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Her zaman ‘tutkulu hedonizm’ den 
kast ettiğim buydu;

Seninle zaman geçirebilmek için bah-
ane arıyordum. Seni burada Harbiye’de 
gördüğüme çok sevindim. Uzun zaman 
olmuştu.

Oyalayıcı bir flört olarak başlayan 
şey, karşı konulmaz bir şehvete 
dönüşmüştü. Dürüst olmak gerekirse, 
bazen seni aklımdan hiç çıkartmıyorum. 
Enerjin ve gülümsemen, bedeninin 
benim bedenimle hareket edişi. İlk kez 
birbirimizin gözlerinin içine bakışımızı 
hatırlıyorum. Gözlerindeki ışıltı. Tama-
men bağlanmıştım.

Başka neden bütün o sıkıcı toplantılara 
gelirdim ki? Ya da başka neden 
çöplüklerin etrafında geç saatlere 
kadar beklerdim ki? Belki gelirsin diye. 
Önceleri seni her yerde görürdüm. 
Toplu yemeklerde, konserlerde, 
basın açıklamalarında. Ama her şey 
yıkıldıktan sonra bağımızı tamamen 
yitirdik...

En son ne zaman seni yüzünde bir 
bandana, kaşların çatık gözlerin kısık 
gördüğümü hatırlayamıyorum. Eski 
tanıdık içgüdülerim seni görür görmez 
geri dönüyor. Sana tam olarak kaç kez 
bu anın hayalini kurduğumu söyleye-
bilirim.

Yeter, artık birlikte olduğumuza göre, 
geçmişi unutalım...
Kalbim göğsümden dışarı çıkacakmış 
gibi atıyor. Tekrar yaşadığımı
hissediyorum.
Gerçek şeyler oluyor.

Dürüst olmak gerekirse, çok korkuyo-
rum, tutuklanmaktan ya da acıdan 
değil. Beni gerçekten korkutan 
seninle bu anları paylaşma şansını 
kaçırma ihtimali. Elimizde olan 

fırsatları kullanamamak... Üstesinden 
gelebileceğimizi bildiğimiz riskleri 
almak için kendimizi zorlamamak...

Gerçekten umduğumuz nedir? Tam 
olarak neden buradayız?

Eğer gözlerin üzerimdeyken, bütün 
yasakları parça parça edebilirsem,
binlerce domuzun gözü önünde de 
aynısını yapabilir miyim?

Eğer sen kollarımdayken arzularımıza 
güvenebiliyorsak,
Sen o domuzların ellerindeyken de 
aynısını yapmamız mümkün olacak mı?

Bileklerimi hep sıkıca tuttun, ama 
istediğim an hemen bırakırdın. Eğer 
kendimizi bu hafta bu fedakârlığı 
yapmak zorunda bulursak, lütfen beni 
bırakma. Sadece senin yanındayken 
kelepçelerin tadını çıkartabiliyorum. 

Biz sır tutmasını biliriz. Beni kendim 
gibi olabilmem için bıraktın, hiç kim-
senin daha önce bırakamadığı kadar. 
Bedenlerimizi bütün bu insanlarla 
paylaşma şansı beni heyecanlandırıyor. 
Kendimi sınırlarımın ötesine itmek 
istiyorum, şüphelerimin ve korkularımın 
ötesine. Dünyanın altını üstüne 
getirmek istiyorum ve o şerefsizlere 
artık geri dönüş noktasını geçtiğimizi 
ve o çürümüş sistemlerini yanımızda 
götürdüğümüzü göstermek.

Bugün sokağa çıkmadan önce beni bir 
daha görüşmeyecekmişiz gibi öp!

Ayrı olduğumuz müddetçe, her 
tehlikede olduğumda... her kendim-
den geçtiğimde... seni düşünüyor 
olacağım...
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Yapacağınız eylem ne tarzda olursa 
olsun, eylemin başarılı olmasının en 
önemli anahtarı önceden hazırlıktır. 
Nelerle karşılaşılabileceğini önceden 
düşünmek, görev dağılımı yapmak, 
götürülecekler listesi gibi şeyler 
hazırlamak genelde unutulur. Eylem 
öncesi hazırlıkların en önemlisi, 
-barışçıl olsun olmasın- her türlü 
eylemde polis ya da başka güvenlik 
güçleriyle karşılaşmalarda prob-
lemlerin doğabileceğinin farkında 
olmaktır. Herhangi bir eyleme 
katılmadan önce yasal haklarınızı iyi 
bildiğinizden emin olun ve hiç bir 
zaman göz altına alınmayacağınızı 
düşünmeyin.  Önceden hazırlıklı 
olmak her zaman en iyisi, aktivist 
güvenliği için kaynaklar bölümüne 
bakabilirsiniz. 

