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BÜLTEN
2022 - Sayı: 02TİP'li KadınlarTİP'li Kadınlar    Biz kadınlar yalnızca zamlar ve artan enflas-

yonla değil, topluma ve ekonomiye katkı sağ-
lamımızı  bilinçli olarak engelleyen bir zihniyet 
ve iktidarla savaşıyoruz. 

    Dünyada kadın istihdamının görünümü ol-
dukça karanlık. Sermaye koşulları gelişmiş ül-
kelerde de gelişmekte olan ülkelerde da daima 
kadınların aleyhine çalışıyor, kadınları kayıt dışı 
ve düşük ücretli işlere mecbur bırakıyor. Eko-
nomik kriz ve yoksulluk ilk önce kadınları vuru-
yor. Sermaye daima kadın emeğini sömürü-
yor, değersizleştiriyor ve görünmezleştiriyor.

    Türkiye’de ise siyasi ve ekonomik kriz kadın-
ların içinde bulunduğu açmazı daha da de-
rinleştiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
"İstatistiklerle Kadın 2021" raporuna göre Tür-
kiye’de istihdam oranı erkeklerde %59,8, ka-
dınlarda ise %26,3’tür. Kadın istihdamının yarısı 
kayıt dışı gerçekleşmekte. Türkiye’de istihdam 
edilen yaklaşık 8 milyon kadının yarısından azı 
kayıtlı durumda. Tarım sektöründe kadınların 
neredeyse tamamı kayıtsız çalışıyor. Aile içi ve 
ücretsiz tarım sektöründe kayıtsız çalışma ko-
şullarına maruz kalan kadınlar, sosyal ve eko-
nomik adaletsizlik kıskacında karşılıksız olarak 

emek veriyor. Aile dışı üretim mekanizmaları-
na dâhil olan kadınlar ise ağır ve esnek çalışma 
koşulları altında vasıfsız ve taşeron işlerde çok 
daha düşük ücretler karşılığında çalışıyor. Bu 
gibi güvencesiz ortamlar kadınlar için daima 
taciz, mobbing ve ayrımcılık tehlikesi taşıyor. 

    Emekçi kadın yalnızca kadın olmaktan kay-
naklanan bir dizi sorunla karşılaşıyor. Türki-
ye’de 13 milyon kadın çocuğunu bırakacak yeri 
olmadığı için çalışma hayatının dışına itiliyor 
ve iş arayamayacak hâle getiriliyor. Çalışma 
yaşamındaki eşitsizlikler kadın yoksulluğunu 
daha yakıcı ve yıkıcı bir hâle getiriyor. Kadınlar 
yoksulluğu farklı biçim ve şiddette yaşıyor.

    Her gün yenilenen zamlar ve artan enflas-
yon karşısında işçi ve emekçiler için geçinmek 
imkansızken biz kadınlar bir de bulduğu her 
fırsatta “Kadının kariyeri çocuk bakmaktır” 
diyen, kadınların topluma ve ekonomiye katkı 
sağlamasını bilinçli olarak engelleyen bir zih-
niyet ve iktidarla savaşıyoruz. İktidar açıkça 
yürüttüğü dindar nesil propagandası ile güç-
lü aile vurgusu yapıyor, kadına annelik ve eş 
rollerini yakıştırıyor, “sayıları artırmak lazım” 
diyerek bizlere damızlık muamelesi yapıyor. 

Ülkeyi yönetmekteki beceriksizliklerinin sonu-
cunu, siyasi ve ekonomik krizinin bedelini biz 
kadınlara ödetmek istiyor. Kadınlar ise dinî
argümanlar kullanarak topluma dikte edilen
politikaları ve gericiliği asla kabul etmiyor, et-
meyecek. Gerici politikalarınız kadınlara
işlemez.

    Acil olarak daha fazla sayıda kadın, insana 
yakışır ücretlerde ve güvenli koşullarda çalış-
malıdır. Yalnızca kadın olduğumuz için ayrım-
cılık, baskı ve mobbinge uğramadığımız, taciz 
edilmediğimiz bir iş yaşamı istiyoruz. Kadın 
istihdamını artırmak, ücret adaletsizliğine son 
vermek, iş yaşamında kadınların haklarını ko-
rumak, kreş olanaklarını üretmek, doğum ya-
pan annelerin süt izinlerinin 24 hafta olması 
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamak için mücadelemiz devam edecek. 

    Kadınları toplumsal ve ekonomik hayattan 
koparamazsınız. 

    Kadınları eve kapatamazsınız.

    Hayalini kurduğumuz ülkeyi biz kadınlar ku-
racağız. 
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2022 Yılında Neler Yaptık?
TİP’li Kadınlar olarak 2022’de şiddete, yoksulluğa, Saray’a karşı mücadelede bir adım dahi 

geri atmadık. 2023’te de birlikte yürüyeceğiz. İnat bizim, umut bizim, kavga bizim!  
Hep birlikte çok güçlüyüz.

