
HALKEVLER‹

79 y›ll›k bir halk örgütü...



Bu sorunun o kadar farkl› yan›tlar› var ki…

Kimisi için okullarda bin bir gerekçeyle yap›lan
soyguna karfl› “dur” derken kavgada tan›flt›¤› bir
örgüttür. Çocu¤unun ›rkç›-gerici-cinsiyetçi-bask›c›
zihniyetlerin prangas›ndan kurtarmak isteyenler için
bir soluklanma yeridir Halkevleri.

Mahallesinde sa¤l›k oca¤› isteyenin, hastane
kap›s›nda rehin tutulan›n, hastanede güvencesiz
çal›flt›r›lan›n direnirken yan›nda buldu¤u dostlar›d›r
kimi zaman.

Ulafl›m zamlar›na, bal›k istifi tafl›nmaya kafas›
bozulanlar turnikeden atlay›verirken isyan› piyasa
karfl›t› bir flenli¤e dönüfltürenlerdir Halkevciler.

Bar›nma hakk›n› savunanlar›n kendilerini evlerinden
atmak isteyenlere “Sizin arkan›zda polis varsa bizim
arkam›zda Halkevleri var” diyerek direndi¤i bir ortak
çat›d›r kimi zaman.

K›rlarda, suyun bafl›n› tutmaya çal›flan HES’çi
flirketlere karfl› bir köylü isyan›, kentlerde kontörlü
sayaçlar›n tak›lmas›na karfl› sayaçlar›n üzerine
yap›flt›r›lan “Ben izin vermeden de¤ifltiremezsin”
ikaz›d›r Halkevleri.

Kentleri ve do¤ay› bitmek bilmez kar h›rs›yla
ya¤malayan sermaye projelerine karfl› yaflam› ve do¤ay›
savunanlar›n buluflma adresleridir Halkevleri.

Kimi zaman güvenceli, sendikal›, insanca yaflanabilir
bir ücretle ifl hakk› için mücadele edenler için bir
direnifl çad›r›d›r Halkevleri.

 “Art›k ifle yaramad›klar›” düflüncesiyle kendilerini
hayattan emekli etmek isteyen neoliberal kapitalizme
inat mücadeleden emekli olmayanlar›n “Ülkenin
gelece¤ini kurmakta biz de var›z” dedikleri bir örgüttür
Halkevleri.

‹kinci s›n›f yurttafll›k dayat›lan engellilerin, “Sadaka,
ayr›cal›k de¤il hak istiyoruz” bafll›kl› direnifl ferman›n›n
di¤er hak mücadeleleriyle buluflma, kaynaflma
noktas›d›r Halkevleri.

Kad›nlar için görünmeyen eme¤in “sosyal güvenlik”
ç›¤l›¤›, kendilerini ifade etti¤i bir kürsü, tacizcinin
kafas›na inen bir flemsiyedir, Halkevleri.

Çocuklar ve gençler için paylaflman›n, kardeflli¤in,
eflitli¤in, bilimin dilini konufltuklar›; kültür, sanat,
e¤itim, spor gibi çal›flmalarda kendilerini özgürce ifade
ettikleri, yeteneklerini gelifltirdikleri mekanlard›r
Halkevleri.

HALKEVLER‹
NED‹R?



Kimi zaman eme¤in öykülerini anlatan bir film
festivali, kimi zaman bir müzik flöleni, kimi zaman bir
tiyatro sahnesidir.

Halkevleri, halk›n hak mücadelelerinin gazetelerinin,
bültenlerinin, internet sitelerinin elbirli¤iyle üretildi¤i
yerlerdir.

Kimisi için bu ülkenin en köklü örgütüdür Halkevleri.
Tarihi yaflayanlar, bilenler, unutmayanlar için ülkenin
dört bir yan›na yüzlerce kütüphane, tiyatro salonu
götürmüfl; ilk kuruldu¤unda, dil, tarih ve edebiyattan
güzel sanatlara, spordan müze koluna kadar bir çok
alanda faaliyet yürütmüfl; ancak defalarca Amerikanc›
darbecilerin, liberal gerici iktidarlar›n hedefi olmufl, bu
bask›lara boyun e¤memifl bir örgüttür.

