
 

İnsan Hakl arı  Evrensel  Bi l di ri si ’ ni n  
kabul  edi l işi ni n 70. Yı l ında 

barış,  adal et ,  eşi t l i k,  özgürl ük ve demokrasi  i l e 
i nsan onurunun korunmasını  

i st i yoruz.  
 

Birleşmiş Milletler’ in kuruluş amacı   
Birleşmiş Milletler’ in (BM) kuruluş belgesi olan 
Birleşmiş Milletler Antlaşması ,  26 Haziran 1945 
tarihinde ABD’ nin San Francisco şehrinde imza-
landı . Yeterli  sayıda devletçe onanması  üzerine 
de 24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe girdi. Ant-
laşmanın ilk iki maddesinde Birleşmiş Milletle-
rin barış amacıyla kurulduğu yazılıdır.  
İnsan Hakları  Evrensel Bildirisi hazırlık süreci, 
kabul ve ilanı  
İnsan Hakları  Evrensel Bildirisi’ nin hazırlanma-
sı , BM bünyesinde, 29 Nisan 1946 tarihinde, İnsan 
Hakları  Komisyonu kurulmasıyla başlamıştır. 
Komisyonca hazırlanan bir Giriş ve 30 maddeden 
oluşan İnsan hakları  Evrensel Bildirisi, 10 Aralık 
1948 günü Fransa’ nın başkenti Paris’te toplanan 
BM Genel Kurulu’ nda kabul ve ilan edilmiştir.  
Evrensel Bildiri’ nin Resmi Gazete’ de yayımlan-
ması  
Türkiye Evrensel Bildiri’ yi, Bakanlar Kurulu ka-
rarı  ile Resmi Gazete’ de yayımlamıştır. Resmi 

Gazete’ nin 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı  
nüshasında yayımlanmıştır. Resmi Gazete’ de 
yayımlanan karar şöyledir:    “ Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’ nun 10 Aralık 1948 tarihli  ve 217 
(111) sayılı  kararıyla kabul edilen ilişik “  İnsan 
Hakları  Evrensel Beyannamesi’ nin Resmi Gazete 
ile yayınlanması  ve yayından sonra okullarda ve 
diğer eğitim müesseselerinde yorumlanması  ve 
bu beyanname hakkında radyo ve gazetelerde 
münasip neşriyatta bulunulması , Dışişleri Ba-
kanlığının 28(3) 1949 tarihli  ve 36084/122 sayılı  
yazısı  üzerine bakanlar Kurulu’ nun 6.4.1949 ta-
rihli  toplantısında kararlaştırılmıştır.”  
10 Aralık İnsan Hakları  Günü 
Evrensel Bildiri  500’ den fazla dile çevrilmiştir. 
Bu özelliği  ile de en çok dile çevrilen insan hak-
ları  belgesi olma özelliğini taşır. Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu,  4 Aralık 1950 tarihinde 
gerçekleştirdiği  toplantıda, 423(V) sayılı  kara-
rıyla    “ 10 Aralık”  gününü, “ İnsan Hakları  Günü”  
olarak ilan etmiştir.



 
70. yılda insan hakları  araçsallaştı  
BM ve Avrupa Konseyi’ nin insan hakları  ve de-
mokrasiye dayalı  bir sistem üzerinden inşa edil-
mesine karşın aradan geçen 70 yıllık zaman içe-
risinde insan haklarında aşınmanın gerçekleştiği  
ve insan haklarının araçsallaştığı ,  devam eden 
ekonomik krizler, silahlı  çatışma ve savaş or-
tamlarının insan haklarını  tehdit ettiği  bir döne-
mi yaşıyoruz. 
Dünyadaki kötü gidişatın özelikle mülte-
ci/sığınmacı/göçmenlerin sayısını  artırdığı ,  bu 
kişilerin haklarının pazarlık konusu yapıldığı ,  bu 
durumun da insan haklarının araçsallaşmasına 
özelikle katkı  sunduğu, BM ve AK sisteminin insan 
haklarının evrenselliği  ve uluslararası  korumaya 
tabi olması  anlayışı  bakımından, yetersizlik ve 
eksikliklerinin ortaya çıktığının görüldüğü bu 
dönemde yeniden insan haklarını  hatırlatmak 
başlıca görevlerimiz arasındadır. 
Türkiye’ nin insan hakları  ve demokrasi sorunu 
büyümüştür 
Dünyadaki bu olumsuz gelişmenin Türkiye’ deki 
olumsuz gidişata katkı  sunduğu, Türkiye’ nin insan 
hakları  ve demokrasi sorununun giderek büyüdü-
ğü, Türkiye’ nin temel sorunlarını  çözmekten uzak-
laştığı  ve giderek otoriterleştiği  yeni bir döneme 
girilmiştir. Türkiye’ nin Kürt sorununu çözemediği  
için gerçek bir çatışma çözümü gerçekleştireme-
diği ,  bunun sonucunda demokratikleşmesini sağ-
layamadığı ,  tersine bir gidişatın içerisine girdiği  
ve anayasasını  değiştirerek tek kişi  yönetimine 

