
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
HUMAN RIGHTS ASSOCIATION 
KOMELEYA MAFÉN MIROVAN 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 74. yılında;  
tüm insanların onurda ve haklarda eşit olduğu bilinciyle; 

Savaşa karşı barış hakkını, 
Ekonomik kriz ortamında yoksulluğa karşı ekonomik ve sosyal haklarımızı, 

İfade özgürlüğünü inadına savunuyoruz. 

“Savaşa karşı barışı savunmak  
elzemdir.” 

İHD 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin başlangıç kısmında insanlık ailesinin 
bütün üyelerinde bulunan onurun ve insanlara ait eşit ve devredilmez hakla-
rın tanınmasının temelinin dünyada özgürlük, adalet ve barış olduğu açıkça 
belirtilmiştir. Bildirgenin başlangıcında korkudan ve yoksulluktan kurtulma 
özgürlüğü ile ifade ve inanç özgürlüğünün esas alındığı bir dünyanın kurul-
masını insanlığın en yüksek ortak amacı olduğu belirtilmiştir.  
İnsan Hakları Günü’nde savaşa karşı barışı savunmak, yoksulluktan kurtul-
mak için ekonomik ve sosyal hakları savunmak ve her koşulda ifade özgürlü-
ğünü inadına savunmak bizatihi insan hakkıdır ve insan haklarından yana-
yım diyen herkesin savunması gereken değerlerdir.  
 
 

İHD, savaşa karşı barış hakkını savunur. BM Genel Kurulu’nun 19 Aralık 2016 tarihinde kabul ve ilan ettiği 
BM Barış Hakkı Bildirgesi’ni ve BM İnsan Hakları Konseyi’nin 22 Haziran 2017 tarihli 35/4 sayılı Barış 

Hakkının Desteklenmesi kararını hatırlatıyor ve barış hakkını savunmanın bizler bakımından en öncelikli konu 
olduğunu belirtiyoruz. 

Türkiye’deki siyasal iktidar, 24 Temmuz 2015’ten beri Kürt sorununda çatışma yöntemi ile sorunu çözeceğini 
iddia etmekte ve her yıl birbirini tekrar eden askeri operasyonlar yaparak hem bu sorunu daha da büyütmekte 
(Suriye ve Irak’ta denetimli bölgeler) hem de kendi siyasal iktidarını uzatmak için otoriter yöntemler (Anayasa 
değişikliği ile otoriter başkanlık modeli) uygulamaktadır. Kürt sorunundaki çözümsüzlük Türkiye’yi hızla otori-

terleştirmiş, anti demokratik bir ülke haline getirmiştir. 
İHD Dokümantasyon Biriminin 2015 ile 2021 yılları arasını kapsayan 7 yıllık silahlı çatışmalar nedeni ile tes-
pit edebildiği verilere göre 6019 kişinin yaşamını yitirdiği, 8562 kişinin yaralandığı (Suriye ve Irak’taki çatış-
malarda yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğu dahil değildir) bir tabloda çatışmanın insani maliyetinin ne 

kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu kadar ağır insani kayıplar kabul edilemez! Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bir kez daha savaş politikaları 

yerine barış politikaları uygulamaya davet ediyoruz. Savaşa karşı barışı savunuyoruz. 
Saygın bir bilim insanı ve kararlı bir insan hakları savunucusu olarak ömrünü sadece ülkemizde değil tüm dün-
yada halkın sağlığını korumaya ve başta işkence olmak üzere insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan sev-

gili arkadaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması hiçbir şekilde kabul edilemez! 

