
Bir Polis Devletinde Protesto: Haklarınızı Ararken Nasıl 

Güvende Kalırsınız 

  

Fotoğraf yakın zaman önce “Michael Brown için adalet” protestoları esnasında Ferguson, 

Missouri ABD’de çekildi. 

Eğer barışçıl bir gösteri ya da protestoya katılmaya hazırlanıyorsanız bir şeyi aklınızda 

tutmanızda fayda var; bu gösteri ya da protesto her an polis şiddeti yüzünden  sertleşebilir. 

Diyelim ki aniden plastik mermiler, gaz kapsülleri ve ses bombaları havada uçuşmaya ve 

yüzlerce polis savaşa gider gibi size doğru gelmeye başladı, ne yapmalısınız?  

Aşağıdaki bilgiler eğer kendinizi aniden bir savaş alanında bulursanız güvende kalmanız için 

bazı tüyolar ve tavsiyeleri içeriyor  

Kıyafet 

Robokoplar protesto yürüyüşünde kendini gösterdiğinde öldürmek için giyinip geldiklerini 

fark edeceksiniz. Hepsi tipik şekilde kask, yüz koruyucu, gaz maskesi, göğüs koruyucu, 

dirsek koruyucu, diz ve bacak koruyucu ve asker botları giyer. Ayrıca kalkan, cop, şok 

tabancası, telsiz, ilkyardım çantası ve tabanca da taşırlar. Bu arada tabi siz orada 

terlikleriniz ve tişörtünüz ile durursunuz. İlk tüyo; bu duruma uygun giyinmektir.  

Derinizin ‘Ayaklanmayı Kontrol Gazları’na (Riot Control Agents- RCA) maruz kalmasını 

azaltmak için uzun kollu kıyafetler ve uzun pantolon giyin.   



Sadece pamuklu ya da yünlü giyinin. Sentetik materyaller çok kolay tutuşabilir, havai fişek 

ya da molotof kokteylinden çıkabilecek ufak bir kıvılcımdan kolayca tutuşabilirken doğal 

lifler ateşe karşı dayanıklıdır. Bu maddeler yandığında aynı zamanda derinizin üstüne 

eriyebilir ve deriyi de kendisiyle götürmeden cildinizden temizlenemez.  

Bir bisiklet kaskı; bu, provokatörler taş fırlatmaya başladığında ve siz ateş hattında 

kaldığınızda hayat kurtarıcı olacaktır. Ayrıca polislerin coplu saldırılarına karşı da 

kullanışlıdır.  

Bir sırt çantasının kitap cebine, sırtınıza en yakın olan cebine, büyük ciltli bir kitap koyun. 

Bu, sırtınızı plastik mermilerden koruyacak bir zırh görevi görecektir. Ayrıca çeşitli 

maddeler ve plastik mermilerle bir yaylım ateşine maruz kalmışsanız, çantanızı sırt 

askılarından kolunuza geçirip bir kalkan gibi tutarak kullanabilirsiniz. Sırt çantanızda 

mümkünse gözden çıkaramayacağınız herhangi bir şey bulundurmayın ve arkadan birisi sizi 

yakalamak istediğinde bir kulp gibi işlerine yarayacağını da aklınızda tutmanızda fayda var.  

Kulaklıklar, ses bombası gibi ani bir patlamaya karşı gerekli olabilir.  

Bandana: acil durum bandajı olarak, ter kurulamak için, toz maskesi ve küçük havlu olarak 

kullanılabilir. 

Ellerinizi korumak için eldiven alın, bu aynı zamanda gözyaşartıcı bomba kapsüllerini başka 

yere atarken ellerinizin yanmasını da önleyecektir.  

Çalışma botu, dağcılık ayakkabısı ya da en azından iyi, uzun konçlu deri bir ayakkabı giyin. 

Bu çeşit bir ayakkabı ayaklarınızı yerdeki kırık camlardan, keskin molozlardan korumaya 

yardımcı olur ve koşma ya da bariyerlerden tırmanma sırasında bileğinizi destekler.  

Gözlerinizi koruyacak şeyler kullanın, mümkünse gaz maskesi. Denizde ya da diğer 

sporlarda kullanılan, kenarlarında dolgusu olan gözlükler oldukça işe yarar. Bu gözlükler 

Ayaklanmayı Kontrol Gazlarına, plastik mermilere ve gaz kapsüllerinden ve ses 

bombalarından çıkacak maddelere karşı koruma sağlar. Çevik kuvvetin gaz maskesi 

kullandığı durumlarda sizin de kullanmanız gerektiğini aklınızda tutmaya çalışın. Çevik 

kuvvet sadece gözyaşartıcı bomba kullandığında gaz maskesi takar.  