dayalı  otoriter bir başkanlık modeline geçtiği  ve 
bunun da sürekli  hak ihlali  ürettiği  görülmekte-
dir. 
Türkiye’ nin sürekli  silahlı  çatışma ortamında re-
jiminin otoriterleşmesinin yanı  sıra içerisine gir-
diği  ekonomik krizin etkisi  ile ekonomik ve sosyal 
haklarda ciddi bir gerileme süreci  içerisine girdi-
ği  ve bunun sonucunda işsizlik ile birlikte yoksul-
luğun giderek arttığı ,  buna karşı  mücadele etmek 
isteyen işçi  ve emekçi örgütlerinin üzerinde baskı  
kurulduğu bir ortamdayız. 
Türkiye toplumunun tamamının karşı  çıktığı  15 
Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün bastırılmış ol-
masına rağmen siyasi iktidarın karşı  darbe yapa-
rak OHAL ilan etmesi ve Türkiye’ yi  OHAL rejimi ile 
2 yıl  yönetip anayasal rejimini OHAL rejimi haline 
getirdiği  bir dönemin devam ettirildiği ,  7145 sayı-
lı  kanunla OHAL’ in 3 yıllığına uzatıldığı ,  OHAL’ in 
sebep olduğu ağır hak ihlallerinin devam ettiril-
diği  yeni bir düzen kurulmak istenmektedir. 
Siyasi iktidarın uygulamaları  i le insan hakları  
alanındaki her başlıkta sürekli  ihlal ürettiği ,  de-
mokrasinin temeli olan ifade özgürlüğünü nerede 
ise yok ettiği ,  başta gazeteciler olmak üzere top-
lumsal muhalefetin tamamını  yargı  baskısı  altın-
da tuttuğu, muhalif siyasi partiler üzerinde yargı  
baskısını  eksik etmediği ,  terörle mücadele adı  
altında toplum üzerinde sürekli  bir terör tehdidi 
ile baskı  kurduğu, bunun sonucunda çok sayıda 
insanın cezaevlerinde haksız yere tutulduğu ve 
cezaevi koşullarının giderek ağırlaştığını  belirt-
mek isteriz. 
İnsan Hakları  ve Demokrasi sorununun çözümü 
için gerçek bir çatışma çözümüne ve barışa ihti-
yacımız var 
Siyasi iktidarın Kürt sorununda devam ettirdiği  
silahlı  çatışma ortamını  sona erdirerek yeni bir 
barış sürecinin inşa edilmesi konusunda politika 
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değişikliğine gitmesi gerektiğini  belirtiyor, insan 
hakları  savunucularının her koşulda barışı  savu-
nacağı  ve barış mücadelesi vereceğini  insan hak-
ları  günü vesilesi ile ifade etmek istiyoruz. 
Gerek hukuk güvenliği  hakkı  gerekse de demokra-
tik siyasetin rolünü oynayabilmesi için halen mil-
letvekilliği  devam eden Leyla Güven başta olmak 
üzere, Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının ser-
best bırakılması  gerekmektedir. 
Siyasi iktidarın Ortadoğu politikasını  değiştirerek 
Suriye iç savaşının sona erdirilmesinde ve Irak’ ın 
iç istikrarının sağlanmasında, halkların kendi 
geleceğini  belirleme ilkesine uygun olarak barış-
çıl  politikalara yönelmesini savunuyoruz. 
Türkiye’ nin yeni bir barış sürecini inşa edebilmesi 
için gerçek bir geçmişle yüzleşme sürecine gir-
mesini, bu sürece toplumun dahil edilmesini isti-
yoruz.  
Ötekileştirilen farklı  etnik ve inanç gruplarının 
hakları  tanınmalı ,  özellikle Alevilerin eşit yurt-
taşlık hakkı  taleplerinin karşılanması  konusunda 
verilen sözler yerine getirilmelidir.  
Kalıcı  bir barışın askeri yöntemlerle sağlanama-
yacağı  gerçeğinden hareketle ve insan haklarının 
gereği  olarak vicdanı  red hakkının tanınması  ge-
rekmektedir.  
Adalet için cezasızlıkla mücadele edilmelidir 
Türkiye’ deki cezasızlık politikasının sona erdiri-
lerek, hukukun üstünlüğüne dayalı  yeni bir yargı  
yapılanmasının kurulması  ve böylece adalete olan 
güvenin yeniden tesis edilmesi için adımlar atıl-
ması  gerekmektedir.  
Cumartesi Anneleri ve Barış Annelerinin uzun so-
luklu adalet arayışı  eylemleri üzerindeki yasak-
lamaların kaldırılması  ve annelerden özür dilene-
rek bu kararlı  adalet eyleminin desteklenmesi 
gerekmektedir.  
İşkence ve kötü muamele yasağına aykırı  eylem-
lerde bulunanlar hakkında etkili  soruşturma ve 
kovuşturma yöntemlerine başvurulması ,  OPCAT 
uyarınca tarafsız ve bağımsız bir ulusal önleme 
mekanizması  kurularak kapalı  mekanlarda tutu-
lanların işkence ve kötü muameleye uğramasının 
önüne geçilmelidir.  