*    İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak 
“Susmuyoruz, özgürlükten ve laiklikten vazgeçmiyoruz. 
Siz yolcusunuz, biz hancı” başlıklı basın açıklamamızı 
gerçekleştirdik.
*    Geçinemiyoruz! bildirilerimizi dağıttık.
*    Kadına yönelik şiddet, yazarlık, toplumsal cinsiyet, 
grafik tasarım, drama gibi birçok atölye düzenledik.

*    EFT tekstil işçisi kadınların direnişine destek 
verdik.
*    Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararı açıklandı. Bu 
kararı tanımadığımızı duyurduk.
*    Bakırköy Cezaevi önünde Mücella Yapıcı ve diğer 
tutsaklara uygulanan kelepçeli muayene işkencesi için 
basın açıklaması gerçekleştirdik.

*    8 Mart’ta Türkiye’nin her yerinde sokaklardaydık.
*    6 Mart’ta büyük kadın buluşmasının düzenleyicilerin-
den biri olarak Kadıköy’deydik.
*    8 Mart’a katılan kadınların ailelerinin aranıp tehdit 
edilmesine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdik.
*    Hatice Kaçmaz davasında Yargıtay Ceza Kurulu’nun 
“Evlenme teklifini kabul etseydi öldürülmeyebilirdi' di-
yerek faile indirim vermesine karşı tepkimizi sokaklarda 
gösterdik. 

*    Gülşen’in tutuklanması sonrası adliyede süreci takip 
ettik. 
*    Birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürülen Mihriban 
Arduç için basın açıklaması yaptık. 
*    Taliban’a karşı Afgan kadınların mücadelesini selam-
ladık.
*    Aysel Tuğluk’un tahliye edilmesine ilişkin çağrıda 
bulunduk.

*    İran'da ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Amini 
ve İran için destek eylemlerindeydik.
*    Türkiye’nin her yerinde İran’a destek eylemlerine 
katıldık.
*    Saraçhane’de düzenlenen LGBTİ+ karşıtı nefret 
yürüyüşü gündemimizdeydi. Türkiye’nin büyük bir 
utancı olarak tarihe kazındı.
*    Okullarda her gün bir öğün ücretsiz yemek kampan-
yası başladı.

*    Danıştay’da İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline 
ilişkin duruşmaların ilki gerçekleşti.
*    Gezi Davası görüldü. Tutuklama kararı verildi. Bu 
hukuksuz karara karşı eylemlerin içinde yer aldık.
*    1 Mayıs’a giderken nafaka, kadın emeği, kadın 
yoksulluğu konuştuğumuz etkinlikler dizisi 
gerçekleştirdik.

*    Migros Depo işçilerinin zaferini kutladık.
*    8 Mart’a giderken İzmir’de nafaka, Beyoğlu’nda bir 
jinekoloğun katılımı ile HPV, Ankara’da vekilimiz Sera 
Kadıgil’in katılımı ile “siyasette kadın olmak” üzerine 
etkinlikler düzenledik. 
*    Edirne’de kadınlarla kahvaltıda, Maltepe’de film 
gösteriminde, Mardin’de ev ziyaretlerinde buluştuk.
*    Türkiye’nin her yerinde 8 Mart’a çağrı bildirileri 
dağıttık.
*    Üç oturumluk Kadın Hakları Atölyesi düzenledik.
*    Yaratıcı Yazarlık ve Kurgu Teknikleri Atölyesi (Işıl Işık 
ile) düzenledik.
*    İstanbul, Göbeklitepe ve Diğer Tepeler Paneli (İlknur 
Türkoğlu ile) düzenledik.

*    "Kadınlar işe, Çocuklar Kreşe" kampanyası başlattık. 
*    Aysel Tuğluk’un tahliyesini sevinçle karşıladık.
*    Şebnem Korur Fincancı’nın haksız ve hukuksuz yere 
tutuklanmasına karşı yapılan eylemlere katıldık.
*    Mahsa Amini ve İran’a destek eylemlerindeydik.

*    Gezi Direnişi’ni 9. yılında andık. 
*    Hepsiexpress işçileri direnişine destek verdik.
*    "Hasan Hüseyin Uysal’ı uyarıyoruz" başlıklı basın 
açıklaması yaptık.
*    1 Mayıs’ta "Şiddete, Eşitsizliğe, Yoksulluğa" karşı yürüdük. 

*    25 Kasım’da polis şiddetine karşı direndik. 
*    25 Kasım’da gözaltına alınan 2 yabancı kadının sınır 
dışı kararına karşı açıklama yaptık, sınır dışı kararı iptal 
edildi. 
*    25 Kasım’daki polis şiddetine ilişkin suç duyurusun-
da bulunduk.
*    25 Kasım’a çağrı için genel merkez önünde basın 
açıklaması yaptık.
*    Kreş Kampanyası için imza topladık, bildiri dağıttık.
*    Migros önlerinde kreş açma yükümlülüğüne dair eş 
zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdik. 

