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1. — TUTANAK ÖZETLERİ 

A — Geçen 

Kocaeli Milletvekilliğine seçilen Nihat Erim 
andiçti. 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
okunarak kabul olundu. 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 saydı kanu
na ek kanun tasarısı Millî Savunma Komisyonu
na, geri gönderildi ve 

Tasanlar 
1. — San Fnuısisko'da 2(5 Haziran 1945 tari

hinde akit ve imza edilen Birleşmiş Milletler Ana
yasası ile Milletlerarası Daimî Adalet Divanı 
Statüsünün onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/475) (Dışişleri Komisyonuna) ; 

Raporlar 
2. — San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tari

hinde akit ve imza edilen Birleşmiş Milletler 

1. — İstanbul Milletvekili Ziya KaramursaVın, 
son zamanlarda çıkan orman yangınları hakkında 
yapılan incelemelerden elde edilen sonuca ve ka-
naata dair Tarım Bakanlığından sorusuna Tarım 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı. 

BAŞKAN — Orman yangınları hakkında Ta
rım Bakanından bir sual önergesi vardır. Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 1 . V I I I . 1945 

Son zamanlarda gerek îstanbul civarında, ge-

tutanak özeti 

1 Çarşamba günü toplanılmak üzere birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Aydın Tunceli 

Dy. M. Germen Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

Erzincan 
I B. K. Çağlar 

Amıyasjısı ile Milletlerarası Daimî Adalet Diva
nı Statüsünün onanması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/475) 
((î ün dem e) ; 

M. —- Onziantel) Milletvekili Cemil Sait Bar-
las ve iki arkadaşının, Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Bütçe. ve Millî Savun
ma Komisyonları raporları (2/72) (Gündeme). 

rek yurdumuzun başka yerlerinde birbiri ardınca 
zuhur edip milyonlarca millî servetin ziyama, se
bep olan orman yangınlarına dair ortada do
laşan şayialara son vermek üzere bu yangınlar 
hakkında yapılan resmî incelemelerden elde edi
len netice ve kanaata dair sayın Tarım Bakanı 
tarafından sözle açıklamalarda bulunulmasını te
menni ederim. 

istanbul Milletvekili 
Ziya Karamursal 

BAŞKAN — Bugün cevap verecek misiniz? 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

C. — SORULAR VE CEVAPLARI 

— 150 — 
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TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (Ma

nisa) Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU (Ma

nisa) —-Arkadaşlarım, muhterem İstanbul Millet
vekili Ziya Karamursal arkadaşımız bu yıl mem
leketin muhtelif yerlerinde beliren orman yan
gınlarının sebepleri ve bu sebeplerde kasıt olup 
olmadığı hakkında açık oturumda izahat veril
mesini bir önerge ile istemişlerdir. 

Bendeniz sorulan karşılamak için; istenilen 
hükme vâsıl olabilmek bilhassa şimdiye kadar ya
pılan tetkikat neticesinde elde ettiğim kanaatimi 
izhar edebilmek için mevzuu üç safhaya ayırarak 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bunlar da bu sene beliren orman yangınları, 
bu yangınların sebepleri ve bunlar karşısında baş
lıca alman tedbirlerdir. 

Yalnız maruzatıma başlamadan evvel muhte
rem Ziya Karamursal'a, memleketimizin büyük 
bir derdi olan orman yangınları hâdisesi hakkın
da bana Büyük Millet Meclisi huzurunda açıkla
ma imkânını verdiklerinden dolayı yürekten te
şekkür ederim. 

Bundan başka orman yangınları karşısında 
Meclis arkadaşlarımın, umumî efkârın gösterdik
leri hassasiyetin ve ilginin bizim bu sahadaki ça
lışmalarımızı desteklediğini, şevklendird iğini ön
ceden belirtmek isterim. 

Arkadaşlar; bizim memleketimizde orman 
yangınları ötedenberi her yıl tekerrür edip gelen 
hâdiselerdendir. Yalnız bu yılın bu konuda bir 
hususiyeti vardır. Bildiğiniz üzere bu sene ilk
bahar ve yaz fevkalâde kurak gitmiştir. Bilhassa 
şu sıralarda kuraklık en şiddetli şekilde hüküm 
sürmektedir. Kurak olan yıllarda ise orman yan
gınları daha kolay belirdiği, daha sık tekerrür 
ettiği gibi çıkan yangınların vüsat kazanması 
imkânları da daha çoktur, o nispette de yangın
lar tehlikeli olur. Bu yıl çıkan yangınların çok
luğunda ve tehlikeli oluşunda kuraklık bilhassa 
âmil olmuştur. 

Bu sene üç geniş mıntakada sık sık orman 
yangını olduğunu görüyoruz. Bu mıntakalar; 
Marmara havzası, Ege bölgesi ve Akdeniz havali-
sidir. Diğer yerlerdeki ufak tefek yangınlar oka-
dar çok ve mühim değildir. Bu yıl çıkan ve 
şimdiye kadar tesbit ettiğimiz orman yangı nla-
rmm sayısı 649 dur. Bunun 249 u umumiyet 
itibariyle ağaçlan da tutuşturan yangın 400 

8.1045 0 : 4 
kadarı da orman örtüsü yangınlarıdır. Birinciler 
tehlikeli ve zarar derecesi büyük olan yangınlar
dır. Diğer 400 kadan da orman örtüsünde çı-

. kan, yani ağaçlann tutuşmasına pek mahal kal
madan orman örtüsünün yanması ile biten ve sö
nen yangınlardır. 

Bu yangmlan yanan sahaların büyüklükleri 
itibariyle gruplara ayıracak olursak 141 i birden 
beş hektara kadar olmak üzere ufak yangınlardır. 
56 sı beş hektardan 25 hektara kadar, 26 sı 25 
hektardan 100 hektara kadar, 10 nu 100 hektar
dan 500 hektara kadar, 4 dü 500 hektardan 1000 
hektara ve üçü de 1000 hektardan 2000 hektara 
kadar olan yangınlardır. Fakat arkadaşlar, en 
ziyade tahribat yapan* yangın Edremit'deki 
Kazdağı yangınıdır. Bu söndürülmüş olmakla be
raber yangının kapladığı saha 20 000 hektarı bul
muştur. (Nerede sesleri). Edremit'te, Kazdağında 

Bu yıl yanan yerler; şimdiye kadar tesbit edi
len yekûna göre, 37 238 hektar olarak görülmek
tedir. 

Orman çeşidi bakımından bu sahaları tasnif 
ettiğimiz takdirde bunun dokuz bin hektan ör
tü yangınıdır. Yani ağaçlara sirayet etmemiştir. 
23 bin hektarı koru ormanı, 4164 hektarı balta
lık orman, 1074 hektarı fundalık orman olarak 
gözükür. 

Bunlardan bildiğiniz üzere baltalık ve funda. 
lıklar en ziyade İstanbul civarındaki yangınlar 
tarafından yalanmıştır. Bu yılın arzettiğim ge
nişlikte ve çeşitteki orman yangmlannın maddi 
zararı milyonlar ve milyonlan tutmaktadır. Fa
kat asıl, bu ormanların yanmasından dolayı, or
manın umumî faydalanmn yokolması yüzünden 
memleketin uğrayacağı zararlar daha büyüktür 
ve telâfisi çok uzun zamanlara mütevakkıftır. 

Arkadaşlar; bu yılın orman yangınlarını, sa
yı ve saha itibariyle bu suretle belirttikten 
sonra bunları Türkiye'de geçmiş yıllarda vâki 
olan orman yangınları ile mukayeseye geçiyorum. 
Bu mukayeseyi yapacak olursak bu yılın yan
gınlarında olağanüstü bir vaziyet var mıdır, 
yok mudur? ortaya çıkar. Bunun üzerine kana
atinizi belirtecek eski senelerdeki orman yangın
ları hakkında da, izin verirseniz, kısaca birkaç 
rakam vereceğim: 

Memleketimizde : 1938 yılında 398 yangın 
çıkmış, 14416 hektarlık saha yanmıştır. 

1939 yılında 510 yangın çıkmış, 12304 hek
tarlık saha yanmıştır. 

151' — 
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1940 yılında 419 yangın çıkmış, 18732 hek- I 

tarlık saha 'yahnidir. 
1941 yılında M yângih çikhıiş, 3İâ55 hek

tarlık saha yahriıiştir. 
1942 yılında B 5 'yangın çikhiış, 7!^66 Hek

tarlık saha yanmıştır. 
19̂ 43 yılında 9&) yangin çffâriış, İİÖ51 hek

tarlık saha yarimîşiir. 
l£24 yılında 590 yangın çıkmış, 42T&3 İ f 

tarlık saha yanmıştır. 
Bu yilki orman yangını âdedini ve s a l l a r ı 

nı geçen yılların rakamları : ile mtikâ^&e Mecek 
olursak geçmiş bazı yıllara nazaran, dâîia az 
olduğu görülür ve bu şetieki yMğmlârfta Şimdi
ye kâdâr sürüp gelen sebepler dbîayisiyle Ker 
zaman olagelen bir hal gibi gÖrMm$&edir. 
Meselâ 1Ö43 te &50"jfengm çiktiğı fral'de bu 'yi l 
t&k ylöigin çikmiş ölüyor. 

Bu yılın yangın âdetleri ve tahrip sâiîâları 
bunlara olağanüstü bir mahiyet verdirmiyor. 
Yalnız kurak ayrı bir hususiyet teşkil ediyor. 
Memleketimizin iklim şartları ve bizim ormancı
lığımızın inkişaf itibariyle hususi vaziyeti bazı 
insanlarımızın ğaygısizlığı bunları doğuruyor. 

Yangınların münferit sebeplerine gelince : 
Çok vaktinizi almamak için bu Sebepleri Kısaca 
bir kaç grupa ayırarak arzedeceğim: 

Birinci gruptaki sebepler: Çobanlarda top
lanıyor. Çobanların yaptığı yangınlar çoktur. 
Bunlar ateş yakarak yangın vücuda getirirler, 
ormana sönmemiş cigara atarak ateş çıkarırlar, 
nihayet iyi mera kazanmamak için maafe£SSÜf 
orman yakarlar. 

İkinci grupda olanlar arasında; ârâzi kazan
mak için orman açmak üzere yangın çıkarılması 
vardır. Bazı vatandaşlar gizlice ufak orman par
çalarını tahdit ettikten sonra oralarını ateşler. 
Bu suretle yapılan mevzii yangınlar, büyük or
man sahalarına intikal ederi yangınlardır. 

Üçncü grupda, orman içinde işi olanların ve
ya ormandan geçenlerin, âteş yakmak ve ciga
ra atmak vesair yollarla yangın çıkarmaları bu
lunur. Bunlar kaygısızlığın ormana karşı kayıt
sızlığın doğurduğu yangınlardır. 

Birde nihayet odun kömürü yakmak için 
meydana getirilen torluklardan dikkatsizlik yü-
yiinden çıkan yangınlar vardır. Bunlara loko
motif bacalarından çıkan kıvılcımların yangın
larını da katabiliriz. Bıı sene çalkan orman yan
gınlarının 78 tanesinin suçlusu tesbit edilmiş ve | 
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I Mıhlar mahkeıheye verilmiştir. Bunlar arasında 

26 tanesi ormanda ateş yakmakla 16 tanesi ciga
ra atmakla, 15 tanesi de tarla açmak içih yan
gın çıkarmıştır. Geriye kalanlardan 12 tanesi 
çobanların çıkardığı yângmlârdır, 5 tanesi kö
mür torluklarından'çıkan yangınlardır, 2 tanesi 
de lokomotiften sıçrayan kıvılcımlar neticesinde 
husule gelmiş yangınlardır. Diğer yangınların 
failleri ar'ahmaktadır ve bu yönde sıkı takipler 
yapılmaktadır. Failleri meçhul yangınların suç

luları tesbit edildikten sonra öyle tahmin ediyoruz 
ki bunlar da • şu tesbit ettiğimiz gruplar içerisi
ne girecek sebeplerdir. Bu vaziyete ve-şimdiye 
kadar tesbit edilenlere göre arkadaşlar bıı sene 
çıkan yangınlarda, diğer yıllardaki sebep ve 
şaftların dışında hususi ve karekteristik bir ma
hiyet yoktur. Bunlar arasında mera kazanmak 
arazi açmak için yapılan yangınların kasdi ol
duğuna şüphe yoktur. Fakat bundan sonra bu
nun dışmda sebepler tesbit edildiği takdirde ta
kibat şüphesiz şiddetli olacaktır. Orman yan
gınlarının asıl büyük kaynağı bazı insanlarımı
zın bu yangınların memlekete verdiği büyük za
rarları ölçemeyeeek kadar gafil olmasıdır. Or
man yangınlarının faillerinin sıkı bir-surette ta
kibi için gerekli tedbirler alınmış, gerek idare 
âmirlerimiz, gerek zabıta teşkilâtımız, gerek 
işletme teşkilâtımız bu yolda harekete getiril
miştir, bu takibat daha sıklaştırılacaktır. 

Şunu açık olarak Büyük Millet Meclisine ar-
zetmek isterim ki-, orman yangınları memleke
timizin eskiden beri sürüp gelen umumî bir der
didir ve ısrarla mücâdele edilecek bir derttir. 
Bundan sonra yangın faillerinin amansız bir şe
kilde takip edileceğini ve •cezalandırılacağım ve 
bu yolda duraksız yürüneceğini, bir kere daha 
ifade etmek isterim. 

Yangın söndürme faaliyeti hakkında arka
daşlardan bazıları şahsan bana sualler sordular, 
matbuatta bu konuda mütalâaalar ileri sürüldü. 
Bilhassa son znmanın tekniği, 'acaba orman yan
gınlarını söndürmek için yeni keşifler bulabil-
mişmidir diye ortaya sualler konulmuştur. Bu 
nokta üzerinde de kısaca duraeağım. 

Arkadaşlarım, orman yangınları en ziyade 
iki şekilde oluyor: 

Birisi demin arzettiğim gibi örtü yangınıdır. 
Bunun tahribatı ökadâr büyük değildir; ağaç
lar altındaki örtü yaftar, biter. ; İkincisi; tepe 

I yangın* dediğimiz yatığındır ki, %ğa$a*a? Mra-
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yet eder. Bu, hakikaten tehlikelidir. Her iki 
şekilde yangına karşı da şimdiye kadar orman
cılık tekniği aslen iki türlü mücadele yolu bul
muştur. Bu da yangın önüne- ge§»aek için or
man içinde yollar açmak, gelen yangını önle
mek, kesmek, diğeri mukabil yangınlar yapmak 
suretiyle önlemek, bugün takip edilen usuller 
bunlardır, vasıtaları da kazma, -kürek, balta
dır. Yalnız bazı memleketlerde yangın ilk çık
tığı zaman vüs'at peydah etmeden bazı kimyevi 
maddelerle söndürme tedbirleri almıyor. Ancak 
yangın genişledikten sonra bunun da tesiri o 
kadar büyük olmuyor. Son zamanlarda orman 
yangınlarını söndürmek için tanklar kullanıl
maya başlanmıştır. Bunlarla orman içinde ko
ridorlar açılarak gelen yangını önlemek için bu 
çareye başvurulmaktadır. Bu henüz daha bizim 
memleketimizde tatbik edilmeğe başlanmamış
tır. Zaten bu vasıta da nispeten düz ormanlar
da kullanılabilir. Şunu arzetmek isterim ki, bi
zim ormanlarımız alelekser çok dik ve sarp yer
lerde olduğundan bunlarda çıkacak yangınları 
bu vasıta ile söndürmek bizim mevzuumuz ola-
mıyaeağını zannediyorum. Tayyareler vasıtasiy-
le söndürme; ormanlarda çıkan yangınları bu 
vasıta ile söndürme tatbikatı şimdiyei kadar ya
pılmamıştır. Ancak orman içindeki yangınları 
tesbit etmek ve süratle haber almak bakımından 
bu vasıtadan istifade edilmektedir. Bizde şim
diye kadar çıkan yangınların söndürülmesi işin-
de vilâyetler idare teşkilâtımız, zabıta teşkilâtı
mız, jandarma teşkilâtımız; kanundaki mükel
lefiyet hükümlerine istinaden 18 ilâ 50> yaşaada-
ki erkekleri yangın yerlerine sevkederler ve bun
lar ; söndürme işinde çalıştırılıyorlar. Hakika
ten birçok vilâyetlerde bu yöndeki çalışmalar 
orman söndürme işinde iyi muvaffakiyetler ver
miştir. Sonra, orman işletmelerimiz genç olma-: 
larına ve teşkilâtlan eksik bulunmasına rağmen 
yangınları önlemek, vüs'atini tahdit etmek için; 
eldengelen gayreti göstermiştir. Yangın mın-
takalarmda bulunan askerî birliklerimizin yan
gın söndürmede büyük yardımları olmuştur. Bu
nu huzurunuzda bilhassa belirtmeyi borç bilirim. 

Bunun haricinde olmak üzere gelecek za
manlarda orman yangınlarını önlemek için al
makta olduğumuz tedbirleri şu suretle kısaca 
sıralayabilirim: 

1. — İşletmelerin içinde yangın rasat mer
kezleri meydana getirmek, buralarda tarassut 

im ®-ı 
kuleleri yapmak ve telefonlarla işletme inemezi
ne bağlıyarak yangının yerini çabucak tesbit 
etmek. Bu merkezler bazı iletmelerimizde ku
rulmaya başlanmıştır. 

..2. — Elverişli,..olan ormanlar içinde emniyet 
yolları açmak. Sarp yerlerde bu mümkün de
ğildir. 

3. — İşletme teşkilâtını orman yangınını ön
lemede ve söndürmede kullanılacak âlât ve va-
sıtalariyle teçhiz etmek. Bugünden bazı işlet
melerimizde bu maksatla depolar meydana ge
tirilmeye başlanmıştır. 

4. — Orman içi zabıtasını kuvvetlendirmek 
gibi diğer tedbirlerdir. Fakat şunu da sabrını
zı suiistimal etmeden kısaca belirtmek isterim 
ki, ormanda çıkan yangını söndürmek, orman 
yangınlarını önlemekten daha zordur. Bu ba
kımdan bundan sonra bizim alacağımız tedbir
ler ;daha ziyade ormanda yangını ika edebilecek 
olan kayıtsızlığa, kaygısızlığa nihayet vermeyi 
gözetecektir, bu da, .arkadaşlarım Türkiye or-
maneılğınm bellibaşlı mücadele mevzularında n. 
biridir. 

Bu yönde orman idaresi tedbirler almakta
dır. Halkın aydınlatılması, uyandırılması yo
lunda faaliyetleri hızlandıracağız. Oımıan için
de ateş yakmaları önlemek hususunda işletme
lerimiz aktif leşti.rileeektir. Şuna da işaret et
mek isterim ki, orman geniş bir alan olduğu 
için ne kadar sıkı tedbir. almırsa alınsın yan
gını önlemek için sadece yasakçı kuvvet yetmez. 
Eğer halkımız orman yangınlarının büyük vaha
metini idrak edip ormanda ateş yakmamak, or
manda yangına .sebebiyet verecek hâdiseleri mey
dana getirmemek hususunda hassas olmazlarsa 
bu sahadaki mücadelemiz çok zpr olacaktır. 

ilâveten arzetmeyi lüzumlu görürüm : Or
man yangını çıkarmak, sebebiyet vermek, sön
dürmeye gitmemek gibi ve buna ait suçlarla il
gili mevzuatımız eksiktir. Tarım Bakanhğmız 
orman yangını suçlularının daha ciddi takip 
edilmesi yetkilerine muhtaç ve suçluların daha 
şiddetle cezalandırılmaları zaruretine kanidir. 
Bunun için orman yangınları hakkında bir ka
nun lâyihası hazırlamaktayız. Büyük Millet 
Meclisine sunacağız, o kanunla alacağımız sa
lâhiyetlere istinaden orman yangınları ile daha 
şiddetle mücadeleye girişmiş olacağız. 

Son söz olarak şunu tesbit etmek isterim ki, 
orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızda 

--163 — 



B : 90 16.8 
bundan 20 - 25 sene evveline nispetle daha İra-
yük bir alâka müşahede etmekteyiz. Bilhassa 
son yangınlar hakkında matbuatımız büyük bir 
hassasiyetle neşriyatta bulunmuşlardır. Matbu
atımızın bu alâkasına ve yardımlarına teşekkür 
ederim ve bu alâka ve yardımın devamını di
lerim. Yüksek Meclisimizin orman yangınla
rına karşı, olan hassasiyet ve dikkatini minnetle 
karşılarım. : ;: 

Bu alâka, dikkat ve hassasiyet işimizde bizi 
kuvvetlendiriyor. Gelecek seneler için daha mü
essir tedbirlerle mücadeleyi yürüteceğimizi umu
yorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Z. KARAIJRSAL (İstanbul) — Son zaman

larda yurdumuzun muhtelif yerlerinde zuhur 
edip milyonlarca millî servetin ziyama sebebi
yet veren orman yangınları hakkında Hüküme
timizin yaptığı inceleme ve araştırmalar netice
sinde bu yangınların sebebi zuhuruna dair hâsıl 
olan kanaata ve bu hususta ittihaz edilen tedbir
lere ve saireye dair muhterem bakan arkada
şımızın resmî vukuf ve lisanla vermiş olduğu 
izahlar umumi efkâr üzerinde yapacağı tesir iti
bariyle bir kıymet ifade eder. 

Arkadaşlar; tabiatın binbir güzelliğiyle süs
lenmiş olan ormanların, bu güzelliklerini ve 
maddî menfaatlerini bir taratafa bırakalım, mem
leketin hayatı noktasından haiz olduğu ehemmi
yeti takdir buyurursunuz. Bizde mevcut olan 
ormanlar takriben 8 buçuk milyon hektar mik-
tarmdadır. Bu, memleketimizin vüsati itibariy
le % 11 raddesindedir. Halbuki, normal olarak 
bir memleketin genişliğine göre % 33 nispetin
de bir ormana sahip olması lâzımdır. Bizde 
fundalık ve çalılıklar da dâhil olduğu halde 
% 11 nispetinde olan ormanlar, normal orman
ların ancak üçte birini teşkil ediyor ki, bunun 
çok noksan bir miktar olduğu anlaşılıyor. 

Bu böyle iken her sene dikkatsizlik, kayıtsız-
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lık," tesamüh, cehalet ve sair herhangi bir sebep
le, bu ormanların mahvolmakta bulunması endi
şe ile karşılanacak bir mahiyettedir. İstanbul'
un ahiren dört bölgesinde vukuagelip epey bir 
miktarda millî servetimizin mahvına sebep olan 
orman yangınları Boğazın Anadolu cihetindeki 
semaları gecelerce kalın ateşten bir perde ile 
örtmüş ve bu yangından çıkan küller Kadıköy 
sahasına kadar gelmiştir. Yangınların biribiri 
ardınca zuhur etmesi hattâ bir ormanda çıkan 
bir yangının o ormanın diğer yerlerinde de ay
nı zamanda vukuagelmesi ve o esnada şiddetli 
bir fırtınanın eserek yangını körüklemesi ve sön
dürme vasıtalarının noksan olması yüzünden 
yangın korkunç bir hal almış yapılan bunca gay
retler ve hizmetlerden istifade imkânı zail olma
ğa başlamıştı. Yangın korkunç bir surette iler
liyor ve İstanbul tehlike içinde kalıyor idi. Eğer 
yurdumuzu herhangi sahada olursa olsun, hiç 
bir zaman korumak hususunda yüksek müzahe
ret ve gayretini esirgemeyen kahraman asker
lerimizin muavenetleri inzimam etmemiş olsaydı, 
yangın sahile kadar inecek, Kadıköyünden iti
baren Boğaz'in Anadolu sahiline kadar olan 
muazzam bölge kül haline gelecek idi. Hamdol-
sun bu olmadı, İstanbul'da büyük bir tehlikeden 
kurtuldu. 

Muhterem Bakanın bu hususta alınacak ted
birlere dair verdiği kanaatbahş izahata teşekkür 
ederim. Bundan sonra ümidederim ki, bu yan
gınlar tevali etmesin. Fakat hâlâ haber alıyo
rum ki yurdun bazı yerlerinde kısım kısım yan
gınlar oluyor. 

Sözüme nihayet verirken İstanbul'u bu kor
kunç tehlikeden kurtarmağa muvaffak olan ida
re âmir ve memurlarımıza, yurttaşlarımıza 
ve bilhassa kahraman askerlerimize İstanbul'un 
im çiz bir ferdi olarak bu kürsüden şükran ve 
minnetlerimi arzetmeyi vazife bilirim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Mükerrem Kara
ağaçsın İçtüzüğün 23 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında tüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/79) [I] 

1] 173 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

BAŞKAN — Raporun tümü hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

M^DDE 1. - T. B. M. M. İçtüzüğünün 
23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir : 
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Madde 23. — Dönemin ilk toplantısında 1 

komisyon seçimlerine yardımı olmak üzere Mil
letvekillerinin olmnluk kâğıtlarından anlaşılan 
uzmanlık ve mesleklerini gösterir bir cetvel Baş
kanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tah
tasına asılır, 

Milletvekilleri komisyonlara adaylıklarını ko
yabilirler. 

Adaylaı-ı gösteren cetvel de Başkanlıkça bas
tırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tahtasına asılır. 

Kamutayda komisyon seçimleri bu cetvellerin 
dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar. 

Dönemin diğer toplantıları başında komisyon
lar toplantıların birinci birleşiminin yapıldığı 
gün seçilir. 

R. KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar; mad
denin değiştirilmesinde, devre başı için yazılan 
şekil yerindedir. Yalnız devre başım t:ıkip od n 
birleşim seneler için aynı günde, ilk toplantının 
aynı gününde seçimin yapılacağı yazılıdır ki, bu 
müşkül olur. Çünkü ilk açılış gününde. Mecli
sin, biliyorsunuz Cumhurbaşkanının nutku. Mec
lis Başkanlık divanı seçimleri vardır ki. Mec
lis hemen doludur ve öğün bu seçimin yetişti
rilmesi güçtür. Onun için rica ediyorum müna
sip bulursanız, birinci oturumu takip eden ilk otu
rumda, o seçim yapılsın. Bu hususta bir de tak
rir takdim ediyorum. (Muvafık ve doğru sesle
ri). 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin son fıkrasındaki (Birine' 

birleşim) yerine (birinci toplantıyı takipeden ilk 
toplantıda seçilir) şeklinde değiştirilmesini ar/. 
ve teklif ederim. 

Maraş 
Rasih Kaplan 

(Muvafık sesleri) 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Z. KA-

RAMURSAL (İstanbul) — Maksat bütçenin in
celenmesi için Komisyona vakit vermektir. Kap
lan arkadaşımızın noktai nazarı yerindedir. Ko
misyon buna iltihak ediyor. Maddenin o şek'l-
de değiştirilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iltihak 
ediyor. 

Yalnız burada (birinci toplantı) yerine (bi
rinci birleşim) demek lâzım, bu şekilde önergeyi 
düzelterek oyunuza sunuyorum. | 

VM 0 : 1 
Nazarı itibara alanlar... Almıyaıılar... Nazarı 

itibara alınmıştır. Maddeyi bu şekilde dü
zelterek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Gazianteb Milletvekili Cemü Sait Bar-
las ve iki arkadaşımın, Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Bütçe ve MİM Savun
ma Komisyonları raporları (2/72) [1] 

MtLLÎ SAVUNMA Ko. BAŞKANI C. K. 
ÎNCEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlar, Su
baylar Heyetine mahsus terfi kanununun bir 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında geçende 
bir müzakere yapmıştık. Bir noktadan dolayı 
tasarıya Millî Savunma Komisyonuna almıştık. 
Bir maddelik bir kanundur. 30 Ağustosta bunda 
istifade edecek arkadaşlar vardır. Müsaade 
ederseniz bunu gündeme alıp bugün çıkaralım. 

BAŞKAM — Esasen ikinci' görüşülmeğidir, 
gündeme alınmasını kabul buyuranua... Kabul 
etmiyenler... Gündeme alınmıştır 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı kanuna 
ek kanun 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı kanuna aşağıda yazılı geçici madde eklen
miştir : 

GEÇlCÎ MADDE — Subay iken Üniversite
nin herhangi bir fakültesinde veya dişçi ve ec
zacı okullarında tahsillerini bitirip bu tahsili 
gerektiren sınıfta veya bu tahsil ile uzmanlığını 
ve görgüsünü arttırdığı hizmette kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte görevli olarak çalışmakta 
bulunanların son rütbeye nasıpları iki yıl iler
letilir. Bu nasıp düzeltmesinden dolayı aylık 
farkları verilmez ve bu ilerletmeler emeklilik 
süresinin hesabında eylemli hizmetten sayılmaz. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı durumda bulunan
lardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar, o tahsil dolayısiyle, kıdem zammı almış 
olanlara bu hüküm uygulanmaz. 

İstiklâl harbine iştirak etmiş sayılmıyanlar 
bu kanundan faydalanamazlar. 

[1]172 ye ek sayılı basmayazı tutanaJHn so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — B u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN••— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul •edilmiştir. 