Kalıcı  OHAL düzeni sona ermeli, OHAL’ in sonuçları  
ortadan kaldırılmalıdır 
OHAL KHK’ ları  i le ihraç edilen kamu görevlilerinin 
işe iadelerinin sağlanması ,  OHAL ile birlikte yak-
laşık 150 bin insana dayatılan “ sivil ölüm”  halinin 
biran önce sona erdirilerek bu kişilerin görevle-
rine iadesi sağlanmalıdır.  
Halkın iradesini temsil eden belediyelerdeki kay-
yumların kaldırılarak seçilmişlere iade edilmesi, 
tutuklu belediye başkanları  ve diğer seçilmişlerin 
serbest bırakılması  sağlanmalıdır.  
Ekonomik ve sosyal haklar yaşam hakkı  kadar 
önemlidir 
OHAL KHK’ ları  i le işsiz bırakılan 100 binlerce in-
sana dayatılan “ sivil ölüm”  ekonomik ve sosyal 
hakların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur. İnsan haklarının amacı ,  korku-
dan ve yoksulluktan kurtulmaktır. Türkiye’ nin 
içinde bulunduğu durumda yoksulluk koşullarının 
giderek ağırlaştığı  ortamın ortadan kaldırılması  
için ekonomik ve sosyal hak mücadelesi yüksel-
tilmelidir.  
İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz 
OHAL döneminde toplumsal muhalefetin sesini 
yansıtan basın ve yayın kuruluşlarının KHK’ larla 
kapatılıp binlerce gazetecinin işsiz bırakıldığı  
koşullar ortadan kaldırılmalı ,  basın ve yayın ku-
ruluşlarının yeninden açılması  sağlanmalıdır.  
Başta Reyhan Çapan, Ahmet Altan ve Nazlı  Ilıcak 
olmak üzere tüm tutuklu gazetecilerin, aydın ve 
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yazarların bir an önce serbest bırakılması  sağ-
lanmalıdır.  
Gazetecilik faaliyetleri  nedeniyle 100 binlerce TL 
para cezası  ve onlarca yıl  hapis cezası  tehdidi 
altında bulunan Eş Genel Başkanımız Eren Keskin 
başta olmak üzere birçok kişinin hapse girmemesi 
için bir an önce gerekli  yasal düzenlemeler ya-
pılmalıdır.  
İnsan hakları  savunucuları  Gönül Öztürkoğlu, Os-
man Kavala, Hasan Ceylan ve Özgür Ateş i le Sel-
çuk Kozağaçlı  şahsında tutuklu avukatlar biran 
önce serbest bırakılmalıdır. 
Tecrit başta olmak üzere hapishanelerdeki hak 
ihlalleri sona ermelidir 
Türkiye hapishanelerinde özellikle belirli  mah-
puslara yönelik olarak uygulanan tecrit başta 
olmak üzere çok sayıda işkence ve kötü muamele 
yasağı  kapsamına giren uygulamalar ortadan kal-
dırılmalı ,  uzunca bir süredir tecridi aşan bir 
tarzda izolasyona alınan Abdullah Öcalan ve be-
raberindeki kişiler üzerindeki ihlaller sona erme-
li,  ağır hasta mahpuslar tahliye edilmeli, adli  ya 
da siyasi ayrımı  yapılmadan infaz koşulları  eşit-
lenmeli ve insan onuruna uygun muamele yapıl-
malıdır.  
 

Toplumsal cinsiyet eşitliği  mücadelesi yükseltil-
melidir 
Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere, şiddetle 
mücadele konusunda daha fazla mücadele edilme-
lidir. Siyasi iktidarın ayırımcı  uygulamalarına 
karşı  LGBTİ bireylerin hakları  ve nefret cinayetle-
rine karşı  mücadele edenler olmak üzere ayrımcı-
lık karşıtı  örgütlerin birlikte mücadelesinin yük-
seltilmesi gerekmektedir. 
Evrensel insan hakları  bildirgesinin 70. yılında 
insan hakları  savunucuları  olarak, insan hakları  
ve demokrasi mücadelesini kesintisiz bir şekilde 
ve kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek istiyo-
ruz. 
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