Eylem Sırasında Görevler
Destek görevleri eylemcile-
rin güvenliği ve eylemin başarısı 
açısından hayati önem taşır. Genelde 
bu görevler eylemin kendisini yap-
mak kadar “çekici” gelmese de, eşit 
derecede değerlidir - onlar olmadan 
eylem gerçekleşemez.
Burada eylemlerde ortak olan 
görevler sıralanmıştır ama her eylem 
için tek plan olarak görülmemeli-
dir. Farklı eylemler, farklı görevlere 
ihtiyaç duyar ve grup olarak plan-
lama aşamasında ne tür görevlere 
ihtiyaç duyulacağının (yapılacağını/

yapıldığını nasıl sağlanacağının) 
düşünülmesi çok önemli. Bazen 
kişiler birden fazla görev üstlene-
bilir, mesela hukuki danışman aynı 
zamanda ilkyardım görevlisi olabilir 
veya polisle bağlantı kuran ya da 
hatta medya ile iletişimi sağlayan 
kişi olabilir. Buradaki anahtar bütün 
gerekli görevlerin üstlenilmiş, her-
kesin sorumluluğunun kapsamını 
başlamadan önce anlamış ve hiç 
kimsenin yürütemeyeceği görevi 
üstlenmemiş olması. 

Ulaşım
Çoğu eylem için araç gerekir, 
araç için sürücü ve sürücü için 
harita okuyucusu. Çoğu durumda 
eylemcileri evlerine ulaştırabilmek 
amacıyla, sürücüler gözaltına 
alınmaktan kaçınmalıdırlar.

SOKAĞA HAZIRLIK

ÖNCEDEN PLAN YAPIN
Önemli ihtiyaçlar, ilgi ve 
malzemeler için. Ne ile 
karşılaşacağınızı bilin. 
Nasıl yardım alacağınızı 
bilin. Eş-yoldaşlarınızla 
birbirinizi kaybeder-
seniz nasıl yeniden 
buluşacağınızı planlayın.
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Karakol Destek Grubu
Güvenli ve eylemin gerçekleştiği 
yerden uzak yerde, telefon yanında 
konumlanmalı. Gruptaki her-
kes hakkında, adları, gözaltına 
alındıklarında aranmalarını iste-
dikleri kişi, bulundukları yer gibi 
ilgili bütün bilgileri bilmelilerdir. 
Karakoldan ve hukuki danışmandan 
gelen telefonlara bakarlar ve gözaltı 
sonrası desteği koordine ederler.  
Bu görev, gözaltına alınan bir kişiyi 
takip etmeyi, gözaltı halinin savcının 
bilgisi dâhilinde olduğundan 
emin olmayı, gözaltından serbest 
bırakılanları karakoldan almayı da 
içerebilir. Bölgedeki bütün kara-
kollara gidebilmeleri için ulaşım 
imkanları olmalı ve nasıl gide-
ceklerini bilmeleri gerekir. Yanlarına 
yiyecek, atıştıracak şeyler, sigara, 
su gibi kişilerin serbest bırakıldıktan 
sonra isteyebilecekleri şeyleri 
almalıdırlar. 

Hukuki Gözlemci
Eylemin gerçekleştiği yerin 
kenarında, eylemde yer alan 
kişilerden polisin aşırı davranışları 
ya da gözaltına başlaması haber-
lerine cevap verirler.  Polisle karşı 
karşıya kalındığı durumlarda, 
polislerin kollarında yazan sicil 
numaralarını almak, gözaltına alınan 
varsa isimlerini, tam olarak neyden 
dolayı ve ne zaman gözaltına 
alındıkları bilgilerinin detaylı 
not alınması gereklidir. Karakol 
destek grubuna, gözaltına alınan 

aktivistlerin hangi karakollara 
götürüldüğünü bulmak ve hangi 
suçlarla suçlandıklarını öğrenmek 
konusunda yardımcı olabilirler. 
Kamera ya da video kayıt cihazı 
yardımcı olabilir. Hukuki gözlemci 
olmak sizin tutuklanmayacağınız 
garantisini vermez. 