Halkevleri, Genel Baflkanlar›m›zdan Ahmet Y›ld›z’›n
12 Eylül mahkemelerdeki onurlu durufluyla; Dünya
Bar›fl Günü’nde yapt›¤› konuflma nedeniyle hapse at›lan
Genel Baflkanlar›m›zdan Abdullah Ayd›n’›n “kardefllik”
mücadelesiyle; kontrgerillaya hak etti¤i s›fat›yla hitap
etti¤i için ö¤rencilerinden kopar›larak hapse at›lan
Genel Baflkan›m›z ‹lknur Birol’un faflizme karfl›
simgeleflen durufluyla hat›rlanmaktad›r.

Seveni oldu¤u gibi sevmeyeni de olan bir örgüttür,
Halkevleri.

Halk›n tüm sosyal haklar›ndan vazgeçerek sadaka
ve yard›mlara “raz› olmas›”n› isteyenler için
Halkevleri’nin yükseltti¤i hak mücadeleleri bir “illet”tir.

Emperyalizmin projelerinde görev alan kap›kullar›
için Halkevleri’nin “defteri derhal dürülmelidir”.

Emekçileri birbiriyle düflman ederek kendi iktidarlar›n›
sa¤lamlaflt›rmaya çal›flanlar için bir tehdittir, Halkevleri.

Halk›n “kaderine boyun e¤mesi gerekti¤i”ni
söyleyen, tüm toplumu cemaatlefltirmeye çal›flan gerici
iktidarlar için bafl belas›d›r.

Ancak Halkevleri, ülkenin dört bir yan›nda kendi
hayatlar› üzerinde söz ve karar sahibi olmaya giriflen
yoksullar›n, emekçilerin öz örgütüdür.  Halkevleri  nedir,
sorusunun halk için ortak yan›t› “Bu dünyaya piyasa
mal› olmak için gelmedik” diyenlerin çat›s› olmas›d›r.

‹flçiler, emekçiler, çocuklar, gençler, kad›nlar,
engelliler, emekliler, köylüler, bilim insanlar›, ayd›nlar…
Haydi, eflitli¤in, özgürlü¤ün, kardeflli¤in, ayd›nl›¤›n
çat›s› alt›nda buluflmaya!



HALKEVLER‹ E⁄‹T‹M HAKKI
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim
hakk› için mücadele eder. E¤itimde piyasalaflt›rma
uygulamalar›na; birçok farkl› kalemde okullarda
para toplanmas›na; kamu okullar›na bütçe
ayr›lmamas›na;  e¤itim sisteminin baflta e¤itim içeri¤i
ve yöntemi ile s›nav sistemlerindeki de¤ifliklikler
olmak üzere yap boz tahtas›na çevrilip ö¤rencilerin
gelece¤i ile oynanmas›na; okullar›n ö¤retmensiz
b›rak›lmas›na; çocuklar›m›z›n bilim d›fl›, gerici, ›rkç›,
cinsiyetçi e¤itim içeri¤i ile zehirlenmesine karfl›
mücadele eder. Ö¤retmenlerin güvenceli ve insanca
bir yaflam talebini e¤itim hakk› mücadelesinin bir
parças› olarak kavrar. E¤itim hakk› mücadelesi,
ö¤rencilerin, velilerin ve ö¤retmenlerin ortak
mücadelesi olmal›d›r. Bu nedenle Halkevleri E¤itim
Hakk› Meclisleri, kurarak e¤itimin tüm öznelerinin
birlikte mücadele verecekleri zeminleri yarat›r.



