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Steve’e Destek İçin Destek Açlık Grevi Okmeydanı’nda Direniş Çağrısı Oldu!
22 Ağustos günü 46. gününde açlık grevini zaferle sonuçlandıran enternasyonal devrimci Steve
Kaczynski’nin serbest bırakılması için Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda bir günlük destek açlık
grevi yapıldı.
Sabah öncelikle park açlık grevi için hazırlandı, pankartlar, Steve için dışarıda yapılan destek
eylemlerinin sergisi, çay ocağı ve enternasyonal marşların olduğu müzik çalınarak parkta açlık
grevi başlatıldı. açlık grevi pankartı önünde yapılan açıklamada öncelikle Steve’in mesajı
okundu, ardından da “25 Haziran’da direnişe başlayan Steve Kaczynski açlığının 46. Gününde,
10 Ağustos günü taleplerinin karşılanması sonucu eylemini sonlandırdı.
O hapishanede,
yoldaşları dışarıda tecriti yenmek için direndi. Bu direniş gün geldi beyaz kağıda işlenen selam
oldu, gün geldi meydanlarda, hapishane önünde saldırılara karşı slogan oldu emperyalizmin
kiralık katillerinin kulağında çınladı...
Bir kez daha direniş kazandı... Selam olsun açlığıyla emperyalizme kafa tutup onurunu
çiğnetmeyenlere... Selam olsun emperyalizmi kalbinden vurup elinde taşlarla kurşun yağmuruna
direnen halkın onurlu evlatlarına...” sözleriyle devam eden açıklamada tüm halklara da
emperyalizmin saldırganlığına karşı direnme çağrısı yapıldı. Elinde taşlarla direnen Hatice
Aşık’ın emperyalizme vurduğu darbe vurgulandı. Açıklama Steve’in kendisine verilmeyen
dergileri için tekrar uyarı açlık grevine başladığı duyurusu yapılarak sonlandırıldı.
Açıklamanın ardından açlık grevinde olanlar kollarına kızıl bantları sardılar. Onlara destek için
de mahalleden ve TAYAD’lı ailelerden gün boyu parkta bulunarak destek verenler oldu.
Umudun Sesi Örnektepe Sokaklarında...
Saat 17.00’a geldiğinde parkta destek açlık grevine başlayanlar toplu dergi dağıtımı için
gelenlerle birlikte Örnektepe’ye toplu dergi dağıtımına hazırlandılar. Yürüyüş önlükleri giyilerek
dağıtım öncesinde adalet halayı çekildi. Adaletsizliklere karşı Halk Cepheliler omuz omuza, tek
yürek ve tek ses oldular bu halayla...
Halayın ardından “Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi” sloganlarıyla parktan çıkıldı ve marşlar,
sloganlarla Örnektepe’ye gidildi. Daha Anadolu Kahvesinden çıkmadan Berkin’in katilleri bir
akreple Yürüyüş dağıtımcılarını tacize başladılar. Yürüyüş dağıtımcıları polisin tüm tahriklerine
rağmen Örnektepe’nin yoksul sokaklarını adım adım gezip gerçeğin sesini halka ulaştırdılar.
AKP’nin katil polisleri her sokak arasında Yürüyüş dağıtımcılarının yanına kadar gelerek onları
taciz etmeye çalıştı. Buna karşı dağıtımcılar her defasında ellerindeki dergileri daha yukarı
kaldırarak, daha coşkulu slogan ve sesli çağrılarla cevap verdiler, halka katil polisleri teşhir
ettiler. Dağıtım boyunca akreplere karşı kitle birbirini geride bırakmadan, yollara basit barikatlar
kurarak dağıtımı sürdürdü. Yine sloganlarla Anadolu Parkı’na gidildi, burada da gerçeğin sesi
tek tek parkta oturanlara soruldu. Köprüde uzun namlulu silahlarıyla bekleyen polislere karşı
dergiyi alanlar da dergiyi daha yukarı kaldırıp akreplere doğru göstererek korkutma çabalarının
bir işe yaramayacağını gösterdiler.
Anadolu Parkında toplu fotoğraf çekilirken katil polisler tekrar gelerek dağıtımcıları tedirgin
etmeye çalıştılar. Park çıkışında 4 akreple gelen polisler Okmeydanı girişinde dağıtımcıların
üzerine plastik mermi ve gaz sıkarak saldırdı. Bu saldırıya karşı dağıtımcılar Sibel Yalçın
Parkı’na yöneldiler. Katil polisler buradaki açlık grevine de saldırdılar, parkı gaza boğdular.
Plastik mermiyle sokaktaki dağıtımcıları taradılar.
