Grup Yorum’dan Açıklama:
Sansüre karşı dur , gerçekleri
anlat gerçekleri yaz!
Son 10 ayda kültür merkez�m�z 4
kez baskın yaşadı. Tüm baskınlarda
enstrümanlarımızı kırıp parçaladılar,
nota ve akor defterler�m�z� yırttılar,
gözaltına alınan herkese �şkence
yaptılar. 18 Kasım 2016’da yapılan
baskında, kültür merkez�m�zde Tavır
Derg�s�, çek�ç ve yeş�l gömlek
bulunmasını suç olarak göstererek 7
üyem�z� tutukladılar. Tutsak Grup
Yorum üyeler�, 1 Mart’tak� �lk
duruşmada tahl�ye oldular. Ama
AKP faş�zm�n�n saldırıları hız kesmed�. 28 Mayıs’ta tekrar pol�s baskınının ardından 3 üyem�z ve 1 korocu
arkadaşımız, aynı suçlamalarla
tutuklandılar. Her şeye rağmen
faş�zme karşı halk �ç�n sanat yapma
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ısrarımızı sürdürdük. Üret�mler�m�z,
hız kesmeden devam ett�. 22 Eylül
günü yen� albümümüz “İlle Kavga”yı
çıkardık. Albümümüzün 24 Eylül’dek� �mza gününde y�ne pol�s baskını
ve gözaltılar yaşadık. Haklı olan,
doğru olan, halktan yana olan
b�zd�k; AKP’n�n tüm saldırıları
gayrımeşruydu. Faş�zm�n saldırılarına karşı moral üstünlük b�zde
olmalıydı; albümümüzün adı g�b�,
“�lle kavga” demel�yd�k. O nedenle
pol�sler kültür merkez�m�z�n kapısını
kırarak �çer� g�rmeye çalışırken, b�z
�se onların saldırılarını halaylarla
karşılıyorduk. Uzun sürel� gözaltının
ardından 4 arkadaşımız daha
tutuklandı. Arkadaşlarımız gözaltın-

dayken, üyem�z Bergün Varan tahl�ye
oldu. Fakat tahl�ye olmasının ertes�
günü, gözaltındak� kardeş�ne kıyafet
götürmek �ç�n Çağlayan Adl�yes�’ne
g�derken gözaltına alındı ve tekrar
tutuklandı. Şu anda 14 arkadaşımız;
Grup Yorum üyeler� Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, D�lan Poyraz, Hel�n Bölek,
D�lan Ek�n, Betül Varan, Bahar Kurt,
Özgür Gültek�n, Bergün Varan, Seher
Adıgüzel; Grup Yorum korosundan
Eren Erdem, Fotoğraf ve S�nema
Emekç�ler� (FOSEM) çalışanı Meral
Yıldırım Gökoğlu, İsma�l Ceng�z
Mumcu ve İd�l Kafe çalışanımız
Taylan Gültek�n tutsak.
B�r yandan faş�zm�n saldırıları

arasında, kuşatma altında halkın
sanatını �cra etmek �ç�n canımızı
d�ş�m�ze takıyoruz. B�r yandan da
b�ze, sanatımıza yapılan tüm saldırıları, hak hukuk tanımadan yapılan
gözaltı ve tutuklamaları, onursuzca,
ahlaksızca yapılan �şkenceler� teşh�r
ed�yoruz. Ama ne yazık k� b�rçok
basın kuruluşunda, haberlerde,
gazetelerde Grup Yorum’a yapılan
saldırılara yer ver�lm�yor.
Sormak �st�yoruz;
1 m�lyon k�ş�ye konser veren b�r
müz�k grubunun çalışmalarını
yürüttüğü kültür merkez�n�n 10
ayda 4 kez basılması, bu süreçte
tahl�ye olanların aynı gerekçelerle
tekrar tutuklanması ve şu anda 14
çalışanımızın tutsak olması; haber
değer� taşımıyor mu?
Grubumuzun yoğun saldırılar
altında albüm çıkarıyor olması,
albümünün tanıtımı �ç�n düzenled�ğ�
�mza gününe pol�s baskını yapılması;
haftalardır gazetlerde yer alan, öz
yeğen�yle �l�şk�ye g�ren ahlaksızlardan daha mı önems�z görülüyor?
Grubumuzun üyes� Bergün Varan’ın,
Türk�ye’ye geld�kten 3 gün sonra 28
Mayıs’ta İd�l Kültür Merkez�’ne
yapılan baskında gözaltına alınması,
gözaltında saçlarının kökünden
yolunması, bundan 2 hafta sonra �se
Çağlayan Adl�yes�’nde “Grup
Yorum’a Özgürlük” yazılı b�r döv�z
açtığı �ç�n tutuklanması, 26 Eylül’de
tahl�ye olduktan sonra ertes� gün
gözaltındak� kardeş�ne kıyafet
götürürken tekrar gözaltına alınması, 10 gün gözaltında kaldıktan
sonra �se tutuklanması; başka b�r
dey�şle AKP faş�zm�n�n; genç b�r
kadının kend�s�ne yapılan �şkencey�
teşh�r etmes�n�n �nt�kamını almaya
çalışması, bu ülkedek� faş�zm�
yeter�nce anlatmıyor mu?
İd�l kafe çalışanı Taylan Gültek�n’e
yaptıkları �şkencey� “hep�m�z
üzer�nden geçt�k” dey�p övünerek

