
Londra ve Seul’deki demokrasi ve insan hakları kuruluşları ile eş zamanlı olarak 
İstanbul’dan sesleniyoruz! 

GÜNEY KORE TÜRKİYE’YE GAZ İHRACATINI DURDURSUN! 

TÜRKİYE’DE BİBER GAZI YASAKLANSIN… 

Demokrasinin önceliklerinden biri de şeffaflık ve kamuoyunun kendisini doğrudan 
ilgilendiren konularda aydınlatılmasıdır. Ülkemizde başta biber gazı olmak üzere kulluk 
kuvvetlerinin hak talep eden herkese ve bizlere karşı yaygın olarak kullandığı “zor kullanım 
araçları” konusunda gerçek ve sağlıklı bilgilere erişmekte zorlanıyoruz. Verdiğimiz dilekçeler, 
milletvekilleri aracılığıyla verilen soru önergeleri yanıtsız ya da genel geçer, somut veri 
içermeyen “bürokratik” yazışmalardan ileriye gitmiyor. Söz konusu bu kimyasal silahlar ve 
dönem dönem basına yansıyan “elektro şok”, “yeni bomba türleri” gibi materyallere ayrılan, 
harcanan bütçenin ne kadar olduğu, bunlara neden bu kadar ihtiyaç duyulduğu ve 
önümüzdeki dönemde ne kadar ithal edileceğii ile ilgili bilgilendirilmiyoruz.  Biber gazı 
ithalatının yapılmaması yönündeki teşhir çabalarımıza yanıt olarak , TÜBİTAK’ın “yerli biber 
gazı” üretimi müjde olarak sunulabiliyor. 

Basından elde edebildiğimiz bilgilere göre yaklaşık 55 milyon liralık gaz-ses ve ışık 
fişeklerinin satın alınması için imzalar atıldı. Bunun çok büyük bir kısmı Güney Kore’de 
bulunan DaeKwang firmasından karşılanacak. Güney Kore’ye bu işkence planının bir 
parçası olmaması için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye’ye biber gazı sağlamayın! 

Türkiye’de geçtiğimiz 2014 yılı içerisinde “sokakta işkence” aracı olarak tanımladığımız zor 
kullanım araçları ve bunların en yaygın kullanılanı “biber gazı”nın doğrudan ya da dolaylı 
etkileri sonucunda en az 453 kişi yaralandı ve 8 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizi yönetenlerin 
görevi bu can kayıpları ve yaralanmalara “bize başvuru olmadı” yada “biber gazının boğduğu 
ispatlanmadı” biçiminde demogojik yanıtlar vermek, polemik yapmak değil; insan yaşamını 
esas alarak tek bir yurttaşının  burnunun kanamasından dahi kaygılanarak, ölümlerde 
doğrudan ya da dolaylı etkileri bulunan bu zor kullanım araçları konusunda kapsamlı 
soruşturmalar yapmak ve bu ölümlere ve yaralanmalara yol açanlar hakkında gerekli cezai 
soruşturmaları adil biçimde sonlandırmak olmalıdır. Kimyasal bir silah olan biber gazı ev, 
hastane, okul, sokaklarda kısacası hayatımızın her alanında pervasızca kullanılıyor. Kolluk 
güçlerinin biber gazı kullanım biçimi tabiri caizse “kasıtlı insan öldürme” başlığı altında ele 
alınabilir. Yaptığımız sempozyumlarda da gerek yaşanan can kayıpları ve yaralanma 
deneyimleri, gerekse de bilimsel bulgulara dayanarak biber gazının ölümcül bir kimyasal silah 
olduğunu her fırsatta dile getirdik. Gerek sağlığa zararlı kimyasal bir ajan olması gerekse de 
kolluk güçlerince ateşli silah olarak kullanılıyor olması sebebiyle bu silahın doğru kullanımını 
değil yasaklanmasını talep ediyoruz.  

Kolluk güçleri bu kimyasal silahı keyfi ve zorbaca kullanmaya devam ederken, hükümetin de 
sırt sıvaması yetmezmiş gibi, emekçilerin grev hakkının “milli güvenliği” tehdit ettiği 
bahanesiyle yasaklandığı TC devletinde, halka karşı kimyasal silah, gerçek mermi, plastik 
mermi, basınçlı su vs. gibi işkence ve öldürme araçlarını kullanan kolluk güçleri için “milli 
güvenliği” tehdit şöyle dursun, yasalar getirilerek daha rahat etmeleri sağlanılmaya 
çalışılmaktadır. “İç güvenlik yasası” dedikleri, kendilerinden olmayana saldırının 
meşrulaştırılacağı yasa ile kolluk güçlerinin bu araçları keyfi kullanımı ve yargısız infazları 
artacaktır. Kaygılıyız! 



İşte tam da kabataslak çerçevesini çizmeye çalıştığımız bu yeni Türkiye’de biber gazının 
yasaklanmasını ve hiçbir hükümetin Türkiye’ye bu silahları salamamasını istiyoruz. Güney 
Kore daha önce Bahreyn’e yapılacak sevkiyatı durdurdu. Bahreyn’deki dostlarımızın verdikleri 
uluslar arası bir kampanya ile.  

Daha önce İnisiyatif olarak DAPA ve MOFA’ya fax, mail gönderdik, sosyal medyadan da 
mesajlarımızı ilettik. Bizim de imzacı olduğumuz bir imza kampanyası gerçekleştirildi. Şimdi 
bir kez de başkonsolosluk önünden mesajımızı yineliyoruz. İstanbul’da, Londra’da, Seul’de: 
Güney Kore bu işkence ve ölümlerin bir sorumlusu olmak istemiyorsa Türkiye’ye biber gazı 
ihracatını durdurmalıdır. Türkiye’ye biber gazı satacak olan DaeKwang firmasının 
usulsüzlükleri, yasadışı hammadde alımları ortaya çıkmıştır, bu firmanın birçok ihracatı şu 
anda durduruldu. Türkiye’ye yapılacak olan sevkiyatın bu bağlamda akıbetiyle ilgili bilginin de 
kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.  

Biber gazı denilerek masumlaştırılmaya çalışılan kimyasal silaha daha fazla maruz kalmamak, 
bu silahın yasaklanması için mücadeleye devam diyoruz.  

Barış dolu yarınlara olan umudumuzla.  

BİBER GAZI YASAKLANSIN İNİSİYATİFİ          


