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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 70 yıl önce, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edildi. Beyannamenin kabulünden iki yıl
sonra, tüm dünyada, 10 Aralık günü, “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Bu
vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve dünya milletlerinin “İnsan Hakları Haftası’nı tebrik
ediyorum.
Beyanname, Nazizmin tüm Avrupa’da ve dünya genelinde yol açtığı büyük yıkımın
tekrarının nasıl önlenebileceği sorusundan hareketle, sadece devlet değil her türlü güç
karşısında insanların bölünemez ve devredilemez haklarını uluslararası korumaya alma
ihtiyacından hareket etmektedir. Beyannamede sıralanan kişisel sivil ve siyasi haklar, insanlığın
ortak birikiminin bir yansıması olarak kabul görmüş, her türlü sosyo-politik ve kültürel ortama
uyarlanmasının mümkün olduğu inancına dayalı bir evrensellik düşüncesini temsil etmiştir.
Günümüzde de, savaşlar, terör, iç çatışmalar, ayırımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam
karşıtlığı, insan hakları ihlallerini dünya ölçeğinde yaygınlaştıran durumlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı etnik temizlik ve zorla yerinden etme,
Suriye’deki iç savaşın milyonlarca insanı mülteci haline getirmesi, ekonomik geri kalmışlığın
tetiklediği daha iyi bir hayat hülyası ile göç yollarına düşen milyonlarca insanın maruz kaldığı
sıkıntı ve yoksunluklar, bu süreçlerde özellikle kadınların ve çocukların uğradığı yoksunluklar
ve kötü muamele, hepimizi utandıracak boyutlardadır.
Hindistan’dan Brezilya’ya uzanan geniş bir siyasi coğrafyada gözlediğimiz ama
özellikle Avrupa kıtasında yoğunlaşan ana akım siyasetin ırkçı ve yabancı düşmanı bir nitelik

kazanması ve bunun baskın görünümünün İslam karşıtlığı olarak belirmesi, insan hakları
ihlallerinin sıklet merkezini işaretlemektedir.
Bu bakımdan ülkemizde 15 Temmuz darbe gidişimi ile halkın iradesine el koyma
girişiminin yine halkımızın çabasıyla püskürtülmüş olması, insan haklarının legal ve meşru
zemini olarak demokratik sistemimizin korunmasını netice vermiştir. Bu toplum olarak sevinç
duyacağımız bir vakıadır.
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güçlendirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Koruma mekanizmalarının zayıflığı, birçok ülkede insan
haklarını ihlal eden politikaların siyasetin normali haline gelmesine sebep olmuştur. BM
sisteminin bu bakımdan güncellenerek güçlendirilmesi, insan haklarının korunması bakımından
da öncelik arz eden bir durumdur. Bu konudaki çabaların bir parçası olmaya devam edeceğimizi
tekrar teyid ederken, vatandaşlarımızın ve tüm insanlığın insan hakları gününü kutluyorum.