Halkevleri halk›n e¤itime ve bilime ulaflabilmesi
ad›na çeflitli çal›flmalar yürütür. “Okumufl insan
halk›n›n yan›ndad›r” diyerek tatillerini yoksul
mahallelerde çocuklarla geçiren üniversite
ö¤rencilerinin yaz okullar›na ev sahipli¤i yapar.
Okuma-yazma çal›flmalar›, çocuklara ve gençlere
yönelik e¤itime destek çal›flmalar›, herkesin
yeteneklerini gelifltirme hakk›n›n bir parças› olarak
oluflturulan sanat atölyeleri, kütüphaneleri, e¤itim-
bilim gezileri, çeflitli gündemlerle akademisyen ve

uzmanlar›n kat›l›m› ile yap›lan halk e¤itim toplant›lar›
ile Halkevleri, ezberci ve bask›c› olmayan bir e¤itimi
emekçi mahallelerinde yeflertir.

Halkevleri, akademisyenleri ve çeflitli mesleklerden
uzmanlar› halk için bilim, halk için bilgi üretmek,
düflünsel birikimlerini halk›n hak mücadeleleri için
seferber etmek için teflvik eder. 2008 y›l›nda
bafllat›lan Halkevleri Dan›flma Meclisi çal›flmas› bu
çaban›n somut ürünlerindendir.

HALKEVLER‹
B‹R E⁄‹T‹M/B‹L‹M

ÖRGÜTÜDÜR



HALKEVLER‹ SA⁄LIK HAKKI
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri sa¤l›¤›n piyasalaflt›r›lmas›na karfl›
herkese eflit, paras›z, nitelikli kamusal sa¤l›k hizmeti
sa¤lanmas› için mücadele eder. Sa¤l›k hakk›
bilincinin ve mücadelesinin yayg›nlaflmas› için
sa¤l›k meslek örgütleri ve sa¤l›k çal›flanlar› ile
birlikte mahallelerde e¤itim ve bilgilendirme
toplant›lar›n› sürdürür. Halkevleri sa¤l›k hakk›n›
savunan platformlar›n aktif bileflenidir. Sa¤l›k
hizmetine eriflim için sa¤l›k oca¤› ve hastane

taleplerini mücadele program›na dönüfltürür.

Sa¤l›k emekçilerinin güvenceli çal›flma hakk› ve

halk›n sa¤l›k hakk› mücadelesinin ortak bir

mücadele oldu¤unun bilinciyle çeflitli organlar

oluflturur. Buradan hareketle Halkevleri, sa¤l›k

hakk› mücadelesinin tüm öznelerinin bir araya

geldi¤i Sa¤l›k Hakk› Meclisleri’ni kurmak için çaba

gösterir.



Halkevleri, ulafl›m›n tamamen paras›z hale
getirilmesini hedefler. Acil talep olarak herkesin
ifle ve okula gidifl gelifl saatlerinde ulafl›m
hizmetlerinden paras›z yararlanmas› ve nitelikli
toplu ulafl›m hizmeti için mücadele eder. Ulafl›m
zamlar›n›n ard›ndan turnikelerden atlayan, para
ödemeden otobüslere binen, yollar› kesen halk›n
fiili direniflini ulafl›m hakk› mücadelesinin nas›l
kazan›laca¤›n› gösteren önemli bir örnek olarak
görür. Ulafl›mdaki tek sorun halk›n di¤er kamusal
hizmetlere eriflimini de engelleyen paral›laflt›rma,
niteliksizlefltirme, özellefltirme uygulamalar›
de¤ildir. Bu sorunlar›n yan› s›ra kent ve do¤a
üzerinde y›k›c› etkilerde bulunan ulafl›m
politikalar›na karfl›, kad›nlar, engelliler ve yafll›lar›n
öznel taleplerini de içeren bir ulafl›m hakk›
mücadelesi yürütmek için Halkevleri, “halk›n
ulafl›m hakk› koordinasyonlar›”n› oluflturmay›
hedefler.