 



 
 

 

Silahlı çatışma ve savaş harcamaları ekonomik krizi derinleştirmiştir. Araştırmacı İzzet Akyol, 
Demokratik Gelişim Enstitüsü için hazırladığı bir araştırma raporunda 1985 ile 2021 yılları 
arasında doğrudan doğruya 230 milyar doların çatışma nedeni ile yok olduğunu, 2022 yılına 
göre güncellenen dolar endeksine göre ise Türkiye ekonomisinin 4,5 trilyon dolar kaybettiğini ve 
bu kayıp olmasaydı Türkiye’nin milli gelirinin %36 daha fazla büyüyebileceğini ortaya koymuş-
tur.  

Devam eden çatışmalar ve pandeminin ardından giderek derinleşen ekonomik krizin etkisi ile 
yaygınlaşan yoksulluğa karşı ekonomik ve sosyal hak mücadelesi vermek kaçınılmazdır. TÜİK’in 
verileri aracılığıyla istihdam kayıplarını ve işsizlikteki artışı görmek mümkün olmasa da yoksul-
luk ve işsizlik enflasyonun da artmasıyla derinleşmiştir. 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanan ve-
rilere göre yıllık enflasyon TÜİK’e göre %84,39, ENAG’a göre ise %170’tir. Benzer bir şekilde, 
TÜİK işsizlik verisini 3.482.000 olarak açıklarken DİSK-AR bu sayıyı 7.515.000 kişi olarak 
açıklamıştır. Siyasi iktidarın temel ekonomik göstergeleri manipüle etmesinin sonucunda milyon-
larca işçi, emekçi, emekli, esnaf ve köylü mağdur edilmiş durumdadır. Yapılması gereken şey top-
lumsal ve siyasi muhalefetin birlikte ekonomik ve sosyal hak mücadelesi vermesidir. 
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“Devam eden çatışmaların yarattığı maliyet ve pandeminin ardından giderek 
derinleşen ekonomik krizin etkisi ile yaygınlaşan yoksulluğa karşı ekonomik ve 

sosyal hak mücadelesi vermek kaçınılmazdır.” 

Yoksulluğun giderek arttığı Türkiye’de işçi ve emekçilerin kazanılmış hak-
larına dokunulmamalı, enflasyon rakamları manipüle edilmemeli, kıdem 
tazminatı hakkına dokunulmamalı ve iş cinayetleri önlenmelidir. İşçi ve 
emekçilerin hak arama eylemleri yasaklanmamalı, sendikalaşma, grev ve 
toplu eylem hakkı güvenceye alınmalıdır. 

 

OHAL KHK’ları ile kamudan (135.000) ve özel sektörden ihraç edilip 
işsiz bırakılan 200.000 civarında emekçinin aileleri ile birlikte yaklaşık 
bir milyon insan açlığa mahkûm edilmiştir. Sivil ölüm diye tabir edebi-
leceğimiz ihraçlar çok ağır bir ekonomik ve sosyal hak ihlali oluştur-
maktadır. Haksız yere ihraç edilen herkes işine iade edilmelidir. 
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 İfade Özgürlüğünü İnadına Savunuyoruz! 
İfade özgürlüğü insan hakları ve demokrasiyi savunmanın 
olmazsa olmazıdır. Toplumsal muhalefetin sesini yansıtan 
basın ve yayın kuruluşlarının baskı altında olduğu, pek ço-
ğunun kapatıldığı, binlerce gazetecinin işsiz bırakıldığı ve on-
larca gazetecinin tutuklu ve hükümlü olduğu koşullarda barış 
ve demokrasi savunuculuğu da güç kaybetmektedir. Sadece 
gazeteciler değil, on binlerce insan düşüncelerini ifade ettikleri 
için yargı baskısı altında bırakılmaktadır. Bu süreçte insan 
hakları savunucuları da soruşturma ve dava baskısına maruz 
bırakılmaktadır. İfade özgürlüğünün önünde engel teşkil eden 
başta Terörle Mücadele Kanunu kaldırılarak, diğer düzenle-
meler gözden geçirilmeli ve uluslararası standartlara uygun 
bir biçimde ifade özgürlüğünün önünü açacak değişiklikler 
yapılmalıdır. 