Tasarın'ın tümünü yüksek oyunuza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmdyenİer... Kabul edil
miştir. 

3. — San Fransisko''da 26 Haziran 1945 tari
hinde akit ve imza edilcbı Birleşmiş Milletler 
Anayasası ile Milletlerarası Daimî Adalet Diva
nı Statüsünün onanması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışşileri Komisyonu raporu (1/475) [1] 

DIŞİŞLERİ BAKANI H. SAKA (Trabzon) 
— Birleşmiş milletler Paktı Encümen tarafın
dan incelenmiş ve raporu yapılarak huzüruzıma 
takdim edilmiştir. Bu tasarının bugün gündeme 
alınarak müzakere buyrulmaSilıı riea ediyorum. 

BAŞKAN — Drşlşleri Bakanının teklifini 
yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI H. SAKA (Trabzon) 
— Muhterem arkadaşlar; \ 

Milletlerarası münasebetler tarihinde önemli 
bir dönüm noktası teşkil edecek bir eserin inşa
sına, memleketimiz adına iştirake bendeniz ve 
arkadaşlarım meniür edilelidenberi dört ay geçti. 
Bu müddet esnastnda filhakika hâdiseler umdu
ğumuzdan da süratli bir seyirle inkişaf ederek 
ikinci cihan harbi Avrupa sahasında sona erdi 
ve şu anda uzak şarkta da sona ermiş bulunmak
tadır. Harbi kazanmak kadar yeni harbi önlemek 
ve milletler arası münasebetleri umumî bir ahenk 
düzeni içinde devam ettirmek amacı bütün iyi 
niyetli ve insanlığın atisi üzerinde düşünen ka
faların daimî meşgalesi olmaktan hali kalmadı. 

Milletleri bu amaca götürecek teşkilâtı ortaya 
koymak i^îıi Birleşik Devletlerin ruha kuvvet ve
ren iklimi güzel beldesi San Fransisko 'da toplan-

[1] 174 sayılı büsmaya&ı tutanağın sonun-
dadır. 

1M5 O r l 
mış olan temsilciler bu zihniyet ve bu arzu ile işe 
başladılar ve elbirliğiyle müspet bir neticeye var
mak hussunda umumî bir iyi niyet havası içinde 
geceli gündüzlü çalışarak, arasıra karşılaşılan ve 
bazan da konferansı akamete uğratmak tehlikele
rini dahi arzetmiş olan buhranları da bertaraf et
mek suretiyle yüksek huzurunuza sunulmuş bulu
nan vesikayı ortaya koymaya muvaffak oldular. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
konferans çalışmalarına esas ittihaz edilen metin 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık, 
Sovyet Rusya ve Çin Cumhuriyetleri tarafından 
hazırlanmış olan ve Dumbarton Oaks projesi adı 
ile anılan metindir. Bu proje, Murahhas Heyeti
mizce daha Ankara'da iken esaslı surette ince
lenmiş ve gerek nazari ve hukuki bakımdan, ge
rekse siyasi istikametimiz zaviyesinden Hüküme
timizin görüşleri tesbit edilerek yola çıkılmış
tır. Temsilcileriniz konferans Umumî Heyetin
de beyanatta bulunurken veya komisyon ve ko
mitelere tadil tekliflerini sunarken daima Hükü
metimizin umumî politikada takibettiği istikameti 
gözönünde tutmuşlardır. Bunun içindir ki, Dum
barton Oaks projesinin ıslahı sadedinde öne sür
düğümüz mahdut fakat mâkul tekliflerden birini 
hemen hepsi - Biri müstesna - hepsini- kabul et
tirmeye muvaffak olduk. İşte gerek Türk He
yetinin bu yapıcı mesaisi, gerek diğer Heyetlerin 
buna muvazi gayretleri sayesindedir ki, birçok 
noksan ve kusurları ihtiva eden ilk Dumbarton 
Oaks projesi yerine daha az noksanlı ve daha az 
kusurlu San Fransisko vesikası kaim olmuştur. 
\ Muhterem arkadaşlar; 
\ Daha az kusurlu ve daha az noksanlı bir me

tin elde olunduğunu ifade ettim. Yalnız biz de
ğil, yalnız diğer küçük milletler değil, bizzat 
Dumbarton Oaks'un hazırlayıcıları dahi büyük 
gayretlerle vücuda getirilen bu eserin mükemmel 
bir eser olmadığı huşunda müttefiktirler. İçtimaî, 
siyasi hayatın tanzimi maksadiyle kurulan eser
lerin hangisi ilk kuruluşlarında tam ve mükemmel 
olarak yapılabilmiştir- Fakat bugünün politik rea
litesini gözönünde tutarsak sarfedilen gayretle
rin hiç de boşa gitmediğini kabul ederiz. Zira 
malûmdur ki, Milletlerarası münasebetlerde müs-
bet bir neticeye ancak karşılıklı fedakârlık 
ve faragat zihniyetiyle varılabilir. Herkes kendi 
görüşünde sonuna kadar İsrar edecek olursa bir 
anlaşmaya varmak imkânı ortadan kalkar. Ku
rulacak teşkilâta bu harbin kazanılmasında emeği 
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il etmelş için gâh da-
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ıbe — 
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tec/ftbe gos^recektır. Şu anda 

olan nokta Birleşmiş Milletlerin dün-
y^gâyenjik yg bjırifmjJiletler Cemiyetinin aka-
jn$» ^ m g ' o i p ^ i ^ ^ d e n b^^t f tn 'ayn bir 
İstemle korumda ç|îışDjak istemesidir, filha
kika yeni ancÛagha barış've güvenliğin muhafa-
381 AJPŞTO& . « ^ ^ T? .^rahy^t ve 
m^ul^ t l e r ı jyifŞ *^bıt ekmekte ye sa-
^"^ye^rin ^h||>l^nni de göstermektedir. Barış 
yo güvenilin ^runması Güvenli^ Ecelisi adı ve-

düşmektedir. Bu uzuvda belli 
vazifeli sılıjh kuvvemi ve kay

nak zengmugı Jtibariyîe ön?|s gelen Devletler 
Bunun bovle olmasında 

^ Milletler Cemiyetinin mu-
eri ve himassa ikinci cihan har-

il oımustur. 
göze çarpan fay

dalan şunlardır,: ,Saİdnxanli£ siyaseti gütmek is-
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le önde 
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»nceden bilecek ve bu vazı-

et oau maceraya ^turnadan pnçe gerin düşunce-
sevkedeceÖir.*' ÎS.fr şeye"n^enj'saîcbrgan-

takdirde ise adedi mahdut bir 
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heyetin durum hakkınca derhal karar alması ve 
yangım 3aha başKngıçtâsöndürmek için rıili ve 
ve müessir bir tarzda biitün musîeirek kuvvetleri 
barekete getirmesi kolay olacaktır. Mahzura ge--
îî Lce: Tem swtem belli ba^ı vazife yi mesuliyeti 
yüklenmiş oîân' îfeylelienn' mutlak bir beraber-
İiİs ve anlayış zihniyeti iğinde hareket etmeleri 
şartişie ve yalnız bu şartla işliyebilecektir. 

Kısaca, arkadaşlar, bu sistemde herşey bu Pevletlenn }yı myetme, aralarındaki ahenge ve 
te^çar te|^ır İ2h^r ett^len te^matlârma ba^-

tm i\ınit u^ş^rla^nm gerç^e^ıeskıi cjşn^an di
liyor y^ bu g j r s e j ^ e ^ e | p m ^ p | . ' 

¥«taS>P\ ^ ^ İ S t e Çuf i t o İ e t jpçöjaeti 
ötedeftberi k^ndi genl iğ in i uja-unımı gftyen^gi 
içiöde t*iı4kufe ft^rmeğş ga^şıajf ye =fe yğ®$# 
hiçbir fedakfîî^tfffi fca$)m£^{^g y^ fe^npııya-

hattâ sadece bir anlaşmazlık veya rahatsızhk, ne
ticeleri itibariyle bütün milletlerin hayatı üze
rinde tesirini yapmaktadır. 

Bu hakikati îkinçî Cihanharbinin altı yıllık 
tecrübesi sonunda gÖrmiyecek birtek' goz kalma
mıştır. Bu itibarda iusui? ve nokıanlşEç ne olur
sa olsun barış ve güvenliği dünya Jjjçüsünde ko
rumak ve kurtarmak amacım gMen Her. gayre
tin bizi kendisine katılmış buİma]st*n ^feü W? 
olabi^irdiS Igte San Eıaneiskft ^n |e fanfpa işti
rak ederken Hükümetimiz bu prensiplerden il
ham almakta ve bıi amaç sgpmfa çal?şmıya 
koşmakta idi. Bizim için Oİbaşç l|er ^jrli; bag-
lahmadan tode ^aşıbpş bir hftrrjyetten, yani 
anarşiden masun bulundurmak, gayejeçm en mu
kaddesi idi. 

Bunun içindir ki, Keni tejküâtm bftşjrlftnma-
sın^aki mesaimiz sâdece yap^ı bi? ?Wyeî4ft l a 
desi olmuştur. S» ajkcpk ye ,feilW!»ûlı a»^Jİ a 

kendi kendimize şu suali sorduk: 
Tesbit edilecek noksan ve kusurlu vesika anar

şiden de fena mıdır? Bu sualle kaç diefa kâr-
şîİaştık. ise cevabnmz daima ayni olmuştur: 

'anarşi^ he^eyHen?1_:5tüdür.f ve teşkilâtsız, anâr-
şf içinde böcalrya-i bir dünyada yaşamaktansa 
kıymeti mspî de olsa bir teşkilâtla yaşamak mu-
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hakkak ki daha iyidir, işte bu mülâhazalardan 
kuvvet alan murahhas heyetiniz dâvetçi Devlet
lerin her vesile ile tekrarladıkları iyi niyetleri ve 
hak ve adalete bağlı kalma hususundaki katî 
azimleri hakkındaki teminatlarını da gözönünde 
tutarak Hükümetinden aldığı talimat üzerine 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasını imzalamıştır. 

Sayın arkadaşlar; bu mâruzâtımla, bizi, ye
ni teşkilâta can ve gönülden katılmağa sevkeden 
sebepleri ve mülâhazalan yüksek huzurunuzda 
tebarüz ettirmeğe çalıştım. Yirmi küsur yıllık 
milletlerarası münasebetlerimiz Türkiye'yi da
ima müşterek refah ve emniyetin öncüleri arasın
da tutmuştur. Bugün tezahür edecek yüksek 
önemdeki kararınız da memleketimizin aynı yol
da ve aynı eserin yapılmasında gayretlerine de
vam etmesine imkân olacaktır. San Fransisko 
Andlaşmasmı bu inanç ve umutla yüksek tas
vip ve tasdikmıza arzediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Pasin. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADINA R. R. 

PASİN (Ağrı) — İvedilikle müzakeresini dili
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon, raporun 
ivedilikle müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADINA R. R. 
PASİN (Ağrı) — Sayın arkadaşlarım; San 
Fransisko'da Milletlerarası münasebetleri yeni
den teşkilâtlandırmak ve insanlığı yeni bir harp 
felâketinden korumak amacı ile toplanmış olan 
konferansta 51 Devletle beraber temsilcilerimi
zin de imzalamış bulunduğu Birleşmiş Milletler 
Andlaşması Dışişleri Komisyonunuzda incelen
miştir. Ayrıca Sayın Dışişleri Bakanımızdan 
ve mesai arkadaşlarından aydınlatıcı ve tamam
layıcı izahat ta alınmıştır. 

önümüzdeki barış devrinde Milletlerarası 
münasebetlerin ahengini bulacak olan Birleşmiş 
Milletler teşkilâtının 111 maddeden ibaret olan 
Andlaşmasmın iki ay süren uzun ve çetin mü
zakerelerden sonra meydana getirildiğini hepimiz 
biliyoruz. Konferansa iştirak eden Devletler
den hemen herbiri türlü bakımlardan kendi gö
rüşlerini ve temennilerini bildiren ve sayısı bir
kaç yüzü bulan tadil ve ıslah tekliflerini sun
muşlardır. 

Bize verilen izahata göre, karşılaşan tezleri 
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genel çizgileriyle gruplandırapak olursak bütün 
münakaşa ve çekişmelerin iki n<pkta etrafmeta 
tebellür etmiş- olduğunu söyİıyepiliriz. 

Birinci tez Dumbarton Oks projesinde ifa
desini bulmuş plan tezdir, yani silâh kuvveti 
ve kaynak itibariyle önde gelen Devletlere Mil
letlerarası barış ve güvenliğin korunmasında 
diğerlerine nazaran daha ağır bir mesuliyet ve 
mükellefiyet yüklemek, fakat bunun mukabilin
de onlarm reyine diğerlerine nispeten daha üst
ten bir kıymet tanımak. 

İkinci tez ki - hemen hemen bütün diğer 
milletlerce benimsenmiş olan tezdir - mesuliyet 
ve mükellefiyetlerde olduğu gibi alınacak ka
rarlara tesir bakımından da eşitlik isteyen tez
dir. Hiç şüphe yok ki arkadaşlar, bu ikinci 
görüş Devletlerin mutlak eşitliği prensipine. ol
duğu kadar Demokrasi esaslarına da diğerine na
zaran daha uygun bir görüştür ve bu, onun 
en kuvvetli tarafıdır. Lâkin Birleşmiş Milletler 
teşkilâtını vücude getirmekle güdülen amaç dü
şünülünce bu tez biraz zayıflamaktadır. Teşki
lâtı korumaktan maksat dünya barış ve güven
liğini korumaktır. Daha önce birinci cihan sa
vaşından sonra yapılmış olan tecrübe, Millet
ler Cemiyeti tecrübesi tam bir akamete ngra-
mış ve milletleri ikinci bir yangın felâketin
den koruyamamıştır. Milletler Cemiyetine dâhil 
bulunan 52 Devletin barış koruma yönünden 
mesuliyetleri müsavi idi. Bu ağır mesuliyet 52 
parçaya bölünmekle hafiflemiş ve feci hâdise vu-
kubuluneaya kadar insanlığın ne müthiş bir akı
bete sürüklendiğini gören ve hattâ görse bile 
işin vahametini kavrıyan olmamıştı. İşte San 
Fransisko konferansının davetçisi olan Dum
barton Oaks projesini hazırlamış bulunan Devlet
ler mesuliyet ve kararda müsavat tezine karşı 
biraz önce arzettiğim mütalâaları öne sürüyor
lar ve şu ciheti ilâve ediyorlar: İkinci cihan har
bi ancak ve sadece biz, bellibaşlı Devletler ara
sında mütecavize karşı birlik ve beraberlik elde 
edildikten sonra kazanılabilmiştir. İstikbalde 
de Milletlerarası güvenlik ve barışın muhafaza
sı bizim aramızda ahenkli işbirliği devam ettiği 
müddetçe mümkün olacaktır. Bundan dolayı tec
rübesi fiilen yapılmış ve iyi netice vermiş olan 
bir usulü yeni teşkilâta maledelim, diyorlar. 

Kısaca arkadaşlar, (bundan önce öteki usul 
tecrübe edildi. Kötü netice verdi. Biz yeni bir 
metot getiriyoruz. Bunun da ilk tecrübesi bu 
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harpte yapıldı ve bizi. zafere götürdü. Bırakınız 
bu defa da teşkilât meriyetlerini kabiliyetlere 
göre tevzi etmek esasına dayansın) diyorlar. 

İşte muhterem arkadaşlarım, okuduklarımız
dan ve sayın Dışişleri Bakanımızla arkadaşla-
rinm jgenîş izahlarından Komisyonumuzun San 
İfrânsisko'da hâsıl ölmüş bulunan durum hak
kında edindiğikanaat budur. 

Budurum muvacehesinde temsilcilerimiz Dan-
bertenöks projesinin esasları baki kalmak üzere 
ıslah ve tadil edilmiş şeklini ona inanarak im
zalamışlardır. Türkiye dış siyaseti ötedenberi 
bütün milletlerin birbirlerine bağlılığı, müşte
rek tesanüt istikametinde yürümüş ve yürütül
müş ve bu siyaset yüksek Meclisin devamlı mü
zaheretine nail olmuştur. Bu defada ayni yolda 
gayret sarf edilmiş ve ayni amaca inanç gösteril
miştir. 

Elimizde ki vesika bir çok bakımlardan, mil
letler cimiyeti misakma nazaran önemli ilerle
meler kaydetmektedir. Bilhassa insan hakları
nın en geniş ölçüde tanınması,- sosyal ve ekono
mik sahalarda milletlerin birbirlerine yardımla
rı gibi hususlarda yeni antlaşmasının ihtiva et
tiği hükümler takdirle karşılnamağa değer. 

Muhterem arkadaşlarım; milletler bugün 
varılan merhaleye ulaşmadan önce yüz yıllar bo
yunca türlü tecrübeler geçirmişler, ileri geri bir 
çok bocalamalar kaydetmişlerdir. Fakat neticede 
yarılan her yeni merhale bir evvelkinden daha 
ziyade müşterek iyiliğe hadim olmuştur. Bu 
defa da insanlığın mâruz kaldığı bunca ıstırap
tan, döktüğü bunca kan ve göz yaşmdan sonra 
sulha varmış olmasını ve istikbaldeki Milletler
arası münasebetleri bütün barışçı devletlerin iş
tirak ettikleri bir teşkilât çerçevesi içine almağa 
muvaffak olmuş bulunmasını en iyi bir dilek 
ve Umutlarla karşılar ve birleşmiş milletlerin bi
raz önce faaliyete geçmesini candan temenni ede
riz. 

Sözlerime nihayet vermezden evvel; konfe
ransta mesaisini bezletmiş olan ve barış ve gü
venlik ve milletlerin saadeti bakımından antlaş
manın kelime ve ruhunda önemli tadilat mey
dana gelmesine amil olmuş bulunan temsil heye
ti reisi Sayın Hasan Saka ve kıymetli arkadaşla
rına teşekkürlerimi arzetmeyi bir vazife bilirim. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar; bizim 
nesil, kısa bir zamanda iki defa bütün dünyayı 
boydan boya ateşe veren, on milyonlarca insanı, 
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[ masum, genç, bigünah insanı ölüme sürükliyen 

hakikaten 20 nci asır için utandırıcı, yüz kızar
tıcı ve sorum yükletici iki büyük badireye şahit 
oldu. Bu, neden böyle olmuştur? 

Kesin olarak iddia edilebilir ki, bunun tek se
bebi milletler arasmda, nüfus itibariyle, silâh 
itibariyle, kuvvet itibariyle muvazene olmama-
sındadır. ve bu muvazeneyi lehinde tutan bazı 
Devletler veya bazı zümreler her türlü insanî, 
millî ve beynelmilel haklan çiğniyerek, küçük mil
letleri yok etmek, yutmak hırsma kapılmaları
dır. 

Demek ki, arkadaşlar, milletler arasında silâh 
itibariyle, nüfus itibariyle, küvet itibariyle mu
vazenesizlik mevcut oldukça bu feci âkibetlerin 
sık, sık tekerrür etmesi ihtimalini daima gözö-
nünde bulundurmak ve bu âfetlere mâni olacak 
tedbirler almak gerekir. İşte arkadaşlar, bizim 
anlayışımıza göre şimdi görüşmekte olduğumuz 
Birleşmiş milletler Andlaşması, milletler arasın
da mevcut olan bu muvazenesizliğin, bütün dün
yayı bir daha kan ve ateşe boğmaması için hür
riyete, hakka ve insanlığa inanmış demokrat mil
letlerin iradelerini, azimlerini, kuvvetlerini bu 
uğurda birleştirmeleri mânasını taşır. Bu iti
barla ve hiç şüphe yok ki, Andlaşmanın umumî 
çehresi bizim için memnuniyet vericidir, sevgi 
uyandırıcıdır. 

Andlaşmanın umumî çehresi nedir? Küçük, 
büyük her milletin istiklâli, toprak bütünlüğü, 
bütün hukuku masun kılacak, tecavüz, harp me-
nedilecek, milletler dahilî idarelerini kendi dile
dikleri gibi tâyin edecekler, beşerin kutsî haklan, 
na hüriyetleri mahfuz kalacak ve milletlerarası 
anlaşmazlıklar barış yoluyla halledilecek. 

Arkadaşlar, dünya bilir ki bizim Cumhuri
yetimiz, Türk milletinin vatandaş hakkını mil
let hâkimiyetini ve Devlet istiklâlini temin et
mek için ayaklanmasının, dış ve iç âlemin hak
sız ve geri kuvvetlerine karşı isyan etmesinin 
Devletleşmiş bir şeklidir. Hakikat odur ki; bu 
Cumhuriyetin ideali, vatandaş hakkını ve mil
let hâkimiyetini ve Devlet istiklâlini mahfuz 
tutmaktır, bizim iç politikamız bu olduğu gibi 
dış politikamızda da banş, iyi komşuluk, küçük 
büyük her milletin toprak bütünlüğüne ve istik
lâline saygı esasına dayanır. Bunlar ana ve 
ulvi prensip olarak daha bundan 25 - 30 sene 
evvel bizim tarafımızdan ortaya atılmış ve ka-
nunlaştmlmıştı. Bu itibarla gururla iddia ede-
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biliriz ki San fransiskoda 51 milletin inüşJereV 
azmiyle meydana gelmiş olan , andlagma Türk 
milletinin 25 sene evvel ortaya atmış olduğu 
ideallerin pren$i|>lejşrtte8^, mektup hale r beynel
milel bir hale gelmesidir. Bunun içindir ki bu 
andlaşmaya her hürriyetseven millet gibi biz de 
sevinerek oy veı4yo1nız. kendimize has olarak 
daha içten, daha samimî taraftar oluyoruz; 

Arkadaşlar; affdlaşmanın bu güzel Ve insani 
çen'reMni igölğeföeyen bazı hükümler vardı*. Gü
venlik konseyinin tarzı teşkili, büyük Devletlere 
verile'n veto hakki gft>i şayanı anzû idi lrî bun
lar hiiltetlerârâmtfa bir müsavatsızlığa mahal 
verilmesin. Fakat gömüyor ki bütün gayretle
re ragriieft arzu île imkânı bir araya getirmek, 
bu eseri meydâna getirenler içM müyesser ol
mamıştır. Yâlnız D e l e r i bakanimr&m ifad#i»e 
göre, î>u vetlo Mkkıftı istâm'al eden Devletler bu 
îıaffi Kotu istimal et&iy&eMeri&e dair bütüh 
dünyaya söz verM$ieMîr. Arkadaşlar, şeref ve 
namus üzerine Verften ve bir millete nMedüen 
söze riayet edHeceğiöe fhamîmâyrşa, herlıaııgi bir 
anlatmaya Wasıl ihanılVr? O itfbarlâ ümit ediyor-
ruk fâ, mân'ryorVtz kr, büyük Devletler tfe dün
yaya ken^rctenböri Vadettikleri, u c u n d a mÜ-
ybriİarcâ insanları ölüme sevkettikleri prensip
leri ihlâl edecek temayülleri tecavüz ve tathü-
leri Hangi V&yftk Devletten gelirse gelsitt, mu
kavelede sarih bir hüküm olmasa dahi, Önliye-
cekler, buna mâni clacâklârâır. 

Arkâdâşfâr, Herhangi bir müfcâVele, Hiç ^ > -
he yok ki, âkitlerîn nİsnüffiy^ti, Samimiyeti fre 
işler ve faydalı öîur. Biz 'ümit ediyöru'z ki, bü
yük Demokrasi âlemleri, hakîkaten Hüyulc ide
aller için ç^ı'rpiştıMârİnâ îftandiğıfiıız büyük 
Devletler, samîmi !6fâr#k bu mukaveleye sattık 
kalacaklar, riayet edeceklerdir, fiizîm dftef ifiitfz, 
He^erîyet buftdan sdhra yeni bir hayal sukutu-
•na uğramasın, atidlâ&mayâ her millet saygı gös
tersin. 

lîûkûmeti iyi ve Verimli çâîışmâsıhtîâH, b^n 
de Hır Milletvekili olarak, takdir Hle yâdederim. 

Andlaşma bütün dünya için haymı öîsian. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Nakiye Elgün. 
N. ELGÜN (Erzurum) — Sayın arkadaşla

rım, ben de bu mühim konu üzerinde kendi dü
şünce ve fikirlerimi kısaea arzetmek için yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. | 
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Bugün altı y ı & r İhtiyarkfaenîn feç^ir ör

neğin; kaydetmediği kan, "ateş ve 'âtûriıan tayfun
ları yine zafer tarihinfiı oî'r eşini yazmadığı 1#r 
şekilde sona ermiş,, yani bemoferasi ve hür
riyet galebe çalmıştır. (Br'avo sesleri, a l fa
lar). Bu mutlu Surum butun insanlık âlemine 
kutlu olsun, (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu büyük günün aynı zamanda bizîm bu ya
sayı kabul ve tasAik görüşmelerine tesadüf et
miş olmasını da ben büyük bir hayır ile ya&eâe-
rek onu da ayrıca yüksek huzurunuzda milleti
mizin sulhsevehliğine ve sağduyusuna bir işaret 
olarak bir mükâfat diye telâkki ediyor ve önü 
da yüksek huzurunuzda açıklamakla haz duyu
yorum. (Bravo sesleri). 

Şimdi tasvip ve tasdikmıza arzolunari ve San 
Fransisko'da 51 milletin murahasİarınm iştira
kiyle vücuda gelen bu Anayasanın temelini atan, 
benim parti umdelerimin esaslarının ve benim 
büyük şeflerimin duygu ve direktiflerimi zam n. 
zaman onun da ağzından işiterek kendisini çok 
sevdiğim ve kaybına da o onispette yandığım es
ki Amerikan Öaşkânı büyük insan Roosevelt^m 
aziz hatırasını yüksek huzurunuzda saygı ile ana
rak insanlık vazifemi yerine getirdiğime k-n ; bu
lunuyorum. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Arkadaşlar; bu adı geçen Anayasada Dışiş
leri Bakanımız Hasan Saka'nın da söylediği gibi 
milletler için bilhassa , her defasında sinirlene
rek söylüyorum, fakat son zamanın siyasi tas
nifinde hemen hemen alem olmuştur. Küçük 
milletler için ideal sayılamaz. (Bravo sesleri) 
îdeal sayılamaz. Yâlnız altı sene çok ıs
tırap çeken ve savaşta harap olan bölgelerin baht
sız evlâtları ilk defa dünya barışının düzenini 
ve o düzene sağlıyacak emniyet tethirl<^irp e\p 
alan ilk müjdecidir diye buna fevkalâde ehem
miyet vermektedirler. 

Türk milleti ki şereflerin, istiklallerin, Hür
riyetlerin dostudur. Daha yirmi sene evvel ar
kadaşım ökmen'in de dediği gibi Cumhuriyeti 
kurarken yurtta sulh, cihanda sulh diye teme
lini atmıştır. 

Bu bakımdan bunun tasvibe değer bir olay 
olduğunu kabul etmeye ve bunun yüksek "tasvi
binizden muhakkak surette geçeceğini ümit edi-
'orum. 

Arkadaşlarım, -gönüllerinde dünya ba^rı ici*1 

kötü düzenlemek için bin bir emel.besleyen sal
dırganlara karşı bu emelleri doğdukları yerde 
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bogWak imiyle hatıra gelen j e gelmiyen feda
kârlıkları ihtiyar ed% matt«fikîer çok temenni 
a ş m a s ı k^ Atlantİ # a t o ı ^ l ^ b a k t ^ a Oaks 
Anayasesındfl ve nihayet San ^ranasko- Anayasa-
sında milletler* yadettifclerı[refah hürriyet ve is
tikbal prenBİplerini hakikatlaştırmak için güven
lik kıırmak fetelderia« bü^üttineankk aleminin 
kemen katılmasını TO eklen gelen İe r yardımın 
ydpılmasmî fok >yernjd« tauyorum-. 

Altı yılda bu çetin harbi zafere ulaftıran müt
tefiklerin yine temenni ediyoruz i i bundan kısa 
ve çok kısa bir zamanda büyük, küçük demiye-
rek .bütün milletlerin tam istiklâllerine yariya-
cak bir surette düzenlik ye güvenlik prensipleri
ni de savaşta iş birlisini barışta da işleterek bü
tün insanlım lehinde kullanmalarını temenni 
eder bu andlaşmanm yüksek îıuzurunuzâ'a tas-
vible çıkmasira dileyerek «özlerime son veririm. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Y, ÂBÂDAk (Şsk^ehİr) — 'Mu&erem ar
kadaşlar; Sayın Nakiye Elgun'ün işaret %ttıgı 
gibi bu anayasayı Yüksek Mecusfn müzakere ediş 
ffünü mutlu bir tesadüfle dünya badiresinin ffffeh 
bittiği güne rastlıyor. Bunu başmalın beri yurt
ta ve dünyada oanş ve güvenlik politikasını ken
disine esas tutmuş olan üuîanurıyei ffuhumeti-
nın, bu insani politikası İle tetabuk "efen bir uğur
lu olay saymaktayım. Birleşmiş mîlleüer safm-
da, yer almamız da esâsma*â bu polftianm tabii 
bir neticesi zorbalığı dünya yüzün
den kaldırıp hak ve adaleti hakim. davasına "bağ
lılığımızın, bu uğurda paymuza kuşeni, eİSnizden 
geleni yapmak azim ve karârımızı, bu anayasaya 
oy vermekle, onaylamakla yeni oir alilini gös
termiş olacakız. Ben yüksek hu^runıız^a mTsakm 
mana ve ruKunû ayalnalatacâfe olan preİMapferi 
teşrih ederek bunu 'kabule bizi seyk'eâen düşün
celeri kendi görüş zaviyeme göre belirtmek îçîn 
söz almış bulunuyorum. 

anayasanın, Dirle^mîş muMer îrnsakmın 

mak ye &v^e\$rmek. Yani emperyalist 
alet olarak W b i orsadan kaîctırmak. 

