Barış hakkını savunmak ve
barış içinde yaşamak insan

hakkıdır!

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin
71. yılındayız. Bu yıl da İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nde belirtildiği gibi barış, adalet, eşitlik,
özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bunları
güvence altına alacak demokrasi mücadelesi
verilmesini savunmaya devam ediyoruz.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin hazırlanması, BM
bünyesinde, 29 Nisan 1946 tarihinde, İnsan Hakları
Komisyonu kurulmasıyla başlamıştır. Komisyonca
hazırlanan bir Giriş ve 30 maddeden oluşan İnsan
hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 günü
Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan BM Genel
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Kurulu’nda kabul ve ilan edilmiştir.

Evrensel Bildirge 500’den fazla dile çevrilmiştir. Bu

Türkiye, Evrensel Bildirge’yi, Bakanlar Kurulu kararı

özelliği ile de en çok dile çevrilen insan hakları

ile Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Resmi Gazete’nin
27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı nüshasında
yayımlanmıştır.

belgesi olma özelliğini taşır. Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu, 4 Aralık 1950 tarihinde gerçekleştirdiği
toplantıda, 423(V) sayılı kararıyla “10 Aralık” gününü,
“İnsan Hakları Günü” olarak ilan etmiştir.

BM sistemi insan haklarını korumaktan giderek uzaklaşıyor
ve insan hakları araçsallaştırılıyor!
BM ve Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve
demokrasiye dayalı bir sistem üzerinden inşa
edilmesine karşın aradan geçen 71 yıllık zaman
içerisinde insan haklarında aşınmanın
gerçekleştiği ve insan hakları prensiplerini
araçsallaştırmaya yönelik politika ve
uygulamalarda artış olduğu, devam eden
ekonomik krizler, silahlı çatışma ve savaş
ortamlarının insan haklarını tehdit ettiği bir
dönemi yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada dünyadaki
güçlü devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu
askeri ve ekonomik birliktelikler, insanların hak ve

özgürlüklerini kullanmalarının önünde birer
engele dönüşmüşlerdir.
Dünyadaki kötü gidişatın özelikle
mülteci/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, insan haklarını savunmaya devam
etmek başlıca görevlerimiz arasındadır.
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Türkiye’de insan hakları ve demokrasi sorunu otoriter
yönetim altında giderek büyümektedir.
Dünyada insan hakları prensiplerini
araçsallaştırılmasına yönelik politika ve
uygulamaların etkisi Türkiye’de daha da belirgin hale
gelmiştir. Türkiye temel sorunlarını çözemediği ve
gerçek bir çatışma çözümü gerçekleştiremediği için
yönetimi otoriterleşmiş ve yeniden tekçi bir rejim
inşa edilmek istenmektedir. 16. Türkiye İnsan Hakları
Hareketi Konferansı’nda ifade edildiği gibi
“Yeni rejimin bir yönetim tekniği olarak belirsizlik
yaratma gücü, günlük hayattan yüksek siyasete
kadar her alanda hukuki, siyasal, ekonomik, sosyal
ve kültürel bir çöküşe yol açmaktadır. Çünkü,
belirsizlik rejimi sadece bir hukuki öngörülemezlik
hali değil, kişilerin kendi belirlenimlerinin de sürekli
tehdit altında olduğu bir korku iklimidir. Bu tür bir
iklim, bir yandan toplumun üyeleri arasındaki
“güvensiz” bir ilişkiye yol açtığı için müşterek
bağların çözülmesine yol açmış, diğer yandan da
bireylerin idare edenlerle ilişkisini beklentisel itaat
olarak adlandırabileceğimiz bir uyma, hatta emredenin neyi emredeceğini düşünerek ona göre eyleme
pratiğine dönüştürmüştür.
Ayrıca belirsizlik rejimi içinde kurumların da aşınmasıyla beraber hak ihlalleriyle mücadele alanını daraltmak
anlamına gelen cezasızlık yaygınlaşarak yeniden üretilmiş ve neredeyse bir kural haline getirilmiştir.”
Böyle bir rejime karşı özgür ve eşit yurttaşlık bilinci ile hak siyaseti yapılmasının gerekli olduğu, toplumsal ve
siyasal muhalefetin insan hakları ve demokrasi sorunun çözümünde birlikte hareket etmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. İnsan hakları ve demokrasi için mücadeleyi yükseltme görevimiz vardır.
Türkiye’de insan hakları ve demokrasi sorunun çözümü için gerçek bir çatışma çözümüne ihtiyaç vardır!
Türkiye’deki siyasi iktidarın Kürt sorununda devam ettirdiği silahlı çatışma ortamını sona erdirerek yeni bir
barış sürecinin inşa edilmesi konusunda politika değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtiyoruz. Silahlı çatışma
alanının Suriye’nin Kuzey ve Kuzeydoğusuna askeri harekatla birlikte büyümüş olması ve Irak’ın Kuzeyine
sirayet etmesi, sorunu giderek uluslararası bir mesele haline getirmiştir. Bu süreçle ilgili kaygılarımızı
kamuoyu ile paylaşmış ve her zaman savaşa karşı barış mücadelesi vereceğimizi insan hakları günü vesilesi ile
ifade etmeye devam ediyoruz.
Çatışma çözümü ile birlikte ötekileştirilen farklı etnik ve inanç gruplarının hakları tanınmalı, özellikle Alevilerin
eşit yurttaşlık hakkı taleplerinin karşılanması konusunda verilen sözler yerine getirilmelidir. Kalıcı bir barışın
askeri yöntemlerle sağlanamayacağı gerçeğinden hareketle ve insan haklarının gereği olarak vicdanı red
hakkının tanınması gerekmektedir.