Polis Muhatabı
Grup ve polis arasında talepleri 
ve bilgileri ileten kişi. İdeal olarak 
tane tane konuşan, sakin ve 
polisle diplomatik iletişim kura-
bilen biri olmalıdır. Polisin aşırı 
reaksiyonunu önlemek amacıyla 
durumu olduğunca hafifletmeye, 
tırmandırmamaya çalışmalıdır. 
Grubun polis muhatabına tam ve 
net vekalet vermesi çok önemlidir. 
Grup adına karar verebilme yetileri 
ve karar verme yetkileri var mı? 
Çoğu durumlarda, bu kişiler grubun 
karar vericileri değildir. Karar verme 
sürecini tüm aktivistlere danışarak 

TAVIR
Siz çok güçlüsünüz. 
Polisin size 
uygulayabileceği birçok 
şiddetle baş edebilir-
siniz ve ADALET için 
mücadele ediyorsunuz. 
Unutmayın, acı geçici ve 
biz son derece güçlüyüz. 
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yürütebilir ve kararı polise iletebil-
irler, bu durum polisin tepkisini de 
yavaşlatır. Hukuki gözlemci gibi, 
polis muhatapları da gözaltına 
alınabilirler. 

Medya muhatabı/ Sözcü
Grup ve medya arasındaki iletişimi 
sağlarlar. Haber hazırlar ve eyle-
min gerçekleşeceği zaman orada 
olması istenen medyaya haber 
verirler. Durumu bilmeli, muhabirl-
erle ve kameralara net ve anlaşılır 
konuşabilmelidirler. Medya görevi 
çoğunlukla arka plan medya görevi 
(haber yazma ve yollama) ve alanda 
sözcü olarak 2 ana göreve ayrılır. 

İlkyardımcı/ Sokak doktoru
Tıbbi bakımı bilen ne kadar çok kişi 
olursa o kadar iyi olur ama çoğu tip 
eylemde ilkyardımı bilen en az bir 
kişinin olması akıllıca olur (eylemci 
sayısına göre bu sayının artması ge-
reklidir). Büyük hareketlerde, sokak 
doktorunun CS gazının etkileriyle 
başa çıkmayı bilmesi gerekir. 

Eylem Desteği
Gözaltına alınabilecek kişilere 
direk, kişisel destek sağlarlar. Bu 
kişi gözaltı riski taşır ama elinden 
geldiğince gözaltına alınmaktan 
kaçınmalıdır. Eylemin gidişatına 
göre, eylemcilere su ve yiyecek 
getirerek, herkesi canlı tutarak ve 
bilgilendirerek destek sağlarlar. 
Aktivistler geniş bir alana yayılmış 
olabilir, eylem desteği eylemin genel 
işleyişi açısından onlarla bağlantı 
kurmak için önemlidir. Mesaj 
iletmeleri ve grubun karar alma 
sürecini yürütmeleri de gerekebilir. 
Eylemcilerin kendilerini bağladıkları 
eylemlerde her iki kişiye bir destekçi 
bulunması en iyisidir.

Eylemciler
Basitçe asıl eylemi yürüten 
kişiler (tırmanan, bağlanan/
kilitlenen, oturan gibi…) Yapmayı 
planladıkları her şeye teknik olarak 
hazırlıklı, iyi dinlenmiş, tok ve 
sakin olmalılar. Onlar, ancak bütün 
destek ekibinin yoğun çalışmaları 
sayesinde doğrudan eylemi 
gerçekleştirebilecek kişilerdir. 

POLİSİN BİRİNCİ 
SİLAHI KORKUDUR 
Bunu bir kere
kontrol edebildiğinizde, 
biber gazı ve kuvvet 
güçlerinin diğer taktileri 
idare edilebilir.