Âr^adaşîai: son kşati fâeıaİarnî ^BrtHgı nh-
kikat şudur : Bfr mîlletin istMial ve mukadde
ratını savaşla 4eml, 'saftı sıtiratejîs^İe tayıh e*t-
mek artık ̂ kesin hır zaruret 'ttmuşttir. Sarp 'si
temi alanda ne ̂ teşkilâtlı ve Wrİfrial bîr iş nayV 
tı, ne deniokfatifc tur ya|ayış İar§i ; ne İ& *uîöh 

is.â.ite b :i 
ve de^aMı t i r orâûf gerçekleşipgelişeâhez. . . 

tkinci esas d^sunce; milletlerin nai eşiiîîgme 
ve kendi kendilerine karar verebilmeleri esasına 
riayet suretiyle karşü&İı âösfluİ ve saygı Jul
lerini kuvvetlendirmek. Bunun içindir ki, her-
hangi bir Devletin dahili yetküerlne M& l^cayüz 
etmemek taahhüdünü b * yasayı inteal^îf -olan
lar bir Hh^elle&yet olarak yüklenmişli^mafoıç-
l a r . •. . ..'•-,.ClT'r. 

Üçüncüsü; insan hak&rmm ye anla İteriy(A-
İeri gerçekleştirecek liberal sosyal esaslara .daya
nan demokratik bir hayat çerçevesi İçîhM her 
alanda milletlerarası devamlı is birliği. Bu ̂ mak
satlara ulaştırmak için milletler aramdaki an
laşmazlıkları barış yolu ile çözmek. Âralşrîncfa 
nernanirî bîr devletin toprak MruÖülffinll asla 
tehdit etmemeyi imza eden âevretletf a ^ f c â ^ -
anhüt etmişlei-alr.. ! ^ " ( 

$îmdi şu esaslar e ^ a ^ m o a İ i b ^ d i g ^ ^ ^ 
fcrensii&ft SanrM&fefcb İ n # a s ^ ; llrçelftştir-
rneye mukteM mî&r, fcunİarı ^m^^Sâ^r 
klnma ıhafcfc mi&r* Sunu t n » y a W h ^ * p : M -
m. fchcelâ 1fce^etofch i&ali ve m&m&kı 
esâs örarâfc k a M etfc&miz M y l s a m ^ İ f i ^ & ı 
te^itauftilalki l&asıaft 'da muraiaa. etmek w»-
nMer. bîSnya |ftv%nlik M ^ â ^ f M ^ b i r ^ ^ î 
örg-anı vfcr. İÖeneî ^ürul. feu İ M İ ftrMe¥W-
srhda hukuk sayeafiıde barış ve 'g'üveTiîifi kl̂ Rym-
cak olm müesseseleri teşkil e^h¥ekJha™ıJö^:-
dir. l ^ İnaen^h l^kilata is^kamet veMn^Va 
Öehel ttâpâ. ^ İs îhu^di r . «fu #enW*u¥Öl, 
yasanıa salahiyete haiz 'offih tür orf ân %lSiae 
tetik eoî^r ve devamlı bîr mtâm W0&. 

BÜnM baş'ka aulaşm^fite^ çnzmek/hîiSbi 
inlemek Veya bamîtthâk Vedteîr^rrM ^Sm#t y#t-
m fe t3uVenlİk fem^ejd mevcuttu* ^ îra ^âa 
icra uzvunu t e ^ İ eolyör. Öttrâ!a% OTT^ W r a 
tenras edeceğim 'eh çok ittraü fttftcrp oftfe fff^ta 
^ <*gm mmtâiâ y*i •ketom, ^^^ i fe ı 
mânîyâîmte 6İan ^ h e İ feiruldâh !dâha ^ ^ f e , 
İI^erMe â o ^ r u ^ n M key^ye^îrîr. S ı r M ^ f e -
f& hai^bîöden -gîrişiaeh bir ^edSft£y% yaM ^ m 
maMsîyîe t^Örzfig% uğramış 'olan 1 H » % 
mîy^tine ğ8re, fa Atthyâsa İle kurtffinu^ * ö t e i ^ -
kilâ?föh fefö vairrfen u^rnlâe Wr m mm~ 
leinek Merim. 

Bu ^eeşMâ^n Mletter 'Cenirplire ıfa^rln 
daim u^r*e¥saİ bir h^ahfym » İ t t i ğ i İm& 

teâkiîSt lAsta Â'rö 
mre*bttun bÛyl&'Öev^er Ve^bl^almza3^--
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muş olan ve tasdik etmeleri beklenen diğer elli 
küsur Devleti içerisine almış bulunuyor. 

Bu teşkilât Milletler Cemiyetine göre, daha 
çok sözünü geçirebilecek mahiyette kurulmuş
tur 

Yine Anayasanın vasıflarından birisi, bu se
fer harbi doğuran iktisadi ve sosyal kötülükleri 
mahallinde tetkik edip ona göre tedbir almak 
imkânını bahşedecek olan bir ekonomik ve sos
yal konseyin kurulmuş bulunması ve bu konsey
de bütün üyelerin temsil edilmesi keyfiyetidir. 

Çünkü: Devamlı bir banş dolayrsiyle güven
lik ancak ekonomik refah ve sosyal adalet esas
larına dayanabilir telâkkisi artık itiraz kabul 
etmez bir kaide haline gelmiş bulunuyor. 

/ î toi i : ya yeni bir harp yahut modern bir il
min rejimi altında daima iktisadi refaha ve sos
yal adalete doğru giden bir işbirliği rejimi... Son 
olayların; aydınlattığı en açık hakikat budur. 
. Bu teşkilâtın Milletler Cemiyetine göre iyi ta
raflarından bir tanesi de konseyin daimî oturum 
halinde bulunması keyfiyetidir. Yani periotik 
toplantı değil, daimî toplantı halinde bulunacak 
ve bu suretle heran vukuu muhtemel herhangi 
bir harp tehlikesini önlemek imkânına mâlik ola-

; çaktır. Bütün teşkilât doğacak bir harbi bas
tırmaktan ziyade harbi önlemek hedefine doğru 
yöneltilmiş görülüyor. Milletlerarası Adalet Di
vanı da Anayasanın bünyesi içine daha esaslı 
bîr surette yerleşmiştir, ve evvelki tecrübeden 
faydalanarak daha kuvvetlendirilmiştir. Buna 
rağmen kabul etmek lâzımgelir ki, bu Anayasa
nın ve buna bağlı teşkilâtın yüksek eksiklikleri 
vardır. Bu eksikliklerin zamanla düzeleceği ve 
tamamlanacağı gerek müteveffa Roosevelt ve ge
rekse Başkan Turuman tarafından daima tekrar 
edilmiştir. Bu düzeltmeye müessir olabilecek hâ
diselerin vaziyet ve zaman icaplariyle taayyün 
edecek olan bazı tedbirleri davet edeceğine emin 
olmak lâzımdır. Bu teşkilâtta en büyük noksan 
demokratik prensiple uyuşmaz görünen cihet Gü

venlik Konseyine büyük Devletlerin yetkilerinin 
genişliği cephesidir. Burada birçok arkadaşlar 
bu nokta üzerinde durdular. Bu noktayı tenkit 
edenler bütün Devletlerin iştirak ettiği bir mi-
saktan ziyade büyük Devletlerin alyansını (itti
fakını) gizliyen bir karakter göze çarptığını be
lirtiyorlar. Buna karşı ileri sürülen müdafaa 
şudur: Deniyor ki, garantiyi ancak büyük Dev-
lerler sağlryabüir, Bundan başka harpten son-
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I raki intikal devri hususi tedbirlere ihtiyaç gös

termektedir.. Bu tedbirleri de ancak büyük 
Devletler almak imkânına maliktirler. 

Neticede büyük Devletler bu tedbirleri aldık
tan sonra, yani dünya hakikî huzura kavuştuk
tan sonra genel kurul zaten salâhiyeti icabı, iste
diği değişiklikleri yapabilir, ve icabına göre kon
seyin yetkisinde kısıntılar yapabilir. Bu mülâ
hazaların hakikate tetabuk fdercesi zamanla be
lirecektir. Şurası muhakkaktır ki, büyük Devlet
ler, aldıkları geniş yetkiye karşılık ağır sorum
luluk da yüklenmektedirler. Tabiî dünya hu-
ızurunda, tarih huzurunda bu sorumluluğun icab 
ettirdiği tedbirleri de almak ödevindedirler. 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki bir nok
san diye tenkid edilen hususun hakikî bir nok
san olarak tecelli edip etmemesi büyük Devet-
lerin iyi veya kötü niyetlerine bağlı bir keyfi
yettir. îyi niyet asıldır keidesine uyarak eski 
diplomaside bir reform vücuda geleceğini ve ar
tık prensiplerin benimsenmesiyle gizli politik-
den kaçınmak geleneğinin teessüs edeceğini uma
rız. 

Kötü niyeti hakikatta hiçbir hukuki formül 
önliyemez, onu kayıt altma alamaz ve onun tesir
lerini bertaraf edemez. Onu önliyecek olan yine 
faktik kuvvetlerdir. Bu itibarla kötü niyetleri 
karşılıyacak unsurlar şunlardır: 

Bir defa Birleşmiş Milletlerin sembolik kuv
veti. Madem ki, bunun için birleşmşilerdir, ülkü 
birliği etmişlerdir. Şu halde bu birlik bizatihi 
belirecek kötü niyetlere karşı bir garantidir. 

İkincisi bilhassa Birleşik Amerikanın dünya 
b'af$ ve güvenliğinde nâzım bir rol oynamakta 
ısrar etmesidir, ve bu memleketin teknik ve ik
tisadi potansiyelinin teminat bakımından arzetti-
ği büyük kuvvettir. Nihayet en mühim bir emni
yet faktörü ve kötü niyet korkuluğu olarak, gü
veni tehdid eden, komşularının emniyetini teh-
did eden herhangi bir Devletin, ne kadar büyük, 
ne kadar muazzam kuvvetlere malik olursa olsun, 
herşeyden evvel kendi emniyetinin temellerini 
sarsması hakikati ve bunun neticesi olarak mede
niyet ve hürriyete âşık bir insanlık camiası ile kar
şılaşmayı göze alması zaruretidir. Böyle bir duru
ma düşen en kuvetli milletlerin elîm akibeti pek 
yeni bir misaldir. En nihayet yeni bir dünya har
binin bugünkü teknik imkânlar ve inkişaf karşı
sında getireceği korkunç felâket ve akibettir. 

I Bununla beraber, biz gelecek dünya barış ve 

— 162 — 



B : 90 15.8.1Ö45 O : 1 
güvenliğinin temelini, dünyanın yıkılacağı kor
kusunun değil, insanlığı yaşatmak-.ve yükselt
i s i ülküsünün fceşjril-etmesini bütün gönlümüzle 
dilemekteyiz, 
••-• En iyi niyetlerle katıldığınız birleşmiş miljlet-
ler ana yasasmm kâğıt üzerinde . yazıldığından 
daha iyi tatbik edileceğini ye teşjaiâtnı beklen
diğindendaha iyi işleyeceğini insanlığa mesut 
ve müreffeh bir barış, ve emniyet devresi açaca
ğını umuyomz. Bu dilek ve ümitlerle Anayasa
da yerleşen ahlâki, insani prensiplerin büyük de
ğerini yüksek huzurunuzda övüyor ve bunların 
gerçekleşmesiyle misakm milletimiz ve insanlık 
için hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar). 

C. K. INCEDAYI (Sinob) — Sayın arka
daşlar ; bundan beş yıl önce emperyalist bir zih
niyetle bütün dünya nimetlerini kendine mün
hasır kılmak isteyen ve bütün beşeriyeti, kuv
vetlerine güvenerek kendi emirlerine râm bir 
hayat içine koymak için ayaklanmış olan ve 
âdeta gafil avlama tâbirine tam uygun olarak 
dünya hazırlığının kendileri yanında çok geri 
bulunduğu bir anda bu savletin önünde yalmz, 
Türkiye, İngiltere ve Fransa olarak ve bütün 
bu dehşete karşı koyacak herhangi bir maddî 
hazırlık takati, emniyetli olmadığı anda çıkan 
milletiz. 

Biz bunu, Türk rejiminin, milletlerin in
sanlık, hak, hürriyet hayatını esas bir inkılâp 
olarak alış terbiyesiyle ve yine Türk cemiyeti
nin, bu'zihniyetini bütün dünyada teessüs ede
bilmesi ve insanlığın ancak bu yoldan insan gi
bi yaşaması kabil olacağı düşüncesiyle aldık. 
Sonuna kadar mücadelemiz ümitsiz günlerin 
ümitli muzafferiyete erişeceği kanaatini hâsıl tu
tarak karar vermiş olmamızdandır. 

Bunda o kadar samimî. ve sadık kaldık ki 
hattâ Sovyet Rusyanın bu kadar takat ve kud
retine rağmen Almanyayı ya çok kaadir göre
rek istiklâl ve tamamiyetini muhafaza kaygı-
siyle veyahut o anlarda kendince elzem saydığı 
ve terviç ettiği menfaatleri istihsal için Alman
larla müttefik bulunduğu bir anda. 

Mihver Devletleri orduları peykleriyle bir 
taraftan Mısır kapılarına, bir taraftan da Türk 
vatanının Garp hududu olan Meriç boylarında 
vatanı iterken biz yine bu karar ve bu insani 
azmimizden kıl kadar ayrılmadık. 

Bizi aşikâr ve gizli tehditlerle ve bir hayli 
cazip olacak menfaatlere kendi saflarına iştirak 

ettirmek isteyerek üzerimize tek olarak vi&îen-
dikleri ve herkesin kendi başının çaresini düşün
düğü anlarda dahi bugün idrak etmekte olduğu
muz netice için pervasız, şuur ve cesaretle sa
dık kaldık. Bizim bundan beklediğimiz, bu arzet-
tiğim rejimlerin yeryüzünden yıkılması, insanlı
ğın her millete hak ve saadetini tanıyan halkçı 
bir tarzı idarenin teessüs edeceği zafer gününe 
erişmesi idi. İşte şimdi o cephenin son azmi olan 
Japonya'nın teslim olduğu ve zaferin bizim için 
de elde edildiği bir anda bu kanunu müzakere 
etmek bizim için bir bahtiyarlık ve Türk milleti 
için harbin ilk günündenberi güttüğü siyaset fe
dakârlık ve güttüğü politikanın zaferidir. *'• 

Arkadaşlar; beşeriyetin adeta cemiyet haya* 
tına geçtiği günden itibaren daima kuvvetlinin 
zayıfın hak ve hürriyetine tecavüz eder şekilde 
bir seyyaliyet içerisinde kaldığı görülmüştür. 
Bunu zaman zaman bozacak bazı idrâkler hâsıl 
olmamış değildir. Lahey Sulh Mahkemesi, Cemi
yeti Akvam gibi müesseseler kurulmuştur. Maal
esef bunlar da, daima kavinin zayıfa/karşı mak
sadını kollandığı istihsal bir yol olarak kalmış 
ve daima yaşama ve çalışma hayatında Ikuvvetli-
nin üstünlüğünü temine yarayan ve onlara fayda 
verici bir müessese olmuştur. Nihayet bu yolda 
gidilirken ikinci bir cihan harbi âni ve korkunç 
olarak meydana gelmiştir işte şimdi bunun te^ 
kerrür etmemesi endişesi insanlığın yegâne 4$% 
rinde durduğu bir mesele ve bütün diğe.r düşün
cesi hükmü altına almış ve bir hakikat olarak 
kafalara yer etmiş bir keyfiyettir. Bunun için At-
lantik beyannamesiyle başlıyan Kahire, Malta, 
Tahran ve Yalta'da alman kararlar bütün millet: 
lerin daima hak, hürriyet ve saadetlerini ye; ge
lecek devirlerin beşeriyet için sulhu ve, tamami
yetini Bağlıyacağı vaidleri ile doludur. Bunun 
için bütün milletler bu safta yer almışlardır, 
Bundan; zafer neşesi ve üınid edilmeyen fıraaj; 
ve imkânların zuhur edişi dolayısiyle değişmek 
veya içten bir samimiyetsizlik taşımağı düşünen
ler ve dönenler olursa hem gayri insanî, olu^, 
hem bir gün neticesi nereye varacağı bilinmiyen 
yeni hâdiselere meydan açabilir, öyle bir fef 
lâket o milleti de nereye getirir şimdiden kesdi-
rilemez. . .̂  

îşte dünyayı böylece kasıp kavuranr bic ba
direnin sulhunda ve ondan sonra, aşikâr ve gizli, 
kuvvetli veya zayıf, bu tarzda hareket edecek 
milletlerin kendi baslarına da en büyük belâyı 
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ge^j^bilepeği tabii olduğu gibi tarih huzurunda 
d§ çijıanr yaratılalıdanberi en alçakça bir hâ,c(i-
şçn|ft IşijLi, olmuş olurlar. 

j ^ a $ § $ a r ; în$ltere ^i$$meti adına Attlee 
Xi- ¥IÎİ-*Ş£V fy 4#an#fc bçyanjıa^ıeşini rad-
ygâşi &r ^ # n a # y l e i$n < # r t a şŞyle, W m u ' 
l^| | |pışi yapıyor «OTttefidlerin, tıgrun^a aarpış-
\Mm h e d e r i ^ c l i r e n ve her m^letj^ ha& 
feteiy^l...¥9 tamwniyjet4 esasn^a, gpre istifcbajde 
<&ijjm \>ir düny% sujhu prensiplerini*! tefelini 
tşgfeü $|en p^japip^ri gösteren % m^ştere^ 
İlgtlW - ̂ e r i l t ah de^era^iyonunu açı&ıypruın». 

Asa arkadaşların*; bütün insancığın mevzuu 
olan bu meseleyi konuşurken hepinizin bilmiş qU 
marula pagmeıı kim olduğu i<m Atl^nt^ fceyan-
namesim fark MsBetinln bu k^*|ş%ıdfn $ ç 4 $ ş 
ht*n*a£raayı kaNlimçe yerince ve Jü^mlu say
dım. i i fce^maiftft #ıdur : 
'i-?M 4M Memleket hiç bir ar*» genişlemesi 

v ^ a ba^ca bir genişleme alamamaktadır; 
2. İki memleket alâkadar milletlerin serbest

çe ifade edeceği arzularına tetabuk etmişten hiç 
bir arazi değişmesini görmek arzu etmemektedir; 

3. îk\ memleket bütün milletlerin idaresi al
tına girecekleri hükümet şeklini seçmek hakkma 
hürmet etmekte ve cebirle hükümranlık ve kendi 
idari haklan nezedilmiş bulunan milletler bu 
hakları iade edildiğini görmek arzu eylemek-

4. îki memleket mevcut taahhütlerini nazan 
dikkatte tutmakla beraber büyük veya küçük, ga
lin veya mağlup bütün devletlerin ekonomik 
refahları için ihtiyaçları bulunan dünya iptidai 
maddelerine ve ticaretine müsavi şeraite iştirakle
rini teshile gayret edecektir; 

5. îki memleket herkese daha iyi çalışma şe
raiti, ekonomik terakki ye sosyal emniyet te
mini için ekonpmilç sabada milletler arasında en 
^ m işbirliği vücucja getirmek arzusundadır; 

6. fki memleket, Nazi tahakkümünün nihaî 
•Çalgilpnden sonra, bütün milletlere kendi hudut
ları dâjıUjncle emniyette yaşamak vasıtalarmı ve
recek ve bütün mçmleketlçrde bütün insanlara 
^nd j hayatlarını ^orku ve ihtiyaçtan âri yaşa
yabilecekleri teminatını getirecek olan bir sul
hun teessüsünü görmeyi ümidederler; 

T. BŞyîe bir sulh, J)ütün insanlara açık de-
nkleri 'vş Okj^anuslan halisiz geçmek imkânını 
yermekt^irf 

« f i 
8. İki memleket bütün dünya milletlerinin 

gerek maddi, gerek manevi sebepler dolayısiyle 
kuyyet istimalini j;erketmeleri lâzımgeldigi kaha-! 

atandadır. Kara, deniz ve hava silâhlarını kendi 
hu4ıjtları dışında yaşayan milletleri tecavüzle 
tehjlit e<jen veya tehdit edebilecek olan milletler 
tarafnıçlan istimale devam edildikçe hiçbir müs
takbel sul | idiame olunamıyacağmdan bunun için 
icabeden tertipler alınacaktır. 

«Eki meinlejçet, daha geniş ve daimî bir umu
nû  emniyet sisteminin teessüsüne intizaren bu 
Şİbi miljetlerin silâhtan tecridinin esas şartı teş-
kjV ettiği kanaatındadır. Keza, iki memleket 
sulhu seven milletler üzerinde ezici silâhlanma 
yükünü hafifletici bütün diğer mümkün tedbir
lere yardım edecek ve bu tedbirleri teşvik eyli-
yeçektir.» 

arkadaşlar; İngiltere ve Amerika milletleri 
gribi maddi takatlan üstün olduğu kadar, beşe
riyet ye insanlık bakımuıdan manevî vasıfları da 
ijstün olan bu iki milleti temsil eden ve insanlı
ğın büyük şahsiyetleri sayılan Churchill ve Roose-
velt'in, milletleri adına, bu ahitnamede imzalan 
vardır. 

Bütün insanlık bu harbin başmdanberi bu 
gibj beyanlara, kararlara ümit bağlıyarak ve 
bu cephede yer alarak müstakbel sulhun teessü
süne kanaat getirmiş bulunmaktadır. 

İşte bugün müzakeresine başladığımız San 
Fransisko Milletlerarası ahitnamesi bütün bun
lar artık müşahhas bir muhassalası olarak mil
letlerin eline verilmiş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarımızın da izah buyurdukla
rı gibi, bu kadar büyük badireden sonra insan 
istiyor İri; bilhassa bizim gibi bu mücadelenin 
başmdanberi bu işte emeği, hakkı ve fedakârlı
ğı plan milletler arıyor ki, bu da Akvam Ce
miyeti gibi eksik kalmasın da mütekâmil bir eser 
olarak beşeriyetin eline geçsin. Maalesef bu em
niyeti tam vermiyecek zayıf noktalar vardır. 
Fakat ümit ediyoruz ki, bu eksiklikler büyük, 
küçük bütün milletlerin basiretleri ve gelecek
teki felâketleri kolayca görebilecek idrake getir
miş olmaları sayesinde yazılı maddedeki eksiği 
tatbikattaki şuur ve idrak telâfi etsin. 

Türk inkılâbının, yeni Türk Devlet ve mil
letinin siyasi ve içtimai sahalarda mesnedi olan 
esaslar, bugün bütün milletlerin vâsıl olmak 
için uğrunda muazzam fedakârlık yapmakta ve 
bizim yirmi yıldanberi yaşadığımız âleme kavuş-
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hıak ümidinde oldukları gayelerdir. B« Türk 
inkılâbının işte ve dışta takip ettiği gayenin za
feridir., __•. _: , _,*, ....... 

Arkadaşlar, biz bu harbin gaibini şu işim
de, şu «zümrede arayan bir millet d«ğüîz. Biz bu 
harbin galibini akıl ••v.e mantık,ve insaniyet ola.-, 
rak bekliyoruz ve böyle olacağına ümit beşliyo
ruz. İşte bu ümit ve emniyetle ye bu harbin ga
libinin insaniyet olarak zuhurunu kabul ediyo
ruz ve ondan dolayı bunu kabul ediyoruz. (Al
kışlar). 

M.- BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar; dünya 
milletlerinin birleşerek vücuda getirdikleri Bir
leşmiş Milletler Camiasının Anayasası.Türk Mil
leti namına tasvibiniz için önümüzdedir. 

Dünyada insan denilen mevcudun değe
rine, insanın ve insan topluluklarının hakları
nın eşitliğine inanan, milletler münasebetlerin
de adalet ve hak icaplarına saygı gösteren, dün
yada harp denilen belâyı ortadan kaldırmağa, 
insanlar için daha iyi ve ileri yaşama şartları 
sağlamaya karar veren ve dünyadaki insan top
luluklarının her bakımdan çoğunluğunu ve kud
retini ifade eden 51 millet temsilcilerinin hazır
ladıkları büyük kanun, Birleşmiş Milletler Ana
yasası Türk • Milletinin, vekilleri elile kabulü, 
tedkikiniz ve kararınız konusudur. 

İnsanlık tarihi ve insanlığın gelecekteki ha
yatı için büyük bir dönüm noktası olacağını inan
dığımız bu teşkilâtın anayasası hakkında düşün
celerin arzına geçmeden evvel, dünya milletle
rinin birleşme mefkuresini millet «kürsüsünden 
tevkir etmeyi ve bu mefkure yolunda çok uzun 
yıllardır çalışanları ve bu yolda büyük acı ve_ 
ıstıraplara mal olan geniş fedakârlıkları için say
gı ile anmayı vicdana derin bir haz veren vazife 
sayıyorum. 

Aziz arkadaşlar, milletler birliği insanın ve 
insan topluluklarının yaşamalarını koruyabil
mek için insan topluluklarının kurduğu nizam
ların mütekâmili ve topluluk hayatı gelişmesinin 
de zaruri bir mahsulüdür. İnsanın toplu yaşama 
ihtiyacının ilk kurduğu aile nizamı, insan mü
nasebetleri gelişmesinin birbiri ardınca zaruri 
olarak vücuda getirdiği kabile nizamı ve onu taki 
ben millet nizamından sonra son asırların bilhas
sa makine devrinin insan münasebetlerinde yap
tığı gelişme karşısında bir dünya nizamının ku
rulması zaruri idi. 

Ancak bu son nizam da bütün bu gelişmelerin 
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geçirdiği safhalarda .olduğu gibi, fakat hepsin
den daha ağır ve acı zarar ve fedakârlıklara mal 
olmuştur. 

Kendi mevcudiyeti ve nizamı dışmdakilerle 
.münasebetlerinde yalnız kuvvetin hâkim olduğu 
bu nizamlarda, bundan diğerine geçiş sırasiyle 
..birçok ., insanların, birçok ailelerin ve birçok 
kabilelerin harp ve kavga yüzünden hayat ve 
mevcudiyetlerine mal.olmuştur. 

Millet olarak topluluk nizamı, kendi mev
cudiyetleri dışındaki münasebetlerinde geçmişin 
geleneğine uymaktan kurtulamadı. Diğer mil
letlere tahakküm hırsı ve kuvvet; milletler mü
nasebetlerinde de uzun yıllar tek hâkim oldu. 
Olayların gidişlerinin varacağı sonuçları sezen 
ileri görüş ve düşüncelerin heyecanlı bir çok 
ikazlarına rağmen, bu tahakküm hırsı, millet
lerarası harplerle büyük yekûnda insan hayatı 
ve malın mahvına sebep olmakta devam ediyor
du. 

İnsan bilgisindeki ilerleyişin harp vasıtala
rında vücuda getirdiği yenilikler ile, bütün ci
hanı saran birinci dünya harbinde, insanlığın 
maruz kaldığı ağır felâketler, harbin akabinde 
bir milletler cemiyetinin ve nizamının kurulma
sını sağladı. 

Bu kurulun ve üyesi bir çok devletlerin ciddî 
çalışmalarına rağmen denebilir ki ; . evvelâ, mil
letlerarası ahlâk ve kaide ve vecibelerinin bir kı
sım milletlerin idaresini eline almış olan zümre-

' lerin ve hattâ bir kısım büyük inşan kitlelerinin 
izan ve vicdanlarında yerleşmiş olması, 

Saniyen; dünyaya tahakküm ihtirasının, 
harbin ağır ve büyük felâketlerini unutturacak 
kadar bazılarının vicdanlarını ve izanlarını yor
muş olması, 

Bu büyük kurulun ikinci cihan harbinin çık-
masını önleyebilmesine mâni oldu. 

Bu ikinci cihan harbinin insanlık ye mede
niyet üzerinde yaptığı havsalaya sığmıyacak de
recede müthiş tahrip, insanlık his ve vicdanı üze
rinde yaptığı elem ve ıstırap o kadar feci olmuş-, 
tur ki, milletlerarası dünya barışının bir daha 
sarsılmıyacak sağlam esaslara bağlanacak bir ni
zamın ve teşkilâtın kurulması emeli ve fikrinde 
bütün hür milletler fiilen ve derhal birleşmeği 
zaruri bulmuş ve bu yolda hemen çalışmalara 
geçmişlerdir. 