*    Hanifi Zengin’in tacizi gündemlerimizdendi. 
*    Onur Yürüyüşü’ne destek verdik.
*    Pınar Gültekin davasında karar verildi. Katile 
uygulanan haksız tahrik indirimi bir hukuk cinayetiydi. 
Türkiye’nin her yerinde bu karara dair basın açıklamaları 
gerçekleştirdik.
*    4-14-23 Haziran’da İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline 
ilişkin Danıştay duruşmalarına katılım sağladık.  
*    İzmir’de Kadın Emeği paneli düzenledik.
*    Erdoğan’ın Gezi Direnişi'ne katılan kadınlara “sürtük” 
diyerek hakaret etmesi sonrasında Türkiye’nin her 
yerinde eylemler yaptık.

*    Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi için Anaya-
sa değişikliği teklifine karşı canlı yayınlar, açıklamalar, 
çağrılar yaptık.
*    Hiranur Vakfı önünde 6 yaşındaki çocuğun istismarına 
ilişkin basın açıklaması yaptık. 
*    Kreş Kampanyası bildirilerimizi birçok ilde dağıttık.
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Saray Rejimi Gidecek, Saray Rejimi Gidecek, 
Biz Kalacağız!Biz Kalacağız!

TİP KADIN BÜROSU

    Geride bıraktığımız yıl, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de kadın hareketi için oldukça 
zor bir yıl oldu. ABD’de kürtaj yasağının önü 
açıldı; Afganistan’da Taliban, kadının kamusal 
görünürlüğünü tamamen ortadan kaldırmak 
adına yürürlüğe soktuğu insanlık dışı uygu-
lamalara bir yenisini daha ekledi ve kadınların 
üniversite eğitimi almasını yasakladı; İran’da 
Mahsa Amini’nin katledilmesiyle başlayan ba-
şörtüsü karşıtı kadın eylemlerine tüm gücüy-
le saldıran molla rejimi idamları sürdürüyor; 
Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle ülkesini terk 
etmek zorunda kalan pek çok kadının ne ya-
şadığı ise henüz bilinmiyor. Ülkemizde ise tüm 
yurttaşların özgürce yaşaması, dilediği kişiyi 
sevmesi, dilediği hassasiyeti gözetip diğer-
lerini dışarıda bırakarak hayatını inşa etmesi, 
ataerkil AKP siyasetinin omurgasını oluşturan 
temel “hassasiyetlerden” biri oldu. Aynı mu-
hafazakâr damardan beslenerek ileri sürülen 
kadınların, LGBTİ+’ların canını, eşit yurttaş 
statüsünü koruyan ve uluslararası bir anlaş-
ma olan İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz yıl bir 
gecede feshedilmişti. 2022 boyunca devam 
eden hukuki ve siyasi mücadelelere rağmen 
kararında direten Saray Rejimi; yıl tamamlan-
madan, ayrımcılık ve nefret içerikli bir başka 
metin olan “Anayasa değişiklik taslağı” ile or-
taya çıktı. Yanı başımızda tüm dünyayı ayağa 
kaldıran İranlı kadınların başörtüsü protes-
toları hiç olmamış gibi zaten herhangi bir fiili 
yasağa tabi olmayan başörtüsünü anayasal 
güvenceye almak bahanesi ile yine kadınların 
ve LGBTİ+’ların ne yapması, nasıl giyinmesi, 
kiminle evlenmesi ve nasıl yaşaması gerektiği 
konusu gündeme getirildi. Sahip olunan çe-
şitlilikler, özgül özellikler eğer içine tepiştirmek 
istedikleri aile kavramına sığmıyorsa AKP ikti-
darı bizleri “sapkın” olarak yaftalamaktan im-
tina etmedi. Gülistan Doku’nun, Rabia Naz’ın, 
Nadira Kadirova’nın failleri cezalandırılma-
mışken, sadece 2022’nin Kasım ayında bile 30 
kadın canice katledilmişken, hâlâ kadınların 
birincil mücadelesi hayatta kalmak iken gün-
demin aile ve başörtüsü meseleleriyle meşgul 
edilmesi iktidarın kadın düşmanlığının ve laiklik 
karşıtlığının apaçık bir göstergesi oldu.