b�rb�rler�ne anlattı �şkencec�ler.
Arkadaşımızımızın gömleğ�n�,
çamaşırlarını baştan aşağı kan
�çer�s�nde bıraktılar.

öbür gün AKP faş�zm� saldıracaktır.
Alman rah�p N�emöller’�n H�tler
faş�zm� �le �lg�l� sözünü o kadar çok
duyduk k� artık ezberlem�ş�zd�r.
Tekrar edel�m:

Bakın, AKP; adalets�z, haksız,
hukuksuz tutuklamalara, �şkencele- “Naz�ler önce komün�stler �ç�n
re karşı dün susan, sess�z kalanlara geld�ler, b�r şey demed�m çünkü
da bugün saldırıyor. Adalets�zl�k
komün�st değ�ld�m. Sonra Yahud�ler
onların da yakasını bırakmıyor.
�ç�n geld�ler ve b�r şey demed�m,
Bugün ülkem�zde 158 gazetec�
çünkü Yahud� değ�ld�m. Sonra
tutuklu. Cumhur�yet yazarlarını,
send�kacılar �ç�n geld�ler ve b�r şey
“p�de s�par�ş ett�ğ�n adam FETÖ’cü”, demed�m, çünkü send�kacı değ�ld�m.
“parke yaptırdığın adamın oğlu,
Sonra Katol�kler �ç�n geld�ler ve b�r
FETÖ’cünün lokantasında yemek
şey demed�m, çünkü Katol�k değ�lyed�”, “6 yıl önce arabanı götürdü- d�m.
ğün oto tam�rc�s�, 8 yıl önce FETÖ
ş�rket�nde çalışıyordu” d�yerek 1 yıla Ve sonra ben�m �ç�n geld�kler�nde �se
yakın süred�r tutsak ed�yorçevremde ben�m �ç�n b�r şeyler
lar. KHK’lar �le
d�yecek k�mse kalmamıştı.”
onlarca gazetey�, radyoyu,
basın emekç�olisler kültür merkezi- Başta
TV kanalını,
ler� olmak üzere
mizin kapısını kırarak
yayınev�n�,
tüm halkımıza
derg�y�
çağrımızdır.
içeri girmeye çalışırkapattılar.
Sıranın
s�ze
ken, biz ise onların
Sadece
gelmes�n� beklesaldırılarını halaylarla
devr�mc�-demeden dayanışmayı
karşılıyorduk.
mokrat
büyütel�m. Grup
düşünceye sah�p
Yorum’un yaşadığı
olanları değ�l; AKP’ye
adalets�zl�kler�, faş�zm�n
muhal�f olan herkes� hukuksuzca
saldırılarını gazeteler�n�zde köşeler�tutukluyorlar, tecr�t �şkences�ne tab� n�ze taşıyın. Grup Yorum’un hang�
tutuyorlar.
koşullarda 19 şarkılık b�r albüm
çıkardığını, bu albümün faş�zm�n
İşte b�z; Grup Yorum olarak bu
saldırılarına karşı nasıl b�r cevap
zulme karşı ses�m�z� daha gür
anlamına geld�ğ�n� yazın, anlatın. İd�l
çıkardığımız �ç�n bedel ödüyoruz.
Kültür Merkez�’ne z�yarete gel�n,
çayımızı �ç�n. Neden “Grup Yorum
“Konserler�m�z� yasaklarsanız
halktır, susturulamaz” ded�ğ�m�z�
damlara çıkıp konser ver�r�z”
gözler�n�zle görün.
ded�ğ�m�z �ç�n,
“Nur�ye ve Sem�h’�n �sm�n� yasaklarGrup YORUM
sanız her yerde haykırmaya devam
eder�z” ded�ğ�m�z �ç�n, faş�zm�n
saldırısının en azgın olduğu dönemde halka, faş�zme karşı “�lle kavga”
çağrısı yaptığımız �ç�n, bugün 12
arkadaşımız tutsak.
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Bu saldırıları, ancak faş�zme karşı
omuz omuza vererek aşab�l�r�z.
Türlü gerekçelerle omuz omuza
olmamayı, dayanışma �çer�s�nde
olmamayı terc�h edenlere de yarın
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