Dünya milletlerinin birleşmesi, insanlık için 
bir defa maddi ve yahatî zaruretin icabıdır} 

«6 
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Harp, bütün insanlık vo medeniyetin mevcudi- J 
yet ve bekasını tamamen yok olmak tehlikesi kar- I 
şısında, insanları bırakmaktadır. 

Bu birleşme, insanlık için aynı zamanda ma
nevi bir zarurettir de. Milletlerarasındaki mü
nasebetlerin - tıpkı medeni bir millet camiası 
içindeki fertlerin münasebetleri gibi - kuvvet ve 
tahakküme değil, hak eşitliğine, adalet, icap
larına, dürüstlük, doğruluk, tesanüt ve yardım
laşma gibi medeni bir insana has olan ahlak ka
ide ve telâkkilerinin vücude getireceği hukuk 
esaslarına ve kaidelerine ve güvene dayanması 
lâzımgeldiğine » akıl ve vicdan sahibi insanlık 
bir daha sarsılmıyacak şekilde, inandı. 

Vicdanlardaki bu inanç hukuk kaidelerinin 
ortaya koymasını ve hükümranlığını elbet 
sağlıyacaktı. 

îşte elimizdeki Anayasa hayalın bu maddi ve 
mânevi zaruretlerinin; dünya durdukça devamı 
ve bakası isteğimiz olan bir mahsulüdür. 

Bu yasada bütün dünyada devamlı bir barış 
ve güvenlik içinde insanlara ileri bir yaşayış sağ
lamak amacı ve bu amaca ulaşmak üzere gerekli 
olan prensipler; 

—• insanların ana haklarına, milletlerin eşit
liğine karşılıklı saygının kabulü; 

— Uyuşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi
nin taahhüdü; 

—' Hak arayanlar için adalet Divanının ku
ruluşu; 

Yetgili kurullar tarafından verilen kararla
rın yürürlüğünü ve yapılmasını sağlıyacak ve 
icabında kuvvete dayanacak tedbirlerin derpiş 
edilmesi... 

Tam ve ideal bir kemalde olmasa bile işin 
ve hakikati eşyanın icaplarına uygun amaç ve 
prensipler kabul edilmiş ve bunlar da geçmiş 
tecrübelerde gözönünde tutulmuştur. Bu Ana
yasanın ve prensiplerinin dünya milletleri için 
daima hükümran kalacağına Birleşmiş milletler 
camiasının bütün öbürlerhıce tam ve kesin bir 
inanç ile kabul edildiğine inanıyoruz. 

Milletler münasebetlerinde, hukuk ve adaleti I 
sağlıyacak tedbirlerin bu Anayasaya tamamen 
uygun bir şekilde ve en iyi niyetlerle dolu bir 
ruh içinde uygulanacağına inanıyoruz. 

Bir şeye daha inanıyoruz.. Milletlerarası hu
kuk kaideleri ve onun yürürlüğünü sağlıyan ku
rullar, hayatın ve insanlık fazilet ve ahlâkının 
gelişmelerine uygun olarak insan saadetini tam J 
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sağlıyabilmek üzere gerekli ve hayırlı inkişaf ve 
tekâmül yolunda canlı olarak daima yürüyecek 
ve ilerliyecektir. 

Bütün tarih boyunca ve birçok yüz yıllarca 
dünya camiasında en ileri bir millet olarak yer-
almış olan Türk milleti, gelecekte de Türk ülke
sinde ve dünyada insanların huzur ve sükûn için
de refahla yaşamalarını sağlıyacak milletler bir
liğinin en iyi bir uzvu olacaktır. Türkiye bunun 
iyi misalini geçmişte de vermiştir. Barış, istik
lâl ve hüriyet Türkün asil ruhuna fazilet dolu 
hasletlerine, necip hislerine en uygun, en yara
şan esaslardır. Biz bunları candan benimseriz. 
Tarihinde yakın bir geçmişe kadar müteaddit 
defalar haksız tecavüzlere de mâruz kalmış olan 
bu millet, milletler arasında hak ve adalet güven
liğinin ve barışın kıymetini çok iyi bilir. 

Dünya barış ve güvenliği içinde, memleketin 
bir mamure haline getirmek, halkımızı en ileri 
medeniyet ve refaha kavuşturmak en esaslı 
millî menfaatimizdir. İnsanlığın ve medeniye
tin hayır ve selâmetinin, hak ve hüriyet ve ada
let hislerinin, Birleşmiş milletler camiasında 
tam bir hakimiyetiyle hükümranlığına bağlı ol
duğuna içten inanıyoruz 

Arkadaşlar harbin dünyada bittiğinin ilân 
edildiği güne rastlayan çok hayırlı ve uğurlu bir 
günde Büyük Meclisimizin kararı birleşmiş mil
letler camiasının insanlık, medeniyet ve Türk mil
leti için evvelâ hayırlı ve sonra iyi feyizli bir 
mevcudiyet olarak var olması hakkındaki dilek
lerimizin ve buna inanımızın bir tezahürü ola
caktır. 

E. KAPLAN (Maraş) •— Aziz arkadaşlar, 
bugün tasdikınızla tarihe hediye edeceğiniz 
ahitname dünya milletlerine müşterek tesanüt 
için bir misal daha veriyor. Türk milleti sulhse-
verliğin birçok misallerini, bilhassa birinci ci
han harbinin sonundan bugüne kadar takibet-
tiği siyasetle dünya milletleri arasında başkası
nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağım
sızlığına tecavüz niyetinde olmadığını kaç defa 
verdiği bu gibi misallerle göstermiş oldu. Uma
rız ki arkadaşlar, ahitname ile tesis edilen mü
essese, dûnda milletlerinin, nasıl ki Türk 
milleti bu hususta âzami hüsnüniyet gösteriyor
sa, dünya milletleri arasında birbirinin toprak 
bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına 
karşı olan ihtirasların önüne geçmekte âmil ol
sun. Umarız ki arkadaşlar, kurulan bu mü-
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essese, birinci cihan harbinden sonra kurulan 
müesseseler gibi nihayete ermesin. Arkadaşlar, 
bu müesseseyi kurmak için dünya milletlerine 
rehberlik eden Amerikan ve îngiliz milletleri, 
umarız ki bu müesseseyi, yalnız böyle eski Mil
letler Cemiyeti halinde bırakacak değildirler ve 
umarız ki, eşit haklara sahip, küçük, büyük 
milletlerin itifakı ile dünyaya sükûn, huzur ge
tirecek olan bu tesisi, bu müesseseyi bir başlan
gıç yapsınlar. 

Arkadaşlar; dünya milletleri, büyük Dev
let, küçük Devlet halinde ayrıldığı müddetçe, 
gerek Amerika milletinin, gerek ingiliz mille
tinin çok âli esas, çok yüksek bir ruhla ortaya 
attıkları dünya demokrasisi, dünya milletle
rinin hürriyeti, dünya milletlerinin egemenliği 
esası, zannetmem ki, ufak milletlerin istediği 
şekilde tecelli etsin, teessüs edebilsin. Onun 
için bu tesisin takviyesine en büyük âmil olacak, 
bütün bu gayede hüsnüniyetle birleşmiş millet
lerin, eşit haklara sahip Devletler halinde itti
faklarının tahakkuk edeceğini görmemiz lâ
zımdır ve o günü dünya görürse en bahtiyar 
gününü görmüş olacaktır. 

Arkadaşlar, arkadaşlarımız hep temas et
tiler. Altı senedir devam eden harp bugün 
bitti, «altı senedir devam eden harp» diye söyle
mek bugün arkadaşlar kürsüde kolay geliyor. 
Arkadaşlar, bu harpte nice milletler ve Devlet
ler yendi, gitti. Tarih tetkik edilirse ne zaman, 
nerede diktatörlük denilen şey hangi milletin 
başında teessüs etmişse onun başına bugün gör
müş olduğumuz mağlup milletlerin başına ge
len felâket daima gelmiştir, tarihte görürsünüz. 
Meclisini, 1947 senesine kadar açmıyacağım di
yerek, 1939 da kapayan diktatör bugün ortada 
yoktur. Amma o Devleti, o milleti, hâkimiye
tinden ve istiklâlinden de mahrum etmiştir. 

Milletler kendi mukadderatında ferdi hâ
kim kıldığı zaman, kendi izmihlal hükmünün 
ilâmını kendisi imza etmiş demektir. 

Arkadaşlar, onun için Türk milletine bugün 
bu kürsüden sözümü, kendisinin vekili olarak 
duyururken şunu söylerim ki ; kendisinin bu
radaki Meclisi, kendisinin buradaki Devlet Re
isi, kendisinin buradaki Hükümeti, bütün 
dünyanın geçirdiği bu altı senelik büyük ba
dire içinde Türk milletinin mukadderatı üze
rinde karar alabilmek için, onun işleri üzerin
de rey verebilmek için, onun hakkmı korumak 
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I için, onun dünya milletleri arasında eşitliğini 

dünyada tutundurmak için elinden gelen gay
reti sarfetmiştir. 

Bu Meclis ve bu Devlet Reisi ve bu Hükü
met bu altı sene içinde dünya milletlerine kar
şı Türk milletinin hakkını müdafaa edenler, 
bu kürsünün ilk kurulduğu gün Türk milletinin 
aldığı ahdi yerine getirerek yapmışlardır. 

Misakı Millî ile tesbit edilen haklardan top
rak eksikliği bırakmıyacağız. Türk milletinin 
egemenliği; Türk milletinin bağımsızlığı teessüs 
r-H"eeve kador. tek kalmazsak dahi, ölüm yo
lunda mücadeleye devam edeceğiz kararını al
mışlardır. Birinci mücadelede zaferi kazanan 
Türk mileti bugünkü mücadelede de harp baş
ladığı gün miletiyle, Meclisiyle kararını almış 
ve bütün dünyaya ilân etmiştir. Hiç kimseye 
karşı tecavüze niyetimiz yoktur. Fakat üzeri
mize tecavüz edene karşı da tereddütsüz tecavü
ze hazırız. (Bravo sesleri, alkışlar). Onun için 
arkadaşlar, Türk milleti kararını aldıktan son
ra, korkacak ve çekinecek hiçbir şey kalmadığını 
bütün dünyaya ilân ettikten sonra, bugün bu 
ahitname ile bütün dünya milletleri arasında 
yerimizi alırken bizim de gelecekte bir şartımız 
vardır. Arkadaşlar; bizim toprak bütünlüğü
müze, herkes riayet edecektir, hükümlülüğümü
ze riayet edecektir, bağımsızlığımıza riayet ede
cektir. Bu esaslara, nereden gelirse gelsin, bir 
defa tecavüz edildi mi, ne Adalet Divanı bizim 
kararımızı bozar, ne de bir milletin tazyiki bo
zar. Onun için bugün Adalet Divanı üzerinde 
reyimizi verirken, dünyaya karşı sesimizi du
yurmak istiyorum. Yaşasın Türk milleti, yaşa
sın Türk hâkimiyeti, yaşasın Türk istiklâli. 
(Şiddetli alkışlar). 

H. BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar; bu 
andlaşmanm türlü yönleri üzerinde buraya gelen 
arkadaşlar uzun ve önemle durdular. Ben yal
nız bir iki nokta üzerindeki tenkitlerimi yapa
cağım. 

Bu tenkidi yaparken maksadım bunu tasdik 
etmemek veya edilmemesini söylemek değildir. 
Ben de bunun tasdiki için oy vereceğim. Esa
sen bu noktaları bazı arkadaşlar tebarüz ettir
mişlerdir. Fakat ben de ayrıca tebarüz ettirme
yi faydalı gördüğüm için yapıyorum. 

Ben de biliyorum ki ve hepimiz biliyoruz ki 
bu andlaşma olmazsa yerinde bir şey olmıyacak-

I tır, bu çok defa söylenmiştir. Binaenaleyh ev* 
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veîa bu hiçden iyidir. Ondan sonra bugün mev- 1 
ctıt olabileceklerin en iyisidir. îşte bu yüzden
dir ki 50 kadar millet bunu kabul etmiş ve tas
dik de edeceklerdir. Dolayıyisle ben de tasdik 
taraftarıyım. 

Fakat bu bir iki noktaya tebarüz ettirmek 
lâzımdır. Bundan önce şunu da söylemek ge-
rektirki bu andlaşmada büyük ülkü düşünceleri 
görülmektedir. Çok yüksek bir ülkü ile ele alın
mıştır. Bu yüksek ülküyü tebarüz ettiren fık
ralar hemen her bölümde vardır. 

Milletlerin istiklâli, barış sevgisi, insanlığın 
yükselmesi ekonomik ve sosyal yardım, millet
lerin her türlü haklarına riayet vesaire.. Hemen 
her yerde tekrar edilmektedir. Şimdi, bunun 
uygun ve iyi olmıyan tarafları bu yüksek ülkülü 
taraflarla kararlaştırılınca elbette insanın içine 
gelen şudur; yüksek ülkülü olarak ifade edilen 
hükümler zamanla diğerlerine galip gelecekler
dir. Yani bunlar ötekilerle çatıştıkları vakit 
yavaş, yavaş kötü olan, uygun olmıyan diye
lim, cihet yıpranacaktır ve iyiler kalacaktır. 
Bu ümitle buna çalışmalıyız ve bu işi takip et
meliyiz. Bu andlaşmanın en yüksek ülkülerin
den birisi ulusların eşitliğini tanımasıdır, fakat 
bununla tezat teşkil eden hükümleri vardır. Bun
lar üzerinde durmak istiyorum. Bu eşitlikteki te
zat eden büyük Devlet olarak tamamen beş dev
lete verilen haklardır. Bunlara verilen hakların 
ötekilerinden başkalığı miktar ve nispet üzerin
de değildir. Esas üzerindedir. Büyük devletler 
sanki başka cinsten devletlerdir. Başkalarından 
büyük oldukları için haklan da büyük olsun, bun
lara verilen hak başkalarında hiç yoktur. Bun
lardan birinin oyu olmadıkça hiç bir netice te
celli edemez ve bu her işi durdurabilir. Yani 
arada cins farkı vardır, miktar farkı değil. 

Bunlara bu hakkı tanıyan bu Andlaşma ya
pılırken nasıl düşüncelere dayanabilmiştir, bu
nu inceleyelim. 

Bu hususta iki düşünce vardır: Birincisi ge
nel savaşı büyük Devletler kazanmıştır, barışı 
da büyük devletler koruyacaktır. Bence bu 
ikisi de yanlıştır. Nisbi, şeylerdir, kati şeyler 
değildir. Bir defa savaşın iki büyük kısmını göz-
önüne alalım. Alman savaşı, Japon savaşı, ital
ya ve saireyi almıyalım. Alman savaşı nasıl ka
zanıldı? Alman savaşı, Almanya'nın yıpratılma-
siyle kazanıldı. Janponya savaşı nasıl kazanıldı? | 
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Japonyanm yıpratılması ve bir yandan da Atom 
bombasının ilka ettiği dehşetle kazanıldı. Bu oka-
dar ileri bir silâhtır ki, ona malik olan ordu, bu
günkü öbür orduları ortaçağ orduları vaziyetine 
düşürmektedir. Bugünkü, bir fırkanın karşısında 
nasıl ortaçağın en büyük ordusu mukavemet ede
mezse Atom bombasına malik ordunun karşısına 
da bu silâha malik olmıyan ordu çıkamaz, ortaçağ 
ordusu vaziyetine düşer. 

Şimdi asıl bizi ilgilendiren ve sırf yıpratma 
savaşı olan Alman savaşma gelelim: Bu yıprat
ma müşterek eserdir. Her ulus kendine taarruz 
edildi mi, Polanya'dan başlıyorum, kendine ta
arruz edilen - Fransa ile ingiltere kendiliklerin
den harbe girmişlerdir - her ulus kendilerine 
taarruz edildiği zaman elinden geldiği kadar da
yanmıştır ya nefesi tükendiğinden yahut bü
tün toprağı istilâya uğradığından harpten çe
kilmiştir, muharip safından çıkmıştır veya çete 
harbine başlamıştır. Bu duruma düşen küçük 
Devletler de vardır, büyük Devletler de vardır. 
Bunların bunda hiçbir suçu yoktur. Her biri so
nuna kadar uğraşmıştır. Didinmiştir. Almanya'yı 
da o nispette yıpratmıştır ve onların onu yıprat
tıkları nispette de öbürlerinin yükü hafiflemiştir 
ve o suretle harp kazanılmıştır. Bu vuruşmalarda, 
yıpratışlarda ba^ı ulusların çok büyük önemi var
dır. Şayet böyle yapılmasaydı, her taarruza 
uğrayan küçük Devlet büyük kuvvet karşısında 
boyun eğseydi ve harbi büyük Devletlere bırak-
saydı bugün ne olacaktı? San Fransisko'da varı
lan neticeye göre bana öyle geliyor ki, şuna hük-
molunmuştur ki: küçükler birşey yapmamıştır, 
herşeyi büyükler yapmıştır. Halbuki gerçekte 
küçüğün yaptığı boyuna göredir, büyüğün yaptığı 
da boyuna göredir. Bu nazarı itibara alınmıya-
rak meselâ küçüğe bir, büyüğe üç oy vermek gibi 
bir yol tutulacağı yerde, her önemli meselede yal
nız beş büyüğün oyu birleşince herşey hallolun
maktadır. ötekilerinkinin ehemmiyeti yoktur 
veyahut ehemmiyeti yok denilecek kadar azdır. 

Şimdi birkaç örnek alalım: Belçika Alman 
saldırışına uğradığı zaman pes deseydi ne olurdu? 
Belki ingiliz ordusu Dönkerkten gemilere binip 
gidemezdi. 

Yunanistan Italyanın ültimatomunu aldığı 
zaman peki deseydi ne olurdu? Tahmin edilemi-
yecek kadar pek çok şeyler olurdu. Yunanistan-
da uğraşan italyan ve Alman orduları daha o 
zaman her tarafta serbest olurlardı ve Mısıra fa-
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lan saldırabilirlerdi. Demekki Yunan ordusu ay
larca mühim hizmet görmüştür^ 

Yugoslavyayı ele alalım. Prens Pol ve onun 
Bakanlarını düşüren devrim olmasaydı Eusyaya 
taarruz belki beş altı hafta evvel olurdu, kış 
başlamadan belki Moskova düşerdi. Belki de düş
mezdi. Amma düşmek ihtimali de vardı dolayı
siyle zikrettiğim bu üç devlet yalınız boylarına 
göre iş görmüş değillerdir. Ondanda ziyadesini 
yapmışlardır. Bu gibi, birçok misaller alınabilir. 
Bugünkü misakta bugünkü antlaşmada bu gibi 
devletler bir şey yapmamış gibidirler. Ya Almana 
hiç mukavemet etmese idiler ne olacaktı? Nazarı 
bir protesto ile iktifa etselerdi ne olacaktı? Dola-
yisiyle bu işte vicdanları tahriş eden bir haksız
lık vardır. 

İlerisi için deniyor ki, barışı büyük devletler 
koruyabilir. Bunu da böyle kesin olarak söyle
mek doğru değildir. Barışı büyük devletler, bü
yüklükleri ölçüsünde, küçük devletler de küçük
lükleri ölçüsünde koruyacaklardır. Bazı 3 - 4 
küçük ve orta ulus birleşince bir büyük ulus gü
cünde olur, halbuki beşler arasına alınanlar her 
hangi bir önemli iş için oy sahibidirler onların 
oyu olmasa iş görülmez, ötekiler ise sıfırdır. 

Başka bir şey daha var. Barışı korumak işinde 
büyük devletlerin kazançları külfetleri nispetin-
dedir, meselâ 200 milyonluk bir devlet alalım, o 
200 milyonun çıkarabileceği askerde onun sana
yii ile barışı koruyor amma, onun karşılığında da 
o iki yüz milyonun güveni, onların sanayiinin gü
veni korunuyor. Yani iki yüz milyonluk bir kitle
nin güveni korunuyor, öbür taraftan 30 mil
yonluk bir millet yaptığı yardımla 30 milyonun 
güvenini koruyor. Amma San Firansisko anlaş
ması bunlar arasında bir nispet farkı değil bir 
esas farkı gözetiyor. Buna akıl ve .mantık bir 
türlü ermez. 

Bu işte bir iki istisna gösterilebilir. O da şu
dur: Bazı küçük devletler vardır ki, gerçekten 
savunma işlerine hiç önem vermemişlerdir. Hatta 
bazılarının büyük sömürgeleri de vardır. Fakat 
kendi servetleriyle, nüfuslariyle mütenasip bir 
ordu ve donanmaları yoktur; yani askerî kuvvete 
ehemmiyet vermemişlerdir. Bunlar büyük dev
letler arasındaki rekabetten istifade etmeği dü
şünmüşlerdir. îşte bu düşünce ile kendi sa
vunma işlerine ehemmiyet vermemişlerdir ve 
dolayısiyle bu büyük savaşta bunlar müstesna bir 
durumdadır amma sayıları azdır. Tabii burada ad 
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vermeğe lüzum yoktur belki gücenen olur. Fakat 
bunları gayet iyi biliriz. 

Halbuki orta ve küçük ulusların bir kısmı var
dır ki, birçokları böyledir, bunlar güçlerinin ve 
takatlarmın üstünde silâhlanmışlardır, güçleri
nin ve takatlarmın üstünde vuruşmuşlardır. Güç
lerinin ve takatlarmın üstünde yurdları hara-
biye uğramıştır, Büyük devletlere nispeten hat
ta daha çok harabiye uğramışlardır. Amma San 
Fransiskoya göre onlar yine hiçdir. Beş büyük 
devletin herbirinin oyu herşeydir. 

Bunu söylemekle şunu da demek istiyorumki 
silahlanma işi tahdit edilirken sade yukarıdan 
tahdit doğru değildir. Yani; her devlete denme
li ki senin şu kadar ordun, şu kadar silâhın ona 
göre savaş sanayiin olacak fakat aynı zamanda 
denilmeliki şundan aşağı da olmıyacaktır. Çün
kü ondan aşağı ordu bulundurursa bir millet müş
terek güvene tesiri olmaz. Dolayısiyle bir sığıntı 
bir tufeyli vaziyetinde kalır. Kâfi miktarda or
du, donanma besliyen bütün fedakârlığı yapa
caktır öteki benim ordum, donanmam yoktur diye 
ötekinin sırtından güvenini temin edecektir bu 
doğru olmaz. Bu bakımdan hem yukarıdan hem 
de aşağıdan tahdit olunmalıdır. 

özet olarak şunu demek istiyorum ki, büyük 
devletlere kesin bir üstünlük tanıyan onların oy 
birliği hükmü haksız bir hükümdür. Tabiî bunu 
söylemekle bunu kaldırtacağım demek istiyorum. 
Fakat bunu tebarüz ettirmek lâzımdır demek is
tiyorum, keza bundan dolayı da bu andlaşmaya 
girmiyelim de demek istemiyorum. Bence bu işin 
daha âdilâne olması için büyük devletlere birkaç 
oy verilmelidir. Mademki güven sağlama işine 
daha büyük kuvvetle iştirak edeceklerdir o bü
yük kuvvetine göre oy sahibi olsunlar. Nasıl ki, 
nüfusu daha kalabalık olan illere de daha çok 
milletvekili seçme hakkı verilir. Bunun gibi bir 
şey olmalıdır. 

Eski Cemiyeti Akvammkile bu yeni antlaş
manın metinlerine bakılırsa daha iyi veya daha 
kötü tarafları bulunabilir; esas farkı metinde 
aramamalıdır. Eski Cemiyeti Akvam büyük ül
kücü Vilson tarafından aşağı yukarı zorla öbür 
büyük devletlere kabul ettirilmiştir. 

Halbuki bugün dünya milletlerinin canı yan
mıştır. 20 - 25 yıl geçmeden çıkan ikinci genel 
savaştan milletlerin canı o kadar yanmıştır ki 
bu Andlaşmaya dört elle sarılacaklardır, öyle 
ki Cemiyeti Akvamın büyük mikyasta tereddiye 
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uğramasına mukabil büyük Devletler bunu sa
mimi ve ciddi tutarlarsa bir yeni Milletler Bir
liği biteviye gelişir. Temenni ederiz ki, gelişsin 
ve daha da kuvvetli olsun. Bunun iyileşmesi ve 
gelişmesi için Andlaşma ile bağlı her ulusun öde
vi buna samimî olarak sarılmaktadır. Küskün 
durum almak değildr. Bu Andlaşmadaki haksız
lığı tebarüz etirmekle beraber onu düzeltmek 
için bütün uluslar ona dört elle sarılmalıyız. Biz 
ve bizim gibi buna iştirak etmiş kalabalık orta 
uluslar kütlesi buna sarılmalıyız. Bunu geliş
tirmeğe çalışmalıyız. Kendi uluslarımızın vicda
nında, bütün acunun vicdanında bugünkü hak
sızlıkları ıslah etmek lüzumunu, duygusunu ya
ratmağa, geliştirmeğe çalışmalıyız. Bunu yapar
sak belki ilerde zamanla bu suretle umumî vic
danın tezahürleri, umumî vicdanın istekleri en 
kötü vicdanlar üzerinde de müessir olur, onları 
boyun eğmeğe icbar eder. 

Bu bakımdan Andlaşmayı eksikliklerine rağ
men kabul etmek ve ondan sonra ıslahına çalış
mak bizim vazifemiz olmalıdır. (Alkışlar). 

A. MENDERES (Aydın) — Muhterem arka
daşlar; Hükümetin yüce tasdikınıza arzetmek-
te bulunduğu Birleşmiş Milletler Anayasası mil
letlerin, ta 1935 yılında Habeşistan'a taarruz 
eden Faşist italya'nın karşısında o zamanki Mil
letler Cemiyetinin iflâsiyle açılan harbönü dev
resi ile 1939 yılında başlayan ve bugün sona eren 
ikinci cihan harbinin sonsuz facialarından ders 
aldıklarını gösteren ilk ve çok önemli bir vesika
dır. Bu vesika milletler arasında sürekli olarak 
barış nizamını korumak, milletlerin birbirleriy
le siyasi, iktisadi hertürlü münasebetlerinde 
her milletin hususi menfaati ile milletler toplu
luğunun umumî ve müşterek menfaatlerini 
ahenkleştirmek ve fertleri ve toplulukları gittik
çe artan bir emniyetle tecavüzden ve zaruri ihti
yaçların tazyikmdan masun bulundurmak ideali 
ile vücude getirilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; Birleşmiş Milletler Anayasası
nı bir kere gayet süratle gözden geçirelim. Gö
rülüyor ki bu Anayasa gayelerinin tahakkuku
nu sağlıyacak teşkilât olarak Emniyet Konseyi, 
Sosyal ve Ekonomik Konsey ve Asamble adla
rındaki organları vücude getirmektedir. Emni
yet Konseyi ile alâkalı olarak eski Milletler Ce
miyetinde de mevcut olan ve o zaman da fay
dalı işler gördüğü yadımızda yaşayan Lâhey 
Adalet Divanını muhafaza edilmiş görüyoruz. 
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Fakat asıl yenilik Breton Vuds Anlaşmasındaki 
malî müesseselerin Sosyal ve Ekonomik Kon
seyle irtibatlandırılması keyfiyetidir. Bu sayede 
barışı bozacak herhangi bir tecavüzün sadece 
vukuunu önlemek değil; milletler arasında te
cavüz ve ihtilâtlar doğurması muhtemel sosyal, 
ekonomik ve malî düzensizliklerin ıslahı sure
tiyle asıl ihtilâf ve tecavüze kaynak olacak şart
ları ortadan kaldırmak yolunda çalışmak müm
kün olabilecektir. 

Arkadaşlar; yine bu Anayasanın her mille
tin tekbaşına veya milletlerin ortaklaşa üzerle
rine aldıkları taahhütlere dair olan hükümleri
ne de acele bir göz atarak şimdi kabul ve tasdik 
edeceğimiz bu vesika ile üzerimize alacağımız 
taahhütleri belirtmeye çalışacağım. Bu taahhüt
ler, bir taraftan Milletlerarası ihtilâflarında 
Emniyet Konseyi kararlarının ve hakem, uz
laşma gibi barış usullerinin kabulünü ve her
hangi bir tecavüze karşı Birleşmiş Milletlerle bir
lik hareket etmeyi, diğer taraftan da camiaya 
dâhil her memlekette Demokrasi prensiplerine 
uygun olarak yurttaşın şahsi hürriyet ve ma-
suniyetleriyle siyasi haklarının mahfuz tutul
masını tazammun etmektedir. 