SAĞDUYU
Aklınıza sahip çıkın. 
Olup biteni ve yapılması 
gerekenleri iyi 
değerlendirin.
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İlgi Grupları
En basit olarak, birbirleriyle ilgili 
olan kişilerden oluşan grup- birbirl-
erinin kuvvetli, zayıf yönlerini bilen, 
birbirine destek olup siyaset ya da 
kampanya işini beraber yapan grup. 
Kolektif eylemin, ister tek başlarına 
olsun, ister büyük protestolarda 
otonom bir grup olsun bir aracıdır. 
İlgi grupları konseptinin uzun bir 
tarihi vardır; İspanyol İç Savaşı 
sırasında Anarşist ordu içinde orga-
nize eden yapı olarak gelişip, otuzu 
geçkin yıldır dünyada feminist, anti-
nükleer, ekolojist ve sosyal adalet 
hareketlerinde inanılmaz başarılar 
elde etmiştir. 1969’da Almanya’da 
Ruhr nükleer enerji tesisinden, 
Seattle, Washington, Genova ve 
Prag’daki gibi daha yakın tarihli 
kitlesel protesto eylemlerine, büyük 
ölçekli barışçıl 30.000 güçlü işgal… 
Yüksek seviyede polis baskısı 
altında bile ilgi grupları içinde 
aktivistler mücadelelerine devam 
edebilmişlerdir.    

İlgi grubunun parçası olmanın 
önemli noktası herkesin kampan-

ya ya da konu açısından nerede 
olduğunu bilmektir. Herkesin 
bireysel ve kolektif olarak, eylemden 
ne istediği, nasıl olmasını hayal 
ettiği, diğerlerinden ne tür desteğe 
ihtiyacı olduğu, ve diğerlerine ne 
teklif edilebileceği, sunabileceği 
fikrinin paylaşılmış olması gerekir. 
Belli esaslar üzerinde karar almaya 
yardımcı olacaktır: ne kadar aktif, ne 
kadar ruhani, ne kadar şiddetli, ne 
kadar yüreklere dokunan, ne kadar 
sivri, ne kadar gözaltı riskine açık, 
katılımın sınırları, genel politik pers-
pektif gibi…. 

‘Eş-Yoldaş’ (Buddy) Sistemi
Eylemlerde “Eş-Yoldaş olma” küçük 
gruplar halinde (genelde 2 ya da 4 

En yoğun durumlarda 
bile SAKİN ve DİKKATLİ 
OLUN. Tehlikeye 
ve uyarı işaretlerine 
erken tepki verin, geç 
değil. Fiziksel ve duy-
gusal problemler için 
hem kendinize hem 
de yoldaşlarınıza göz 
kulak olun. Paniğe giren 
diğerlerini sakinleştirin.

EYLEMDE DESTEK SİSTEMLERİ

Polis şiddeti, hak ihlal-
lerini, yaralanmaları 
BELGELEYİN. 



6

kişilik) birbirine göz kulak olmak. 
“Eş-Yoldaşlık” asla eylem sırasında 
yalnız olmayacağınız anlamına 
gelmelidir. Kaybolmanız daha az 
olasıdır, herhangi bir nedenden 
dolayı durmanız gerekiyorsa mekanı 
biriyle beraber terk edebilmeni-
ze yarar. Büyük kitlesel eylemlere 
katıldığınızda ya da büyük bir ilgi 
grubu içinde hareket ettiğinizde 
yoldaşlık iyi bir fikirdir.

Yoldaşların birbirlerine karşı 
olan sorumlulukları

• herhangi tıbbi ihtiyacı veya 
durumu olup olmadığını 
bilmek, 

• grup içinde hareket ederken 
etrafta olup olmadığını kontrol 
etmek, 

• fiziksel olarak iyi durumda 
olduğuna emin olmak, 

• ihtiyacı varsa yemek, su, sıcak 
giysi, tıbbi yardım almasını 
sağlamak,

• gitmek istiyorsa (ne olursa 
olsun) onunla gitmek,

• duygusal durumunu kontrol 
etmek,

• gerektiğinde sakinleştirmeye 
ve rahatlatmaya çalışmak,

• gözaltı halinde hukuki gözlem-
ciye bilgi vermek,

• yaralanma durumunda göz-
lemci ya da ilkyardımcılara 
haber vermek.

Bu sistem çok formel ve hantal da 
gelse, gerçekte hiç de öyle değildir- 
eylem telaşında hiç kimsenin 
unutulmadığından emin olmak için, 
herkesin kendisine göz kulak olacak 
bir eşinin olmasıdır. 

SÖYLENTİLERE 
DİKKAT EDİN
Genelde yanlıştırlar ve 
korkuya neden olurlar. 
Kesin doğrularla hareket 
edin. 
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Ne Giymeli

• Rahat, koşmaya ve uzun 
süre ayakta durmaya uygun 
ayakkabılar. 

• Polisin kullandığı biber gazı, 
göz yaşartıcı bomba gibi 
kimyasal silahların vücudunuza 
temasını, etkisini  azaltacak 
kapalı kıyafetler.