Gerçek Bir Reform, Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Dayalı Yeni 
ve Demokratik Bir Anayasa ile Yapılabilir! 

Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir yargı ya-
pılanmasının kurulması ve adalete olan güvenin tesis edilmesi 
için kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı yeni bir anayasa yapıl-
malı, mevcut tek kişi yönetimine dayalı otoriter anayasadan 
vazgeçilmelidir. Siyasal iktidarın kamuoyunda beklenti ya-
rattığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda iddia edilenlerin bü-
yük kısmı yerine getirilmemiş, AİHM’in Demirtaş ve Kavala 
kararlarının gereği uygulanmamıştır. Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi’nin açıkladığı Türkiye ile ilgili karar ve tav-
siyeler mutlaka uygulanmalıdır. 

Adalet için Cezasızlıkla Mücadele Gerekir!  

Ülke genelindeki barışçıl toplantı ve gösteriler sırasında, resmi 
ve resmi olmayan gözaltı merkezlerinde, sokakta, cezaevlerinde, 
hemen her yerde güvenlik güçleri tarafından kişilere yönelik 
“aşırı ve orantısız güç” kullanımının işkence ve diğer kötü mu-
amele düzeyine ulaştığına dair çok sayıda kayıt bulunmakta-
dır. İşkence ve kötü muamele yasağına aykırı eylemlerde bulu-
nanlar hakkında etkili soruşturma ve kovuşturma yöntemle-
rine başvurulması önündeki siyasi ve kanuni engeller kaldırıl-
malı, OPCAT uyarınca tarafsız ve bağımsız gerçek bir ulusal 
önleme mekanizması kurularak kapalı mekanlarda tutulanla-
rın işkence ve kötü muameleye uğramasının önüne geçilmelidir. 
Kamuda oluşturulmuş insan haklarını koruma mekanizma-
ları, BM Paris İlkeleri’ne uygun hale getirilmelidir. Cezasızlık, 
işkence ile mücadelede en önemli engeldir.  

 

Kalıcı OHAL Düzeni Sona Ermeli, OHAL’in Sonuçları Or-
tadan Kaldırılmalıdır! 

OHAL’in hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı, insan hakları ih-
lallerine sebep olan etkileri derhal ortadan kaldırılmalı, ba-
kan onayı ile işine son verilenler işlerine iade edilmelidir. 

Demokrasi Mücadelesi Yükseltilmelidir! 

Seçim öncesi dönemde demokrasiye giden yolun açılabilmesi 
için siyasi ve toplumsal muhalefet örgütlerinin iş birliği 
yapması kaçınılmazdır.  

Siyasi Mahpuslar Serbest Bırakılmalıdır! 
Siyasi iktidarın TMK’yı kullanılarak uyguladığı yargı yo-
luyla baskı politikası sonucunda çok sayıda seçilmiş millet-
vekili, belediye eş başkanı, belediye ve il genel meclis üyeleri 
ile siyasetçiler, avukatlar, aydın ve yazarlar, gazeteciler, in-
san hakları savunucuları, sendikacılar, öğrenciler ve akti-
vistler adeta birer siyasi rehine olarak hapiste tutulmakta-
dır. Bir an önce siyasi mahpusların koşulsuz olarak serbest 
bırakılmasını istiyoruz.  

Hapishanelerdeki Hak İhlalleri Sona Ermelidir! 

Öncelikli olarak ağır hasta mahpusların, siyasi mahpusla-
rın, çocukların, hamile ve çocuklu kadınların salıverilmesi, 
hapishanelerde kalanlar ile ilgili hak temelli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. Adli ya da siyasi ayrımı yapılma-
dan infaz koşulları eşitlenmeli ve insan onuruna uygun 
muamele yapılmalı, İmralı Hapishanesi’nde devam eden 
tecride son verilmelidir 

Alevilerin Eşit Yurttaşlık Hakkı Talepleri Kabul Edilme-
lidir! 