îşto bugün tasvibinize arzedilen Birleşmiş 
Milletler Anayasasının yepyeni ve çok önemli 
hususiyeti budur. Bu misak her âza milletten 
eski Milletler Cemiyeti misakı gibi sadece haricî 
münasebet ve siyasetlerinde sulhun esas tutul
masını istemekle iktifa etmiyorum; Aynı zaman
da her milletin dahilî idaresinde de millet hâki- -
miyetini istiyor, ve şahsi ve siyasi hak ve hürri
yetlere riayeti karşılıklı taahhüde bağlıyor. 
Bunun sebebi nedir? İkinci cihan harbini doğu
ran, sebep ve hâdiseleri inceleyince açıkça görü
lür ki, İtalya'da Almanya'ya diktatörlükler ku
rulması sonra da bunlara peyk olarak başka mem
leketlerin de bu yola gitmeleri barışı tehlikeye 
koymuş olan âmillerin başında gelmektedir.. 
Herhangi bir milletin idaresinin demokrasi esa
sına dayanmaması, diğer milletlerin de huzur ve 
emniyetini tehdit eden ve barışı heran tehlikeye 
mâruz bırakan çok kuvvetli bir âmil olarak ka
bul olununca hürriyeti ve barışı seven milletle
rin kendi aralarında barışı tehlikeye koyabilecek 
diktatörlük idaresine katlanan âza bulunmama
sını istemeleri ve dışta kalan diğer milletlerin 
de barışı tehdit edebilecek yollara sapmamasına 
dikkat etmeleri Birleşik milletlerin barış ve em~ 
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niyet ihtiyacından doğan bir zarurettir. Bu böy- I 
le olmakla beraber istiklâline düşkün bir mille
tin ferdi olarak endişeli bir sual hatıra gelebi
lir. Diğer milletlerin veya bir milletler toplu
luğunun herhangi bir milletin iç idaresinin şöy-
le veya böyle olmasını istiyebilmesi, o milletin 
istiklâlini sakatlamaz mı? Birleşik Milletler Ana
yasasının istediği ve iştirak eden milletlerin ta
ahhüt ve kabul ettikleri hususu rey serbestliği 
yolu ile millî iradenin hâkim kılınması olduğuna 
göre herhangi bir memlekette şayet varsa millî 
iradenin hâkimiyete mâni âmillerin bertaraf edil
mesi milletlerin hürriyet ve istiklâllerinin kuv
vetlendirdiği mânasını görerek ferahlamış bulu
nuyoruz. I 

Arkadaşlar; filhakika bir milletin istiklâli 
deyince o milleti teşkil eden yurddaşlann hüri-
yetlerinin yekûnunu anlamakta hata yoktur sa
nırım. Onun için en büyüğünden en küçüğüne 
kadar bütün memleketlerde yurddaş hüriyetleri-
ni milletlerarası karşılıklı taahhütlere bağlıyan 
Birleşmiş Milletler Anayasası millî istiklâlleri 
sakatlamak şöyle dursun; bilâkis her milletin i s 
tiklâlini diğerlerinin istiklâlleriyle bir tutmak ve 
teyit etmek suretiyle yep yeni ve çok kuvvetli 
teminat altına almaktır.. 

Bize gelince; Anayasamızın ruhu tamamen 
millî hâkimiyet esasına dayanmakta bulundu
ğundan Birleşmiş Milletler Misakiyle tam tetabuk 
hâlinde bulunduğumuz bu fırsattan faydalana
rak bir kere daha sevinçle ifade edebiliriz.. Bu 
itibarla kabul etmekte bulunduğumuz Milletler-
rasaı Anayasası ile kendi Anayasamızın dışında 
veya onun ruhuna aykırı bir taahhüt altına g i 
riyor değiliz. Ancak olsa olsa fiili durum ile 
yazılı Anayasamız arasındaki bazı ahenksizlikle
rin bertaraf edilmesi lüzumu hâsıl olabilir ki, 
bu da esasen Ana Kanunumuzun milletimize kar
şı taahhüt etmiş olduğu hususların kemaliyle ye
rine getirilmesi demektir. Binaenaleyh, çok 
uzun yıllardan beri Türk inkılabının teveccüh 
ettiği gayelere tamamen uygun ve mutabık d ü 
şen Birleşik Milletler Anayasasına iştirakimizi 
içrahatbğr, sevinç ve güvenle tasdik edebiliriz. 
(Alkışlar). 

E. P E E E R (Kütahya) — Muhterem arka
daşlarım, insanlık âleminin daha geniş güvenlik 
nefesi almasını sağlıyacak olan bu eseri, - şöyle 
diyebilirim - bu büyük eseri, uzun yıllardanberi 
dünyayı kasup kavuran, zülüm, cebir, tahakküm | 
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ve istilâ kuvvetlerinin yere serildiği bir günde 
konuşmağa başlıyoruz. Bugün son savaş cephe
sinde ateş kesildi ve biz bugün insanlık ilerisinin 
başlıca teminatını, genel güvenliği vücude ge
tirecek olan devamlı barış teminatını, inceleye
rek bu eserin temeline en büyük taşlardan biri
ni koyan bu milletler arası çalışmanın bize yük
lediği vazifeyi yapmış olacağız. 

Arkadaşlar, eser büyüktür ve insanlık hayatı
nın birbirine dayanarak rahat yaşaması yolunda, 
bilhassa son yarım asır içerisinde gelişmiş olan 
fikri, edebi, felsefi, askerî ve siyasi,bütün anla
yışların yekûnuna cevap vevren bir mevki ve 
iddiada bir eserdir. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, içinde bulunduğu
muz yüzyılın başlarında ileri düşünme sahasında 
dünyanın müşterek barış hayatı yaşamasını 
bozacak insanlığın huzuruna düşman olacak, in

sanlık kütlelerine milletlere fenalık yapacak unsur
lara karşı yeni fikir temelleri atıldı. Bu fikir 
daha olgunlaşıp gelişme fırsatını bulmadan bi
rinci cihan harbi geldi çattı ve birinci cihan har
binin sonu tasfiye edilirken bu fikir amelî sa
haya sokuldu, ana maksat tam olarak temin edil
memekle beraber bu fikir tatbikatta şeklini bul
du. Bu şekil eski Cemiyeti Akvamdır. Millet
ler Cemiyetidir. Bu cemiyet son devirlerinde 
hodğâm istila fikirleri besleyen bazı Devletler 
tarafından yaralanmış ise de müşterek güvenlik 
(Kolloktif emniyet) prensipi yaşamakta devam 
etti. 

iki harp arası sarsılan bir fikir ikinci cihan 
harbinin sona yaklaştığı devirlerde milletlerara
sı çalışmalarla tekrar kuvvetlendi, Dambartm-
oks yapıldı ve bütün bunların yekûnu da bugün 
elimizde bulunan bu eseri verdi. Arkadaşlar, 
bu güzel eser çok teessüf olunur ki en mühim 
noktasından en ağır ve en derin bir surette ya
ralıdır. Ben bu yaranın bizim millî hayatımız 
için ıstırap verici olduğuna kaniim. Bu noktayı 
söylemeye bir ruh ihtiyacı duymuş olmasaydım 
zaten bu mevzuda söz almazdım. 

Bazı arkadaşların belirttiği diğer noktalar, 
bunun yanında üçüncü, beşinci derecede kalı
yor. Bir kere bu eserlerin en bariz hususiyeti, 
ve ehemmiyeti (kollektif güvenlik) denen esası 
sağlamaktan ibarettir. Üst tarafı bunun etra
fında nispeten tâli sayılabilecek olan bir takım 
fikirleri derleyip, toplayıp güzel ve sevimli bir 
dekor içinde o ana fikri vüeutlandırmaktan baş-
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ka bir şey değildir. Bu eser müşterek güvenlik, 
(kollektif emniyet) dediğimiz maksadı temin et
me kabiliyeti bakımından arzettiğim büyük ya
rasından dolayı zayıftır, eksiktir. Bu önemli 
noktayı söyl-ece açıklıyayım; 

Biliyorsunuz arkadaşlar; yeni Birleşmiş Mil
letler Kurulunun Güvenlik Konseyi 11 üyeden 
mürekkep olacaktır. Bunun beşi büyük Devlet 
6 sı da diğer küçük Devletler temsilcisinden iba
ret olacaktır. Ve bu konsey her işi 11 in 7 siyle 
karar altına alacaktır. Fakat bütün eserin ru
hunu teşkil eden milletlerin bakasını, istiklâlini 
şerefini, varlığını ve istidan masuniyetini sağlı-
yacak olan kollektif emniyeti sağlayacak olan 
karardır. Bu kararı bu konseye verecektir. 
Elimizdeki andlaşma metnine göre, emniyeti sal
dırganlıkla bozanlar aleyhine müşterek askerî 
hareket kararı bu 11 oydan alelıtlak yedisi de
ğil, 11 den beş büyük Devletin tamamı ve enaz 
iki küçük Devletin iltihakiyle sağlanabilecektir. 
Demek ki bunu aşağı yukarı halk diliyle vul-
garize edecek olursak Konseyi teşkil eden 11 
Devletten onunun aksi oyuna rağmen beş büyük 
Devletten yalnız birisi saldırgan aleyhine umu
mî bir askerî hareket icrası lehine oy vermezse 
saldırış hareketi cezasız kalacak ve istilâ hare
keti serbestçe yapılacaktır. Yani beş büyük Dev
letten biri saldırgan olursa, bu Devlet kendi 
aleyhine oy vermiyeceği için cezasız kalacaktır. 
Veyahut büyük Devletlerden birinin peyki olan 
ve onun dış politikasına dayanan bir küçük Dev
let başka bir küçük Devlete saldırırsa hami bü
yük Devlet kendi peyki aleyhine oy vermiyeceği 
için saldırgan küçük Devletin yaptığı fenalık 
yanına kalacaktır, işte veto meselesinin açtığı 
yara budur. Elimizdeki bu andlaşma mucibince 
bölge andlaşmaları esası üzerinden peykleşmiş 
olan Devletler zümresinin çenberi dahilindeki 
bir Devlet bu çenberin merkezini teşkil eden 
büyük Devletin politikasına dayanarak o çenber 
dâhilinde olmayan başka bir küçük Devlete sal
dırdığı zaman kendisinin peyk olduğu büyük 
Devletin, konseyde veto hakkını kullanması yü-
yüzden, saldırganlığını sonuna kadar, hiçbir kol
lektif ceza tehdidine mâruz olmadan götürebi
lecektir. 

Arkadaşlar; meselenin özü, pürüzsüz bir kol
lektif emniyete güvenerek milletlerin güvenliğini 
sağlamak bulunduğuna ve bu güvenlik arzetti
ğim gibi 5 büyük Devletin 5 inin de iltihakı 
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şartına bağlı kaldığına göre bir tek büyük Devle
tin herhangi bir politika sebebi ile veto hakkını 
kullanması ihtimali bütün insanlığın hizmetini 
daima bozacak ve bilhassa küçük Devletleri da
ima bir korunma kaygusu içinde yaşatacaktır. 
Şu halde bütün Devletlerin dayanışmasına bağlı 
ve emin bir güvenlik için kesin bir tatbik un
suru ortada yoktur. 

İşte eserin büyük yarası bu noktadır. Bu
nun böyle olduğunu biz biliyor, biz söylüyor 
değiliz. Bunu vazedenler, projeyi hazırlayan
lar, konuşup münakaşa edenler ve nihayet kabul 
edenler de bu ciheti elbette biliyorlardır. 

Andlaşmanın Anayasa kısmında peenbul 
(methal kısmında Cihan Birleşmiş Milletleri 
Yasası olarak tesbit edilen yüksek prensiplerin 
içinde ifade edilmiş olan mânanın yekûnu ar
zettiğim bu mahzurla karşıkarşıya getirilince 
insan duraklıyor. Demekki uzaktan bilinemiyen 
amelî mücbir sebepler bu şeklin kabul edilme
sini icabettirdi. Demekki bu hamuru yoğuran 
ve insanlığın faydalı bir eseri haline getirmeğe 
kendilerini verenler nihayet bu yaranın böyle 
işlemekte olduğunu görmelerine rağmen bugün 
için bu kadarını yapmak mümkün olduğundan 
dolayı onunla iktifa etmiş olacaklardır ve bu
nun için geçirdiğimiz büyük harp devrinin bi
zi ulaştıracağı barış devrine girerken büyük 
bir ihtilâfın patlamasından endişe hissi bu eseri 
bu yara ile kabul etmiye büyük Devletleri sevk-
etmiş olacaktır. Benim sezişim budur. Yoksa 
Anayasanın yüksek esasları ile bir veto mese
lesi arasındaki büyük tezat meydandadır. 

Biz büyük Devletlerin yerinde değiliz. Bu 
eseri hiçbir itiraz ifade etmeksizin ve çağırıldığı
mız San Fransisko konferansında bilhassa bu 
veto işinde arzettiğim fikirleri söylemeksizin 
kabul etmiş olmamızı doğru bulmuyorum. Nü
fusumuz ve teknik kabiliyetlerimiz yekûniyle 
biz büyük Devletler arasında değiliz. Binaen
aleyh kendi üzerimize herhangi bir ihtirasla si
lâhlı bir saldırganlık tevcih edecek olan Dev
lete karşı, Emniyet Konseyi mekanizmasının 
pürüzsüz işlemesini istemek hususunda hak sa
hibi idik. Konferansta bunu istemek bizim vazi-
femizdi. Dışişleri Bakanımızın söylediklerine gö
re delege heyetimiz bazı teklifler yapmışlar. 
Bence yapılacak ve kuvvetle müdafaa edilecek 
en lüzumlu ve esaslı teklif bu idi. Bize verilen 
izahata göre anlıyoruz ki bazı küçük Devletler 



ve İngiliz: Dominyonları buna itiraz etmişlerdir. 
Şimdi büyük Devletlerin veto hakkı ile beraber 
bu Anlaşmayı kabul eden küçük bir Devlet, bir-
gün kendine ya. büyük bir Devletin yapacağı, 
veyahut kendisinden daha kuvvetli diğer bir-
küçük Devletin büyük Devletlerden birinin 
veto hakkını temin ederek tatbik edeceği bir is
tilâyı Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 
teminatından mahrum olarak ve peşinen 
kabul ediyor demektir. Bundan dolayı bünyesin
de büyük bir yarar taşıyan böyle büyük bir dün
ya eserini vücude getirmek faaliyetine iştirak 
ederken bu mahzura karşı durarak çalışmamız 
lâzımdır. Fakat şimdi Mecliste reddine taraftar 
değilim. Anladığıma göre bu işi büyük devletler 
bugün bu kadan mümkün olduğundan araların
da bir ayrılık yapmamak için günün imkânı dâ
hilinde bu eseri böyle yapmışlardır. Bizim va
zifemiz konferansta çalışmaktı hatırlıyorum, Ste-
tinyüs bütün delegelere tebligat yaptı ve her de
lege heyetinin tadil tekliflerini, amodemanlannı 
ve mucip sebeplerini 7 Nisana kadar büroya gön
dersin dedi, merkez kongre bürosuna. Biz bu is
teğimizi çok makul mucip sebepleriyle beraber 
büroya verebilirdik, ve vermeliydik. Bunun yapıl
mamasını murahhas heyetimizin çalışması bakı
mından eksik addederim. Haydi biz bunu bizzat 
istemedik hiç olmazsa büyük devletlerin nota hak
kında bihakkın itiraz yapan diğer küçük dev
letlerin tekliflerine katılmamız, ve onlarla be
raber veto aleyhine oy vermemiz yapılması el
zem bir vazife idi. Bunda ekseriyet hulamasak bile 
bariz bir hakkı korumuş olurduk ve hem memle
ketimizin bakası için esaslı noktada uyanık bu
lunduğumuzu gösterecek hem de milletlerarası bir 
büyük eserin mükemmeliyetine çalışmakla Türki-
yenin şeref ve itibarı yükselmişi olurdu. Bu çalış
mayı yaptıktan sonra i teklifimizlemüsbat bir. ne
tice olmasak dahi hiç olmazsa bir ihtiraz kaydı 
gibi fikirlerimizi belirttikten sonra tabii eserin 
heyeti umumiyesini yine kabul ederdik. 

Arkadaşlar; biz bu Birleşmiş Milletler Yasa
sını ve antlaşmasını kabul ederken onun yanında 
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünü de birlikte 
kabul edeceğiz. Bundan herhangi birşey isti-" 
yen büyük bir devlet veya benim birşey istedi
ğim benden küçük bir devletle aramızda güçlük
ler, hudut dâvalar^ siyasi ihtilâfları ve bu an
laşmanın. ruhu olan sulh konuşması yolu ile hal
letmek ieabederken bunu yapmadıktan maada 
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I ntflletleraraav Adakfc Diktan* d»*mü*a«aat oâfe 

onu» hakemliğini ve hattâ oraya başvurdukta». 
sonra Divanm kabul edeceği, şekli; kabul d^etnıt-
yerekbüyükbir Devletin ve*os»nu taslanmak yo^ 
luyla veyahut, büyük Devletlerden. birinin peyki 
olarak vetodan faydalanmak? yolu-ilervukubulaeak 
olan; tecav&zü önleyecek meşru, vartalardan mah
rumuz demektir^ Bu hal ağır bir teaatı teşkil 
eder. Bir yandan Milletlerarası Adalet? Div«nı-
mn hâkem yolunu mecburi kılan statüsü diğer 

j taraftan, veto ile saldırganlık yollarmın açık 
I kalması divanm var mı, veya yok mu? olduğunu 

şüpheye düşürecektir^ Yani bu yüzden hâkem» 
I sulh ve anlaşma yoluyla milletlerarası' dâvaları 
I halletmek pratikte yine kapılan kapalı kala-
I çaktır. 
I Bütün baştanberi arzettikieriım hulâsa etmek 

lâzımgelirse, şunu diyebilirim ki, bizim bu; bap<-
ta küçük devletlerin haklarını büyük Devletin 
vetosu ile tehlikeye düşürecek olan hu noktada 
düzeltici bir teklif sahibi olmamız lâarnıgelirdi, 
böyle bir teklif sahibi olmamak vaziyetinde kal
dığımıza. göre hiç olmazsa buna itiraz eden kü
çük Devletler arasında bulunmak vazifemizdi.. 
Bu eksiğe rağmen elimizdeki andlaşmalar bugün 
yapılabilecek olan eserlerin; en büyüğüdür. Bu-
nu reddetmek, hiçe-saymak; asla buna taraftar 
değilim. Bilhassa Anayasa methalinde zikredil» 
miş olan büyük ve çok ileri insanlık için yüz-
güldürücü vaitleri ihtiva eden. unsurlar* insanı 
sevindirmekte ve kendine çekmektedir, bu unsur-

I ların mânasına iyi intikal ederek ve büyük, in- -
sanlık âleminin büyük insanlık anlayışına doğru 
gidişindeki hızm hararetini seaerek ve nihayet 
bu anlayışların-yekûnu ile bir gün bu eserin ar-
zettiğim yarası da- tedavi edilmiş, şifa bulmuş 
mükemmel bir eser haline geleceği günü ümitle 
bekliyerek bunu tasdik edilmesinin zaruri oldu
ğuna kaniim. .(Bravo sesleri). 

Yalnız gönlümüz, bunun tatbikatında Türk 
j rolünün, çalışmasının arzettiğim esaslardan mül

hem bir istikamet takip etmesini istiyor. 
Konu üstündeki ana fikincilerimi bitirdim bir 

son noktayı da şahsi mütalâa, olarak arzetmek is
tiyorum. Amerika Hükümeti bütün dünyaya 
harp sonunun insani semerelerini bütün dünya
ya saçıp genişletmek, için çok: evvelden ve derin 
bir uzak görüşle San Fransisko Konferansının 
toplanmasına baş olmuştur. Bu büyük Devle
tin medeni âleme yaptığı büyük hizmetlerin ya-
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rima San Fransisko çalışmalarını tanzim payın
da katmak lâzımdır. Yeryüzündeki Cumhuri
yetlerin en eskisi, en kuvvetlisi bulunan ve b i 
zim Devletimizin hizmet ve şeref timsali murah
has heyetlerimize orada geniş misafirperverlik 
ağuşunu ayan Amerika Devletine en sıcak te
şekkürlerimi kaydetmekte sözlerimin sonu olacak
tır. (Bravo sesleri, alkışlar). . 

M. ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar, Millet-
V'vııa ı irr And!av;manın Büyük Millet Meclisinde 
müzakeresine devanı edildiği şu günde ben de 
«Birçok arkadaşlar gibi andlaşma hakkında 
söz almış ve görüşümü Büyük Millet Meclisine 
arzetmiştim. Ne isabetli bir iş yapmışını ki hak 
ve hakikate tercüman olarak bu andlaşmanın ru
hunun bu Devletli kumlusuna temel olan Ana

yasamızın beynelmilel bir hale gelmesi mahiyetin
de olduğunu ifade etmiştim. Bütün bir insaniye
tin eaııu gönülden alkışladığı bu prensipleri bu 
milletin 25 sene evvel kanuni aştırıldığı esaslardan 
olarak vatandaşlar arasında herhangi bir ırk ve
saire gibi fark ve imtiyaz tanımayıp, her vatan
daşı kanun muvacehesinde bir ve her imkândan 
istifadeye lâyık kıldığı ortada iken bir arkada
şımızı neden bilmiyorum, milletlerarası bir mev
zuun mevzuubahis olduğu bir zamanda bizim fiili 
durumumuzun buna uygun olmadığını ileri siiirdü. 
Bu Anayasanın dünyanın en ileri telekkilerini 
taşıyan bir Anayasa olduğunda kendileri de 
mutabık olduğuna ve hiçbir kanun, hiçbir nizam, 
mevzuat Anayasaya muhalif olamaz diye sarih 
bir büküm olduğuna ve bunun teminatı münha
sıran Büyük Millet Meclisine ait olduğuna göre, 
arkadaşımız şimdiye kadar sadıkane yemin etmiş 
olduğu Aanayasaya burada muhtelif hüküm varsa 
niçin daha evvel ifade etmediler? 

Bugün tekrar ediyorum, bizim Anayasamız 
dünyanın en ileni anayaMasn ve fiili vaziyette da
hi, bütün rejimlerin içerisinde en mütekâmildir. 
Büyük Millet Mellisi Türk milletinin yegâne, tek 
ve hakikî mümessilidir. Türkiye milli hâkimiyetin 
en çok hâkim olduğu bir memlekettir. Bu itibar
la arzetmek istediğim şudur ki, arkadaşımızın 
başka bir münasebetle her zaman tekrar etmek 
imkânına malik olduğu bir şeyi, hem de yerinde 
olmayarak, vâki olmayarak, burada tekrar etmiş 
olmasını cevapsız bırakmaya vicdanım razi ol
madı. İftiharla her vakit tekrar ederiz ki, dün
yanın en asil rejimine biz malikiz.» (Bravo sen
leri, alkışlar). 

F KÖPRÜLÜ (Kars) — Arkadaşlar insan
lık tarihinin adeta yeni bir devrini açacak olan 
ve bütün insanlara bunu açmasını temenni etti
ğimiz milletlerarası bu andlaşma, Mecliste ba
his mevzuu olurken arkadaşlarımızdan birinin 
söylediği herhangi bir mütalâa, herhangi bir 
fikri, Adnan Menderes'in sözlerini, Mümtaz 
Öknıen'in büsbütün başka bir şekilde ve açıkça
sı.. (Gürültüleri... Bu San Fransisko... (Kendisi 
söylesin sesleri) 

Ş. KOÇAK (Erzurum) — Kendisi gelsin söy
lesin. 

F. KÖPRÜLÜ (Devamla) — Burası Büyük 
Millet Meclisi kürsüsüdür, herkes istediğini söy-
1 ivebilir ve kimsenin hakkı müdahalesi yoktur. 
(Şiddetli gürültüler) Yerli yersiz, onu takdir 
bana aittir, siz kabul etmezseniz, etmiyebilirsi
niz. 

Efendiler, kemali teessüfle söyliyebilirim ki, 
işte gösterdiğiniz bu hal; şimdi tasdik ettiğimiz 
ve lehinde nutuklar söylediğimiz fikir hürriyeti
nin tanı tersidir. (Gürültüler ve haşa sesleri) 

M. ÖKMEN (Ankara) — On beş senedir ne
rede idin sen? (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Gayet serbesttir kürsü, serbest 
bırakıyorum. İstediğinizi söyl ivebil irsiniz, devanı 
ediniz. 

F. KÖPRÜLÜ (Devamla) —Hiç kimse otur
duğu yerden bana sual sormak hakkına malik 
değildir, isteyen buraya gelir, sualini sorar ve 
ben de istediğim gibi cevabını veririni. Siyasî 
terbiye, başkalarının fikirlerine hürmet lüzumu, 
onu dinlemek ihtiyacı, işte bizim bugün bütün 
dünyadan istediğimiz ve bütün dünyanın imza
ladığı San Fransisko Paktım imzalamakla işti
rak ettiğimiz şey budur. Her halde bir kaç ar
kadaş belki, olabilir ki, hatta fikir serbestisine 
de aleyhtardırlar. Onlara da karışmıyorum. Yal-
IITZ bilhassa San Fransisko Paktını imzaladığımız 
bugün hiç olmazsa başkalarının fikirlerine hür
met etmek, oaşkalarmm fikirlerini fenaya tef
sir etmemek lüzumunu anlamalıdır. (Ders mi 
veriyorsunuz sesleri). 

F. KÖPRÜLÜ (Devamla) — Ben kanaatimi 
söylüyorum. 

'M. ÖKMEN (Ankara) —Ben öyle demedim. 
Tahrif ediyorsunuz. 

F. KÖPRÜLÜ (Devamla) — Tahrif edenle
rin kim olduğu hakkında bütün dinleyenler, bü
tün millet hükmünü verebilir. Onun için çok te-
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essüf ederim, Adnan Menderes, bütün bunları 
tamamiyle kabul ettiğimizi, bunun katiyyen ve 
asla yabancı olmadığını ve bunun milletin ruhun
dan, bu milletin hayatından doğmuş olan esas
lara, şimdiye kadar olduğu gibi, hiç bir suret
le bir yabancılık ve aykırılık olmadığım ifade 
ettiği halde, bunu aleni olarak, ters bir şekle, 
makûs bir şekle ifrağ etmek zannederim ki hiç 
te doğru bir şey değildir. O itibarla, arkadaşım 
Mümtaz epeyce sinirlendi, fakat ben sinirlenmi-
yerek sözümde devam edeceğim, herkes fikrin
de hürdür. Esas itibariyle Adnan Menderes, 
San Fransisko Paktının bizim de iç ve dış si
yasî ananlerimize uygun olduğunu söyledi. Ken
disi de ayni lâfı söyledi. Arada ufak tefek bazı 
görüş farkları olursa neden dolayı hücum etme
li? (Sana ne sesleri) 

Herkes, hiçkimse, başkasının kendisi gibi 
düşünmesini istememelidir. 

Onun için, çok rica ederim. Bugün San 
Fransisko Paktım imzaladığımız bu zamanda her
kesin fikrine hürmet lüzumuna daha çok riayet 
edelim. 

M. ÖKMBN (Ankara) — Başkanım, bir ke
lime... (Kâfi sesreli). 

F. KÖPRÜLÜ (Kars) — Söylesin, cevabım 
vardır. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Söylemek hakkım 
değil mi? 

î . GÜRAK (Giresun) — Kâfi demek te bizim 
hakkımız. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Ben de.tekrar eit'ı ı 
Ei Adnan Menderes bu Anayasanın, bizim Ana
yasamıza muvafık olduğunu söylediler. Fakai 
fiili vaziyetin buna aykırı tarafları bulundu-
ğunu da söylediler. Bunun yerinde olmadığım 
söylemem benim için niçin günah oluyor? Adnan 
Menderes bu fikri tebarüz ettirdiği zaman benim 
burada verdiğim cevap, sadece bunun yerinde ol
madığını söylemek oldu. Benim günahım ne
dir? Niçin beni hürriyeti fikriyeye tecavüz edi
yor diye ittiham ediyorsunuz? Tahrif ediyorsunuz, 
efkârı umumiyeye yanlış aksettiriyorsunuz. 

F . KÖPRÜLÜ (Kars) — Söz istiyorum. 
M. ÖKMEN (Devamla) — Adnan arkadaşı

mız kendileri nerede? Haklı olan şeyi söylesinler. 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söylenmez 
diye bir söz mü söyledim? Arkadaşımızın söyle
diğinin doğru olmadığını söyledim, Günaha mı 
girdim. Muhakkak sizin dediğinizi cevapsız mı 
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bırakmak lâzımdır? Ben Büyük Millet Meclisinin 
ve dolay isiyle milletin huzurunda söylüyorum. 
Soruyorum, niçin münakaşayı mugalataya dökü
yorsunuz? Bizim Anayasamıza muvafık olduğunu 
Adnan Menderes de söylediler. Fakat fiili vazi
yetimiz buna aykırıdır dediler. Beynelmilel bir 
meselenin müzakeresi sırasında hiç münasebeti ol
madığı halde bunu doğru yapmadılar. Başka bir 
celsede görüşülür dedim, ne söylediğini bilen bir 
arkadaşınızım. Milletin hayati menfaatma doku
nur telâkki ettiğim her şey için, neye mal olursa 
olsun, mücadeleden çekinmiyeceğim. (Alkışlar). 