• Darbeler dayanıklı göz 
koruyucuları (güneş gözlüğü, 
yüzücü gözlüğü, gaz mas-
kesi...)

• Kimyasal silahların etkilerin-
den korumanın en iyi yolu gaz 
maskesidir. Daha az profe-
syonel maske, gözlük  vb. de 
eklidir ve kullanılmalıdır fakat 
basit maskeler ilk gazda çok ko-
ruyucu olsa da daha sonrasında 
İÇİNE İŞLEMİŞ OLAN GAZI 
DEVAMLI SOLUMAYA NEDEN 
OLUCAĞI İÇİN KULLANILMA-
MALI. Fular ya da benzeri uzun 
kumaş kullanmak  daha sağlıklı 
olacaktır. 

• Birkaç kat giymek hava 
değişimlerine ayak uydurabil-
menizi sağlar.

• Polisin attığı bombaları geri 
fırlatmak niyetindeyseniz 
inşaat işçilerinin kullandığı 
cinsten kalın eldivenler en 
güvenlisidir. (plastik eldiven, 
kartopu eldiveni vb. sıcak 

bombaları tuttuğunuzda elinize 
yapışabilir.)

• Üst üste iki t-shirt giymek 
hızlı bir kıyafet değiştirme 
yöntemidir, keza olur da boya 
kullanıp etiketlerlerse iyi bir 
yöntem olur.

Ne Getirmeli

• İçmek için plastik şişeler 
içinde yeterince su (en az 2 
litre).

• Gerektiğinde enerji ihtiyacını 
karşılamak için kuruyemişler 
(fındık, fıstık, ceviz vs...).

• Ulaşım, yemek gibi ihtiyaçlar 
için yetecek kadar para.

• Olayların, polis vahşetinin, 
yaralanmaların belgelendirilm-
esi için kol saati, kalem, kağıt.

• Alkol veya su bazlı güneş kre-
mi (yağ bazlı olanlar kimyasal 
silahların etkilerini arttırırlar).

• Kronik bir hastalığınız varsa 
kullandığınız ilaçlardan bolca 
(gözaltına alınırsanız ihtiyacınız 
olabilir).

• İçinde bandaj, plaster, iyotlu 
dezenfeksiyon solüsyonu, 
lateks eldiven, gazlı bez olan 
küçük bir sağlık çantası.

• Adet kanaması için petler 
(Eylem günü tampon 
kullanmayınız. Tampon-
lar vücutta 6 saatten fazla 

KİŞİSEL GÜVENLİK
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kaldıklarında toksik şok send-
romu denilen bir hastalığa yol 
açabilirler. Gözaltına alınırsanız 
tamponu değiştirmek için 
uygun bir ortam bulamayabilir-
siniz.)

• Plastik poşette temiz tişört

Aman Diyeyim

• Bıçak (eylem için son derece 
önemli olmadığı sürece- 
çakınız bile  polis tarafından 
saldırı aleti olarak kabul edile-
bilir.).

• Yasadışı uyuşturucular, üzerin-
izde taşıdığınız isim ve adresler 
(telefonunuzdaki adres defterini 
düşünün), bildiriler, harita vs. 
gibi şeylerin hepsini sizin ya da 
diğer göstericilerin aleyhinde 
delil olarak kullanabilirler. 

• Takı, piercing takılmamalı.
• Göz lensi kullanmayın ve 

makyaj yapmayın çünkü gazın 
etkisini artırırlar.

• Gaza maruz kalma olasılığınız 
olduğu günden bir gün önce 
yıkanmayın. Yıkanmak 
gözeneklerinizin daha açık 
olmasına neden olur ve gazın 
etkisini arttırır. Hem belki 
polisler kokumuzdan da ka-
çarlar ;)

Biber Spreyi ve
Göz Yaşartıcı Gaz
Kimyasal bir silaha maruz 
kaldığınızda aklınıza ilk gelmesi