HALKEVLER‹
ULAfiIM HAKKI

ÖRGÜTÜDÜR



HALKEVLER‹
SU HAKKI
MÜCADELES‹
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri, suyun metalaflt›r›lmas›na; hidroelektrik santraller
(HES)  kurma bahanesiyle akarsular›n flirketlere sat›lmas›na; su
havzalar›n›n ticarilefltirilmesine ve kirletilmesine; suyun flirketlerce
fliflelenip sat›lmas›na; su hizmetlerindeki tafleronlaflt›rma /
güvencesizlefltirme uygulamalar›na; kentsel/k›rsal alandaki su
hizmetlerindeki piyasalaflt›rma politikalar›na karfl› mücadele eder.
Ön ödemeli sayaç uygulamalar›n›n ortadan kald›r›lmas›, herkes
için paras›z olarak temiz suya eriflim hakk›n›n güvence alt›na
al›nmas›, halk›n fliflelenmifl suya mecbur b›rak›lmamas›, vadilerde
su kullan›m anlaflmalar›n›n ve HES projelerinin ortadan kald›r›lmas›,
köylünün su kullan›m hakk›n›n sa¤lanmas› Halkevleri’nin su hakk›
mücadelesinin temel hedeflerindendir.



HALKEVLER‹ BARINMA HAKKI
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri, halk›n insanca, sa¤l›kl› bir yaflam
sürebilece¤i kentler ve bar›nma hakk› için mücadele
eder. Bu nedenle Halkevleri, kentsel rant hedefli
TOK‹ gibi kurumsal sald›r› biçimleriyle ilerletilen
kentsel dönüflüm süreçlerine, emekçilerin evlerinin
bafllar›na y›k›lmas›na, kentin d›fl›na sürülmelerine,
kentlerdeki kamusal, kültürel alanlar›n tasfiye
edilmesine karfl› direniflleri kucaklar. Halkevleri,
emekçi mahallelerini altyap›s›z, bak›ms›z, sa¤l›ks›z,
güvenliksiz k›lan ve kenti/kentsel hizmetleri al›n›p
sat›lacak meta olarak gören, kentte yaflayan insanlar›
“müflteri” haline getiren neo-liberal belediyecilik
politikalar›na karfl› ç›kar. Halkevleri bu gibi sald›r›lar
karfl›s›nda Bar›nma Hakk› Bürolar› gibi halk›n öz
örgütlenmelerini yaratacak deneyimleri yaflama
geçirir. Bar›nma hakk› direnifllerini kentlerin kendi
içinde ve farkl› kentler aras›nda birleflik bir
mücadeleye dönüfltürecek ortak haberleflme, iletiflim,
dayan›flma, örgütlenme kanallar›n›n yarat›lmas› için
çaba harcar.



HALKEVLER‹ EKOLOJ‹
MÜCADELES‹ ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri do¤al varl›klar›n; su, hava, toprak,
ormanlar, havzalar, meralar ve biyoçeflitlili¤in
metalaflt›r›lmas›na ve yok edilmesine; HES’ler, termik
santraller, siyanürlü madencilik, endüstriyel at›k ve
kirlilik sonucunda halk›n yaflam›n›n sürdürülemez
hale getirilmesine; kentleri do¤as›zlaflt›ran ve do¤ay›
tahrip eden kent politikalar›na, yaflam› tehdit eden
nükleer santral projelerine, çevresel hizmetlerin

özellefltirilmesine ve do¤an›n üzerindeki tüm
korumalar› kald›ran sald›r›lara karfl› mücadele eder.
Bu mücadelede sa¤l›kl› bir çevrede yaflam hakk›
kadar do¤an›n sürdürebilirli¤ini de savunur.
Halkevleri, do¤a ve yaflam hakk› mücadelesi
verenlerin iletiflim ve dayan›flma a¤lar›n› kurmak;
eylem birlikteliklerini ve ortak örgütlenme zeminlerini
yaratmak için çaba harcar.