F . KÖPRÜLÜ (Kars) — Söz istiyorum. (Mü
zakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Mevzu dâhilinde söyliyeceksiniz. 
F . KÖPRÜLÜ (Kars) — Herkes her türlü 

fikrini burada söyliyebilir. Ortada mugalata fi
lan diye bir birine isnatta bulunmak çok acı bir 
şeydir. 

Sonra herhangi bir arkadaşımız, Adnan ar
kadaşımız, başka arkadaşımız fikirlerini söyledi. 
Evet, bazı meseleler arasında benimle, yahut baş
ka bir arkadaşla görüş farkları olabilir. Yalnız 
dış işlerine ait umumî bir celsede, burada, bu 
meseleyi kendileri neye açtılar. (Sen açtın sesleri, 
gürültüler). O arkadaşı günahkâr addetmek, 
neden? 

M. ÖKMEN (Ankara) — Günahkâr demedim, 
tahrif ediyorsun ifademi. 

F . KÖPRÜLÜ (Devamla) — Aynen günah
kâr dediler. Günahkâr demedinizse geri alıyorsu
nuz demektir, ikinizin de vaziyeti aynıdır. O da 
söz söylemiştir, o da fikrini söylemiştir, siz de 
fikrinizi söylemiş oluyorsunuz. Hiç kimsenin kim
seye isnatta bulunmağa hakkı yoktur. (Gürül
tüler). 

Arkadaşlar, bu kürsüde lâf söyleyen arka
daşlar birbirinin sözlerinden şüphe etmemelidir. 
Beni sözümden falan şüphe ederse onun sözün
den de ben şüphe ederim. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Cevap vermek 
şüphe midir? 

F . KÖPRÜLÜ (Devamla) — Cevap vermek 
haktır. 

M. ÖKMEN (Devamla) — O halde? 
F . KÖPRÜLÜ (Devamla) — O halde filânın 

fikrini, filânın mütalâasını burada söylemesine 
mâni bir şey yoktur. 

Arkadaşlar, bu millet kürsüsünden herkes 
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fikrini açıkça söyliyebilir. Bu kürsüde söylenmi- I 
yecek hiçbir hakikat yoktur. (Ayak vurmaları, 
şiddetli 'gürültüler ve bağırmalar). 

Siz bağırm. Ben Millete hitaben söyliyece-
ğim. Bu kürsüden söylenmiyecek hiçbir hakikat 
•yoktur. Aayak vurmakla hakikatları örtemezsiniz. I 
Ayak vurmalar hakikati örtmek içindir. (Ha
yır Hsesleri, ğörültüler, ayak patırtıları). 

-Herkes fikrini söyliyebilir ve kimse kimsenin 
fikrinden şüphe edemez. Birbirimizden şüphe 
ettiğimiz zaman serbest düşünmek ve serbest söy- | 
lemtik ortadan kalkar. Birbirimize hürmet edelim, i 

M. ÖKMEN (Ankara) —Namuslu bir adam -
san söyle, nereden çıkarıyorsun benim Adnan '-
dan şüphe ettiğimi ve haksızlıkta bulunduğumu ? 

F. KÖPRÜLÜ (Devamla) — Herkes fikrini 
burada açıkça söyler. Buna kimse karışamaz. 
Ben senden ve senin emsalinden korkacak adam 
değilim, bunu bil. 

(Kürsüden inerek aşağıda Ahmet Sungur'la 
münakaşaya devam ederken) | 

BAŞKAN — Fuat Bey yerinize oturunuz. I 
Madelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihindo yrv I 
pılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş -Milletler 
Andlasması ile "Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — San Fransisko'da 26 Haziran 
1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan 
Birleşmiş Milletler Andlasması ile Milletlerarası 
Adalet Divanı Statüsü onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında -söz isteyen 
var mı? Oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. | 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

i. —• İstanbul Milletvekili Ali Rana Tarkan 
i) e üç arkadaşmm, Japonların da teslim olmaları 
ürerine harbin sona ermesinden dubayı, harpte 
ölenlere karşı takdir duygularının ve geride ka
lan ailelerin elemlerinin paylaşıldığının, Çin, 
Birleşik Kırattık, Birleşik Amerika ve Bovyet 
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Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Adlar okunmak suretiyle oylar toplanacaktır. 

(İzmir seçim çevresinden oy toplanmağa baş
landı.) 

BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaş kalmadı. 
Oyların toplanması bitti. 
Oyların sonucunu arzediyorum: 
San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde 

yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 
Andlasması ile Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün onanması hakkındaki kanuna (332) 
Milletvekili oy vermiştir. Yetersayı vardır. 
Kanun (332) oyla ve hazır olanların oybirli
ğiyle kabul edilmiştir. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar) . 

DIŞİŞLERİ BAKANI H. SAKA (Trab
zon) — Birleşmiş Milletler şartının tasdiki hu
susunda sunulmuş olan kanun görüşülmesi so
nucunda yüksek heyetinizin oybirliği ile bu şar
tın müzakeresine iştirake memur bulunduğunuz 
Temsilci Heyetin imzasına şeref veren bu kara
rınızı minnetle karşılarım ve bu kararla dünya 
sulhunu koruyacak yeni bir müessesenin teşek
külüne fiilen yardım etmek mahiyetini taşıyan 
bu tasvibinizle de dünya sulhuna ve büyük Türk 
milletinin hakikî menfaatlerine tamamen hadim 
ve yerinde bir karar vermiş olduğunuza ve Tem
silci Heyetinizin müdafaa edilmesi lâzımgelen 
her nokta hakkmda, sizin verdiğiniz salâhiyetle
re dayanarak, lâzımgelen hususi ve resmî her şe
kilde, her türlü müdafaayı yapmış olduğuna 
inanmanızı hürmetle arzederim. (İnanırız sesle
ri, alkışlar). 

Sosyalist Cumhuriyetleri Milli Meclislerine iblâ
ğına dair önergesi 

A. R. TARH AN (İstanbul) — Sayın arkadaş
larım, dün geeedeıiberi insanlar, bütün millet
ler için devamlı olmasını temenni ettiğimiz, barış 

5. — ÖNERGELER 
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havasını teneffüs etmektelir. Bu münasebetle he
pinizin duygularına tercüman olduğumuza inana
rak üç arkadaşla beraber Yüksek Başkanlığa 
bir önerge sunduk, kabul buyurmanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Japonların da kayıtsız şartsız teslim olmaları 
üzenineı yıllardanberi dünyayı kasıp kavuran, 
milyonlarca insan hayatına mal olan savaşın, ar
tık sona erdiği haberinin sevinci içindeyiz. 

Saldırganlara karşı hayatlarını kahramanca 
feda edenler için derin takdir duymakta ve ge
ride bıraktıkları ailelerinin büyük elemlerini sa
mimi olarak paylaşmaktayız. Bu sonucu elde et 
mek için, türlü faaliyet sahalarında beşer kuvve
tinin şaheser numunelerini göstermiş olanlara 
karşı hayranlığımız ölçüsüzdür. 

Bu duygularımızın Çin, Birleşdkkırallık, Bir
leşik Amerika ve Sovyetler Snsyalist Cumhuri
yetleri Millî Meclislerine bildirilmesini teklif 
eleriz. 
istanbul Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Bana Tarhan K. Özalp 
Kırklareli Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 

Nafi Kansu Fayık öztrak 

(Bravo .sesleri sürekli alkışlar). 
BAŞKAN — önergeyi Yüksek teşvikinize ar-

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 

İW6 Ö : İ 
oy birliğiyle iitâul edilmiştir. 

(Sürekli alkışlar). 

2. — Tekirdağ Milletvekili Fayık Öztrak ve 
üç arkadaşının, Kamutayın çatışmalarına 1 Ka
sım 1945 Perşembe gününe kadar ara verilmesi 
hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu oku^ 
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 

bulunan mühim ve ivedi tasarı ve teklifler tama
men neticelenmiş olduğundan sayın üyelerin mem
leket içinde dolaşmaları, inceleme yapmaları ve 
denetleme görevlerine haziKİamsalan ve dinlen
meleri için, 1 Kasım 1945 Perşembe gününe ka
dar çalışmaya ara verilmesini teklif ederiz. 
Tekirdağ Mi lletvekili Balıkesir Milletvekili 

Fayık Öztrak K. Özalp 
Kırklareli Milletvekili istanbul Milletvekili 

AT. A. Kansu Rana Tarhan 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza-sunu-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçim çevresine, gidecek arkadaşlara sağlık 
ve esenlik içinde başarılar dikerim. 

Bir Kasmada toplanılmak üzere bugünkü bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18^21 

«••» 

B — Son tutanak özeti 

İstanbul Milletvekili 2iya Karamursal'ın 
son zamanlasda çıkan orman yangınları hakkında 
yapılan incelemelerden elde edilen sonuca ve ka-
naata dair sözlü sorusuna Tarım Bakanı Şevket 
Raşit Hatipoğlu cevap verdi. 

içtüzüğün değiştirilen 23 ncü maddesi jle; 
Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı kanuna 

ek kanun ve; 
San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde 

yapılmış ve imzalanmış olan Bisleşmiş Milletler 
Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün onasmasına dair olan kanun kabul edildi. 

istanbul Milletvekili Ali Rana Tarhan ve üç 
arkada^lnın, Japonların da teslim olmaları üze

rine harbin sona ermesinden dolayı, harpte Ölen
lere karşı takdir duygularının ve geride kalan 
ailelerin demlerinin paylaşıldığının, Çin, Birleşik 
Kırallık, Birleşik Amerika ve Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Millî Meclislerine iblâğı hakkın
daki önergeside kabul edildikten sonra; 

Onanan bir önergeye göre 1 Kasım 1945 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili .Katip 
Sivas Erzincan 

•Ş. Günaltay B. K. -Çağlar 
Kâtip 

Tunreli 
Necmeddin Sahir Sılan 
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&an Fransisko'ra 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 
Andlaşmas:-: ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün onanması hakkındaki kanuna veri

len oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.] 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Boşlar 

455 
332 
332 

O 
O 

121 
2 

AFYON KARAHİSAB 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞlTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTTN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

[Kabul 
AYDIN 

Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M AKPINAR 
O. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
II. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K.ÖZALP 
F. TlRlTOĞLU 
V. S. UZAY 
t. II. UZUNÇARŞIL1 

BlLEOlK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
B..01MA.-

BOLU 
fl. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
ii. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

edenler] 
BURDUR 

Ş. ENGİNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. İ . ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
p. GÜVENDIREN 
Dr. M. T. SlMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
M. OAĞIL 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKlN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDtRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMlK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 4 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FİRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AK YÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
M. H. GÖLE 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR . 

178 — 



ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ARUKAN 
I .U. AYKURD 

GAZÎANTEB 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
t. GÜRAK 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
O. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
G!. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
II. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DtKER 
t. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
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Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN . 
Ş. SARAÇOĞLU 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. ÜURSUNOĞLU 
Gl. R. DUKUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVlT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
S. B. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
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KIRŞEHİR 

T . SELER 
I. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 
t. S. YİĞİT 
N. ERİM 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BtNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. EROT.TN 
Dr. S. IRMAK 
II. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATATiAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELtLBAŞl 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKE^ 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
H. SAĞTROĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
TCAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
t. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAÎ? 
F . KURDOĞLU 

H. SARHAN 
MARAŞ 

R KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCtOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. t. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBTYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
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K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
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R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
P. A. BARUTÇU 
S. DAY 
T. GÖKSEL 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. STLAN 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
E. TEKELİ 

[Oya katilmıy anlar [ 

SttBD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLÜ 
S. TUNCAY 
B .TÜRKAY 

fftNOB 
C. AT AY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCO^LU 

StVAS 
E. DİZDAR 
Gl. P. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 

AFYON KARAHISAR 
A. ÇETÎNKAYA (Has-
ta) 
Dr. A. H. SELGtL 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
I. ÎNÖNÜ (Cumhur
başkanı ) 
M. KAYAOĞLU 

ANTALYA 
H. T. DAÖLTOĞLU 
T. SÖKMEN 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. SUN 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
C. S. SİREN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. BATTT 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN (î.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
II. AKDOĞAN 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 
Dr. M. CANTEKÎN 
I. EKER 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
TL GÜNVER 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROÖLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
F. KALFÂGÎL 
A. S. tLTER 

ESKİŞEHİR 
Î.ÖZDAMAR (t.) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ş. ÖZDEMÎR 

GİRESUN 
M. AKKAYA (î.) 

Gl. I. SÖKMEN 
P. YÜZATLI 

HATAY 
A Ş. DEVRÎM 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (î.) 

İÇEL 
Ş. TUGAY 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
S. CÎMCOZ 
A. Ş. ESMER 
G. B. GÖKER (t.) 
P. HAMAL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (I.) 
Z ORBAY 

KAYSERİ 
Ö.TAŞÇIOÖLU 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

I S. K. YETKÎN 
VAN 

N. BERKER 
YOZGAD 

C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. K. ÎNCEALEM-
DAROĞLU 
Y. Z. ÖZENÇt 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
î. TOLON 

KONYA 
P. GÖKMEN 
N. H. ONAT 
T. P. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
A. TTRÎDOfiLU 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
M. N. ZABC1 

MANİSA 
0. ERÇIN 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 
P. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZÎT 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Ü.) 

MUĞLA 
H. KİTAB0I 
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F. O. MENTESEOĞLU 
(D 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 

NİĞDE 
A. (}. BODRUMLU (t.) 
F . SOYLU 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
S. S. TARCAN 

RlZE 
H. O. BELÜL (t.) 

B : 90 15 
SAMSUN 

C. BÎLSEL 
binimi I \ ENGİN 

SEYHAN 
O. ARİKÖĞLU 
S. ÇAM , 
ş. tşCEN 
II. URAN (Bakan) 
A. M. YEĞEN A 

SÎNOB 
t. n. SEVÜK 

StVAS 
M. ^. BLEDA 
H. IŞIK 

8 .1945 O : 1 
Amiral II. GÖKDALA 
t. M. UĞUR 

TOKAD 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
II. N. BOZTEPE (î.) 
I). EYİBOÖLU 
R KARADENİZ (Ba
kan) 

TUNCELİ 
II. ÜÇÖZ. (1.) 

UEFA 
R. SOYER 
A. K.TECER 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA (I.) 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
Y. D. KARSLTOÖLU 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERÎŞÎRGİL . 
A. GÜREI 
H. A. KUYTTOAK 

» Q « 





â. Sayısı: 172 ye ek 
Gazianteb Milletvekili Cemil Said Barlas ve iki arka
daşının, Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Milli Savunma Komisyonu raporu (2/72) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
MilU Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/72 
Karar No. 32 

14 . VIII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

4273 sayılı kanuna, geçici bir madde eklen
mesi hakkında Gazianteb Milletvekili Cemil Sait 
Barlas ve iki arkadaşı tarafından yapılan kanun 
teklifi evvelce komisyonumuzca görüşülerek ha
zırlanan tasarı Yüksek Başkanlıkça Bütçe Ko-
Komisyonuna gönderilmiş ve Bütçe Komisyonu
nun tasarısı ile birlikte Yüksek Kamutaya su
nulmuştu. Tasarının Kamutayda görüşülmesi sı
rasında Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan 
tarafından Başkanlığa verilen ve tasarının ko
misyonumuza geri verilmesini isteyen önerge 
Yüksek Genel Kurulca kabul edilmiş olduğun
dan dosya komisyonumuza geri verilmekle Millî 
Savunma Bakanı ve Bakanlığın yetkili memur
ları önünde yeniden görüşüldü. 

Neticede îstiklâl mücadelesine iştirak etmiye-
rek bu tahsili kendi menfaati düşüncesiyle yapan 
ve bilâhare orduda kalmak hakkını muhafaza 
ederek bu tasarıdan da istifade edeceklerle istik
lâl mücadelesine iştirak edenler arasmda bir 

adaletsizlik husule geleceği kanaatine varılmış ve 
madde (îstiklâl Harbine iştirak etmiş sayılmı-
yanlar bu kanundan faydalanamazlar) fıkrası
nın ilâvesiyle aynen kabul edilmiştir, ivedilikle 
görüşülmek üzere Kamutaya sunulması için 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Millî Savunma Komisyonu Bu Rapor sözcüsü 

Başkanı 
Sinob 

C. K. Incedayı 
Bolu 

A. Alptoğan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Hatay 

E. Durukan 
Kayseri 

M. Toker 

ve kâtip 
Konya 

V. Bilgin 
Bursa Çankırı 
Â Atlı Dr. A. Arkan 
Erzurum Gazianteb 

Z. Sbydemir Dr. M. Canbolat 
İsparta Kars 

C. Tüzemen H.Durudoğan 
Kırklareli Kocaeli 
K. Doğan Mürsel Baku 

Tekirdağ 
R. Apak 

Tokad 
8. Çelikkol 



MÎLLl SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TİRlŞÎ 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayüt kanuna 
ek kanun 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı kanuna aşağıda yazılı geçici madde eklen
miştir : 

GEÇİCİ MADDE — Subay iken Üniversite
nin herhangi bir fakültesinde veya dişçi ve ec
zacı okullarında tahsillerini bitirip bu tahsili 
gerektiren sınıfta veya bu tahsil ile uzmanlığını 
ve görgüsünü arttırdığı hizmette kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte görevli olarak çalışmakta 
bulunanların son rütbeye nasıpları iki yıl iler
letilir. Bu nasıp düzeltmesinden dolayı aylık 
farkı verilmez ve bu ilerletmeler emeklilik süre

sinin hesabında eylemli hizmetten sayılmaz. 
Yukarıdaki fıkrada yazılı durumda bulu

nanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar, o tahsil dolayısiyle, kıdem zammı almış 
olanlara bu hüküm uygulanmaz. 

istiklâl harbine iştirak etmiş sayılmıyanlar bu 
kanundan faydalanamazlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 3 .— Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

-»•• «tefti 

(S. âayısi; İT2 yo ek). 



S.Sayısı: 173 
Uparta MMetvektti MUkerrem Karaağacın İçtüzüğün 
23 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında tüzük 

teklffj ve Anayasa Komisyonu raporu (2 79) 

3.VI11.Î943 

Bttytat BElle* Meclisi Yüksek B«?kaırtıfr a» 

Şon zamanlarda neşrolunan kamınla malî yıl başı takvim yılı basma alınmıştır. Bütçenin Hü
kümetçe maîî yd başından enaz üç ay evvel Meclise verilmesi yine karnın icabından ise de teşriî yr-
lm Kasım ayı iptidasından itibaren başlaması ve Komisyonların seçiminin İçtüzüğümüzün 23 neft 
maddesi hükmüne göre yapılması Komisyonların ancak bir hafta sonra teşekkül ederek işe başlı-
yabilmelerini intaç edecektir. Binaenaleyh 23 ncü maddede yazılı hükümlerin dönemin ilk top
lantı yılma hasriyle diğer toplantı yıllarında Komisyonların hemen seçilerek işe başlamaları bütçe
nin inûaLeıımssi hususunda biraz daha zaman kazandrarçağı mülahaza edilerek bahıi geçen 88 neft 
maddenin basma: 

(.Genel seçimin yenüenmâeiyle beşbyaöak olan yeni dönemin ilk toplantısında...) 
EıkKaaınm¥e.iWiuBa>dft ^d^ıeHâıtiöğerteplantıları başında komisyonlar toplantıların birinci 

-birl^dminin Tukubulduğu guu sekilirler.) 
Fıkrasının ilâvesini muvafık gömüyorum. Bu itibarla mezkûr 23 ncü maddenin bu esasa göre 

(J^fürilîn«si hususunda takririmin Anayasa Eom»yomuıa havalesini saygılarmû» dilerim. 
tspasta Müktsefcili 

M, Katmağag 

Anayasa Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Anayasa Komisyonu 9. VIII. 1945 

Esas No. ü/78 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Malî yılbaşmm takvim yılı başına alınmasın
dan ötürü enaz üç ay evvel Meclise erilmesi ge
rekli olan Bütçenin incelenmesi için biraz daha 
vakit kazanmak üzere İçtüzüğün 23 ncü madde
sinde uzmanlık cetvelinin dağıtılmasından dört 
gün sonra Meclis Komisyonlarının seçilmesine 
dair olan hükmün, dönemin ilk toplantısına has
riyle diğer toplantı yıllarında seçimin hemen ya
pılarak işe başlanmak üzere bu maddede değişik
lik yapılması hakkında İsparta Milletvekili Mü-
kerrem Karaağaç'm Yüksek katrnıza sunulduğu 
önerge Komisyonumuza verilmekle aramızda ko

nuşuldu. 
Milletvekillerinin meslek ve uzmanlıklarını gös

terir cetvelin dağıtılmasından dört gün sonra 
komisyon seçimlerinin başlıyacagına dair İçtü
züğün 23 ncü maddesindeki hüküm, dönemin ilk 
toplantısında Milletvekillerinin birbirlerinin 
uzmanlık mesleklerini anlryarak ona göre seçim 
yapmalarını sağlamak için konulmuş olacağına ve 
halbuki, o yıl içinde her milletvekilinin birbiri
ni yakından tanımış ve ondan sonraki yıllarda 
seçimi o yolda yapması sağlanmış bulunacağına 
göre içtüzüğün 23 ncü maddesine konulmuş ve 



aşağı yukarı bir haftalık bir sürenin geçmesine 
sebep olmakta bulunmuş olan bu hükmü her yıl 
uygulamağa Komisyonca da mahal görülememiş
tir. Binaenaleyh, önergede de yazılı olduğu üze
re malî yıl başının takvim yılı başına almmış 
olduğuna ve Meclisin yeni yıl toplantısının da 
Kasım ayının birinci günü yapılacağına göre 
bütçenin tetkiki için bir süre daha kazanmak üze
re 23 ncü maddede buna dair olan hükmün, 
dönemin ilk toplantısında uygulanması ve on
dan, sonraki-yıllarda ise toplantmm birinci bir
leşiminin yapıldığı günde Komisyonlar seçile
rek işe başlanması uygun olacağına Komisyonu-
mımuzca da oy birliğiyle karar verilmiştir. 

tçtüzüğün 23 ncü maddesi bu yolda değişti

rilmek suretiyle yeniden yazılan bu rapora ilişik 
olarak «ayın Başkanlığınıza sunulmuştur. 

Bu raporumuzun yeğlik ve ivedilikle görüşül
mek üzere Yüksek Meclise verilmesini arzederiz. 

Anayasa Ko. 
Başkan 
Ankara 

M. ökmen 
Bursa 

Dr. R. Crüran 
Mardin 

Tt. S. Menemmcioğlu 
Samsun 
F, Engin 

Sözcü Kâtip 
îstanbul Tokad 

Z. Karamursal B. Erişirgü 
Gümüşane 
E. E. Ataç 

îstanbul 
K. Karabettir 

Samsun 
H. Çakır 

Seyhan 
A. M. Yeğena * 

ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

MADDE 1. — T.'B. M. M. içtüzüğünün 
23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 23. -r- Dönemin ilk toplantısında 
komisyon seçimlerine yardımı olmak üzere Mil
letvekillerinin olumluk kâğıtlarından anlaşılan 
uzmanlık ve mesleklerini gösterir bir cetvel Baş
kanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır Ve ilân tah
tasına asılır. 

Milletvekilleri komisyonlara adaylıklarını ko
yabilirler. 

Adayları gösteren cetvel de Başkanlıkça bas
tırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tahtasına asılır. 

Kamutayda komisyon seçimleri bu cetvellerin 
dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar. 

Dönemin diğer toplantıları başında komisyon
lar toplantıların birinci birleşiminin yapıldığı 
gün seçilir. 

( S. Öa, 173) 



S.Sayısı: 174 
San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihînde akit ve 
imza edilen Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Millet
lerarası Daimî Adalet Divanı Stâtüsüsünün onanması 

hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/475) 

I 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 6/1794 

Büyük MÎHot M«oltei Yüksek Başkanlığına 

Sanfranşisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde akit ve imza edilen Birleşmiş Milletler Anayasası 
ile Milletlerarası Daimî Adalet Divanı Statüsünün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 .VII I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Birleşmiş Milletler Misakmın tasdiki hakkındaki, kanun önergesinin gerekçesi 

26 Haziran 1945 tarihinde Sanfransisko şehrinde imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Misakı Mil
letlerarası barış ve güvenliğini korumak amacını güden .bir teşkilât meydana getirmiştir. Birinci 
Cihan savaşından sonra kurulmuş olan Milletler Cemiyeti dünyayı ikinci bir genel savaş felaketin
den uzak tutmağa muvaffak olamamıştır; onun bu başarısız akibetini doğuran sebepler üzerinde 
durulduğu zaman, belli başlı kusur Milletler Cemyieti Misakmın hükümlerinde değil, fakat daha 
ziyade âza Devletlerde Milletlerarası tesanüd (fikrinin iyice kökleşmemiş olmasında bulunmuştur. 
İşte bu sebepten dolayıdır ki yeni teşkilâtın esaslarını hazırlıyanlar kâğıt üzerinde nazari mantıki 
tatmin fikrini bir yana bırakarak barış ve güvenliği sağlam bir fiilî esasa dayandırmak hedefine 
ulaşmaya çalışmışlardır. 1939 da dünyayı ateşe salan harp ispat etmiştir ki silâh ve her türlü kay
nak itibariyle önde gelen Devletler arasında sıkı bir birlik bulunmadıkça dünya milletlerinin me
deniyet yolundaki çalışmalarına rahat ve huzur içinde devam etmeleri imkânsızdır, macera siyaseti 
güden ve üstünlük dâvasında olan bir zümrenin bütün insanlığı kan ve gözyaşına boğması ise her 
an karşılaşılacak bir ihtimaldir. 

Sanfranşisko'da hazırlanan Birleşmiş Milletler Misakı ile kurulmuş bulunan teşkilât belli 
başlı Devletler arasındaki karşılıklı anlayış ve birlik ve bütün milletlerin eşitliği esaslarına da
yanmakta olup dünya barış ve güvenliğini hak ve adalet prensipleri dâhilinde korumak amacını 
gütmektedir. 

Barış ve güvenliğin korunması işinden sorumlu olan Güvenlik Meclisinde karar alınırken süreli 
beş üyeye tanınmış olan ve veto hakkı adiyle..şöhrot kazanan hüküm belli başlı Devletler arasında 



beraberliği sağlamak ve bu beraberlik olmadıkça barışın korunamıyacağı düşüncesinden doğmuş
tur. Demokrasi prensiplerine aykırı görünen bu hakkı tanımaya razı olurken temsilcilerimiz sü
reli üyelerin kendilerine bağışlanan yetkiyi kötüye kullanmıyacaklarına dair yaptıkları demeç
leri senet saymışlar ve bunu konferans toplantısında ifade etmişlerdir. 

Milletlerarası münasebetlerin türlü veçhelerini insanlığın daha büyük hayrını sağlıyacak tarz
da bir nizam altına almak bakımından incelendiği zaman Birleşmiş Milletler Misakımn bundan 
önce hiçbir suretle elde edilememiş olan "bir ilerleme kaydettiğini bildirmek yerinde olur. Ekono
mik ve sosyal işler, kültür ve genel sağlık, medeniyetçe geri kalmış ulusların idaresi gibi alan
larda milletlerarası tesanüdün, ilerisi için büyük ümitler veren tezahürleri görülmektedir. 

Güvenliğin esaslarından biri de herkesin hakkını aramak için inançla başvurabileceği bir Ada
let Divanıdır. Milletler Cemiyeti Misakımn 14 ucü maddesi gereğince evvelce kurulmuş ve 1939 a 
kadar çalışarak milletlerin itimadına lâyık bir merci olduğunu ispat eylemiş bulunan «Milletler
arası Daimî Adalet Divanı» yerine geçecek olan «Milletlerarası Adalet Divanı» tüzüğü de Birleş
miş Milletler Misakma eklidir. Bu tüzük genel hukuk ve adalet prensipleri çerçevesi dâhilinde 
hazırlanmış olup daha önce kurulmuş bulunan milletlerarası adalet mercilerinin tecrübelerinden 
alman neticelerden de istifade edildiği göze çarpmaktadır. 

Kurulduğu gündenberi kendi güvenlik ve rahatını genel güvenlik ve rahatlık içinde aramış 
olan Türkiye Cumhuriyeti ve onun Hükümeti, dünya barış ve güvenliğini bütün milletlerin işbir
liği ve eşitliği zihniyeti ve hakla adalet prensipleri çerçevesinde tahakkuk ettirmek yolundan 
biran ayrılmamıştır. Aynı amaca varmak için yapılan bu yeni denemeye can ve gönülden katılmış, 
Birleşmiş Milletler Misakımn meydana gelmesinde emek sarfetmiştir. Yeni Misak kâğıt üzerinde
ki hükümlerin dışında görünen veya içinde saklı olmak mânalarla değil milletler ailesinin genel 
iyiliğini istiyen ve bu uğurda çalışmak için andlaşmış*bulunan Birleşmiş Milletlerin iyi niyetleri yö
nünden incelenmelidir: Sayısı 51 e varan Birleşmiş Milletler iyiniyotle ve elbirliği ile çalıştıkları 
takdirde dünya barış ve güvenliği korunacak ve yeni teşkilât mükemmel bir eser olarak belirecek
tir. İyi niyet ve elbirliği esirgendiği takdirde «Milletler Cemiyeti» gibi «Birleşmiş Milletler» de 
akamete uğrıyaçaktır. 

tyi niyet sahibi olan ve diğerlerinin iyi niyetine inanan Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Misakr-
nın tasdikim bunun için dilemektedir, 

( S. Sayısı : 174 ) 



- i ^ 
Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/475 
Karar NoJ.4 

14 . raf . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde 
yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasiyle Milletlerarası Adalet Divanı sta
tüsünün onanması hakkında Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . 
VIII . 1945 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve Başbakanlığın 6/1794 sayılı 
tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulup Komisyo
numuza gönderilen kanun tasarısı gerekçesi ve 
ekleriyle birlikte incelendi. 