Kimyasal silahların 
etkilerinden korumak 
için maske, gözlük vb. 
kullanılmalı, fakat basit 
maskeler ilk gazda çok 
koruyucu olsa da daha 
sonrasında ise İÇİNE 
İŞLEMİŞ OLAN GAZI 
DEVAMLI SOLUMAYA 
NEDEN OLACAĞI İÇİN 
KULLANILMAMALI. 
Fular ya da benzeri uzun 
kumaş kullanmak daha 
sağlıklı olacaktır. HER 
DEFASINDA FULA-
RIN FARKLI PARÇA-
SINA SOLÜSYONU 
DÖKÜP KULLANALIM. 
Yanımızda birden 
fazla kullanılabilecek 
kumaş bulunduralım, 
hatta solüsyona ( elma 
sirkesi, hazırlanmış 
malox solüsyonu, yani 
anti asit ve su karışımı) 
batırılmış hazır şekilde 
de taşınabilir.
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gereken şey bunun başınıza gele-
bilecek en korkunç şey olmadığı. 
Polisin kullandığı kimyasal silahlarla 
ilgili birçok şehir efsanesi ve yoğun 
korku var, ama işin aslı dikkatli ve 
uyanık davranırsanız çok az hasarla 
ayakta kalabilirsiniz. 

İkinci hatırlamanız gereken şey; 
acı sadece geçici ve biz son derece 
güçlüyüz. 

Son olarak, kimyasal silahlara maruz 
kalınan durumlarda müdahale ve ko-
runma ile ilgili birçok mit var. Yanlış 
bilgilendirmelerin çoğunluğu tehlike-
li durumlara yol açabilir. Bu yanlış 
uygulamaların bazıları göz yaşartıcı 
gaz/biber spreyi gibi maddelerin 
etkilerini arttırabilir, uzatabilir ve en 
azından bireysel korunmayla ilgili 
yanlış bir algıya neden olabilir. 

Kendinizi Koruyun 

• Yağlı kremler ve losyonlar 
kullanmaktan kaçının. Bunlar 
kimyasalların deride kalış 
sürelerini ve emilmelerini 
arttırır. 

• Su bazlı olduğundan emin 
olduğunuz bir güneş kremi kul-
lanabilirsiniz. 

• Gaz maskesi düzgün 
takıldığında yüz için en iyi 
korumayı sağlar. Alternatif 
olarak, darbelere dayanıklı 
ve hava kaçırmayan deniz 
gözlüğü, pilot gözlüğü, kar 

gözlüğü, yarı profesyonel 
maskeler, burnunuzu ve 
ağzınızı kapatacak bandana 
da gaza karşı hiç yoktan iyidir. 

Nasıl Davranmalı?
Nasıl Hareket Etmeli?

• Sakin olun, panik etkilenmeyi 
artırır. Yavaş yavaş nefes 
alın ve bu durumun geçici 
olduğunu hatırlayın.

• Gazın atıldığını görürseniz 
gözlüğünüzü, maskenizi takın 
ve oradan biraz uzaklaşın (yük-
sek bir yere çıkabilirsiniz).

• Nefesinizi ağzınızdan alıp 
burnunuzdan verin. Arada bir 
öksürmeye çalışın, tükürün.

• Kontakt lensleriniz varsa 
kimyasallara maruz kalmamış 
birinden lensleri çıkartmasını 
rica edin. 

• Gözlerinizi ovalamayın.
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YASAL HAKLAR

Direniş En Meşru 
Gerçekliğimizdir!
Küresel anti-kapitalist mücadele, 
ivmesini yükselttikçe devletlerin 
ve güvenlik güçlerinin baskısı 
aynı oranda artmaktadır. Özel-
likle küresel kapitalist kurumların 
toplantıları sırasında had safhaya 
yükselen direniş ruhu, buna paralel 
bir baskı ve yıldırma dalgasıyla karşı 
karşıya kalmaktadır. Uluslararası 
dayanışmanın bir göstergesi olarak 
ülke sınırının dışındaki eylemliliklere 
katılan aktivistler, bu baskıya daha 
fazla maruz kalabiliyorlar. 
Bu broşür, 1-8 Ekimde İstanbul’da 
yapılacak eylemlilikler sırasında 
karşılaşılabilecek olası güvenlik ve 
gözaltı durumlarında aktivistlerin 
bilmeleri gereken asgari bilgileri 
içermektedir.

Eylem Alanında Gözaltı
Sizi gözaltına almak isteyen polislere 
kimlik sorun. Kimliğini göstermeyen-
lere karşı koyun! 
Size zarar veren polislerin sicil 

numaralarını ezberleyin. Sicil 
numaraları polislerin kollarında yazılı 
bulunmaktadır. Bazen kasklarda 
da yazar. Bu bilgiler ilerde dava 
açabilmek için önemlidir.