HALKEVLER‹ ENERJ‹ HAKKI
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri ›s›nmadan, ayd›nlatmaya temel
yaflamsal bir ihtiyaç olan enerjinin paras›z olmas›
için mücadele eder. Enerji alan›ndaki
piyasalaflt›rma/özellefltirme sald›r›lar›na karfl›
üretiminden flehir içi da¤›t›m›na kadar enerjinin
kamu hizmeti olarak sunulmas›; enerji alan›ndaki
emekçilerin güvenceli ve sendikal› çal›flma hakk› ile
halk›n enerji hakk› mücadelesini birlefltirerek
büyütmeyi hedefler. Do¤an›n metalaflt›r›lmas›/yok
edilmesi sald›r›s›n›n önemli ad›mlar› enerji üretmek
ad›na yap›lan projelerle at›l›yor. Halkevleri, üretim
ve tüketimin piyasa taraf›ndan de¤il, ihtiyaçlar
üzerinden planlanmas›n› ve insan-do¤a-enerji
iliflkisinin kullan›m de¤eri üzerinden tarif edilmesini
hedefleyen bir mücadele persfektifi ile hareket eder.



HALKEVLER‹ TARIM, GIDA
EGEMENL‹⁄‹, BESLENME HAKKI
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri, emekçilerin insanca yaflayabilmesinin
temel koflulu olan sa¤l›kl› biçimde beslenme hakk›
için mücadele eder. Sa¤l›kl› beslenme ve beslenme
hakk› konusunda halk› bilgilendirmek için e¤itim
toplant›lar› ve yay›nlar haz›rlar.  Büyük ölçekli ve
sanayiye dayal› tar›ma, neoliberal tar›m ve g›da
politikalar›na, GDO’lu tohum ve ürünlere karfl›;
besin kaynaklar›n›n ba¤›ms›zl›¤›, her bölgenin
kendine özgü g›dalar›n› üretme hakk›, çiftçinin

kendi geleneksel tohumlar›n› ve su yollar›n›
kullanabilme özgürlü¤ü, yani çiftçilik yapma hakk›
için mücadele eder.

Egemen tar›m politikalar› eflli¤inde yaflad›klar›
y›k›ma karfl› köylülerin örgütlenmeleri için çal›flmalar
yürütür. Halk›n sa¤l›kl› beslenme hakk› ile çiftçinin
ekme-biçme hakk› mücadelesini k›rda ve kentte
ortak bir mücadeleye dönüfltürmeyi hedefler.

Akhisar çiftçi toplant›s›



HALKEVLER‹
GÜVENCEL‹
ÇALIfiMA HAKKI
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri patronlara s›n›rs›z sömürü hakk›
tan›rken, emekçilerin insanca yaflama hakk›n›n
gasp›na neden olan tüm güvencesiz çal›flt›rma
biçimlerinin yasaklanmas› için mücadele eder.
Güvenceli, sendikal›, insanca yaflanabilir bir
ücretle ifl hakk› için verilen mücadelelerde her
Halkevi flubesi yoksul emekçi mahallelerinde
aç›lm›fl bir direnifl çad›r›d›r. Tekel iflçilerinin,
güvencesiz sa¤l›k emekçilerinin direnifllerinde
de görüldü¤ü gibi mahalleleri ve kentleri bu
mücadeleler için seferber etmek Halkevcilerin
do¤al görevidir.



HALKEVLER‹
ENGELL‹
HAKLARI
ÖRGÜTÜDÜR

Türkiye’de yaflayan 8.5 milyon engelli e¤itimin
ve sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesi, çal›flma yaflam›nda
yaflad›klar› katmerli güvencesizlik, kentlerde
karfl›lar›na ç›kar›lan engeller ve ayr›mc›l›k nedeniyle
ikinci s›n›f yurttafl olarak yaflamaya zorlanmaktad›r.
Halkevleri, Engelli Haklar› Atölyesi’yle, engellileri
hak mücadelelerine ça¤›rmaktad›r. Atölye, çal›flma
yaflam›ndaki sömürüye, engellilerin okullar›n›n rant
için gasp edilmesine ve baflta ulafl›m olmak üzere
hayat›n tüm alanlar›nda yaflanan engellere karfl›
eylemlerle ve etkinliklerle mücadeleyi büyütmektedir.