    Hem küresel hem yerel düzeyde yaşanan 
bu gelişmeler göstermektedir ki coğrafi, kül-
türel, toplumsal özgüllükler barındırsa da 
kadınların hayatlarına, bedenlerine yapılan 
müdahaleler belli bir sistematik içerisinde iş-
lemektedir. Sosyal devlet anlayışının terk edil-
mesiyle benimsenen ve en temel yurttaşlık 
hakları dâhil her türlü toplumsal yeniden üre-
tim maliyetini piyasaya ve emekçilerin sırtına 
havale eden neoliberal mantığın yakıcı etkisi, 
bilhassa 90’lardan itibaren kadınlara emekle-
ri ve bedenleri üzerinden yaşatılan sömürüyü 

derinleştirmiştir. İşçi sınıfının günbegün yok-
sullaştırıldığı ve sömürünün derinleştirildiği 
neoliberal düzenin işlemesi için kadın emeği 
sömürüsü oldukça kritik bir noktada durmak-
tadır.  Kapitalizmde kadın emeği sömürüsü-
nün dayandığı temel mantık insanın yeniden 
üretimi; emek gücünün yeniden üretimi ve 
tedarik ve bakım ihtiyaçlarının yeniden üreti-

minden menkul olan üçlü sac ayağıdır. Kadın-
lar hem yeni nesillerin ve yedek iş gücü ordu-
sunun dünyaya getirilmesinden, bakımından 
hem de evin erkeğinin ve evin tüm ihtiyaçla-
rının giderilmesinden sorumlu tutulmaktadır. 
Kadına biçilen aile içi roller, ev içi yeniden üre-
timi sağlayarak kadını ücretsiz emeğe ve ka-
dının emeğini görünmez emeğe dönüşmekte; 
kadınlar ev işleri, çocuk bakımı, erkeğin iş ya-
şamına hazırlanması gibi kendilerine biçilen 
görevler dışında bir hayat tahayyül etmekten 
alıkonmaktadır. Bu durum salt bir kadın düş-

manlığından öte kadının hem emeği hem be-
deninin kontrol altına alınmasının bir sonucu 
olarak değerlendirilmelidir. Kadının görünmez 
emeğinin denklemden çıkarıldığı koşullarda 
piyasadan ücret karşılığı satın alınması gere-
ken bu işler, kapitalist ekonomik düzenin ata-
erkil mantığı tarafından kadının omuzlarına 
yüklenmekte; böylece hem ücretsiz biçimde 
karşılanması sağlanmakta hem de kadınların 
hayatları kontrol altında tutulmaktadır. Bu 
durum kadının kamusal yaşamdaki görünür-
lüğünü ve ailesinden bağımsız bir hayat tasar-
rufunu elinden almaktadır. Türkiye’de çalışan 
nüfusun yalnızca %30’luk bir kısmını oluşturan 
kadınlar; istihdama katılabildiklerinde de eşit-
siz maaş politikalarından tacize, mobbingden 
cinsiyet temelli ayrımcılığa uzanan çok geniş 
bir yelpazede farklı biçimlerde sömürülmekte, 
yıldırılmakta ve iş yaşamının dışına itilmekte-
dir. Kapitalizm düzeneğini, en kolay öğütüle-
bilen unsurlar olarak gördüğü kadınların ve 
kadın emeğinin ev içinde ve dışında sömürü-
sünün teşviki üzerine kurmakta; eşit ücret, 
eşit terfi, eşit muamele gibi anayasa ve ulus-
lararası sözleşmelerle güvence altına alınan 
haklar fiilen işletilmemektedir. Kadının emeği 
“artık emek”, çalışması “ev ekonomisine katkı” 
olarak nitelendirilmektedir. 

   Öte yandan kadınlara “anne” ve “eş” olmak-
tan öte bir rol biçilmediği, hayatlarını seçme 
hakkının tanınmadığı, “erkeğin eşi” ve “ço-
cukların annesi” olarak yaşamaktan öte bir 
tahayyül sunulmadığı bu düzen; bir yanıyla 
kapitalist ekonominin devamlılığı için kadını 
işlevsel kılarken diğer yanıyla sürekli artan bir 
biçimde dinselleşerek mevcudiyetini pekiştir-
mektedir. İçinde yaşadığımız düzen; 6 yaşın-
daki bir kız çocuğunu istismar ederek birileri-
ne “eş” kılmaktan imtina etmeyen, kadınların 
ve çocukların kaderlerini tarikatlara peşkeş 
çeken, dinsel dogmalarla orta çağ zihniyetini 
sürdürmeye uğraşan ve tüm bunları, sırtını ik-
tidara yaslayarak yapan bir düzendir. 

Türkiye’de çalışan nüfusun yalnızca 
%30’luk bir kısmını oluşturan kadınlar; is-
tihdama katılabildiklerinde de eşitsiz maaş 
politikalarından tacize, mobbingden cinsi-
yet temelli ayrımcılığa uzanan çok geniş bir 
yelpazede farklı biçimlerde sömürülmekte, 

yıldırılmakta ve iş yaşamının dışına itil-
mektedir. Kapitalizm düzeneğini, en kolay 