Gözaltı Sırasında 
Gözaltının kaçınılmaz olduğu durum-
larda kesinlikle adınızı, soyadınızı 
avukatınızın telefonunu veya 
adresini çevredeki insanlara sesli bir 
şekilde duyurun.
Gözaltına alınma veya tutuklanma 
durumunda birden fazla avukattan 
faydalanma hakkına sahipsiniz. İlk 
fırsatta avukat isteyin.
Kimlik bilgilerinizi istediklerinde 
karşı koymayın ve verin. Gereksiz 
yere gözaltı süresi uzamamış olur.  
Eğer ikamet adresinizde 
oturmuyorsanız, polise kendi 
ikamet adresinizi belirtmek zo-
runda değilsiniz, tebligatın size 
ulaşacağınızdan emin olduğunuz 
bir adres verebilirsiniz. En az bir 
kişi tebligatlardan haberdar olmak 
için doğru adres versin (Önceden 
belirlenmiş adresler olmasında fayda 
var – büro, dernek, vs.).
Avukat gelene kadar ifade ver-
ilmemesi daha doğru olur. Polis 
avukat çağırmazsa susma hakkınızı 
kullanın ve savcılıkta ifade 
vereceğinizi belirtin. Karakolda yalan 
ifade yazıp imzalatmak isterlerse 
avukat gelene kadar imzalamayı 

Grup içinde herkesin 
eylem sırasında onu 
takip edecek, kollaya-
cak, koruyacak bir eşinin 
olmasını sağlayın.
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reddedin. Soruşturma sırasında 
avukatın ifade ve sorgu sürecinde 
yanınızda bulunması ve hukuki 
yardımda bulunması engellenemez 
ve kısıtlanamaz. 

Kadınlar gözaltındayken sadece 
kadın polisler tarafından aranabilir. 
Aramayı polislerin taciz için paravan 
yapabildiklerini unutmayın. 

Parmak izi alma prosedürü suçun 
mahiyetine göre uygulanabilir. 
Parmakla işlenen suçlarda parmak 
izi alınması mümkündür. Eylemde 
gözaltı halinde parmak izi başka 
dayanaklarla alınmaya çalışılabilir. 
Vermemek için direnin. 
Telefonunuzu alırlarken sim kart 
sizde kalsın. Ya da öncesinde şifre 
koyun ve telefonu kapalı şekilde 
teslim edin. 
Temel ihtiyaçlarınızın karşılanmasını 
talep edin. Aç bırakmak ve yor-
mak kötü muameledir. Tavır 
olarak polislerin verdiği hiçbir şeyi 
yememek ve içmemek doğru olandır. 
Üzerinizde psikolojik üstünlük 
kurmalarına izin vermeyin. 
Maddi yetersizlikten dolayı avukat 
tutabilecek durumda olmayanlara 
Baro, vekâletname ve herhangi 
bir ücret talep etmeden avukat 
yardımında bulunacaktır. Öte yan-
dan 18 yaşından küçükseniz, sağır 
ya da dilsizseniz veya kendinizi 
savunamayacak derecede malulseniz 
talebinize gerek olmadan avukat 
yardımı yapılması zorunludur. 
Düzenli ilaç kullanmanızı gerektiren 

bir rahatsızlığınız varsa mutlaka 
söyleyin ve ilacın teminini isteyin. 
Başka ciddi bir rahatsızlığınız varsa 
bunu da belirtin.
Gözaltına alındığınızda; hakkınızda 
yakalama tutanağı, şüpheli ve 
sanık hakları formu, üst arama 
tutanağı, doktor raporu ve sevk 
veya serbest bırakılma işlemi ve 
sebebinin yazıldığı sevk/serbest 
bırakma tutanağı gibi belgeler 
hazırlanacaktır. Bunlardan birer adet 
edinme hakkınız vardır. 

Savcılıkta eğer baskı ile kabul 
ettirilmiş ise, emniyet ifadenizi red-
detme hakkınız vardır. 