  

Ne taşımalı ? 

Çevik kuvvet yanında çok fazla ekipman taşır ve sizin de bireyler olarak yanınızda bazı 

şeyler taşımanız iyi olur.   

Su: Dışarıda kolayca susuz kalabilirsiniz ve suya erişiminiz kısıtlı olabilir. Dükkanlar, 

eylemden ve yağmadan korktukları için kapalı olabilir, polis çeşmelere ve hakla açık 

tuvaletlere erişimi de engellemiş olabilir. Yanınızda en azından 2 litre su bulundurun, 

havalar sıcaksa bunu iki katına çıkarın.  

Atıştırmalıklar: Heyecan ve fiziksel aktivite glikoz depolarınızı çabuk tüketebilir, güçsüz ve 

halsiz hissettirebilir. Gün boyunca kan şekeri seviyenizi iyi durumda tutmak için 

atıştırmalıklar götürün. 

Cep Telefonu: Bir yerde sıkışıp kaldığınız yea da yakalandığınızda oradan bir şekilde 

kurtulmak için yardım istemede, avukata ulaşmada ya da taksi çağırmada 

kullanabileceğiniz bir cep telefonunu yanınızda bulundurun. İçerisinde yetkililerin 

görmesini istemeyeceğiniz bilgiler varsa ya da protesto sırasında orada olduğunuzun 

anlaşılmasını istemiyorsanız telefonunuzu yanınıza almayın. Polis güçlerinin, protesto 

alanındaki her türlü elektronik haberleşmeyi izledikleri kanıtlanmış bir durumdur. 



Cep Tipi İlk Yardım Çantası: Kesikler ve su toplaması gibi küçük yaralanmalara müdahale 

etmek için. Plastik mermiler ve cop darbeleri nedeniyle oluşan yaralanmalara karşı bir ya 

da iki tane ani soğutucu torba  da ekleyin. 1

Küçük El Feneri: Gece dışarıda kalırsanız ve elektrik kesilirse diye.  

Nakit Para: Park yerleri ya da toplu ulaşım için ya da taksi tutmak için.  

Toz Maskesi: Eylemi bastırmak için kullanacakları gazları filtrelemek için.  

Kimlik: Göz altına alındığınızda ya da tutuklandığınızda yanınızda kimlik olması daha kısa 

sürede salıverilmenizi sağlayabilir.  

Gözaltına alınma olasılığına karşı önemli telefon numaralarını vücudunuza yazın. Örneğin; 

Baro-0 212... gibi. Sadece cep telefonunuza ya da diğer elektronik aletlere bağımlı olmayın 

çünkü gözaltına alındığınızda bunlara el konulacaktır bu nedenle eğer bir avukatın kartı 

varsa onu yanınıza alın.  

Gözaltına alınma olasılığına karşı size destek olacak birisini bulun ve ona kimlik bilgilerinizi 

verin.  

[Video] http://www.youtube.com/watch?v=46UeXGhvaTI 

  

Ayaklanmayı Bastırmada Kullanılan Gazlarla Nasıl Başa Çıkılır  

 Kimyasal tepkimeyle aniden soğuklaşan minik paketler. Ani yaralanmalarda, yanmalar ve 1

burkmalarda sıklıkla kullanılır.

http://artofurbansurvival.blogspot.ca/


“Ayaklanmayı Bastırmada Kullanılan Gazlar” (RCAlar)  terimi yaygın olarak “göz yaşartıcı 

gaz” ya da “biber gazı” diye bildiğimiz  bazı gazlar için kullanılır. Bu gazlara maruz kalmak 

dakikalar içinde deri, burun ve göz rahatsızlıklarına, mide bulantısına ve nefes darlığına 

neden olabilir. Nadir durumlarda RCA’lar uzun dönemli sağlık komplikasyonlarına, körlüğe 

ve hatta ölüme neden olabilir. Bu etkiler genellikle yarım saatten az sürer ama aşırı 

derecede rahatsız edici olabilir.  