öğütülebilen unsurlar olarak gördüğü 
kadınların ve kadın emeğinin ev içinde 

ve dışında sömürüsünün teşviki üzerine 
kurmakta; eşit ücret, eşit terfi, eşit muamele 

gibi anayasa ve uluslararası sözleşmelerle 
güvence altına alınan haklar fiilen işletil-
memektedir. Kadının emeği “artık emek”, 
çalışması “ev ekonomisine katkı” olarak 

nitelendirilmektedir.
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Bu düzenin devamlılığı için kadınların her an-
lamda bağımlı kılınması amaçlanmaktadır. Ka-
dın özgürleşmesinin önündeki en önemli engel-
lerden biri olan ekonomik bağımlılık ve çalışma 
yaşamından dışlanma ile mücadele etmek, 
aynı zamanda gerici zihniyetle ve onun top-
lumsal yansıması olan tarikatlarla da her alan-
da mücadele edilmesini gerektirir. Bu noktada 
laiklik, kadın özgürlüğü için amasız/fakatsız 
savunulması ve mücadelenin yaslanması gere-
ken temel ilkelerden biridir. Siyasi ve toplumsal 
yaşamdaki dinselleşme ve gericileşmenin bi-
rincil muhatabı kadınlar ve çocuklarken; laiklik 
bilhassa işçi sınıfı için bu tarikat zihniyeti kar-
şısında adeta bir koruma kalkanı görevi görür-
ken, kadın mücadelesinin laiklikten ayrı düşü-
nülmesi olanaksızdır. Dolayısıyla hem dünyada 
hem de Türkiye’de yaşanmakta olan bu kadın 
düşmanlığının altındaki ekonomik ve siyasi 
yüzü göstermek ve ayağını buraya basan poli-
tikalar üretmek; partimizin ve kadın hareketinin 
başlıca ihtiyacıdır. Biz de TİP’li Kadınlar olarak, 
kadınların her alanda, hak ettikleri gibi, işlevli, 
güvenli, eşit bir yer edinmesi ve hukuken sağ-
lanan eşit yurttaşlık haklarının fiilen de işlemesi 
için mücadele etmekte; kadının iş hayatına ve 
kamusal yaşama katılımının önündeki somut 
engelleri ortadan kaldırmayı mücadele hattı-
mızın merkezine koymaktayız. “Çocuklar Kreşe 
Kadınlar İşe” sloganıyla yola çıktığımız ilk kam-
panya, tam da buradan hareketle kadınların is-
tihdama ve sosyal yaşama katılımının önündeki 
en önemli engellerden biri olan çocuk bakım 
emeğinin toplumsallaşması için örülmüştür. 
Ülkemizde 13,3 milyon kadın çocuklarını bıraka-
cak bir yeri olmadığı için iş dahi arayamazken, 
kamusal kreş talebi sokaklarda, meydanlarda, 
mecliste, sosyal medyada yüksek sesle haykı-
rılmalı ve somut kazanımlar yeter miktarda ço-
ğaltılana kadar sürdürülmelidir. 

    TİP’li Kadınlar olarak ikinci kampanyamız, ül-
kemizde nüfusun yalnızca %30’unu içeren ka-
dın istihdamını arttırmaktır. İş hayatının, sosyal 
yaşamın, bir birey olmanın çeperine itilmek ve 
hem ekonomik hem toplumsal yaşamın dışında 
bırakılarak erkeğe tabi kılınmak istenen kadın 
imgesiyle mücadele etmek için kadınların eko-
nomik bağımsızlığı elzemdir. Kadın istihdamını 
arttırmak, kadınları istihdamın dışına iten doğ-
rudan ve dolaylı tüm faktörlerle mücadele et-
mek ve bu faktörleri ortadan kaldırmak; 2023'te 
de seçim çalışmasının kadın ayağını örerken si-
yasetimizi kuracağımız ana hattı oluşturacak-
tır. Bugün kadın istihdamını eşit ücret talebiyle 
savunmak hem kapitalizme hem de kadının şid-
dete, cinsel saldırıya açık hale gelmesine karşı 
verdiğimiz mücadelenin çok önemli bir hattını 
oluşturmaktadır. Kadın istihdamının önündeki 
yasal ve toplumsal engelleri ortadan kaldırarak 
kadınların iş yaşamında erkeklerle eşit muame-
le gördüğü bir düzen kurulana kadar mücade-
lemiz sürecektir. 

    TİP’li Kadınlar olarak biz, yaşanan sistematik 
kadın düşmanlığına rağmen İran’da, Afganis-
tan’da, Meksika’da, Amerika’da, tüm dünyada 
süren mücadelelerden, sokakları dolduran bin-
lerce kadından aldığımız güçle önümüzdeki yıl 
da mücadelemizi sürdüreceğiz.  Emek, kadın, 
LGBTİ+ düşmanı, laiklik karşıtı, çocuk istismar-
cısı bu tarikat düzenini yıkacak; hepimiz için ya-
şanılabilir bir dünyayı birlikte inşa edeceğiz. 

    Saray Rejimi gidecek, biz kalacağız!

Örgütlenmeye nasıl karar verdiniz?

