HABERLER
Esenyurt Ders�ml�ler Derneğ�’n�n Düzenled�ğ� Etk�nl�kte Grup Yorum
Sahne Aldı.
9 Eylül tar�h�nde Esenyurt Ders�ml�ler Derneğ�’n�n Rıfat Ilgaz Kültür Merkez�’nde
düzenled�ğ� etk�nl�kte Grup Yorum sahne aldı.
Uzun süred�r konserler� yasaklanan, . b�rçok elemanının hala tutsak olduğu Grup
Yorum tekrar sevenler�yle buluştu.
Grup Yorum sahneden d�nley�c�ler�ne çağrı yaptı’ Baskı ve yasaklara boyun
eğmey�n bugünkü mücadelem�z onurumuza sah�p çıkma mücadeles�d�r tıpkı
Nur�ye ve Sem�h g�b�…’
Güleycan parçasıyla başlayan konser yaklaşık b�r buçuk saat sürdü. Etk�nl�ğe
1000’�n üzer�nde katılım sağlandığı duyuruldu.

Grup Yorum Yen� Çıkan K�taplarını İmzalıyor.
Grup Yorum’un Tavır Yayınlarından çıkan Halk Sanatçılığının Alfabes� �sm�nde 3
c�ltten oluşan k�taplarını �mza günler�nle sevenler�yle buluşturuyor. En son 12
Eylül tar�h�nde,Kadıköy’de b�r kafede okurlarıyla buluştu.
İmza günü ve halk sanatçılığı üzer�ne yapılan söyleş�n�n�n ardından Grup Yorum
kısa b�r d�nlet� vererek etk�nl�ğ� sonlandırdı.

Ayçe İd�l Erkmen Mezarı Başında Anıldı.
1996 Ölüm Orucu d�ren�ş�nde şeh�t düşen Ayçe İd�l Erkmen, ölüm yıldönümünde
İd�l Kültür Merkez� (İKM) tarafından düzenlenen anma programıyla mezarı
başında anıldı.
İd�l'�n mezarına g�den a�les� ve İKM çalışanları, İd�l'�n mezarını yıkayıp tem�zled�kten sonra get�rd�kler� karanf�ller� mezarına yerleşt�rd�ler. İd�l'�n fotoğraﬂarının
taşındığı anmada, İd�l şahsında tüm devr�m şeh�tler� anısına b�r dak�kalık saygı
duruşu yapıldı. Ölüm orucu şeh�tler� �ç�n ş��rler okundu.
Grup Yorum'un da Halkımızın Gel�n� ve B�ze Ölüm Yok marşlarıyla katıldığı anma
“Kahramanlar Ölmez Halk Yen�lmez, Ayçe İd�l Erkmen Ölümsüzdür” sloganları �le
sona erd�.
Ayçe İd�l Erkmen, 1970'de Kırklarel�'nde doğdu. İstanbul Ün�vers�tes�’nde okuduğu yıllarda mücadeleye başladı. İYÖ-DER'l�yd�. 1990'da Ortaköy Kültür Merkez�'nde çalışmaya başladı. Ayşe Gülen Halk Sahnes�'nde oyunculuk, Kültür ve Sanatta
Tavır derg�s�nde yazarlık yaptı. 1994'de tutsak düştü. Ölüm Orucunun 68. gününde dünyanın �lk kadın Ölüm Orucu şeh�d� olarak ölümsüzleşt�.

Grup Yorum 1 Aylık Destek Açlık Grev� Yaptı.
Grup Yorum üyes� Betül Varan tutsak Yorum elemanlarına özgürlük, Nur�ye ve
Sem�h’�n talepler�n�n kabul ed�lmes� �ç�n 1 aylık destek açlık grev� yaptı.
Grup Yorum tarafından yapılan açıklama da,“Grup Yorum üyeler� Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, D�lan Poyraz, D�lan Ek�n, Hel�n Bölek, Bergün Varan, koro üyem�z İlyas
Kazan ve İd�l Halk T�yatrosu oyuncusu Ak�f Uzun’un özgürlüğü �ç�n, Nur�ye ve
Sem�h’�n talepler�n�n kabul ed�lmes� �ç�n b�r aylık açlık grev�ne başlıyoruz” �fadeler� kullanıldı.
Açıklamada, açlık grev�n�n Küçük Armutlu Mahalles�’nde süres�z açlık grev�n�
sürdüren Mehmet Güvel’�n ev�nde 8 Ağustos akşamı saat 19.00’da başlatıldı.
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Tavır Derg�s� Çalışanı ve Grup Yorum Elemanı D�lan Ek�n Tutuklandı.
D�lan Ek�n’�n yıllar önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bahane göster�lerek
tutuklandı.
D�lan'ın bel�nde 6 plat�n bulunmakta ve felç kalma r�sk� var ama bütün bunlara
rağmen uydurma gerekçelerle tutuklandı...
Aslında hedef alınan D�lan nezd�nde halkın sanatçıları ve bütün muhal�f kes�mler... Herkes� tutuklarım, s�nd�r�r�m mesajını vermek �steyen faş�zm devr�mc�
sanatçılığı h�çb�r zaman susturamayacak.

