflli¤in, özgürlü¤ün bayra¤›n›n
yükseldi¤i her yerde, her sokakta, her meydanda toplumsal
muhalefet güçleriyle hep omuz omuzayd› ve omuz omuza
olmaya devam edecek.
Yeni bir yaflam için …
Halk›n Haklar› Mücadelesi’ni büyüten her Halkevi flubesi

ayn› zamanda dostlu¤un, paylaflman›n, kardeflli¤in yeridir.
Bu mekânlar›m›zda alternatif bir kültürün, yeni bir yaflam›n
tohumlar› at›l›r. Tiyatro, müzik, koro çal›flmalar›, film
gösterimleri, paneller, seminerler, flenlikler, piknikler
flubelerimizin düzenli etkinliklerindendir.
Yaz aylar›n›n son günlerinde yaz okulu yapan her

Halkevi’nde çocuklar›n ürettiklerini sergiledi¤i flenlikler
düzenleniyor. Ayr›ca her y›l düzenlenen binlerce kiflinin
kat›ld›¤› flenliklerde birçok sanatç› yer al›yor.
Artvin Kemalpafla’da geleneksel olarak 2004 y›l›ndan

her y›l düzenlenen Halk Festivali’ne binlerce insan kat›l›yor.
‹flçi Filmleri Festivali 1-7 May›s’ta ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir’de bafllay›p y›l boyunca tüm ülkeyi dolafl›yor ve
gitti¤i flehirlerde Halkeviyle beraber di¤er birçok kitle
örgütü, sendika ve meslek odar›yla birlikte düzenliyor.
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bir halk olmal› flimdi
bir halk olmal› flimdi
“Böylemi yetifltirdi anan›z sizi? Gidin dövün anneniz

yafl›ndaki kad›nlar›. Hakk›m›z› aramak suç mu? Vali alm›fl
arkas›na bürokratlar›, polisleri kendini savunuyor. Biz de
Halkevleri'ni alaca¤›z biz de kandimizi savunaca¤›z. Onlar
bizim arkam›zda çünkü halktan yana halk›n hakk›n› ar›yorlar.”
Kocaeli Ar›zl›’da deprem konutlar›ndan at›lmak isteyen

depremzede bir kad›n böyle ba¤›r›yordu evlerine bürokratlar›
yerlefltirmeye gelen polislere.
Halkevleri ne “devletli” bir kurum ne mecliste grubu

bulunan bir parti ne de özneleri zenginler olan bir hay›rsever
örgütü. Yani Halkevleri’ni yan›na almak ne devlet gözünde
meflruiyet ne oy pazarl›¤› flans› ne de sadaka kazand›r›r.
O zaman nedir bu mesaj›n anlam›?
Halkevleri’ni “arkana almak” bir meydan okuyufltur.

Türkiye’nin dört bir yan›nda tek tek, irili ufakl› yükselen
hak mücadelelerinin tek bir hedef do¤rultusunda tek bir
çat› alt›nda birleflmeye bafllamas› neoliberal politikalar›
yürütenlerin en büyük kabusudur.  Egemenler halk›, emekçileri
“tek tek” yakalamak ister. Teker teker evlerini y›kmak,
okullarda teker teker ba¤›fl almak, hastanelerde teker teker
kat›l›m pay› almak, su sayaçlar›n› teker teker de¤ifltirip

kontörlü sayaç takmak, paras›n› ödeyemeyenlerin elektriklerini
teker teker kesmek, zaml› ulafl›m için kurduklar› turnikelerden
teker teker geçirmek, iflyerlerinde tek tek sözleflme yapmak,
mahallerde tek tek ulufe da¤›tmak, tek tek teslim almak…

O yüzden korkarlar meydanlarda buluflan topluluklardan,
hep birlikte greve ç›kanlardan, toplu sözleflme isteyenlerden,
zamlara karfl› turnikelerden atlayanlardan, paras›z e¤itim
için beraber kay›t yapt›ranlardan, mahallelerini, topraklar›n›,
ormanlar›n› beraber savunanlardan. Hele hele tüm ortak
tepkiler tek bir hedef do¤rultusunda, halk›n haklar› mücadelesi
etraf›nda bir araya gelmeye bafllad›¤›nda, umut en güzel
elbisesini giyiyordur art›k.

‹flte bu yüzden Halkevleri, kimi “taklitleri” gibi sosyal
sorumluluk projesi de¤il yükselen sosyal mücadelelerin ana
kuca¤›d›r. Çünkü bu halk›n ihtiyac›, yeni sadaka ayg›tlar›,
“kimi seçiyorsa seçsin” seçmeci hay›rseverlik faaliyetleri,
alternatif cemaatler de¤il mücadele örgütlerini yaratmakt›r.
K›sacas› “bir halk olmak”t›r ülkenin kaderini de¤ifltiren.