    2019 yılında Erkan Baş’ın katılımı ile Ted-
yar-Der’de düzenlenen halk buluşmasına 
eşim ve çocuklarımla katılım sağlamıştık. 
Erkan Baş’ı Tekel Direnişi ve Gezi’den tanı-
yorduk. Direnişlerdeki cesurca söylemleri ve 
devrimci duruşu bizi etkilemişti ve takip edi-
yorduk. Bire bir söyleyeceği, anlatacağı şey-
lerin de kıymetli olacağını düşünerek etkinliğe 
katılım sağladık.
Etkinlikte partinin çalışma alanlarını, halkın 
belirlediği meclisi bize aktararak halkı mec-
lise taşıyacağız, dedi ve bizlere dönerek halk 
meclisleri kuralım, sözlerinizi meclise taşıya-
lım; dedi.
Kadın çalışmalarından bahsetti. Kulağıma hoş 
geldi. Bu meclisin içinde yer almalıyım ve ka-
dın çalışmalarında görev alarak bir şeyler yap-
malıyım diye düşündüm. Ama “Ben katılmak 
istiyorum” diyemedim. Çünkü önce eşimle 
konuşmalıydım. Etkinlik alanından ayrılırken 
eşim “Kadın çalışmaları kurulacakmış, neden 
katılmadın, sen seversin, katılsana.” dedi. Bir 
heyecanla kadın çalışmalarına katılmak isti-
yorum, dedim. İletişim numaramı bıraktım ve 
beni aramalarını bekledim. Önce İlerici Kadın-
lar Meclisi grubuna alındım, toplantı ve etkin-
liklere katılım sağladım. Siyasi bir oluşumun 
içinde biyolojik olarak rol almasam da uzak-
tan ülke sorunlarını gündemi kendimce takip 
ediyordum. Türkiye İşçi Partisi’ni takip etme-
ye başlayınca önce kendim sonra çocuklarım 
için daha yaşanılır bir ülke bırakmak adına bir 
şey yapmam gerektiğini, oturduğum yerden 
sadece sosyal medya üzerinden ya da dost 
muhabbetlerinde sistemi eleştirerek bireysel 
olarak bir şeyleri değiştiremeyeceğimi dü-
şündüm. İdeolojik olarak da aynı pencereden 
baktığımı düşündüğüm Türkiye İşçi Partisi’ne 
üye oldum.

    Örgütlenmek bir kadın olarak hayatınızda 
neyi değiştirdi?

    TİP’e üye olurken kadın çalışmaları üzerin-
den faaliyet yürüteceğimizi duyduğumda, 
işimin kolay olduğunu kadın çalışmalarımızı 
yürütebileceğimizi düşünüyordum. İlk adı-
mı dayanışma yolu ile kurmaya başladım. İş 
örgütlenme ya da kadına yönelik yaptığımız 
eğitimsel faaliyetler, toplantılar olunca katı-
lımlar düşüyordu. Çünkü eşlerinden izin al-
maları gerekiyordu, AKP iktidarı ile iyice ay-
yuka çıkan psikolojik baskılar sonucu oluşan 
korku, kadına yüklenmiş ev içi görünmeyen 
emek dediğimiz iş yükünün çokluğu vs. … 
İçinde aslında kadınlara ulaşmanın ne kadar 

zor olduğunu gördüm. Bu konuda dikkat çek-
mek istediğim şey kadın olarak kendi varlığı-
mızın, kimliğimizin gerçekten farkında mıyız? 
Toplumun bize biçtiği roller ve bizim o rollere 
göre şekillenmemiz. Farkında olmadan eril 
zihniyetin, ataerkil toplumun ve bir erkeğin 
talepleri doğrultusunda bize belirlenen alan-
da kadın olarak var olma savaşı veriyoruz. Bu 
durumu da içselleştiriyoruz. Toplumun biçti-
ği bu rollerin dayatmasından eşim de payına 
düşeni almış olacak ki bilinçli ya da bilinçsizce 
o da bu rolü içselleştirmişti.
 
    Örgütlü mücadelenin içinde yer aldıktan 
sonra var olan dinamikler değiştikçe düşün-
celerim de davranışlarım da değişiyordu. 
Türkiye İşçi Partisi üyesi olduktan sonra al-
dığımız eğitimler ve dönüşen düşüncelerle 
etrafımdaki kadın-erkek, aile-toplum yapısını 
gözlemlerken düşüncelerim daha da netleşti. 
Aslında var olan erkeğin üstün görüldüğü dü-
zende bize biçilen görevlerin tamamına yakını 
erkek iktidarını korumak adına kurulmuş yazı-
lı yazısız kurallar bütünüymüş. Gerçek özgür-
lüğün tadına varınca aslında şimdiye kadar 
sınırlarını bir erkeğin belirlediği ve onun kon-
foru doğrultusunda onun çizdiği sınırlar dâ-
hilinde hareket eden, kararlar alan; en doğal 
hakkımız olan siyasi faaliyetlerde bile önceli-
ğimiz bir kadın olarak çocukların bakımı düze-
ni, ihtiyaçları, ev içi düzenli yapılması gereken 
işleri onun izni dâhilinde planlama yapmak 
zorunda kalan, aksi durumda o çizilen sınır-
ların çapı değişen bir düzenin içinde var olma 
savaşı vermişiz. Örgütlü mücadelenin içinde 
var olmak; doğaya, hayvana, çocuğa, kadına, 
insana daha geniş bir perspektiften bakmayı 
sağlıyor. Daha disiplinli, daha sorumlu, daha 
düzenli, daha sosyal, kaliteli bir yaşamı da be-
raberinde getiriyor.