Alevilerin, Cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması ve 
zorunlu din derslerinin kaldırılması dahil olmak üzere eşit 
yurttaşlık hakkı talepleri kabul edilmelidir.  

Mülteci/Sığınmacı/Göçmenlerin İnsan Hakları Vardır!  

Gerek ülkemizde gerekse de dünyada mülteci haklarının 
araçsallaştırılmasına son verilmeli, mültecilik yaratan sa-
vaşlar bitirilmeli, ekonomik krizlere karşı sosyal refah dev-
leti politikaları geliştirilmeli, otoriter yönetimlere karşı de-
mokrasi mücadelesi yükseltilmelidir. 

 



 
 

 

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 74. yılındayız. 
Bu yıl da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtildiği gibi barış, 
adalet, eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bunları gü-
vence altına alacak demokrasi mücadelesi verilmesini savunmaya de-
vam 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 Kurulu’nda 
kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Evrensel Bildirge’yi, Bakanlar Ku-
rulu kararı ile onaylamış ve Resmi Gazete’nin 27 Mayıs 1949 tarih 
ve 7217 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 10 Aralık İnsan Hakları 
Günü Evrensel Bildirge 500’den fazla dile çevrilmiştir. Bu özelliği ile 
de en çok dile çevrilen insan hakları belgesi olma özelliğini taşır. Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu, 4 Aralık 1950 tarihinde gerçekleştirdiği 
toplantıda, 423(V) sayılı kararıyla “10 Aralık” gününü, “İnsan Hak-
ları Günü” olarak ilan etmiştir. 

İn s a n  H a k l a r ı  D e r n eğ i  G e n e l  M e r k e z i  
N e c a t i b e y  C a d d e s i  N o :  8 2 / 1 1 – 1 2 ,  K ı z ı l a y  –  A n k a r a  

T e l :  + 9 0  3 1 2  2 3 0  3 5  6 7 - 6 8 - 6 9  ║  F a k s :  + 9 0  3 1 2  2 3 0  1 7  0 7  ║  e - m a i l :  p o s t a @ i h d . o r g . t r  ║  w w w . i h d . o r g . t r  
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!  

Kadına yönelik şiddete karşı en kapsamlı ve yeni sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmemesi gerektiğini, siyasi 
iktidarın ayrımcı uygulamalarına karşı LGBT+’ların hakları ve nefret cinayetine karşı mücadele edenler olarak birlikte 
mücadele edilmesinin gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. İstanbul Sözleşmesi mücadelemizle geri gelecektir. 

LGBTI+ Hakları İnsan Haklarıdır! 

Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkes eşit haklara sahiptir. LGBTI+’ların ayrımcılığa maruz kalması 
ve hedef gösterilmesi kabul edilemez. 

Nefret Söylemi Yasaklanmalı, Nefret Suçları Yasası Çıkarılmalıdır! 

Türkiye’de ayrımcılığın temelleri içerisine etnik aidiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, dini ve felsefi inanç dahil edilmeli, 
nefret söylemini yasaklayan özel bir nefret suçları yasası çıkarılmalıdır. 

Çocuğun Yüksek Yararı Her Şeyin Üstünde Tutulmalıdır! 
Ne yazık ki çocukların her türden istismarına ilişkin ihlallerin devam ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Yaşanan bütün bu 
çocuk hakları ihlallerinin sorumlusu bütüncül bir çocuk koruma politikası olmayan, imzacı olduğu uluslararası sözleşmeler-
deki yükümlülüklerini yerine getirmeyen devlettir. Unutulmamalı ki çocuk hakları hiçbir bahaneyle ertelenemez, esnetilemez! 
Türkiye’yi amasız, fakatsız, lakinsiz, çekincesiz ve beyansız olarak BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Protokolleri uygu-
lamaya davet ediyoruz. 
 

 