Gözaltında işkence ya da kötü 
muameleye maruz kaldıysanız bunu 
mutlaka tüm ayrıntıları ile anlatın ve 

Gözaltı durumunda 
yasal desteği nasıl 
alacağınızı konuşun. 
Avukat, legal örgüt 
gibi yasal destek 
alabileceğiniz yerl-
erin numarasını el-
leriniz kelepçeliyken bile 
görebileceğiniz bir yer-
inize çıkmayan tüken-
mez kalemle yazın (belki 
telefon etme şansınız 
olabilir). 
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savcılık ifadenizde yer alması için 
ısrarlı olun.
Gözaltı süresinin bitiminde 
savcıdan adli tabipliğe sevkinizi 
isteyin. Gözaltında işkenceye maruz 
kaldıysanız doktora rapor vermesi 
için ısrar edin. Gerekirse hastaneye 
sevkinizi isteyin. Doktorla baş başa 
görüşme hakkınız var. Polisin muay-
eneye eşlik etmesine karşı çıkın. Sizi 
gözaltına alan polisler tarafından 
doktora sevk edilmişseniz durumu 
ifadenizde ve muayeneyi yapan 
doktora bildirin. 

Başka ülkelerden gelen aktivistlerin 
gözaltına alınmaları durumunda 
avukat ile birlikte bir tercüman da 
işlemler sırasında hazır bulunduru-
lur.

Eğer yazılı olarak karşı çıkmazsanız 
gözaltı durumu vatandaşı olduğunuz 
devletin konsolosluğuna bildirilmek 
zorundadır.  
Çevrenizde gözaltına alınan birile-
rini gördüğünüzde hemen yanına 

giderek adını, soyadını, bir yakınının 
telefonunu ve polislerden, şahsın 
hangi karakola götürüleceğine dair 
bilgi isteyin. 

Gözaltının Yasal Açıdan Uygun 
Olduğu Durumlar

Şahsın kimliği yoksa:
Bu durumda önce kişiye kimliğini 
ispatlayacak olanak yaratılması 
gerekir. Örneğin yakınlarda kişiyi 
tanıyan biri varsa, onun tanıklığı 
yetebilir. Polis tanığa kişinin 
kimliğiyle ilgili ayrıntılı soru sorabilir. 
Anne adı, baba adı gibi…

Suçüstü hali:
Kanunun suç saydığı bir fiili 
yaparken yakalanırsa gözaltı 
gerçekleşebilir.

Suç işlemiş kişinin tutuklama şartı 
oluşmuşsa:
Suçluluğundan şüphelenilen kişinin 
delilleri karartma ya da kaçma ihti-
mali varsa, polis bu kişiyi gözaltına 
alabilir. 

Bildiri, harita vs. 
gibi şeyler gözaltına 
alınırsanız sizin ya da 
diğer göstericilerin 
aleyhinde delil olarak 
kullanılabilir (bu el 
kitabı da dahil olmak 
üzere :)

Yanınızda sadece 
eylem sırasında lazım 
olabilecek kişilerin, 
kurumların numaraları 
ve adresleri bulunsun. 



15

Gözaltı Süresi
Gözaltı süresi en fazla 24 saat-
tir. GBT araştırması gerekçesi-
yle gözaltında kalmanız hukuka 
aykırıdır. 24 saat içinde tutuklunun 
mutlaka hâkim önüne çıkarılması, 
yani adliyeye sevki gereklidir. 
Toplu gözaltı yapılması halinde bu 
süre savcının kararıyla 48 saate 
uzatılabilir. Olağanüstü durumlarda 
hakim kararı ile gözaltı süresi 4 
güne kadar uzatılabilir. Ancak hiçbir 
şekilde 4 günü aşamaz.

BU İŞLEMLERİN HEPSİ 
İÇİN GEÇERLİ OLMAK 
ÜZERE, AVUKATINIZ 
OLMADAN İFADE 
VERMEYİN, HİÇBİR
EVRAKI İMZALAMAYIN.

İnsan Hakları Derneği:
0.212.244 44 23
0.212.251 00 85
0.212.251 96 46 

Çağdaş Hukukçular 
Derneği:
0.212.245 04 40 
 
Alo Direniyorum Hattı:
0.554.950 00 93

Küresel elitler,
28 Eylül – 7 Ekim
tarihleri arasında 
insanlık ve gezegenin 
daha fazla sömürül-
mesiyle ilgili yeni 
programlarını açıklamak 
için İstanbul’da olacak-
lar. Bizler de onlara 
şenlikli bir ‘karşı’lama 
programı hazırladık. 
 
Kapitalizmle ve 
yarattığı küresel 
tahribatla meselesi 
olan herkesi sokaklara 
ve İstanbul’u IMF ve 
Dünya Bankası’na dar 
etmeye çağırıyoruz!
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NOTLAR


