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Hopa’da yaşanan saldırıyı Ankara’da protesto eden-
lere yönelik polis şiddeti ve gözaltı uygulamalarına 
da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla top-

lanan emek ve demokrasi güçlerinin katılımıyla 1 Haziran 
2011 tarihinde Sakarya Meydanı’nda düzenlenen basın 
açıklaması ile tepki gösterildi. Kitlesel basın açıklamasın-
da, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK Sosyal-İş Genel Başkanı 
Metin Ebetürk, Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, ÖDP 
Ankara İl Başkanı Cevat Özdemir ve TKP Merkez Konsey 
Üyesi Erkan Yıldız konuşma yaptı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Soğancı, burada yap-
tığı açıklamada, AKP’nin Türkiye’yi şiddetin ve kaosun 
içerisine çektiğini söyledi. “Dün Hopa’da yaşananlar 
AKP’nin yarattığı Türkiye’nin gerçeğidir. Tayyip Erdoğan 
miting için Hopa’yı seçerek, Hopa’ya çevreden otobüs-
lerle kalabalık taşıyarak bir çatışma zeminini kendisi 
oluşturmuştur. Hopa’da yaşananların sorumlusu, AKP 
ve emrindeki emniyet güçleridir” diyen Soğancı, “gerici 
burjuva medyası”nın manşetlerinde “Hopa’da polise sal-
dırı” manşetlerine de tepki gösterdi. Mehmet Soğancı, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Tayyip Erdoğan Trabzon’da ‘eşkıyalardan’ söz edi-
yordu. İşte o ‘eşkıyalar’ dün gece Hopa’ya indi! Onlar 
eşkıya güruhları dernekleri, kafeleri, evleri basıyor!

ARTAN ŞİDDETE TEPKİ
Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da yaptığı konuşmadaki 
işareti sonrasında Hopa halkına yönelik halen süren 
saldırılarla birlikte; Ankara’da, İstanbul’da, Bursa’da ve 
Giresun’da polis saldırıları gerçekleştirildi.
Halkın güvenliğinden sorumlu kolluk gücü Ankara’da 
taşla, gazla, copla terör estirdi. Gözaltına alınanlar iş-
kence gördü. ÖDP Ankara İl Binası faşist çapulcular 
eşliğinde basıldı, kapısı kırıldı. Halkevleri MYK üyesi 
Dilşat Aktaş’ın kalça kemiği kırık. Onlarca emek meslek 
örgütü üyesi, çalışanı arkadaşımız halen gözaltında.
AKP, 12 Eylül referandumunun ardından kendi 12 Eylü-
lü’nü yürürlüğe koyarak faşist yöntemlerle tekelci ikti-
darını inşa ediyor. Seçim sürecinde de Tayyip Erdoğan 
şiddet ve baskı ile herkesi susturarak 12 Haziran’da 
‘padişahlığını’ ilan etmeye hazırlanıyor.”

Vahşi saldırılardan ve baskılardan vazgeçilmesi çağrısında 
bulunan Mehmet Soğancı, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Milis güçlerinizi sokaklarda emekçilerin, halkın üzeri-

ne saldırtmaktan vazgeçin! Yoksa bu baskının altında 
siz kalırsınız. Sanmayın ki biz bu sokakları, bu alanları 
eşkıyaya terk edeceğiz! Sanmayın ki biz bu sokakları, 
bu alanları faşist çapulculara, militanlığa soyunmuş 

bordrolu güçlere bırakacağız! Herkes bilsin: Bu ülke, 
bu halk sahipsiz değildir. Herkes bilsin: Demokrasi 
ve özgürlükler için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor, 
kararlılıkla sürecek.” <