HALKEVLER‹
EMEKL‹LER‹N
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri, emeklilerin insanca yaflam haklar›n›n
savunulmas› için Emekli Haklar› Meclisleri’nin
kurulmas›, sendikal örgütlenmelerinin güçlendirilmesi
için çal›flmalar yürütür.

Emekliler ve yafll›lar için sosyalleflme ihtiyaçlar›n›
giderebilecekleri, kendilerini gelifltirebilecekleri,
deneyimlerini ve birikimlerini genç insanlara
aktarabilecekleri bir mücadele oda¤›d›r.

Emeklileri at›llaflt›ran, yok sayan anlay›fla karfl›
“Ö¤retmenlikten emekli olunmaz” diyerek emekli
ö¤retmenleri üretkenliklerini Halkevleri etkinliklerine
katk› sunarak sürdürme ça¤r›s›yla bafllat›lan çal›flma
devam etmektedir.



HALKEVLER‹ B‹R
KADIN
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri, eflitsizli¤in, gericili¤in, ikinci cins say›lman›n
karfl›s›nda, kad›nlar›n eflitlik ve özgürlük mücadelesinin
örgütüdür. Kad›nlar Halkevleri’nde sosyal güvence, s›¤›nma
evi, krefl, çal›flma hakk›, e¤itim ve sa¤l›k hakk› talepleriyle
bir araya geliyor; erkek egemenli¤ine ve kapitalizme karfl›
mücadeleyi ve dayan›flmay› örüyorlar. Mahallelerinde paras›z
ve nitelikli krefl hakk› için imza toplarken, güvenceli ifl
taleplerini de dile getiriyorlar; ulafl›m zamm›na, su-do¤algaz
zamm›na karfl› mücadele ederken, evdeki görünmeyen
emeklerinin yok say›lmamas› ve sosyal güvenceye
kavuflturulmas› talebini de hayk›r›yorlar. Okuma-yazma,
tiyatro, müzik, yarat›c› drama çal›flmalar› Halkevleri’nde
kad›nlar›n kendilerini bir birey olarak ifade ettikleri ve
kamusal yaflama daha fazla kat›l›mlar›n› sa¤layan faaliyetler
olarak düzenli bir biçimde örgütleniyor.



HALKEVLER‹ ÇOCUKLARIMIZIN,
GENÇLER‹M‹Z‹N ÖZGÜRLEfiME
ALANLARIDIR

Çocuklar ve gençler gerici, bask›c›, ›rkç›, cinsiyetçi,
rekabetçi ideolojilerle zehirleniyorlar. Yaflam›n her
alan›na yay›lan bu kuflatmaya karfl› Halkevleri’ndeki
çocuklar ve gençler paylaflman›n, kardeflli¤in, eflitli¤in,
bilimin dilini konufluyor; kültür, sanat, e¤itim, spor
gibi çal›flmalarda kendilerini özgürce ifade ediyor,
yeteneklerini gelifltiriyor.



HALKEVLER‹ ‹LET‹fi‹M HAKKI
ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri halk›n söz ve karar hakk›yla paralel
olarak halk›n iletiflim hakk›n› savunur. ‹letiflim
ortam, süreç ve yap›s›n› halk lehine yeniden
dönüfltürmeyi hedefler. Halkevleri, iletiflim
alan›nda egemen ideoloji lehine çarp›t›lm›fl
bilgilerin dolafl›ma girmesine karfl› mücadele
eder. Halk›n haber üretim sürecine kat›ld›klar›
alternatif medya deneyimlerinin artt›r›lmas› için
çal›fl›r. Hak mücadelelerinin çeflitli internet
siteleri, yay›nlar ile kendini ifade edebilmesi
için yerellerde “Halk Medya” e¤itimleri
düzenler. Halk›n çeflitli yay›nc›l›k deneyimlerine
destek olmaya çal›fl›r.