    Aldığımız eğitim konularını eşimle de konu-
şup tartıştık ve değişime önce kendimizden 
başlamamız gerektiğine inandık. Alışkanlık-
lardan vazgeçmenin ne kadar zor olduğunu 
biliyoruz. Mücadeleyi sadece ideolojik olarak 
benimsemediğimiz gerici faşist düzene karşı 
değil, kendi iktidarını korumak için bize yıllar-
ca dayatılmış gelenekçi, ataerkil düzene karşı 
da vermemiz gerekiyor. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini önce kendi aile fertlerimizle, kızımı-
za, oğlumuza anlatmaya sonra çevremizi bu 
anlamda dönüştürmeye çalışıyoruz. Kadın 
olarak daha yaşanılası yarınlar için kadınlar 
özgürce yaşasın, bir kadın daha eksilmesin 
diye haklarımızdan da hayatlarımızdan da 
vazgeçmeyeceğiz.

Ayfer Güneşhan
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“Ücretsiz ya da ucuz diye çocukların denetimsiz 
Kuran kurslarına mecbur bırakılmasını kabul 

etmiyoruz. Çağdaş, nitelikli, ücretsiz kreş 
hakkı bir laiklik meselesidir!” demek için Migros 

önündeydik.

"Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

25 Kasım'a giderken Adana Tip'li Ka-
dınlar, Hdp Adana Kadın Meclisleri'nin 

davetiyle kayyımın kadın alanındaki 
tahribatları ve ortak mücadele hattını 

oluşturma konulu paneline katıldı.

Türkiye İşçi Partisi Sinop İl Örgütü 
açıklamada bulundu.

TİP’li Kadınlar olarak birçok ilde 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Ulus-

lararası Mücadele Günü kapsamında 
meydanlardaydık.

TİP’li Kadınların da bileşeni olduğu 
Sakarya Kadın Platformu cinsel 

saldırı ile ilgili basın açıklamasında 
bulundu.

"Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

TİP İstanbul İl Binası önünde Saray 
iktidarının verdiği teklife karşı basın 

açıklamasında bulunduk. 

“İş yerlerinde kreş olmadığı için 
maaşımızın neredeyse tamamını özel 

kreşlere vermek zorunda değiliz!” 
diyen Migros işçilerinin yanındaydık.

25 Kasım yaklaşırken “Eşitlik ve 
Özgürlük İçin Kadın Buluşması”na 

katıldık. 

“Çocuğa oyun, eğitim, nitelikli bakım; 
kadına iş, ekmek, özgürlük!” demek 

için Şişli’de sokaktaydık.

TİP’li Kadınlar kadına yönelik şiddeti 
Facebook ve Twitter canlı yayınında 

konuştu.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar film 
gösterimi için buluştu.

"Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

"Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar olarak 
Dicle Amed Kadın Platformu'nun 
düzenlediği Tarikatlara Karşı Mor 

Zincir eylemine katıldık.

Ataşehir'de basın açıklamamızı 
gerçekleştirdik.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde şid-
dete, yoksulluğa, Saray düzenine karşı TİP 

İstanbul İl Bakanlığı önünde basın açıklaması 
gerçekleştirdik.

''Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' 
kampanyamız için Seferihisar’da 

meydanlardaydık.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar döviz 
çalışmasında buluştu.

TİP Samsun İl Örgütü açıklamada 
bulundu. 

“Okul öncesi eğitime erişim "şans" 
değil, devletin görevidir!” demek için 

alandaydık.

Bileşeni olduğumuz Antalya Kadın 
Platformu ile basın açıklamasında 

bulunduk.

Urla’da Türkiye İşçi Partili Kadınlar 
olarak Yerel Eşitlik Bileşenleri Plat-

formu tarafından düzenlenen çocuk 
istismarı konulu basın açıklamasına 

katıldık.

Migros önünde ücretsiz kreş talebiy-
le basın açıklaması düzenledi. 

''Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' 
kampanyamız için Beykoz’da alan-

lardaydık.

"Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar döviz 
çalışmasında buluştu.

"Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

TİP’li Kadınlar olarak KESK Kadın Meclislerinin 
düzenlediği basın açıklamasına katılarak bir 
kez daha tarikatları, cemaatleri ve bunların 

siyasi destekçilerini söküp atacağımızı 
haykırdık.