Barış talebinin, medeni ve siyasi haklarla (yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi
özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan
özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü vb.) olduğu kadar;
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar (çalışma hakkı, konut hakkı, sağlık
hakkı, eğitim hakkı, dil hakları) ile de ilişkisi bulunmaktadır.
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Adalet için cezasızlıkla mücadele gereklidir!
Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir yargı

emekçilerin hak arama eylemleri yasaklanmamalı,
grev ve toplu eylem hakkı güvenceye alınmalıdır.

yapılanmasının kurulması ve adalete olan güvenin

İfade özgürlüğü, barış ve demokrasiyi savunmanın

tesis edilmesi için yeni bir siyasi irade gereklidir.

olmazsa olmazıdır!

Siyasal iktidarın açıkladığı yargı reformu strateji
belgesi bu hedefe ulaşmayı sağlamaktan oldukça
uzaktır. Bu konudaki görüşümüzü kamuoyu ile
paylaşmıştık.
İşkence ve kötü muamele yasağına aykırı eylemlerde
bulunanlar hakkında etkili soruşturma ve
kovuşturma yöntemlerine başvurulması, OPCAT
uyarınca tarafsız ve bağımsız bir ulusal önleme
mekanizması kurularak kapalı mekanlarda
tutulanların işkence ve kötü muameleye uğramasının
önüne geçilmelidir. Kamuda oluşturulmuş insan
haklarını koruma amaçlı mekanizmalar, BM Paris
İlkeleri’ne uygun hale getirilmelidir.
Kalıcı OHAL düzeni sona ermeli, OHAL’in sonuçları
ortadan kaldırılmalıdır
OHAL’i kalıcı hale getiren 7145 sayılı kanunla
düzenlenen 12 günlük gözaltı süresi kaldırılmalı, il
valilerine tanınan sınırsız yetkiler geri alınmalı, kamu
kurumlarının OHAL’deki gibi kamu görevlerini ihraç
işlemlerine son verilmelidir.
OHAL KHK’ları ile ihraç edilen kamu görevlilerinin işe
iadeleri sağlanmalı, OHAL ile birlikte dayatılan “sivil
ölüm” halinin biran önce sona erdirilerek ihraç edilen
kişilerin görevlerine iadesi sağlanmalıdır. Barış İçin

Toplumsal muhalefetin sesini yansıtan basın ve yayın
kuruluşlarının baskı altında olduğu, pek çoğunun
kapatıldığı, binlerce gazetecinin işsiz bırakıldığı ve
100’ün üzerinde gazetecinin tutuklu olduğu
koşullarda barış ve demokrasi savunuculuğu da güç
kaybetmektedir.
Siyasi iktidarın 1. Yargı Paketi’nde gerçekleştirdiği
düzenlemeler, ifade özgürlüğünü sağlamaktan
oldukça uzak olup sadece ifade özgürlüğünü
düzenleyen suçlarda Yargıtay’a temyiz yolunu
açmıştır. Sadece gazeteciler değil, on binlerce insan
düşüncelerini ifade ettikleri için yargı baskısı altında
bırakılmaya devam etmektedir.
Bu süreçte insan hakları savunucuları da soruşturma
ve dava baskı altında kalmaktadırlar.
Hapishanelerdeki hak ihlalleri sona ermelidir!
Türkiye hapishanelerinde özellikle belirli mahpuslara
yönelik olarak uygulanan tecrit başta olmak üzere
çok sayıda işkence ve kötü muamele yasağı
kapsamına giren uygulamalar ortadan kaldırılmalı,
ağır hasta mahpuslar tahliye edilmeli, adli ya da
siyasi ayrımı yapılmadan infaz koşulları eşitlenmeli
ve insan onuruna uygun muamele yapılmalıdır.