HALKEVLER‹ KÜLTÜR-SANAT
ÖRGÜTÜDÜR

Sanat›n bir hak oldu¤u ve herkes taraf›ndan
icra edilebilir oldu¤u inanc›nda olan Halkevleri,
kültür ve sanat›n direniflçi ve muhalif ruhunu
yaflatan halk›n yoksul semtlerdeki buluflma yeridir.
Her Halkevi flubesi tiyatro, sinema, müzik, felsefe,
halk oyunu çal›flmalar›n›n yap›ld›¤›, sanatsal
üretimin ayr›cal›klara ba¤›ml› k›l›nmad›¤›
merkezler olarak flekillenmektedir. Halkevleri’nin
aktif biçimde örgütledi¤i ‹flçi Filmleri Festivali
emekten yana filmleri Türkiye'nin dört bir yan›na
tafl›maktad›r. Artvin Kemalpafla'da

gelenekselleflen halk festivali örne¤inde oldu¤u
gibi Halkevleri, düzenledi¤i festivaller,  konserler,
sergiledi¤i oyunlar ile halk› sanatla
buluflturmaktad›r. Halkevleri ayn› zamanda
kültürel-tarihsel mekanlar›n sermaye taraf›ndan
ya¤malanmas›na, kültürel miras ve de¤erlerin
yok edilmesine, topluma empoze edilmeye
çal›fl›lan piyasac›-gerici, ›rkç› ve cinsiyetçi kültüre
ve estetik anlay›fl›na, sanatsal üretimlere ve
sanatç›lara yönelen bask›ya ve gerici sald›r›lara
karfl›  mücadele eder.



HALKEVLER‹ Efi‹TL‹K
MÜCADELES‹N‹N,
KARDEfiLEfiMEN‹N ÖRGÜTÜDÜR

Irkç›l›¤a ve flovenizme karfl› mücadele bu ülkede
insanca yaflamak isteyen herkesin görevidir.
Halkevleri halklar›n, siyasal, demokratik, kültürel
haklar›n›, eflitlik ve özgürlük taleplerini savunur.
Emperyalizme, neoliberal politikalara, ›rkç›l›¤a ve
faflizme karfl› halklar›n ortak mücadelesini yaratmak

için çaba gösterir. Halkevleri, ülkenin yok say›lan,
yok edilmek istenen tüm kültürlerinin kendini var
edebilece¤i bir örgüttür. Bu çat› alt›nda Kürt ve
Türk emekçiler omuz omuza mücadele vererek
birbirinin türküsünü söylemeyi, birbirinin derdini
anlamay› ö¤renir.



HALKEVLER‹
GER‹C‹L‹⁄E KARfiI
YEN‹ B‹R
AYDINLANMANIN
ÖRGÜTÜDÜR

Haklar› bir bir elinden al›nan
halka kurtulufl yolu olarak
cemaatçi otoritelere, tarikat
liderlerine biat etmek
gösterilmektedir. Halkevleri,
toplumda yukar›dan afla¤›ya
yayg›nlaflt›r›lan gerici itaat
a¤lar›na karfl› mücadeleyi bir
görev olarak kabul eder.
Halkevleri, insan› özgürlefltirecek
yeni ve gerçek bir
ayd›nlanman›n, yoksul emekçi
mahallelerde hak mücadeleleri
içerisinde büyüyen oda¤›d›r.