İlk savunma, ateş hattının dışında ve polisin ön sıralarından uzak durmaya çalışmaktır. Eğer 

kimyasallar önünüze atılırsa, menzilinden uzaklaşmak için arkanızı dönüp koşmalısınız. 

Maddenin atıldığı yönün tersi yöne, rüzgarın yönüne göre temiz havanın olduğu yere doğru 

ulaşmaya çalışın.  

Eğer RCA’lar bir binanın içerisine atılmışsa, o binadan mümkün olduğunca kısa sürede çıkın. 

Kimyasallar burada dışarıda olduğu gibi dağılıp gitmez ve uzun süreli, yüksek yoğunluklarda 

maruz kalmanız son derece tehlikeli olabilir.  

Yükseğe çıkın. RCA’lar havadan daha ağırdır ve bu nedenle en yoğun olan kısmı yere yakın 

olacaktır. Mümkün olan en yüksek noktaya ulaşmaya çalışın. Bu bir tepenin üstü, bir duvar 

üstü vs. olabilir.  

Eğer bir duman bulutuna yakalanırsanız, bir bandanayı ya da bir kumaş parçasını elma 

sirkesi ya da limon suyu ile ıslatın, ağzınızı ve burnunuzu sıkıca bununla kapatın. (Bunları 

da çantanızda taşıyın.) 

Son olarak, RCA’ların emilimine yardımcı olacağından yağ bazlı kremler ya da güneş kremi 

kullanmaktan sakının. Eğer bu gazlardan birine maruz kalırsanız temizlenme prosedürlerini 

takip edin.  

Önceden %50 Talcid gibi bir anti-asit ve %50 su karışımından hazırladığınız bir sprey şişesi 

biber gazına karşı en etkili ekipmanlardandır. Gazdan etkilendiyseniz sadece kendiniz için 

değil, çevrenizde diğer acı çekenler için de acil ihtiyaç anında kullanılabilir. Bir saldırı 

sırasında, bu gazlardan etkilenen ve gözleri görmeyen insanlara ulaşın ve yüzlerinin tümüne  

50/50 karışımından sıkarak onları güvenli bir yere götürün.   



  

Polisin hedefleri şunlardır: 

1. Gözdağı vererek kalabalığın duygusunu kırmak ve kalabalığı “başedilebilir” parçalara 

bölmek,  



2. Şiddeti provoke ederek kendi eylemlerini meşrulaştırmak ve “liderleri” ayırdetmek, 3. 

Kalabalığın etrafını çevirerek yürüyüşün yayılmasını engellemek,  

4. Daha sonrası için delil toplamak 

Polisin temel düzeni şöyledir 

Polis, dayılanan bir kalabalığı parçalamaya çalışacaktır. Baton line  

Gözdağı verecekler, cop kullanarak, atlı polislerle, polis araçlarıyla, gazla, plastik/tahta 

mermilerle ve bazı şiddetli gözaltılarla kalabalığı dağıtmaya çalışacaklardır. Bu dansın 

adımları şunlardan birini ya da birkaçını kapsayacaktır:  

1. Polis hatları etrafınızı saracaktır, 

2. Polisler, ortadan ya da bir yönden, herkesi kaldırıma doğru zorlayacaklar ve böylece 

kalabalık içinde “izleyiciler” ve “aktörler” yaratmaya çalışacaklardır, 

3. Morali düşürmek için cop/at/gaz kullanacaklardır, 

4. Yüksek ses, sarsıntı bombası gibi yollarla kalabalığın oryantasyonunu bozarak dağıtmaya 

çalışacaklardır, 

5. Coplu polis hatları, kalabalığı nereye götürmek istiyorlarsa oraya doğru iteceklerdir 

( kalabalığa yüklenecekler, geri çekilecekler, hattı güçlendirecekler ve aynı şey 

tekrarlanacak)  

6. Polis, çok geniş çaplı bir gözaltı gerçekleştiremez tabi ellerinde çok sayıda plastik 

kelepçe yoksa. 

7. Polis kendilerinde gaz maskesi yoksa gaz kullanmayacaktır.  

Güvenli Yürüyüş Taktikleri 

Yürürken: Yürüyüşün dışındayken gözünüzü korkutacakları bir duruma düşürmeyin. Polis, 

yürüyüşçüleri zayıflatmak ve küçük gruplara bölmek için onları yürüyüşün dışına itmeye 

çalışır. Birini yürüyüşün dışına çıkardıklarına onun hareketlerini kontrol etmek kolaylaşır ve 

yanlız bir kişiyi rahatça gözaltına alabilirler.  