Dışişleri Bakanımızın ve arkadaşlarının ver
miş oldukları izahlar dinlendi. Heyetimizin 
San Fransisko'daki çalışmaları komisyonumuzca 
takdire değer görüldü. 

Birbirinin iyi niyetine inanan 51 Devletin 
dünya barışını ve güvenliğini korumak için vü
cuda getirdikleri bu andlaşmanın eski Milletler 
Cemiyetinin iyi işlememek akıbetine uğramıya-
cağma; ve süreli beş üyeye tanmmış olan ve veto 
hakkı adiyle anılan yetkiyi, ilgili bu Devletlerin 
konferansta yaptıkları demeçlerde senet sayıl
dığı gibi kullanacaklarına komisyonumuz inan
maktadır. 

Her milletin hakkım aramak için başvuracağı 
Milletlerarası Adalet Divanının statüsü muci
bince ödevini hakiki bir tarafsızlıkla yürütece
ğine de inancımız vardır. 

Güvenlik Kurulunun, taraflarca önceden ka
bul edilmiş olan bütün usulleri gozönünde tu
tacağı yolunda anlaşmanın 36 ncı maddesinde 
yazılı hükmü, Adalet Divanına sunulmuş bir 

anlaşmazlığın bu yüksek merci karariyle halle
dilmesine değin herhangi bir müdahalede bulu-
nulmıyacağı mânasına anlıyoruz. Ve bu anlayım 
şın Dünya barış ve günvenliğini hak ve adalet 
prensiplerine uygun olarak koruma amacına 
ulaştıracak sağlam bir yol olduğuna kani bulu^ 
nuyoruz. 

Bu sebeple kanun tasarısı ile ilişikleri olan 
Birleşmiş Milletler antlaşması ve Milletlerarası 
Adalet Divanı statüsü tasarının başlığında ve 
birinci maddesinde Anayasa terimlerine uygun 
değişiklikler yapıldıktan sonra oy birliğiyle ka
bul edilmiş ve Kamutayca yeğlik ve ivedilikle 
görüşülmesi dileğiyle Yüksek Başkanlığa su
nulmuştur. 

Dş. î. Ko. Başkanı 
Konya 

S. Artkan 

Kâtip 
Ağrı Ankara 

R. R. Pasin Z. Yörük 

Erzurum 
Pertev Demirhan 

Bu. R. Sözcüsü 
Ağrı 

R. E. Pasin 

Antalya 
İmzada bulunmadı 

Gümüşane 
C. Selçuk 

Gümüşane Manisa 
Edip Servet Tör H. Bayur 

Bazı itirazlarım vardır 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

(S . Sayısı: 174) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde akit 
ve imza edilen Birleşmiş Milletler Anayasası ile 
Milletlerarâsi daimî Adalet Divanı Statüsünün 

onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — San Fransisko'da 26 Haziran 
1945 tarihinde akit ve imza edilen, Birleşmiş 
Milletler Anayasası ile Milletlerarası daimî Ad-
let Divanı Statüsü onanmıştır. 

MADDE 2. — Biı kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Bakanlar Kurulu 
yürütür 

9 , 8 . 1 0 4 5 

Barakan Ad. B. M. Sa. B. 
#. Saraçoğlu B. Türel A. R. Artunkal 
içiş. B. Dışiş.B. .V Ma. B. 

JV. E. Sümer , N. E. Sümer 
M. B< B. Ba. B. Eko. B. 

Sim Bay Fuad Sirmen 
Sa. ve So. Y. B. G. T.B. Tarım B. 

Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
ü l a f B . T İ B . Öâliş.B. 

B. Karateniz Dr. S. İrmak 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

San Fransisko'da 25 Haziran 1945 tarihinde ya
pılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 
Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — San Fransisko'da 26 Haziran 
1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası 
Adalet Divanı Statüsü onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kââayisı: İf4j 
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Bir insan ömrü içinde iki kere beşeriyete tarif olunmaz acılar yükleyen h a r p belâsından, gele
ceğin nesillerini korumaya, 

İnsanın ana haklarına, şahsın haysiyet ve değerine, erkek ve kadınlar için olduğu gibi bü
yük ve küçük milletler için de hak eşitliğine olan imanımızı yeniden ilân etmeğe, 

Adalet in muhafazası ve ant laşmalarla Devletlearası hukukunun diğer kaynaklar ından doğan veci
belere saygı gösterilmesi için gerekli şa r t la r ı yaratmağa, 

Sosyal ilerlemeyi koloylaştırmağa ve daha büyük bir serbestlik içinde daha iyi yaşama şar t lar ı 
ihdas etmeğe, 

Ve bu maksatla, J 
Tesamühle hareket etmeğe, iyi komşuluk zihniyeti içinde birbirimizle barışık yaşamağa, 
Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için kuvvetlerimizi birleştirmeğe, 
Müşterek menfaat in icapları dışında, silâh kuvvetinin kullanılmamasını sağlayan prensipleri 

kabule ve usulleri tesise, .' 
B ü t ü n milletlerin ekonomik ve sosyal ilerlemesini kolaylaştırmak için Milletlerarası müesseselere 

başvurmağa, 
Azmetmiş olan, biz, Birleşmiş Milletler halkı, <\ 
B u amaç lan gerçekleştirmek için, gayretlerimizi beraberce sarfetmeğe ka ra r verdik. 
Buna binaen, . Sanfransisko şehrinde toplanıp, usulüne uygun görülen yetki mektuplar ını hâmil 

bulunan temsilcileri vasıtasiyle, metbu Hükümetlerimiz, işbu Birleşmiş Milletler Andlaşmasını ka
bul etmişler ve aşağıdaki vesikalarla Birleşmiş Milletler adını alacak olan Milletlerarası bir teşkilât 
kurmuşlardır. 

Bölüm : I 
*'•"'- ; • : ' - . - ' • " Amaçlar ve prensipler 

Madde — 1 

Birleşmiş Milletlerin amaçlan şunlardır: 
1. Milletlerarası barış ve güvenliği muhafaza etmek, ve bu maksatla : Barışın uğrayacağı teh

ditleri önlemek ve uzaklaştırmak ve her türlü saldırma fiilini veya barışın başka suretle bozulması 
halini ortadan kaldırmak üzere, müessir müşterek tedbirleri almak; barışın bozulmasını intaç ede
bilecek Milletlerarası mahiyette uyuşmazlıkların veya durumların düzeltilmesini veya çözülmesini, 
adalet ve Devletlerarası hukuku prensiplerine uygun olarak barış yollariyle gerçekleştirmek; 

2. Milletlerarasında, milletlerin hak eşitliği prensipine ve kendi mukadderatlarını kendileri
nin tâyin hakkına saygı üzerine kurulmuş dostane münasebetler geliştirmek ve dünya banşmın 
sağlamlaştırılması için elverişli her türlü diğer tedbirleri almak +, 

3. Ekonomik, sosyal, fikrî ve insani mahiyetteki Milletlerarası dâvaları çözerek ve, ırk, cins, 
dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine karşı saygryı ge
liştirerek ve teşvik ederek, Milletlerarası işbirliğini gerçekleştirmek; 

4. Milletlerin bu müşterek amaçlara doğru sarfettikleri gayretlerin ahenkleştiği bir merkez ol
mak. 

t^, . . . . -. ' ; ' 

* M a d d e — 2 ~~ "s 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve üyeleri, birinci maddede beyan edilen amaçlara ulaşmak için 
aşağıdaki prensiplere uyarak hareket edeceklerdir: 

1. Teşkilât bütün üyelerinin egemen eşitliği prensipi üzerine kurulmuştur. 

._—. . t(S: Sayısı : 174) 



2. Teşkilâtın üyeleri, üyelik sıfatından doğan hak ve ınenfaatlardaıı her birinin faydalanmasını 
sağlamak için, işbu Andlaşma müfadı gereğince üzerlerine aldıkları bütün vecibeleri iyi niyetle ye
rine getireceklerdir. 

3. Teşkilâtın üyeleri, milletlerarası mahiyetteki uyuşmazlıklarını, milletlerarası barış ve güven
liği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde, barış yolları ile çözerler. 

4.. Teşkilâtın üyeleri, milletlerarası münasebetlerinde gerek herhangi bir başka Devletin toprak 
bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı, gerekse Birleşmiş Milletlerin amaçları ile telif 
edilemiyecek herhangi bir surette, tehdide veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. 

5. Teşkilâtın üyeleri, işbu Andlaşma hükümleri gereğince, teşkilâtın giriştiği herhangi bir te
şebbüse hertürlü yardımda bulunurlar ve teşkilâtça aleyhinde önleyici veya zorlayıcı tedbir alınan 
Devlete yardım etmekten kaçınırlar. 

6. Teşkilât, Birleşmiş Milletler üyesi olmıyan Devletlerin, milletlerarası barış ve güvenliğin 
muhafazasının icabettirdiği ölçüde, işbu esaslara uygun olarak hareket etmesini sağlar. 

7. işbu Andlaşmanm hiçbir hükmü, ne özü itibariyle bir Devletin millî yetkisi içinde bulu
nan işlere, Birleşmiş Milletlerin karışmasına cevaz verir, ve ne de üyeleri, bu gibi işleri, işbu 
Andlaşma gereğince bir çözme tarzına bağlamaya icbar eder; bununla beraber, VII nci bölümde der
piş edilen zorlama tedbirlerinin uygulanmasına bu prensip hiçbir suretle halel getirmez. 

Bölüm: II <v ^ ; " ' 

Üyeler 

Madde — 3 

Milletlerarası teşkilâtı kurmak için Sanfransisko'da toplanan. Birleşmiş Milletler Konferansına 
iştirak etmiş veya 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler demecini önceden imzalamış bulunan 
ve işbu Andlaşmayı imzalıyarak 110 ncu madde gereğince onayan Devletler, Birleşmiş Milletlerin 
aalî üyeleridir. 

> Madde — 4 T 

1. İşbu Andlaşma vecibelerini kabul edip bunları yerine getirmeğe muktedir ve istekli olduk
larına teşkilâtça hükmedilen bütün diğer barışsever Devletler Birleşmiş Milletler üyesi olabilirler. 

2. İşbu şartarı haiz olan her Devletin, Birleşmiş Milletler üyeliğine kabulü, Güvenlik Mecli
sinin tavsiyesi üzerine, Genel Kurul karariyle olur. 

Madde —• 5 

Güvenlik Meclisi tarafından aleyhinde önleyici veya zorlayıcı bir teşebbüse girişilen bir Teşkilât 
Üyesi, Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine üyelik sıfatından doğan hak ve imtiyazları kullan
maktan, Genel Kurulca menedilebilir. işbu hak ve imtiyazların yeniden kullanılmasına Güvenlik 
Kurulu müsaade edebilir. 

Madde— 6 

Bir Teşkilât üyesi işbu Andlaşma'da beyan olunan prensipleri devamlı şekilde ihlâl etmekte İsrar 
ederse, Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine, Genel Kurulca Teşkilâttan ihraç edilebilir. 

JS. Say»: 174), --•% 



' ~ Bölüm : IH 

Uzuvlar 

Madde — 7 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının başlıca uzuvları olarak: Bir Genel Kurul, Bir Güvenlik 
•Meclisi, bir Ekonomi ve Sosyal Meclisi, bir Vesayet Meel'si, bir Milletlerarası Adalet Divanı ve 
bir Sekreterlik ihdas edilmiştir. 

2. Gerekli görülebilecek tâli uzuvlar işbu Anrllnşmaya uygun olarak ihdas edilebilecektir. 

Madde — 8 

Teşkilâtın başlıca ve tâli uzuvlarında, erkeklerin ve kadınların bütün görevlere, eşit şartlar içinde, 
seçilebilmelerine, Teşkilâtça hiçbir kayıtlama konmayacaktır. 

Bölüm : IV . 

Genel Kurul 

Terekküp tarzt 

Madde— 9 

1. Genel Kurul Birleşmiş Milletlerin bütün üyelerinden terekküp eder. 
2. Her üyenin Genel Kurul 'da en çok beş temsilcisi bulunur. 

Görevler ve Yetkiler 

Madde — 10 

Genel Kurul, işbu Andlaşma çerçevesine giren veya işbu Ancllaşmada derpiş edilen uzuvlardan 
herhangi birinin yetki ve görevlerini ilgilendiren, her türlü mesele veya işleri görüşebilir ve 12 nci 
madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu mesele veya işler hakkında, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı Üyelerine, Güvenlik Meclisine veya Teşkilât Üyeleri ile beraber Güvenlik Meclisine tav
siyelerde bulunabilir. 

Madde — 1] 

1. Genel Kurul, silâhsızlanmada ve silâhlanmanın düzenlenmesinde hâkim olan prensipler 
dâhil olmak üzere, Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası hususundaki işbirliğinin genel 
prensiplerini tetkik ve bu prensipler hakkında ya Teşkilât Üyelerine, ya Güvenlik Meclisine ve
ya Teşkilât Üyeleri ile beraber Güvenlik Meclisine tavsiyelerde bulunabilir. 

2. Genel Kurul, Birleşmiş Milletlerden her hangi biri, veya Güvenlik Meclisi veyahut Teş
kilât Üyesi olmayan bir Devlet tarafından, 35 nen maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre 
kendisine sunulan ve Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını ilgilendiren her türlü me
seleleri görüşebilir ve 12 nci madde hükmü mahfuz kalmak üzere, bu gibi her türlü meseleler 
hakkında ya ilgili Devlet veya Devletlere, ya Güvenlik Meclisine veyahut da Devletler ile be
raber Güvenlik Meclisine tavsiyelerde bulunabilir. Bir teşebbüse lüzum gösteren bu neviden her 
mesele Genel Kurul tarafından görüşülmezden önce veya görüşüldükten sonra. Güvenlik Meclisine 
havale edilir. 

3. Genel Kurul, Milletlerarası barış ve güvenliği tehlikeye koyacak gibi görünen durumlara, 
Güvenlik Meclisinin dikkatini çekebilir. J*;.**-,̂ .-*.-.-.. 

4. Genel Kurulun, işbu maddede sayılan yetkileri 10 ncu maddenin şümulünü tahdit etmez. 
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Madde — 12 

1. Güvenlik Meclisi, bir uyuşmazlık veya herhangi bir dunun karcısında, işbu Andlaşmanın ken
disine yüklediği gövenleri yaptığı müddetçe, Genel Kurul bu uyuşmazlık veya durum hakkında 
hiçbir tavsiyede bulunmamalıdır, meğerki, Güvenlik Meclisi bunu ondan isteye.. 

2. Genel Sekreter, 'Güvenlik Meclisinin rizüsı ile her devrede, Milletlerarası barış ve güven
l i m muhafazasına müteallik olup, Güvenlik Mecl>s<n';; meşgul bulunduğu isleri Genel Kurulunun 
ıttılaına sunar, kez-ı Güveni:k Meclisi sözü gecen işlerle meşgul olmayı bıraktığı anda, Sekreter-
lik bundan Genel Kurulu veya, Genel Ktırul toplantı halinde değilse, Teşkilât Üyelerini haber
dar eder. 

Hadde —• 13 

1. Genel Kurul; 
a) Siyasi sahada Milletlerarası iş birliğini geMştirmek ve Devletlerarası hukukunun tedrici ge

lişmesi ile takninini teşvik etmek; 
b) Ekonomik, Sosyal alanlar ile fikrî kültür ve eğitim ve sağlık alanlarında Milletlerarası 

işbirliğini geliştirmek ve ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarından ve 
ana hürriyetlerden faydalanmasını kolaylaştırmak, için tetkiklere yol açar ve tavsiyelerde bulunur. 

2. Genel Kurulun, yukarıdaki lb fıkrasında sözü îvecen meselelere ilgili diğer sorum, görev 
ve yetkileri IX ve X ncu bölümlerde beyan edilmiştir. 

Madde — 14 

12 nci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerini 
bey.m eden Hm vVndlasma hükümlerinin ihlâJirden doğan durumlar da dahil olmak üzere, Genel 
Kurulca umumun iyiliğine zarar verecek veya Milletlerarasındaki dostane münasebetleri teh
likeye koyacak mahiyette görülen, menşei ne olursa.olsun, herhangi bir durumun, barış yoluyla dü
zeltilmesini temin edebilecek tedbirler tavsiye olunabilir. 

Madde — 15 

1. Genel Kurul Güvenlik Meclisinin yılbk r-i morlar t ile mahsus raporlarını kabul eder ve inceler; 
bu rmorlar Güvenlik Meclisinin Milletlerarası barış ve güvenliği muhafaza için kararlaştırdığı 
veya aldığı tedbirler hakkında malûmat ve izahat ihtiva eder. 

2. Genel Kurul, Teşkilâtın diğer uzuvlarının ranorlarun kabul eder ve inceler. 

Madde — 16 

Genel Kurul, milletlerarası vesayet rejimi hususunda, XII ve XIII ncü bölümler gereğince ken
disine düşen görevleri yerine getirir; ezcümle, stratejik bölge olarak gösterilmemiş bulunan böl
gelere müteallik vesayet anlaşmalarını tasvip eder. f ; 

Madde — 17 

1. Genel Kurul, Teşkilâtın bütçesini ir.çeler ve tasvip eder. 
2. Teşkilâtın giderlerini, Genel Kurulun yaptığı taksim gereğince üyeler üzerlerine alırlar. 
3. Genel Kurul, 57 nci maddede bahis mevzuu olan ihtisas müesseseleri ile yapılan bütün malî 

ve bütçeye müteallik anlaşmaları inceler ve tasvip eder ve anda1.! müesseselerin idari bütçelerini, 
kendilerine tavsiyelerde bulunmak üzere, inceler. 
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Madde — 18 

1. Genel Kurulun her üyesi bir oya sahiptir. 
2. önemli meseleler hakkında Genel Kurul, hazır bulunan ve oy veren üyelerin üçte iki ço

ğunluğu ile karar verir, önemli sayılan meşeler şunlardır : Milletlerarası barış ve güvenliğin mu
hafazasına taallûk eden tavsiyeler, Güvenlik Meclisinin süresi üyelerinin seçimi, Ekonomik ve 
Sosyal Meclis üyelerinin seçimi, 86 ncı maddenin lc fıkrası gereğince, Vesayet Meclisi üye
lerinin seçilmesi, teşkilâta yeni üyeler kabulü, üyelerin hak ve imtiyazlarının taliki, üyelerin 
ihracı, vesayet rejiminin işlemesine mütaallik meseleler ve bütçe meseleleri. 

3. Üçte iki çoğunlukla çözülecek yeni mesele nevilerinin tesbiti de dâhil olmak üzere, başka 
meseleler hakkındaki kararlar, hazır bulunan ve oy veren üyekvin çoğunluğu ile alınır. 

Madde — 19 

Teşkilât giderlerine iştirak hissesinin ödenmesinde geciken bir Birleşmiş Milletler Üyesi, gecik
miş ödemelerinin tutarı, geçen tam iki senelik hissesine eşit veya bundan fazla ise, Genel Kurul
da oya iştirak edemez. Bununla beraber Genel Kurul, bu gecikmenin üyenin iradesi dışında olan 
durumlardan ileri geldiğini görürse, bu üyenin oya iştirakine müsaade edebilir. 

TJiül 

Madde — 20 

Genel Kurul yılda bir olağan toplantı ve durum icabettirince olağanüstü toplantılar yapar. 
Olağanüstü toplantılar, Güvenlik Meclisinin veya Birleşmiş Milletler Üyelerinin çoğunluğunun 
isteği üzerine Genel Sekreterin daveti ile yapılır. 

1 

Madde — 21 

Genel Kurul içtüzüğünü kendi tesbit eder. Her toplantı için başkanını seçer. 

Madde — 22 

Genel Kurul görevlerinin yapılması için gerekli gördüğü tâli uzuvları vücude getirebilir. 

Bölüm: V ' 

Güvenlik Meclisi 

Terekküp tarzı 

Madde— 23 

1. Güvenlik Meclisi teşkilâtın onbir üyesinden mürekkeptir. Çin Cumhuriyeti, Fransa, Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı ve 
Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Meclisinin süreli üyeleridir. Teşkilâtın diğer altı üyesi, her-
şeyden evvel Teşkilât Üyelerinin Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasındaki ve, teşkilâtın 
diğer gayelerinin sağlanmasındaki payını, ve ayni zamanda da âdilâne bir coğrafi taksimi bilhas
sa gözönünde tutan Genel Kurul tarafından, Güvenlik Meclisine süresiz üye olarak seçilir. 

2. Güvenlik Meclisinin süresiz üyeleri iki yıllık bir devre için seçilirler. Bununla beraber 
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süresiz üyelerin ilk seçiminde bunlardan üçü bir yıl için seçilecektir. Çıkan üyeler derhal yeni
den seçilemezler. 

3. Güvenlik Meclisinin her üyesinin Kurulda bir temsilcisi vardır. 

Görevler ve yetkiler 

Madde — 24 

1. Teşkilâtın çabuk ve tesirli hareketinin temini için, üyeleri, Milletlerarası barış ve güvenli
ğin muhafaazsmın başlıca sorumunu Güvenlik Meclisine verirler ve Güvenlik Meclisinin, bu so
rumun kendisine yüklediği görevleri yerine getirirken, kendi adlarına hareket ettiğini kabul eder
ler. 

2. Bu görevlerin yapılmasında, Güvenlik Meclisi, Birleşmiş Milletler Amaç ve Prensiplerine 
uygun olarak hareket eder. Güvenlik Meclisine işbu görevleri yerine getirebilmesi için verilen mu
ayyen ve mahsus yetkiler VI, VII, VIII ve XII nci bölümlerde gösterilmiştir. 

3. Güvenlik Meclisi Genel Kurulun incelemesine yıllık raporlar ve icabı halinde mahsus rapor
lar sunar. 

Madde — 25 

Teşkilât üyeleri işbu Andlaşma gereğince, Güvenlik Meclisinin kararlarını kabul etmek ve uygu
lamak hususunda mutabıktırlar. 

Madde —26 

Dünya insan ve ekonomi kaynaklarının yalnız en küçük kısmını silahlanmaya ayırarak, Millet
lerarası barış ve güvenliğin kurulmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak için, Güvenlik Meclisi 
47 nci maddede derpiş edilen Kurmay Komitesinin yardrmiyle bir silahlanmayı tanzim sistemi kur
mak üzere Teşkilât üyelerine sunulacak plânlan hazırlamakla mükelleftir. 

°y 
Madde —27 

1. Güvenlik Meclisinin her üyesi bir oya sahiptir. 
2. Güvenlik Meclisinin usul meselelerindeki kararları 7 üyenin müspet oyu ile alınır; 

, 3. Güvenlik Meclisinin diğer bütün meselel erdeki kararları, süreli üyelerin hepsinin oylan dâ
hil olmak üzere, yedi üyenin müspet oyu ile alınır, şukadar ki, VI ıcı bölüm ile 52 nci maddenin 
3 ncü fıkrası mefadı gereğince alman kararlarda, bir uyuşmazlıkta olan, oy vermekten imtina eder. 

•V ! - i " i - t - ; • ' . : , . Usul 

Madde — 28 

1. Güvenlik Meclisi, görevlerini süreli olarak yerine getirebilecek surette teşkilatlandırılmıştır. 
Bu maksatla, Güvenlik Meclisinin her üyesi teşkilâtın makarrmda her zaman bir temsilci bulun
durmalıdır. 

2. Güvenlik Meclisi, muayyen zamanlarda, her bir üyesinin, dilerse, kendisini Hükümetinin bir 
üyesi veya bilhassa tâyin edilen başka bir temsilci tarafından temsil ettirebileceği toplantılar ya
par. 

3. Güvenlik Meclisi, teşkilâtın makarnndan başka, ödevini kolaylaştırmak için en elverişli gör
düğü herhangi bir yerde toplantılar yapabilir. 
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Madde — 29 

Güvenlik Meclisi görevlerinin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tâli uzuvları vücuda getirebilir. 

Madde — 30 

Güvenlik Meclisi başbakanının seçim şeklini de tâyin eden İçtüzüğü kendi tesbit eder. 

Madde — 31 

Güvenlik Meclisi üyesi olmayan her teşkilât üyesi, Güvenlik Meclisine sunulan ve işbu üyenin 
menfaatlarma hassatan dokunduğu kurulca mütalâa olunan her meselenin görüşülmesine oy sahibi 
olmaksızın iştirak edebilir. 

Madde — 32 

Güvenlik Meclisi üyesi olmayan herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi veya Birleşmiş Milletler 
üyesi olmayan herhangi bir Devlet, Güvenlik Meclisince incelenen bir uyuşmazlıkta taraf olduğu 
takdirde, işbu uyuşmazlığın görüşülmesine oy sahibi olmaksızın iştirake davet edilir. Güvenlik 
Meclisi Teşkilât üyesi olmayan bir Devletin iştirakine koymayı uygun bulduğu şartları tâyin eder. 

Bölüm: VI 

Uyuşmazlıkların barış yolu ile çözülmesi 

Madde — 33 

1. Uzaması, Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını tehdit edebilecek mahiyette bir 
uyuşmazlıkta taraf olanlar, bu uyuşmazlığın çözülmesini her şeyden önce görüşme, soruşturma, 
ara bulma, uzlaşma, tahkim ve yargı yollariyle veya bölge teşkil veya anlaşmalarına başvurarak 
veyahut kendi seçecekleri başka barış yollariyle aramalıdırlar. 

2. Güvenlik Meclisi, gerekli görürse tarafları, aralarındaki uyuşmazlığı bu gibi yollarla çözmeğe 
davet eder. 

Madde — 34 

Güvenlik Meclisi, herhangi bir uyuşmazlık veya milletlerarasında bir anlaşmazlıkla neticelene
bilecek veya uyuşmazlık doğurabilecek durum hakkında; -bu uyuşmazlığın veya durumun uza
masının milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını tehdit etmek istidadında olup olmadığı-
nı tesbit için soruşturmada bulunabilir. 

Madde — 35 
1. Her teşkilât üyesi 34 ncü maddede kastolunan mahiyette bir uyuşmazlık veya durum üze

rine Güvenlik Meclisinin veya Genel Kurulun dikkatini çekebilir. 
2. Teşkilât üyesi olmayan bir Devlet, taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlık üzerine, Andlaş-

mada derpiş edilen barış yoluyla çözme mükellefiyetini, bu uyuşmazlık için önceden kabul etmek 
şartiyle, Güvenlik Meclisinin veya Genel Kurulun dikkatini çekebilir. 

3. tşbu madde gereğince dikkatine sunulan meseleler hakkında Genel Kurul hareketleri 11 ve 
12 nci maddeler hükümlerine tâbidir. 

Madde — 36 
1. Güvenlik Meclisi 33 ncü maddede zikredilen mahiyette bir uyuşmazlığın veya buna ben-
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zer durumun gelişmesinin her hangi bir safhasında, uygun düşen düzeltme usul veya tarzlarını 
tavsiye edebilir. 

2. Güvenlik Meclisi bu uyuşmazlığın çözülmesi için taraflarca önceden kabul edilmiş olan 
bütün usulleri gözönünde tutacaktır. 

3. îşbu maddede derpiş edilen tavsiyelerde bulunurken, Güvenlik Meclisi hukukî mahiyette -
uyuşmazlıkların umumiyet itibariyle taraflarca Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü hükümleri
ne göre Divana sunulması lâzımgeldiğini de nazara alacaktır. 

Madda — 37. 

1. 33 ncü maddede zikredilen mahiyette bir uyuşmazlıkta taraf olanlar onu, anılan maddede 
gösterilen yollarla çözmeğe muvaffak olamazlarsa, Güvenlik Meclisine sunarlar. 

2. Güvenlik Meclisi bir uyuşmazlığın uzamasının filhakika, Milletlerarası banş ve güvenliğin 
muhafazasını tehdid eder göründüğüne hükmederse, 36 ncı madde gereğince mi hareket edeceğine 
yoksa uygun gördüğü başka çözme şekilleri mi tavsiye edeceğine karar verir. 

Madde — 38. 

33 ilâ 37 nci maddeler hükümlerine halel gelmemek üzere Güvenlik Meclisi bir uyuşmazlıkta 
taraf olanların hepsi arzu ettikleri takdirde, işbu uyuşmazlığın barış yolu ile çözülmesi için taraf
lara tavsiyelerde bulunabilir. 

