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700. Haftada Galatasaray Meydanı’na gitmek isteyen ‘Cumartesi Anneleri’ne AKP saldırısı

‘Anaların öfkesi katilleri yenecek’

“Benim Annem Cumartesi”

Ekonomik krizin cinsiyeti

l 23 yıldır İstanbul’un orta yerinde, İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Meydanı’nda oturuyor Cumartesi insanları. Geçtiğimiz günlerde tam 700’üncü
haftalarını doldurdular. 700. haftada Cumartesi İnsanlarının Galatasaray Meydanı’na girişlerine izin verilmedi. Polisler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
talimatıyla anneler dahil Cumartesi İnsanlarına saldırdı, darp etti, gözaltına aldı. 23 yıldır onların seslerini
dünya duydu ama içinde oldukları toplum onların
gözlerine bakmaya cesaret edemiyor. Berfo Kırbayır,
Fatma Morsümbül, Makbule Babaoğlu evlatlarının kemiklerini görmeden yüreklerindeki o derin acı ile yaşamını yitiren nice anneden sadece birkaçı…

l Yaşanan ağır savaş süreçlerinin ve bunun
sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizlerin ham
maddesi cinsiyetçiliktir. O zaman en dipteki sınıf olan
kadınların “elinin hamuruyla” siyasete, ekonomiye,
toplumsal alana ve bilimum bütün yapılanmalara müdahale etmesi ancak özgürlükleri aralayabilir. Ekonomi
bir kadın üretimiyken ve tersinden kadını her gün öldüren bir silaha dönüştürülmüşken, gerçek sahiplerine
yani kadınların ellerine bırakılan bir ekonomiyle toplumsal cinsiyetçilik ve devlet denen aygıt değişecektir.
Mesele burada kadınlara daha fazla iş bulmak değil,
her alanda devrimler yapmaktır. Çünkü hiçkimse bu
yozlaşmış düzene mahkum değildir.
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ir patlama sesi duyuldu. Kimse önce ne olduğunu anlayamadı. Ceylan’ın
annesi koştu… Ağabeyi koştu… Köylüler koştu… Arkadaşları koştu…
Önce ağabeyi gördü Ceylan’ın parçalanmış bedenini. Annesi öyle bir çığlık attı
ki yer gök inledi. Ceylan’ın bedeninden saçılan parçalarını ağaç dallarından, taşların üstünden, otların arasından topladı Saliha. Ceylan’dan geriye kalanları eteğinin içine koydu. Sonra toprağı kazdılar. Ceylan’ın parçalarını bir mezara
koydular. Başına bir de taş… l Esra ÇİFTÇİ yazdı / 15. sayfada
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Derin sularda kaybolan umutlar
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