TAYAD üyes� Mehmet Güvel’den sonra Fer�dun Osmanağaoğlu da,
Nur�ye ve Sem�h İç�n Süres�z Açlık Grev�ne Başladı.
1996 Ölüm Orucu gaz�s� olan Mehmet Güvel Nur�ye ve Sem�h’�n talepler�n�n
kabul ed�lmes� �ç�n süres�z açlık grev�ne g�rd�ğ�n� duyurdu.
71 yaşında TAYAD’lı Mehmet Güvel Nur�ye ve Sem�h’�n talepler�n� kabul ed�lmes�
�ç�n süres�z açlık grev� d�ren�ş�n�n 44.gününde �ken Tayad’lı Fer�dun Osmanağaoğlu da aynı talep �ç�n 13 Ağustos günü açlık grev�ne başladı... İk� kardeş, b�r tar�h.
14 Ağustos 2001 kardeş� Osman Osmanağaoğlu’nun düştüğü yerde 13 Ağustos
2017 Fer�dun Osmanağaoğlu d�ren�şe başladı.
Osman Osmanağaoğlu, F T�p� Hap�shanelerle gündeme get�r�len tesl�m alma
saldırısına karşı Ümran�ye Hap�shanes�’nde ölüm orucuna başlayan tutsaklardan
b�r�yd�.
20:00’da tüm devr�m şeh�tler� nezn�nde 1 dak�kalık saygı duruşuyla tören başladı.
Saygı duruşunun ardından Halk Cephes� açıklaması okundu. Ardından ş��rler ve
Nur�ye Gülmen’den gelen mektup okundu. Mehmet Güvel 44.gündür sürdürdüğü
açlık grev� d�ren�ş�n� anlatan konuşma yaparak, bu d�ren�ş�ne omuz verecek olan,
onunla b�rl�kte açlığı paylaşacak, Nur�ye ve Sem�h’�n açlığını ortak olmak �ç�n
süres�z açık grev�ne başlayacak olan Fer�dun

Şa�r İbrah�m Karaca Gözaltına Alındı.
R�ze’n�n Pazar �lçes�nde den�z doldurularak yapılması hedeﬂenen havaalanı �ç�n
Pazar’ın Subaşı, H�sarlı ve S�vr�kale köyler�n� kapsayan taş ocakları yapılması
planına halkın tepk�s� arttı.
İbrah�m Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Faal�yet başlamıştır…
Vad� g�r�ş�ne yığınak yapan pol�s ve jandarma eşl�ğ�nde kepçeler ve �ş mak�naları
talana başlıyor. Gece nöbet tutan arkadaşlarımızın b�ld�r�m�d�r. Kalec�k sah�le
�nmek üzere köy cam� hoparlöründen köylülere çağrı yapıldı.
Haçap�t köylüler�ne, ‘çay toplayan köylüler, köyümüzü savunma zamanıdır,
köyümüz elden g�d�yor’ başlıklı b�r duyuru yapıldı” �fadeler�n� kullandı.

Mahsun� Şer�f’î Anma Etk�nl�ğ� Yasaklandı.
11- 13 Ağustos 2017 tar�hler�nde Aşık Mahsun� Şer�f’�n Kahramanmaraş’ın Afş�n
İlçes�’ndek� köyü olan Berçenek’de yapılması planlanan “Aşık Mahsun� Şer�f’�
anma etk�nl�ğ�”, Afş�n Kaymakamlığı tarafından OHAL bahanes�yle yasaklandı.
Köy muhtarının Afş�n Kaymakamlığı’na yaptığı ş�kayetler üzer�ne yasaklanan
etk�nl�ğ�n engellenmes� �ç�n köye çok sayıda pol�s gönder�ld�. Zırhlı araçlar ve
TOMA’larla köyü kuşatan pol�sler, etk�nl�ğ� organ�ze eden yurttaşların bölgeye
g�rmeler�ne �z�n vermed�.
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