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Türk kadininin eúitlik için uzun yolu
Sarah Rainsford BBC
July 19, 2007
ANKARA, 18/07(BYE)--- BBC'nin 18 Temmuz 2007 tarihli Internet sayfasında Sarah Rainsford
imzasıyla ve yukarıdaki baúlık altında bir haber yer almıútır. Internet’ten sa÷lanan haberin
çevirisi úöyledir.
ùehriban haúlanmıú yumurta ve çaydan oluúan kahvaltısını tıkınırken "Artık güzel de÷ilim, buruú buruú oldum"
diye dövünüp a÷lıyor.
Bu yaúlı hanımın geçmiúi, yüzüne derin bir úekilde
iúlemiú.
Türkiye'de kadınlara seçme hakkı verildi÷i zaman ùehriban henüz küçük bir kızdı. Bu, eúitlik yolunda çok büyük
bir ilk adım idi ancak o günden bu yana ilerleme sancılı
bir biçimde çok yavaú seyretti.
Yandaki odada ùehriban'ın ailesinden yaúları 14 ile 60
arasında de÷iúen üç nesil bir arada yemek yiyor.
Aile bundan 20 yıl kadar önce uzaktaki köylerinden
kalkıp østanbul'a göç etmiú.
ùehriban'ın bir küçü÷ü olan Medina "Ben hiç okula gitmedim, beni göndermediler. Okumam yazmam yok. Beú
çocuk büyüttüm ve ömrüm evde geçti" diyor.
Medina'nın kızkardeúi østanbul'un merkezinden uzak bir
yerlerde hayatını kazanmak için baúka insanların evine
temizli÷e gidiyor.
Gülseren okula gitmiú ancak 11 yaúında, yaúıtı pek çok
kadın gibi o da okulu bırakmıú. Temizlik yapmak, bulup
bulabilece÷i en iyi iú.
Gülseren kimi zaman yaúadı÷ı güçlükler dolayısıyla
a÷ladı÷ını kabul ediyor. Onu ayakta tutan ise gelecek için
besledi÷i umut.
Gülseren gibi kadınlar açısından hayat çok a÷ır bir
biçimde yoluna giriyor. Türkiye'de kadınlar ile erkekler
yasa önünde sadece beú yıl önce eúit oldular.
Dünya Ekonomik Forumu için geçen yıl hazırlanan bir
rapor, Türkiye'nin cinsiyetler arası eúitlik konusunda
pratikte Avrupalı ülkelerle arasında çok ciddi bir mesafe
oldu÷unu gösteriyor; Türkiye 115 ülke arasında 105.
sırada yer alıyor.
Bu durum bundan 80 yıl önce Türkiye'yi modern, Batılı
görünümlü bir cumhuriyet olarak kuran Atatürk'ün reformlarına ra÷men böyle.
østanbul'da bulunan Avrupa østikrar Giriúiminden Nigar
Göksel úöyle diyor: "Atatürk'ün kadınları kurtardı÷ı ve
pek çok alanda yapılması gerekenlerin yapıldı÷ı fikri

Türkiye'yi geriye götürdü. ønsanlar edilgen bir hale
büründü." Giriúim kısa süre önce kadınların Türkiye'deki
rolüyle ilgili bir rapor yayımladı: "Kadınların ekonomik
ve siyasi hayata katılım düzeyleri çok ciddi düzeyde
düúük. Çalıúabilir yaú grubundaki kadınların yüzde 28'i
çalıúıyor ve bunların büyük ço÷unlu÷u ücret almıyor. Bu
kadınlar ailelerinin tarım arazilerinde çalıúıyor, ailenin
ineklerini sa÷ıyorlar."
Siyaset konusunda ise göstergeler hala çok katı.
Mevcut parlamentodaki milletvekillerinin yalnızca yüzde
4.4'ü kadın ve yerel siyasete baktı÷ımızda bu oran yüzde
1'den daha aza düúüyor. Ancak bu seçimlerde gösterilen
çaba tüm bunları de÷iútirmek konusunda bir adım.
Canan Kalsın geçen hafta seçim kampanyası için østanbul'daki büyük pazar yerinde pazarcılara beyaz ve kırmızı
karanfiller da÷ıtıyordu.
Zayıf, sarıúın biri olan Kalsın meclise girebilmek için
u÷raúan bir düzine kadından biri.
Canan Kalsın seçime, ironik bir biçimde Atatürk'ün
zamanından bu yana kadınlar için en radikal reformları
gerçekleútiren dindar muhafazakar bir hükümet olan
iktidardaki AK Parti listelerinden katılıyor.
Canan "Parlamentoya daha çok sayıda kadının girmesi,
Türkiye'nin nüfusunun di÷er yarısının sesini duyurmaya
yardımcı olacak" diyor.
Kalsın böylelikle yapılan reformları hızlı bir úekilde
baúkalarının takip edebilece÷ine inanıyor: "Bu durum
kadınların taleplerini dile getirmesine yardımcı olacak."
Siyasi partiler bu yılki seçim listelerine rekor sayıda
kadın aday eklediler.
Eylemciler, kadın adayların meclisteki sandalyelerin
yüzde 10'unu kazanmasını umuyorlar. Elbette ideal olan
bu de÷il ama yine de bir baúlangıç.
Nigar Göksel úöyle diyor: "Siyasette de÷iúiklik yapmak
çok kolay. Parti lideri listeyi yapıyor ve her iki erkek
aday karúılı÷ında bir kadın adayı listeye koyuyor. Bu çok
büyük bir de÷iúiklik sa÷layabilir. Ekonomik hayata
katılım ve e÷itim konusu biraz zaman alacaktır ve siyasi
irade ister. Böyle bir durum ise ancak siyasette daha çok
kadının katılımıyla gerçekleúebilir."
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Gülseren'in 14 yaúındaki kızı Burcu úimdiden ailesinin
ufkunun çok ötesinde bir gelecek planlıyor. Burcu'nun
hayali ileride bir güzellik salonu açmak.
Burcu gülerek açıklıyor: "Bu çok iyi bir iú. Bir sürü
müúterimin olmasını istiyorum ve belki de bir gün yüksek
sosyete için çalıúan bir stilist olabilirim."
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Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü kadın jenerasyonuna
gelindi÷i ve Türk kadının tam anlamıyla eúit olmaya her
zamankinden daha yakın oldu÷u bu dönemde, Burcu'nun,
hayalini gerçekleútirmesi için úansı çok yüksek.