Bu saldırıya karşı hemen barikatlar kurularak park ve mahalle savunuldu. Steve’e destek açlık
grevcileri de parkta eylemlerini sürdürdüler. Herkes parkta toplanarak barikatlar kuruldu,
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sloganlar atıldı.
Günay’ın Onuru, Hatice’nin Taşları ve Steve’in Açlığıyla Direniyoruz...
Emperyalizmin işbirlikçileri hapishanede özgür tutsaklara, dışarıda da mahallesini savunan,
direnişlere yeni direnişler ekleyen halka saldırarak devrimcileri teslim almaya çalışıyor. Ancak
her defasında Günay’ın onuru, Hatice’nin taşları ve Steve’in açlığıyla büyüyen direnişlerle
sarsılıyor. Halk Cepheliler de Steve’in direnişine destek açlık grevini yeni bir direnişle, gaz
altında sürdürdü. Barikat başlarında çekilen halaylar ve atılan sloganlar moral üstünlüğün
direnenlerde, teslim olmayanlarda olduğunu tekrar gösterdi. Destek açlık grevi daha da
büyüyerek Okmeydanı’nda bir direniş gecesine dönüştü.
Barikat başında yakılan ateşlerin başında halaylar çekildi, ne olursa olsun parkın savunulacağı
ve direnişin sürdürüleceği kararı alındı.
Destek açlık grevinin akşam programında yer alan sinevizyon ve Halkın Hukuk Bürosu
avukatları ile Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin Steve’in tutuklanma gerekçeleri ve
emperyalizmin saldırılarına karşı halkların birliği üzerine yapacakları söyleşi-panel saatleri
yaklaşırken katil polisler barikatlara ve parka saldırdı. TOMA ile gelen katil polisler barikatları
yıkmak için, öncelikle çatışan Cephelilere tazyikli su ve biber gazıyla saldırdılar. Saldırılar
karşısında Cepheliler havailer ve taşlarla direndiler. Bir süre çatışmalar devam etti, TOMA’ya ek
olarak akreplerle hedef gözeterek plastik mermi atışına başladı halk düşmanları. Sibel Yalçın
Parkı tamamen gaz altında kalınca Cepheliler ara sokaklara çekildiler. Katil polisler artık parkta
kimse kalmadığı halde yaklaşamadıkları parkı rastgele taramaya başladı. Katil polisler
dakikalarca ara sokaklarda gezerek, kitleyi üstten ve alttan gaz ve plastik mermi altında tutarak
gözaltı yapmaya çalıştı. Ancak Okmeydanı halkı Cephelileri evlerine aldı, esnaflar da Cephelileri
sahiplenerek polislerin gözaltına almasına engel oldu.
Bu saldırının ardından herkes tekrar sloganlarla parkta toplanarak direnişi sürdürdü. Sloganlar
ve marşlarla parkta toplanan Halk Cepheliler barikatları tekrar güçlendirerek açlık grevini
sürdürdüler. Halk düşmanları gece 12.30’da tekrar parka saldırdı. Yoğun gaz ve plastik mermi
saldırısına rağmen kimse parktan ayrılmadı. Dakikalar süren saldırı ve coşkulu direniş
karşısında tüm silahlarına rağmen tenekenin içinden çıkmaya cesaret edemeyen katil polisler
Halk Cephelileri sözleriyle tahrik etmeye çalıştılar. Bundan da sonuç alamayınca defolup gittiler.
Halk Cepheliler tekrar bir saldırı ihtimaline karşı barikatların başında ve parkın içinde tüm gece
nöbet tuttular. Sabah ise çaylar demlenip sohbetler edildi, parka saldırı öncesindeki gibi
pankartlar asıldı. Destek açlık grevindekiler tüm gece süren direnişin coşkusuyla yoğun
yağmurun altında halaylar çekip marş söylediler.
Saat 11.00’da yine yoğun yağmurun altında Steve’in serbest bırakılması için yapılan eylem
sonlandırıldı. Yapılan açıklamada emperyalizme direnmekten başka yol olmadığı ve onların
işbirlikçisi AKP’ye karşı da teslim olunmayacağı, tüm saldırılara rağmen direnişi sürdürüleceği
vurgulanarak Steve’in direnişi selamlandı.
Açıklamanın ardından Okmeydanı Haklar Derneği’ne gidilerek çorba içildi, direniş üzerine
sohbet edildi. Yemeğin ardından Grup Umut Yağmuru gelerek şarkılar söylendi. Fedayı ve halk
kurtuluş savaşçılarını anlatan şarkılara eşlik edildi.
İstanbul Yürüyüş
22-23 Ağustos 2015
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