Akademisyenler’in eski görevlerine iadesi yapılmalı

Çevre hakkı, insan hakkıdır!

ve AYM’nin güvenlik soruşturmasını iptal eden kararı

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması

bir an önce uygulanmalıdır. İşe alımlarda ayrımcılık
sona ermelidir.
Halkın iradesini temsil eden belediyelerdeki
kayyumların kaldırılarak seçilmişlerin göreve iade
edilmesi sağlanmalı, tutuklu belediye başkanları ve
diğer seçilmişler serbest bırakılmalıdır.

için bütün ülkelerin ilgili uluslararası sözleşmenin
gereklerini yerine getirmesi şarttır. Türkiye’deki

siyasi iktidarın büyük bir kültürel mirasa sahip

Hasankeyf’i sular altında bırakma gayreti bir an
önce sona erdirilmeli, başta Kaz Dağları olmak

üzere doğal çevrenin korunması için gerekli her

Ekonomik ve sosyal haklar yaşam hakkı kadar

türlü önlem alınmalıdır.

önemlidir

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi
yükseltilmelidir

Siyasi iktidar giderek ağırlaşan ekonomik kriz
ortamında emek karşıtı politikalardan vazgeçmelidir.
İnsan haklarının amacı, korkudan ve yoksulluktan
kurtulmaktır. Yoksulluğun giderek arttığı Türkiye’de
işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına
dokunulmamalı, asgari ücret vergi dışı bırakılmalı,
enflasyon rakamları manipüle edilmemeli, kıdem
tazminatı hakkına dokunulmamalıdır. İşçi ve

Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere, şiddetle
mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi’nin
gereği yapılmalıdır. Siyasi iktidarın ayırımcı
uygulamalarına karşı LGBTİ+ bireylerin hakları ve
nefret cinayetlerine karşı mücadele edenler olmak
üzere ayrımcılık karşıtı örgütlerin birlikte
mücadelesinin yükseltilmesi gerekmektedir.
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Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri
BM Genel Kurulu’nun 12 Kasım 1984 tarihli ve 39/41
sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Genel Kurul,
Birleşmiş Milletlerin asıl amacının uluslararası barış
ve güvenliği sürdürmek olduğunu yeniden teyit
ederek, Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen temel
hukuk prensiplerini akılda tutarak, Savaşın
insanoğlunun yaşamından silinmesi ve her şeyden
önce dünya çapında bir nükleer maceranın önlenmesi
konusunda bütün halkların iradesini ve bilincini ifade
ederek, Savaşsız bir dünyanın, ülkelerin maddi
anlamda ilerlemeleri ve gelişmeleri ile Birleşmiş
Milletler tarafından ilan edilen insan haklarının ve
temel özgürlüklerin uygulanması için öncelikli bir

yaşam sürdürmelerini sağlamanın her Devletin kutsal
bir görevi olduğunu kabul ederek,
1. Gezegenimizde yaşayan halkların kutsal barış
hakları bulunduğunu ilan eder;
2. Halkların barış hakkını korumanın ve bu hakkın
uygulanmasını sağlamanın her Devlet için temel bir
yükümlülük oluşturduğunu beyan eder;
3. Halkların barış haklarını kullanmalarını
sağlamanın, Devletlerin politikalarını her türlü savaş
tehdidinin, özellikle nükleer savaş tehdidin tasfiye
edilmesine uluslararası ilişkilerde zor kullanmaktan
kaçınmaya ve uluslararası anlaşmazlıkları Birleşmiş
Milletler Şartı'na dayanarak barışçıl vasıtalarla
çözmeye doğru yöneltmelerini gerektirdiğini

uluslararası önkoşul olduğuna kanaat getirerek,

vurgular;

Nükleer çağda, insan uygarlığının korunması ve

4. Bütün Devletleri ve uluslararası örgütleri, hem

insanlığın idame ettirilmesi için öncelikli şartının
dünyada devamlı bir özgürlüğün kurulması
olduğunun farkında bulunarak, Halkların barışçıl bir

ulusal hem de uluslararası düzeyde gerekli tedbirleri
alarak, halkların barış haklarını uygulamaya yardım
etmek için ellerinden geleni yapmaya çağırır.

Yaşasın İnsan Hakları!
Halklarla barış, emekle barış, çevreyle barış!
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 71. yılında insan hakları savunucuları olarak, insan hakları ve
demokrasi mücadelesini kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.
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