Polis hatlarının oluşmasını ya da sizi sarmasını engelleyin. Gitmek istediğiniz yere gitmenizi 

engellemenin ve onların, sizin gitmenizi istediğiniz yere doğru götürmelerinin yolu sıkı bir 

hat oluşturmalarıdır. İlk sıranın oluşmasını engellemek önemlidir. Kalabalığın dayanıklı 

olduğunu düşünürlerse hattı biraz uzakta oluşturacaklardır.Yok, kalabalık etrafta dolanan, 

biraz karmaşık ve pasif görünüyorsa içeri sızacaklar ve hattı kalabalığın arasında 

oluşturacaklardır.  



- yürüyüşün bölünmesini engellemek için ön hattını ve yanları koruyacak biçimde kollarınızı 

birleştirerek bir kordon oluşturun. Kordon oluşturmak için birbirini tutan insanlar bayraklar 

ya da pankartlar taşıyabilir. 

- sadece durup polisi seyretmeyin. Savunmaya hazır bir biçimde ama hareketli olun. 

- yanınıza yörenize gelmelerine izin verecekmiş gibi görünmeyin,  

- kalabalık içinde boşluklar varsa onları farkedin ve dolduru- birlikte durun, birlikte durun, 

birlikte durun, 

- nereye gitmek istediklerini anlamaya çalışın ve ya başka bir yere gidin ya da onlardan 

önce gidin, 

- kaçma rotalarınızı koruyun, bu rotaların önünde durun, 

- birer “izleyici” durumuna geçen insaları kalabalığın içine alın ve hareket etmeye devam 

edin.  

Alandan Nasıl Uzaklaşılır? 

Mümkün olduğunca büyük gruplar halinde ayrılın, ikili ya da üçlü gruplar kolay hedeflerdir.  

Gazdan kaçmak zorundaysanız rüzgarın estiği yöne doğru gidin ve yere uzanıp saklanmaya 

çalışmayın çünkü gaz zemine çöker. 

Kalabalığa karşı hareket etmek tehlikeli olabilir, bu yüzden kaçabileceğiniz bir kapı ya da 

yan yol bulana kadar kalabalığın akış yönünde ilerleyin. Fark edilmemenizi sağlayacağı ve 

eğer ateş edilirse hayatta kalma şansınızı artıracağı için güvenli bir şekilde 

kaçabileceğinizden emin olana kadar kalabalıkla birlikte kalmak avantajlı olabilir. Ayrıca, 

polis yan yollara barikat kurabilir, ana kalabalıktan kaçmaya çalışanlara pusu kurabilir. Polis 

barikatını aşmaya çalışan tek kişi olmak istemezsiniz.   

Toplu taşımadan kaçının. Otobüsler, metrolar ve trenler büyük olasılıkla çalışmıyordur, 

duraklar ve istasyonlar polisle dolu olabilir.  Metro istasyonları bulunmak için özellikle kötü 

yerlerdir, hem kaçması zor olduğundan hem de ayaklanma bastırma gazları havadan ağır 

olduğu için  bu gazlar metro istasyonlarına girip orada yoğunlaşacaktır.  

Temel insan hakları tehlikede olduğunda, bir polis devletinde gösteri yapmak tehlikeli 

olabilir. Yasa uygulayıcılarının l yaptırımların içindeki belirsizliklerin/değişkenlerin, polisi 

saldırı moduna geçirecek şiddeti teşvik edip etmeyeceğine güvenemezsiniz. Bir çatışma 

bölgesine giriyor olabilirsiniz ve bu durumda kendinizi ve eylemci arkadaşlarınızı korumak 

için verilen tavsiyelere uyduğunuzdan emin olun ve hazırlıklı gelin.  



Polisin kendi içinde bulunan belirsizliklerin şiddeti körüklemeyeceğinden ve saldırı 

durumuna geçmeyeceklerinden emin olmazsınız. Tavsiyeleri dikkate alarak ve hazırlıklı 

hale gelerek kendinizi ve eylemci arkadaşlarınızı kouyun  

Stefan Verstappen,  Şehirde Hayatta Kalma Sanatı   izni ile tekrar düzenlenmiş ve 

yayınlanmıştır.  

http://artofurbansurvival.blogspot.ca/

