
GRUP  YORUM DEMOKRATİK HAKLARI İÇİN DİRENİYOR. HAKLI TALEPLERİ DERHAL KABUL EDİLSİN. 
GRUP YORUM’A ÖZGÜRLÜK. 

 GRUP YORUM 1985’te kurulduğu günden bugüne 35 yıldır Türkiye’de ve dünyada ezilen 
sömürülen yoksul halkların hak ve özgürlükleri için şarkılar üreten, konserlerini halkla birlikte organize 
eden, halkın direnişlerinde onlarla yanyana olan bir müzik grubudur.  Evleri başlarına yıkılmak istenen 
gecekondu yoksullarının, işinden atılan işçilerin, madenlerde katledilenlerin, öğrencilerin hak arama 
eylemlerinde, direnişlerinde yanyana olmuştur. Şarkılarında onların acılarına, mücadelelerine, bu 
mücadele içinde yaratılan değerlere yer vermiş, sorunlarının çözümünün ancak halkın iktidarda 
olduğu sömürüsüz, eşit ve adaletli bir düzende mümkün olabileceğini savunmuştur. 

Halkın sanatçıları olarak 35 yıldır süren mücadelesinde Grup Yorum baskılarla da karşılaşmıştır. Kültür 
merkezleri ve evleri polis tarafından basılmış, üyeleri gözaltına alınıp işkenceden geçirilmiş, birçok 
üyesi tutuklanıp hapse atılmış, konserleri yasaklanmış, şarkılarını çalan radyolar tehdit edilmiş... Daha 
birçok baskı ve engel ile devrimci müzik faaliyetlerinden vazgeçirilmek istenmiştir. 

Tüm bunlara rağmen GRUP YORUM baskılara boyun eğmemiş, direnerek 35 yılda yurtiçinde ve 
yurtdışında binlerce konser gerçekleştirmiş, 24 albüm üretmiş, yüzlerce kez halkın direnişlerinde ve 
hak arama eylemlerinde yerlerini almışlardır. 

2010 yılında 25. Yıl Stadyum Konserinde 55 bin izleyicisiyle coşkulu şarkılar söylemiştir.  2011 yılında 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE HALK KONSERLERİ düzenlemeye başlamıştır. Her yıl gerçekleştirdiği ÜCRETSİZ 
HALK KONSERLERİ’nde 2011 yılında 150 bin, 2012 yılında 350 bin, 2013 yılında 600 bin, 2014 yılında 
ise yaklaşık 1 milyon izleyici ile buluşmuştur.   

2015 yılında ve sonrasında ise  konserleri ve tüm etkinlikleri yasaklanarak engellenmek istenmiştir. 
Yasakların hukuki olmadığını savunan Grup Yorum, izleyicileri ile birlikte meydanlarda ve sokaklarda 
polis saldırıları altında konser yapmışlardır.  Meydanları ve alanların yasaklanmasına karşı yoksul 
evlerin damlarında DAM KONSERLERİ yapmışlardır. 

Özellikle 2016’dan bugüne ise siyasi iktidarın Grup Yorum’a saldırıları hiçbir yasa hukuk tanımayacak 
şekilde GRUP YORUM’U YOKETME amacına dönüşmüştür.  Siyasi iktidar DARBE GİRİŞİMİ’ni bahane 
ederek OLAĞANÜSTÜ HAL ilan etmiş,  GRUP YORUM’u “terör örgütlerinin ve terörün propagandasını 
yapmak”la suçlayarak, üyelerinin bir kısmını ÖDÜLLE ARANANLAR LİSTESİ’ne dahil etmiştir.  
Çalışmalarını sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi ikibuçuk yılda tam 11 kez polis baskınına uğramış, içeride 
bulunanlar işkence ile gözaltına alınmış, duvarları delinmiş, tüm eşyaları kırılmış, kullanılamaz hale 
getirilmiştir... Gözaltına alınan İdil Kültür Merkezi çalışanları ve Grup Yorum üyeleri tutuklanıp hapse 
atılmış, hapisten tahliye edilenler, hapishane kapısında tekrar alınıp tekrar tutuklanmıştır. Baskılar 
yasaklar ve engellemeler tüm yoğunluğu ile sürmektedir. 

Bu dönemdeki saldırılar yalnızca Türkiye’de değil, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da da sınır 
tanımaz hale gelmiştir. Öyle ki, 2015’te üyelerimize vize vermeme, ve bunu tüm Schengen ülkelerine 
de tavsiye etmesi,  vize alabilenleri havaalanından geri gönderme şeklinde başlayan baskılar,  İçişleri 
Bakanlığı’nın talimatı ile tüm büyük salonlara ve kent belediyelerine GRUP YORUM’a konser 
yaptırılmaması doğrultusunda hazırlanmış talimatla devam etmiştir. Son olarak Köln’de 
gerçekleştirmek istediğimiz 19 sanatçının katılacağı Dayanışma Etkinliği’nin yüzlerce polis eşliğinde 
basılarak Köln Emniyet Müdürlüğü’nce bir karar ile yasaklandığının bildirilmesi’ne kadar varmıştır. 
Bunların hiçbir hukuki zemini yok. Çünkü bugüne dek açtığımız davaların tümünde yasaklamanın 



hukuksuz olduğuna karar vermiştir mahkemeler. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri kimi noktalarda 
AKP hükümetini eleştirir gibi görünseler de devrimciler ve devrimci sanatçılar sözkonusu olunca 
çıkarları gereği AKP faşizmine destek vermekte bir sakınca görmüyorlar. Avrupa Demokrasisi bir 
müzik grubunun hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğini belirlemeye kalkacak kadar ifade 
özgürlüğünü yok edebiliyor... Grup Yorum bu antidemokratik baskılarla da mücadele etmeyi 
sürdürüyor. 

Bütün bunlara karşı GRUP YORUM 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hapishanede ve dışarıda 
SÜRESİZ AÇLIK GREVİ başlatarak  bu saldırıların son bulması için direnişe geçmişlerdir. Açlık grevi, 
siyasi iktidarın engellemelerine ve sansüre karşı halkın vicdanına ulaşmak için başvurulan yoldur.  Ve 
talepleri kabul edilinceye kadar direnişlerini sürdüreceklerini ilan etmişlerdir. BAHAR KURT, HELİN 
BÖLEK  dışarıda İBRAHİM GÖKÇEK İSE ise hapishanede Süresiz Açlık Grevi Direnişi’ni 
sürdürmekteydiler.  Şu anda İBRAHİM GÖKÇEK VE HELİN BÖLEK  direnişini ÖLÜM ORUCU’na 
dönüştürerek sürdürüyorlar.   

Grup Yorum’un DİRENİŞİNİN talepleri: 

--Hakkımızda Arama Listeleri iptal edilsin. 

- Hukuksuz açılan davalar düşürülsün. 

- Tutuklu üyeler serbest bırakılsın.  

- Konserlerimiz yasaklanmasın 

- Kültür Merkezimiz polis tarafından basılmasın 

BU TALEPLER BİR SANATÇI VE SANAT GRUBU İÇİN VARLIK KOŞULUNU SAVUNMAKTIR VE EN 
DEMOKRATİK HAKLARDIR. BU TALEPLER DERHAL YERİNE GETİRİLMELİDİR... 

grupyorumheryerde1985@gmail.com 
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