Bileşeni olduğumuz Kadınlar Birlikte 
Güçlü ile “Faillerin, istismarın aklan-
masına izin vermeyeceğiz!” demek 

için alandaydık.

Anayasa değişikliğinin ne ifade ettiği-
ni canlı yayında konuştuk. 

''Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' 
kampanyamız için Kadıköy’de 

pazardaydık.

''Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için meydanlardaydık.

Parti Sözcümüz Sera Kadıgil Antalya 
halk buluşmasında kreş talebimizi 

yineledi.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar döviz 
çalışmasında Beyoğlu ilçe binasında 

buluştu.

25 Kasım gecesi kadınların polis şiddeti, ters 
kelepçe gibi maruz kaldığı kötü muameleler 
ile ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere 25 
Kasım Platfomu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki 

basın açıklamasına katıldık.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar olarak 
Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun 

basın açıklamasındaydık.

Datça’dan bir kez daha haykırdık: 
“İstismar aklanamaz!”

Kızılarık Mahallesi’nde Sivas, Tokat 
ve Gaziantep'ten kadınlarla buluştuk. 
Kadın yoksulluğunu, kadın işsizliğini 

ve mücadelemizi konuştuk.

''Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

"Çocuklar Kreşe Kadınlar İşe'' kam-
panyamız için sokaklardaydık.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar film 
gösterimi için buluştu.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar döviz 
çalışmasında Bodrum ilçe binasında 

buluştu.

JW Marriott'da kadın işçiye uygula-
nan çıplak arama suçuna ve yasa dışı 
işçi çalıştırmalara karşı JW Marriott 

Otel önündeki basın açıklamasına 
katıldık.

“Çağdaş, nitelikli, ücretsiz kreş 
her çocuğun hakkıdır!” demek için 

sokaktaydık.

Bir kez daha haykırdık: “İstismar 
aklanamaz!”

Avcılar Meydanı’nda 8 Ocak bildirile-
rimizi hep birlikte dağıttık.

Aposto Radyo-Spektrum Son 
Düzlük’te TİP Sözcüsü ve İstanbul 

Milletvekili Sera Kadıgil, partisinin dün-
yaya bakışını anlattı, seçim gündemini 

değerlendirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü etkin-

likleri kapsamında İzmirli kadınlar 
hakları ve hayatları için buluştu.

Bileşeni olduğumuz Antalya Kadın 
Platformuyla Tutsak Kadınlara 
özgürlük çağrısında bulunduk.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar döviz 
çalışmasında buluştu.

Cinsel sağlığa ulaşımı, HIV ve HPV ile 
ilgili temel başlıkları konuşmak üzere 
Cinsel Sağlık Seminerlerinin ilkinde 

buluştuk.

“Kadınların “kariyeri” çocuk bakmak 
da eve kapanmak da değildir!” demek 

için alandaydık.

Edremit’ten bir kez daha haykırdık: 
“İstismar aklanamaz!”

Nihai kararınızı da "padişah fermanı-
nızı" da tanımıyoruz!

13 Kasım / Muğla

17 Kasım / Samsun

20 Kasım / Adana

23 Kasım / Sinop

25 Kasım / TÜRKİYE

2 Aralık / Sakarya

10 Aralık / Edirne

13 Aralık / İstanbul

13 Kasım / Eskişehir

18 Kasım / İstanbul

20 Kasım / İstanbul

23 Kasım / Merkez

26 Kasım / Sakarya

3 Aralık / Adana

10 Aralık / Ankara

14 Aralık / Diyarbakır

13 Kasım / İstanbul

19 Kasım / İstanbul

20 Kasım / İzmir

24 Kasım / Mersin

26 Kasım / Samsun

5 Aralık / Kocaeli

10 Aralık / Antalya

15 Aralık / İzmir: 

13 Kasım / İzmir

19 Kasım / İstanbul

20 Kasım / Kocaeli

24 Kasım / Sakarya

29 Kasım / Balıkesir

8 Aralık / İzmir

11 Aralık / İstanbul

18 Aralık / Merkez

15 Kasım / İstanbul

19 Kasım / Mersin

20 Kasım / Antalya

24 Kasım / İstanbul

30 Kasım / İstanbul

8 Aralık / İzmir

12 Aralık / Muğla

18 Aralık / Antalya

15 Kasım / Aydın

19 Kasım / Adana

22 Kasım / Mersin

24 Kasım / Muğla

30 Kasım / İstanbul

10 Aralık / Aydın

12 Aralık / İzmir

29 Aralık / İstanbul

15 Kasım / Meclis

20 Kasım / İzmir

22 Kasım / Antalya

24 Kasım / Eskişehir

1 Aralık / İstanbul

10 Aralık / Hatay

12 Aralık/ Balıkesir

4 Ocak / Çanakkale

EYLEM GÜNLÜKLERİ
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