HALKEVLER‹ HALK
DEMOKRAS‹S‹N‹N
YEfiERD‹⁄‹ B‹R
ÖRGÜTTÜR

Halkevleri’nin tüm çal›flmalar›nda halk demokrasisinin
örnekleri yarat›lmaya çal›fl›l›r. Halk› sadece zaman› gelince
aldat›lacak seçmen olarak gören, halk›n tüm hak
mücadelelerine düflman olan demokrasi sahtekarl›¤›na karfl›
Halkevleri tüm çal›flmalar›nda gerçek bir demokrasinin
örneklerini sergilemeyi hedefler. Halkevleri’nin faaliyetlerinde
söz ve karar hakk› bu çal›flmalara kat›lan halk›nd›r. Halkevleri
mücadelesinde yar›n bugünden kurulmaktad›r.



Eflit, özgür, ayd›nl›k insanlar›n ülkesini
yaratmak için siz de bir fley yapabilirsiniz.
Halkevleri’nde herkesin alaca¤› veya verece¤i
bir fley mutlaka vard›r. Destek verebilirsiniz,
ders verebilirsiniz, ö¤retebilirsiniz,
ö¤renebilirsiniz. Anlatabilirsiniz,
dinleyebilirsiniz. Eme¤inizi ba¤›fllayabilirsiniz,
zaman›n›z› ba¤›fllayabilirsiniz, paran›z›
ba¤›fllayabilirsiniz. Koromuza kat›l›p bizimle
birlikte türkü söyleyebilirsiniz, ekibimize kat›l›p
halkoyunu oynayabilirsiniz. Broflürümüzü al›p
arkadafllar›n›za iletebilir; arkadafllar›n›z› al›p
halk›n haklar›n› savundu¤umuz mitingimize,
yürüyüflümüze, toplant›m›za kat›labilirsiniz.
Çay demleyebilir, sofra toplayabilir, kalem
tutabilir, çocuklar› sevebilirsiniz. Halkevleri
için her emek de¤erlidir. Her insan de¤erlidir.

Sadece bugün için de¤il, insanlar›m›z›n ve
ülkemizin gelece¤i için de bir fleyler yapmak
istiyorsan›z mutlaka Halkevleri’ne bir
u¤ramal›s›n›z. Birkaç saatlik bir zaman›n›z›
ba¤›fllamaktan çok “kayb›n›z” olmaz. Bekleriz!

Dedik ya; Halkevleri’nde herkesin alaca¤›
veya verece¤i bir fley vard›r. Bir kardefllik sofras›
bu; yalana, dolana, çapula, haks›zl›¤a
dayanmayan. “K›l›çs›z kalkans›z bir sofra
kurduk. zeytin zeytini getirdi/incir inciri
getirdi/flerbeti üzüm getirdi/her biri bir fley
getirdi/kimi meyvesini can›m/kimi gölgesini
getirdi”. Bu sofraya sizin de koyaca¤›n›z bir
fley mutlaka vard›r. En yak›n flubemizde
görüflmek üzere…

fiube iletiflim bilgilerimiz için:
www.halkevleri.org.tr

“K‹M‹ MEYVES‹N‹
K‹M‹ GÖLGES‹N‹ GET‹RD‹...”
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Halkevleri hak mücadelelerinin, haklar› için mücadele edenlerin
örgütüdür. Güvenceli, insanca bir yaflam için, haklar›m›z için,
Halkevi’nde örgütlenelim. Eme¤imizi, fikrimizi, olanaklar›m›z›

paylaflarak halk›n haklar› mücadelesini büyütelim.

HAKLARIN ‹Ç‹N

H A L K E V ‹ ’ N E

ÜYE OL

Halkevleri Genel Merkezi
Konur Sk. No 8/9 K›z›lay
0312 419 27 17
bilgi@halkevleri.org.tr

‹stanbul Halkevi
Orhan Adli Apayd›n Sk. No: 10 Beyo¤lu

0212 245 82 65
istanbul@halkevleri.org.tr

www.halkevleri.org.tr

Ba¤›fllar›n›z için: ‹fl Bankas› (Ankara) Meflrutiyet fiubesi hesap no: 785989


