Basın Açıklaması: İnsan Hakları Günü

BM İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİNİN
56. YILDÖNÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Değerli Meslektaşlarımız,
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 56. yıldönümünde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olduğunu hala söyleyemiyoruz. Dünyanın hangi bölgesine bakarsak orada
hak ihlallerinin varlığını görmek mümkündür. Dünya coğrafyası işgalci, baskıcı, işkenceci düşüncelerin ve yönelimlerin etkisi atında can çekişmeye devam etmektedir.
56 yıl önce, insanlık artık birbirini boğazlamasın ve insanlığın aldığı yaralar sarılsın düşüncesiyle dünya uluslarının kabul ettiği BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi henüz üzerinden yarım asır geçmiş
olmasına rağmen defalarca delik deşik edilmiştir. Dünyanın neresine bakarsak bakalım, açlık, sefalet,
yoksulluk, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, yok edilmesi, hepsinden önemlisi yaşam hakkını ortadan
kaldıran toplu katliamlar ve insanlık onurunu zedeleyen işkence ve zalimane tavırlar, BM’ye yön veren güçlerce yaşamın parçası haline getirilmiştir. Uzatsak tutabileceğimiz Irak, Filistin, Sudan ve Afganistan’da yaşananlar, bu bölgeleri cetvelle çizenlerin bu defa ateşle dağladığını göstermektedir.
Dünya ölçeğinde olduğu kadar ülke bazında da benzer ihlalleri, aşınmaları, yargısız infazları, işkenceleri yaşamaktayız. AB Uyum Yasaları kapsamında yapılan bunca değişikliğe ve söyleme rağmen siyasal sistem ve sisteme rengini vermek isteyen otoriter mekanizmalar, kriz yöntemlerinin uygulandığı
dönemlerin özlemini yansıtmaya devam etmektedirler. Öte yandan, temel hak ve özgürlüklerin mahiyetini henüz kendilerine lazım olmadığı için kavrayamayanlar, ülkede yaşanan bunca ihlale şaşı bakabilmektedirler.
Yapılan son kanun değişikliklerine yansıyan ceza hukuku temel felsefesi ve metodolojisi, gizli örgütler içine ajan sızdırılarak deşifre edilmesini, bir başka ifadeyle, devlet eliyle organize suç örgütleri
oluşturulmasını (CMK.139. madde) öngörebilmektedir. Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün
katledilmesine olanak sağlayacak bu nevi düzenlemeler, AB kapısında randevu bekleyen bir ülkenin
Parlamentosundan sadır olabilmektedir. Özgürlüklerin teminatı olma sunusuyla iktidar olmuş siyasi
otorite ve otoritenin dümen suyundaki ülke aydınlarımızın, henüz hak ihlallerinin ortadan kaldırılması
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için bedel ödemeye hazır olmadıklarını da görmekteyiz. Kamusal alan uydurmacasının arkasına takılmış 60 yıl öncesinin donuklaşmasıyla, çağı yakalama söylemlerini öne çıkarmış kamusal alan seyircileri arasında fark görmemekteyiz.
Hak ve özgürlüklerin gerçek teminatı olma yolunda düşünsel ve eylemsel hiçbir engel tanımayan
Avukatlar olarak, ülkemizde işkence olgusunu, kamusal alan uydurmacasını, düşünce ve ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasını yaşamak istemiyoruz. Tüm yoğunluğumuzun, temel hak ve özgürlüklerin
sağlanmasına yöneltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızın bir siyasi duruş, bir politik kararlılık olarak yansıması için gerekli özveriyi göstereceğimize inanıyoruz ve bu kararlılık içinde tüm meslektaşlarımızı, aktivistleri, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kapsamında hak ihlallerinin önünde
durmaya çağırıyoruz.
ÇAĞRI’mızın, her türlü hak ihlalinden, işkenceden, baskıdan, katliamdan daha gür olması, ülke ve
dünya üzerinde hiçbir zulmün yer ve imkân bulamamasına vesile olmasını diliyor,
Saygılar sunuyoruz.
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