Bölüm VII 
Banşm tehdidi, bozulması ve saldırma fiili halinde yapılacak hareket 

Madde — 39. 

Güvenlik Meclisi, barışın tehdid edildiğini, bozulduğunu veya bir saldırma fiilinin vuku buldu
ğunu tesbit eder ve Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası veya yeniden tesisi için tavsiyeler
de bulunur veya 41 ve 42 nci maddeler gereğince hangi tedbirler alınacağını kararlaştrrır. 

Maddu — 40 

Durumun vahimi eşmesine mâni olmak üzere, Güvenlik Meclisi, 39 ncu madde gereğince tavsi
yelerde bulunmazdan veya alınacak tedbirleri kararlaştırmazdan evvel, ilgili tarafları, gerekli ve
ya temenniye değer gördüğü geçici tedbirlere riayete davet edebilir. Bu geçici tedbirler herhangi 
bir şekilde, ilgili tarafların haklarına, iddialarına veya durumlarına halel getirmez. İşbu geçici ted
birlerin yerine getirilmemesi halinde, Güvenlik Meclisi bu noksanı gereği gibi nazara alacaktır. 

Madde — 41 

Güvenlik Meclisi, kararlarını yürütmek için silâhlı kuvvet kullanılmasını gerektirmeyen ne gibi 
tedbirlerin alınması lâzımgeleceğini tesbit ve Birleşmiş Milletler üyelerini bu tedbirleri uygula
mağa davet edebilir. Bu tedbirlere, ekonomik münasebetlerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, tel
graf, radyo ve diğer ulaştırma vasıtalarının tamamen veya kısmen kesilmesi ile siyasi münasebst-
lerin kat'ı da dâhil olabilir. 

Madde — 42 

Güvenlik Meclisi 41 nci maddede derpiş olunan tedbirlerin uygun olmayacaklarını veya uygun ol-
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madıklarının sabit olduğuna hükmederse, milletlerarası barış ve güvenliğinin muhafazası veya ye
niden tesisi için, hava, deniz veya kara kuvvetleri vasıtasiyle gerekli addettiği hertürlü teşebbü
se geçebilir. Bu teşebbüse, nümayişler, abluka tedbirleri ve Birleşmiş Milletler üyelerinin hava, 
deniz veya kara kuvvetleri tarafından yapılacak başka hareketler dâhil olabilir. 

Madde — 43 

1. Birleşmiş Milletlerin bütün üyeleri milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını destek
lemek üzere, Güvenlik Meclisinin daveti ile ve mahsus bir anlaşma veya mahsus anlaşmalar gereğin
ce, milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için Kurulun emrine gerekli silâhlı kuvvetleri 
vermeği ve geçit hakkr da dâhil olmak üzere yardım ve kolaylıklarda bulunmayı taahhüt ederler. 

2. Yukarıda kastolunan anlaşma veya anlaşmalar bu kuvvetlerin miktar ve mahiyetini, hazır
lık derecelerini ve genel mevkileri ile gösterilecek kolaylık ve yardımın mahiyetini tesbit edecektir. 

3. Anlaşma veya anlaşmalar Güvenlik Meclisinin teşebbüsü üzerine, kabil olur olmaz müzakere 
edilecektir. Bu anlaşmalar, Güvenlik Meclisi ile teşkilât üyeleri veya Güvenlik Meclisi ile teş
kilât üyelerinden mürekkep gruplar arasında akte-lilecek ve imzalayan Devletler tarafından, her 
birinin anayasası usulleri gereğince onanacaktır. 

Madde — 44 

Güvenlik Meclisi kuvvete başvurmağa karar verince, Mecliste temsil edilmeyen bir üyesi 43 
ncü madde gereğince kabul edilen taahhütlerin yerine getirilmesi için silâhlı kuvvet vermeye da
vet etmezden önce, işbu üyeyi silâhlı kuvvetlerine mensup birliklerin kullanılması hususundaki 
Güvenlik Meclisinin kararlarına, isterse, iştirake davet edecektir. 

Madde — 45 

Teşkilâtın süratle askerî mahiyette tedbirler alabilmesini mümkün kılmak üzere Birleşmiş Millet
ler Üyeleri milletlerarası zorayıcı bir hareketin müşterek olarak yapılabilmesi için derhal kullanı
labilecek millî hava kuvvetleri birlikleri bulunduracaklardır. 43 ncü maddede zikredilen mahsus an
laşma veya mahsus anlaşmalarla çizilen hadler içinde, Güvenlik Meclisi Kurmay Komitesinin yardımı 
ile, bu birliklerin kuvvetini ve hazırlık derecelerini tâyin ve bunların müşterek hareketlerini derpiş 
eden plânları tesbit eder. 

Madde — 46 

Silâh kuvvetinin kullanılması için plânları Kurmay Komitesinin yardımı ile, Güvenlik Meclisi tes
bit eder. 

Madde — 47. 

1. Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası, Güvenlik Meclisinin emrine verilen kuvvetlerin 
kullanılması ve komutası silâhlanmanın düzenlenmesi ve'muhtemel silâhsızlanma için Meclisin muh
taç olduğu askerî vasıtalarla ilgili her hususta Meclise tavsiyelerde bulunacak ve onu destekleye
cek bir Kurmay Komitesi kurulmuştur. 

2. Kurmay Komitesi Güvenlik Meclisinin süreli üyelerinin Kurmay Başkanlarından veya bun
ların temsilcilerinden terekküp eder. Komitede süreli olarak temsil edilmeyen herhangi bir Birleş
miş Milletler üyesinin iştiraki, Komitenin ödevini iyi yapabilmesi hususunda çalışmaları için lüzum
lu olduğu zaman Komite işbu üyeyi kendisine katılmağa davet eder. 

3. Kurmay Komitesi, Güvenlik Meclisinin emrine yerilen bütün silâhlı kuvvetlerin strateji ba
kımından idaresinden, işbu meclise tâbi olarak sorumludur. îşbu kuvvetlerin komutasına ait mese
leler sonradan çözülecektir. 
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4. Kurmay Komitesi tarafından, Güvenlik Meclisinin izni ile ve ilgili bölge teşkillerine danış

tıktan sonra tâli bölge komiteleri vücuda getirilebilir. 

Madde —48. 

1. Güvenlik Meclisinin Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası hususundaki kararlarının 
yürütülmesi için gerekli tedbirler, Meclisin takdirine göre Birleşmiş Milletlerin bütün üyeleri, veya 
bunlardan bazıları tarafından alrnır. 

2. îşbu kararlar, Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından doğrudan doğruya ve iştirak ettikleri 
Milletlerarası teşkillerdeki hareketleri ile yürütülür. 

Madde —49 

Birleşmiş Milletler Üyeleri, Güvenlik Meclisi tarafından kararlaştırılan tedbirlerin yürütül
mesinde karşılıklı olarak destekleşmek üzere birbirlerine katılırlar. 

Madde — 50 

Bir Devlet, Güvenlik Meclisi tarafından alman önleyici veya zorlayıcı tedhklerin mevzuu 
olursa, başka herhangi bir Devletin, Birleşmiş Milletler Üyesi olsun veya olmasm, işbu tedbir
lerin yürütülmesi yüzünden özel ekonomik zorluklar karşısında kaldığı takdirde, bu zorlukların çö
zülmesi için Güvenlik Meclisine danışmaya hakkı olacaktır. 

Madde — 51 

İşbu Andlaşmanm hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler Üyelerinden birinin silâhlı bir saldırmaya 
hedef olması halinde, Güvenlik Meelisi Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için lüzumlu 
tedbirleri alıncaya kadar, tabiî olan münferit veya müşterek meşru müdafaa hakkına halel ge
tirmez. Bu meşru müdafaa hakkını kullanarak üyelerin aldığı tedbirler derhal Güvenlik Mecli
sine bildirilir ve Meclisin, işbu Andlaşmaya dayanarak Milletlerarası barış ve güvenliği muhafaza 
veya iadesi için lüzumlu göreceği şekilde heran hareket etmek yetki ve ödevine hiçbir veçhile te
sir etmez. 

Bölüm: VIII 

Bölge anlaşmaları 

Madde — 52 

1. îşbu Andlaşmanm hiçbir hükmü, Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasına mütaal-
lik olup, mevziî mahiyette bir karekete müsait bulunan işlerin çözülmesi amacını güden bölge 
anlaşma veya teşkillerinin mevcudiyetine mâni değildir; yeter ki işbu anlaşma veya teşkillerin 
ve bunların faaliyetinin Birleşmiş Milletler amaç ve prensipleri ile telifi kabil olsun. 

2. l>u Anlaşmaları akdeden veya bu teşkilleri vücude getiren Birleşmiş Milletler Üyeleri, mev
ziî mahiyette uyuşmazlıkları, Güvenlik Meclisine arzetmeden önce, işbu Anlaşma veya teşkiller 
vasıtasiyle, barış yoluyla çözmek hususunda bütün gayretlerini sarfetmektedir. 

•'*. Güvenlik Meclisi, mevziî mahiyette uyuşmazlıkların, . bu bölge anlaşmaları veya teşkilleri 
vasıtasiyle, barış yolu ile çözülmesinin gelişmesini ister ilgili Devletlerin teşebbüsü, ister kurulun 
havalesi üzerine teşvik eder. 

4. îşbu madde, 34 ve 35 nci maddelerin uygulanmasına hiçbir veçhile halel vermez. 
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Madde — 53 

1. Güvenlik Meclisi, icabederse, kendi yetkisi altında alman zorlayıcı tedbirlerin uygulanması için 
bölge anlaşmalarını veya teşkillerini kullanır. Bununla beraber, Güvenlik Meclisinin müsaadesi 
olmaksızın, bölge anlaşmaları gereğince veya bölge teşkilleri tarafından hiçbir zorlayıcı harekete 
teşebbüs edilmiyecektir; işbu maddenin ikinci fıkrasındaki tarife göre düşman Devlet sayılanlara 
karşı, 107 nci madde gereğince alman veya böyle bir Devlet tarafından yeniden saldırma siyase
tine başlanmasına karşı tevcih olunan bölge anlaşmalarında derpiş edilen tedbirler, ilgili Hükümet
lerin isteği üzerine, böyle bir Devlet tarafından yapılacak yeni bir saldırmayı önlemek ödevinin 
teşkilâta verilmesi kabil oluncaya kadar, bundan müstesnadır. 

2. îşbu maddenin birinci fıkrasında kullanılan «düşman Devlet» tâbiri, ikinci dünya harbin
de, işbu Andlaşmayı imza edenlerden herhangi birinin düşmanı bulunan her Devlete şâmildir. 

Madde — 64 

Güvenlik Meclisi, her zaman Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için bölge anlaşmaları 
gereğince veya bölge teşkilleri tarafından girişilen veya tasarlanan her hareketten tamamiyle 
haberli bulundurulmalıdır. 

Bölüm DE 

Milletlerarası Ekonomik ve Sosyal tşbirliği 

Madde — 66 

Milletlerarasında hak eşitliği prensipine ve her milletin kendi mukadderatını kendisinin tâyin 
etmesi hakkına saygı gösterilmesine dayanan barış ve dostluk münasebetlerini sağlamak için 
lüzumlu istikrar ve refah şartlarını yaratmak üzere, Birleşmiş Milletler: 

a) Hayat seviyelerinin yükselmesini, tam çalıştırmayı ve ekonomik ve sosyal alanda ilerlerme 
ve gelişme şartlarını; 

b) Ekonomik, sosyal alanlarla sağlık alanındaki Milletlerarası dâvaların ve bunlara bağlı baş-
ka davaların çözülmesini; fikrî kültürle eğitim alanmda Milletlerarası işbirliğini; 

c) Irk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine 
bütün dünyada bilfiil saygı gösterilmesini; 
kolaylaştıracaktır. 

Madde — 66 

Üyeler, 55 noi maddede beyan olunan amaçlara erişmek için gerek beraberce gerek tek başla
rına, teşkilâtla işbirliği halinde hareket eylemeyi taahhüt ederler. 

Madde —- 57 

1. Hükümetlerarası anlaşmalarla kurulan ve statüleri hükümleri gereğince ekonomik, sosyal, 
fikrî kültür ve eğitim, sağlık ve sair bunlara bağlı alanlarda Milletlerarası geniş yetkileri bulunan 
muhtelif ihtisas müesseseleri 63 neti madde gereğince Teşkilâta bağlanmıştır. 

2. Teşkilâta bu suretle bağlanan müesseseler aşağıda « ihtisas müesseseleri» diye anılacak
lardır. 
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Madde ~ 58 

Teşkilât, ihtisas müesseselerinin programlariyle faaliyetlerini ahenkleştirmek için tavsiyelerde 
bulunur. 

Madde —59 

Teşkilât, 55 nei maddede beyan edilen amaçlara varmak üzere gerekli her türlü yeni ihtisas 
müesseselerinin kurulması için, ieabedince, ilgili Devletler arasmda görüşmeler yapılmasına öna-
yak olur, 

Madde — 60 

Genel Kurul ve ona tâbi olarak, X ncu bölüm hükümleriyle kendisine bahşedilen yetkilere ma
lik bulunan Ekonomik ve Sosyal Meclis Teşkilâtın işbu bölümde beyan edilen görevlerini yerine ge
tirmekle mükelleftir. 

Bölüm : X 

Ekonomik ve Sosyal Meclis 

Terekküp taret 

Madde - 61 

1. Ekonomik ve Sosyal Meclis Genel Kurulunca seçilen 18 Birleşmiş milletler üyesinden mürek
keptir. 

2. Üçüncü fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Ekonomik ve Sosyal Meclisin altı üyesi 
her yıl, üç yıllık bir devre için seçilirler. Çıkan üyeler derhal yeniden seçilebilir. 

3. Ekonomik ve Sosyal Meclisin 18 üyesi ilk seçimde tâyin edilir. 0enel Kurulca tesbit edilen 
nükümlere göre bu üyelerden altısının görevi bir yıl sonra ve diğer altı üyeninki iki yıl sonra bi
tecektir. Ekonomik ve Sosyal Meclisin her üyesinin Mecliste bir temsilcisi vardır. 

Görevler ve yetkiler 

Madde — 62 

1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, ekonomik, sosyal, fikrî kültür ve eğitim, sağlık ve diğer bun
lara bağlı alanlarda milletlerarası meseleler üzerinde incelemeler ve raporlar yapabilir veya yaptı
rabilir ve bütün bu meseleler hakkında Genel Kurula, teşkilât üyelerine ve ilgili ihtisas müessese
lerine tavsiyelerde bulunabilir 

2. Meclis, herkesin insan haklarına ve ana Hürriyetlerine bilfiil saygı gösterilmesini sağlamak 
özere tavsiyelerde bulunabilir. 

3. Meclis, yetkisine giren meseleler hakkında Genel Kurula sunulmak üzere anlaşma projeleri 
hazırlayabilir. 

4. Meclis, teşkilât tarafından konulan kaidelo/e uygun olarak yetkisine giren meseleler hakkında 
milletlerarası konferanslar toplayabilir. 

Madde - - 63 

1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, 57 nci:maddede kasdedüen müesseselerin herhangi bir-'.si ile, 
işbu müessesenin teşkilâta hangi şartlarla bağlanacağını tesbit edecek anlaşmalar yapabilir. İşbu 
anlaşmalar Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
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2. Ekonomik ve Sosyal Meclis, ihtisas müesseselerine danışarak, onlara tavsiyelerde bulunarak 

ve Genel Kurulla Birleşmiş Milletler Üyelerine tavsiyeler yaparak işbu müesseselerin çalışmala 
nnı ahenkleştirebilir. 

Madde — 64 

1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, ihtisas müesse ;elerinden muntazam raporlar alabilmek için her 
türlü faydalı tedbirlere başvurabilir. Ekonomik ve Sosyal Meclis, kendi yaptığı tavsiyeler ve işbu 
Meclisin yetkisine giren konular hakkında Genel Kurul tarafından yapılan tavsiyeleri yürütmek 
üzere başvurulan tedbirler hususunda raporlar almak için teşkilât üyeleri ile ve ihtisas müessese
leri ile anlaşabilir. 

2. Meclis, işbu raporlar hakkındaki mülâhazalarını Genel Kurula bildirebilir 

Madde — 65 

Ekonomik ve Sosyal Meclis, Güvenlik Meclisine malûmat verebilecek ve bunun isteği üzerine 
kendisine yardım edecektir. . 

Madde — 66 

1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, Genel Kurulun tavsiyelerini yürütmek hususunda yetkisine giren 
bütün görevleri yerine getirir. 

2. Meclis, Genel Kurulun tasvibi ile Teşkilât üyelerinin veya ihttısas müesseselerinin kendisin
den isteyecekleri hizmetleri yapabilir. 

3. Meclis, işbu Andlaşmanm diğer kısımlarında kendisine gösterilen veya Genel Kurulca ken
disine verilebilecek olan ödevleri yerine getirir. 

._... ..„' Oy 

Madde — 67 

1. Ekonomik ve Sosyal Meclisin, nar üyesi bir oya sahiptir. 
2. Ekonomik ve Sosyal Meclisin kararları, haar bulunan ve oy veren üyelerin çoğunluğu ile 

alınır. 

UstU 

Madde — 68 

Ekonomik ve Sosyal Meclis, ekonomik ve ve sosyal meseleler ve insan haklarının gelişmesi için 
komisyonlar ile görevlerinin yapılmasına yarayacak her türlü başka komisyonlar kurabilir. 

Madde — 69 

Ekonomik ve sosyal Meclis, Teşkilâtın bir üyesini önemle ilgilendiren bir meseleyi incelerken, 
işbu üyeyi oy hakkı olmaksızın görüşmelerine iştirake davet eder. 

Hadda — 70 

Ekonomik ve Sosyal Meclis, ihtisas müesseseleritemsileilerinin oy hakkı olmaksızın Meclisin ve 
ihdas etti|i komisyonların görüşmelerine iştirak etmeleri kendi temsilcilerinin de ihtisas müessese-
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lerinin görüşmelerine iştirak etmeleri için bütün tedbirleri alabilir. 

Madde — 71 

Ekonomik ve Sosyal Meclis, yetkisine giren meselelerle uğraşan Hükümet dışı teşkillere danış
mağa yarayan bütün tedbirleri alabilir. îşbu hükümler Milletlerarası teşkillere ve gereği halinde 
Teşkilâtın ilgili Üyesine danışıldıktan sonra millî teşkillere tatbik edilebilir. 

Madde — 72 

1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, Başkanının tâyin şeklini de tesbit eden içtüzüğünü kabul eder. 
2. Meclis, tüzüğü uyarınca ihtiyaca göre toplanır; tüzükte, Meclisin, üyelerinin çoğunluğu

nun isteği üzerine, toplanmasını derpiş eden hükümler bulunacaktır. 

_ _ Bölüm : XI 

Muhtar olmayan ülkeler hakkında demeç 

Madde — 73 

Halkının kendi kendini henüz tamamen idare etmediği ülkeleri idare etmekle sorumlu olan ve
ya bu sorumu yüklenen Birleşmiş Milletler Üyeleri, işbu ülkeler ahalisinin menfaatlerinin başta 
gelmesi prensipini tanırlar. Birleşmiş Milletler Üyeleri bu ahalinin, işbu Andlaşma ile kurulan Mil
letlerarası barış ve güvenlik sisteminin çerçevesi içinde, refahını imkânın son haddine kadar kolay
laştırmak mükellefiyetini kutsal bir ödev bilirler ve bu amaçla: 

a) Sözü geçen ahalinin kültürüne saygı göstererek siyasî,, ekonomik ve sosyal ilerilemesi ile 
eğitiminin gelişmesini sağlamağı, bu ahaliye hakkaniyetle muamele etmeyi ve onu suiistimallere 
karşı korumağı; 

b) Her ülkenin ve ahalisinin ve bunun gelişmesindeki muhtelif derecelerin özel şartlarına 
uyar ölçüde, bu ahalinin kendi kendini idare edebilmek kabiliyetini geliştirmeyi; siyasi emeklerini 
gözönünde tutmayı ve hür siyasi müesseselerinin tedrici gelişmesine yardım etmeyi, 

c) Milletlerarası barış ve güvenliği kuvvetlendirmeyi; 
d) îşbu maddede beyan edilen sosyal ekonomik ve ilmî amaçlara bilfiil erişmek üzere yapıcı 

gelişme tedbirlerini kolaylaştırmayı, ilmî araştırmaları teşvik etmeyi, kendi aralarında ve şartlar 
müsait oldukça, Milletlerarası ihtisas müesseseleri ile işbirliği yapmayı; 

e) Güvenlik icapları ve Anayasalara müteallik mülâhazalar mahfuz kalmak üzere, sorumlu 
bulundukları ülkelerin ekonomik, sosyal ve eğitim şartları hakkında, XII ve XIII ncü bölümle
rin mevzuu olanlardan gayri istatistik vesair teknik mahiyetteki malûmatı, bilgi için muntazaman 
Genel Sekretere vermeyi; 
kabul ederler. 

Madde — 74 

Teşkilât üyeleri, ana vatan ülkelerinde olduğu kadar işbu bölümün mevzuu olan ülkelerde de 
siyasetlerinin, dünyanın diğer kısımlarının menfaatları ve refahı gözönünde tutulmak şartiyle, sos
yal, ekonomik ve ticari alanlarda iyi komşuluk genel prensipi üzerine kurulmuş olması gerektiği 
hususunda dahi mutabıktırlar. 

(S . Sayısı: 174) 
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Bölüm : XII 

Milletlerarası vesayet rejimi 

Madde — 75 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, kendi yetkisi altmda muahhar özel anlaşmalar gereğince Vesayet 
rejimine tâbi kılınabilecek ülkelerin idare ve murakabesi için, bir Milletlerarası Vesayet rejimi 
tesis edecektir. Bu gibi ülkeler aşağıda «Vesayet altında ülke> tâbiri ile gösterilmiştir. 

Madde — 76 ; 

Vesayet rejiminin öz gayeleri, işbu Andlaşmanm birinci maddesinde beyan edilen Birleşmiş 
Milletler Amaçlarına uygun olarak şunlardır: 

a) Milletlerarası banş ve güvenliği kuvvetlendirmek; 
b) Vesayet altındaki ülkeler halkının siyasi ekonomik ve sosyal ilerlemesini ve eğitiminin ge

lişmesini kolaylaştırmak, her ülke ve ahalisine has şartlan, ilgili ahalinin serbestçe izhar elilen 
emellerini ve her vesayet anlaşmasında derpiş edilebilecek hükümleri de gözönünde tutmak şar
tiyle, işbu ülkeler halkmın kendi kendilerini idare kabiliyetine veya bağımsızlığa doğru tedricî' ge 
üşmelerini de kolaylaştırmak; 

c) Irk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine 
saygı gösterilmesini teşvik etmek ve dünya milletlerinin birbirlerine bağlı oldukları duygusunu ge
liştirmek ; 

d) Sosyal, ekonomik ve ticari alanda bütün teşkilât üyeleri ile uyruklarına, eşit muamele ya
pılmasını sağlamak ve işbu uyruklara adaletin tevziinde de yukarıda beyan edilen amaçların gerçek
leştirilmesine halel gelmemek ve 80 nci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle keza eşit muamele 
yapılmasını sağlamak. 

Madde — 77 

1. Vesayet rejimi aşağıdaki nevilerden olup, vesayet anlaşmaları gereğince bu rejime tâbi kı
lınabilecek olan ülkelere tatbik edilecektir: 

a) Halen manda altmda bulunan ülkeler; 
b) ikinci dünya harbi neticesinde düşman Devletlerden ayrılabilecek ülkeler; 
c) idarelerinden sorumlu Devletkrce, isteyerek bu rejime tâbi kılınan ülkeler. 
2. Yukarıda zikredilen nevilere giren hangi ülkelerin hangi şartlar altmda vesayet rejimine 

tâbi kılınacağını sonradan yapılacak bir anlaşma tesbit edecektir. 

Madde — 78 

Birleşmiş Milletler Üyesi olan memleketlere, bunlar arasındaki münasebetlerin temeli eşit ege
menlik prensipine saygı olmak gerektiğine göre, vesayet rejimi tatbik edilmiyecektir. 

Madde — 79 

Vesayet rejimine .tâbi kılınacak her ülke için işbu rejimin hükümleri ve bu rejimde yapılabile
cek değişiklikler ve tashihler Birleşmiş Milletlerin bir üyesinin mandasına tâbi ülkelerde, manda 
sahibi Devlet de dâhil olmak şartiyle, doğrudan doğruya ilgili Devletler arasında yapılacak bir 
anlaşmaya mevzu olacak ve 83 ve 85 nci maddeler gereğince onanacaktır. 

Madda — 80 

1. 77, 79 ve 81 nci maddelere uygun olarak yapılacak ve ülkelerden herbirini vesayet rejimi 
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altına koyacak olan özel vesayet anlaşmaları ile tesbit edilebilecek hususlar dışında ve sözü gecen 
anlaşmalar yapılıncaya kadar, işbu bölümün hiçbir hükmü, herhangi bir Devletin veya herhangi 
bir milletin haklarını, yahut yürürlükte olup bazı teşkilât üyelerinin taraf bulunabilecekleri Millet
lerarası akitlerin hükümlerini herhangi bir şekilde doğrudan doğruya veya dolayısiyle değiştirir 
gibi yorum! anmıyacaktır. 

2. İşbu maddenin birinci fıkrası, 77 nci maddede derpiş edildiği üzere, manda altındaki ül
keleri veya başka ülkeleri vesayet rejimi altma koymağa matuf anlaşmaların görüşülmesinin ve 
akdinin gecikmesini veya talikini haklı gösterecek şekilde yorumlamamalıdır. 

Madde — 81 

Vesayet anlaşması, herhalde, vesayet altındaki ülkenin hangi şartlarla idare edileceğini ihtiva 
eder ve idareyi üzerine alacak makamı gösterir. Aşağıda «idare ile görevlendirilmiş makam» tâbi
ri ile anılacak olan işbu makam bir veya birkaç Devlet veya bizzat teşkilât olabilir. 

Madde — 82 

43 ncü maddeye uygun olarak akdedilen herhangi bir mahsus anlaşmaya veya mahsus anlaşmala
ra halel vermeksizin bir vesayet anlaşmasının, tatbik edildiği vesayet altındaki ülkenin tama
mına veya bir kısmına şâmil, bir veya birkaç stratejik bölgeyi işbu anlaşma gösterebilir. 

Madda — 83 

1. Stratejik bölgeler hususunda, Teşkilâta verilen bütün görevler, vesayet anlaşmaları hüküm
lerinin tasvibi ve bunların muhtemel değişmeleri veya tashihleri de dâhil olmak üzere, Güvenlik 
Meclisince görülür. 

2. 76 ncı maddede beyan edilen öz amaçlar her stratejik bölge ahalisi içinde kabili tatbiktir. 
3. Güvenlik Meclisi, vesayet anlaşmaları hükümleri hususunda ve güvenlik icapları mahfuz 

kalmak şartiyle, staretejik bölgelerde teşkilâtın, vesayet rejimi bakımından yüklendiği siyasi, eko
nomik ve sosyal mahiyette ve eğitime mütaallik görevlerinin ifasmda Vesayet Meclisinin yardı
mına başvuracaktır. 

Madda — 84 

İdare ile görevlendirilmiş makam, vesayet altındaki ülkenin milletlerarası barış ve güvenliğin 
muhafazasına iştirak etmesine itina etmekle mükelleftir. Bu maksatla, Güvenlik Meclisine karşı 
giriştiği taahhütleri yerine getirmek ve mahallî müdafaayı ve ülke dâhilinde asayişin muhafazasını 
sağlamak için, işbu ülkeden gönüllü birlikler, kolaylıklar ve yardım temin edebilir. 

Madda — 85 

1. Stratejik bölge olarak gösterilmemiş olan bütün bölgeler hakkındaki Vesayet anlaşmaları hu
susunda, Vesayet Anlaşmaları hükümlerinin tasvibi ve bunların değiştirilmesinde tashihi de dâhil 
olmak üzere, teşkilâtın görevlerini Genel Kurul yapar. 

2. Genel Kurulun yetkisi altında hareket eden Vesayet Meclisi görevlerinin yapılmasında Genel 
Kurula yardım eder. 

(â. âayısı:İ?4) 
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Vesayet Meclisi 

Terekküp tarta 

Madde — 86 

1. Vesayet M«clisi Birleşmiş Milletlerin aşandaki üyelerinden terekküp eder: 
a) Vesayet altındaki ülkelerin idaresiyle görevlendirilmiş üyeler, 
b) 23 ncü maddede adları ile anılmış olupta vesayet altında ülke idare etmeyen üyeler, 
c) Vesayet Meclisinin, eşit jsayıda vesatyet altında ülke idare eden ve etmeyen Birleşmiş Mil

letler üyelerinden müteşekkil olmasını sağlamak üzere,'Genel Kurulca üç yıl içm seçilecek gereken 
sayıda başka üyeler, 

2. Vesayet Meclisi Üyelerinden her biri kendisini Mecliste temsil etmek üzere özel ehliyette 
bir şahsı tâyin eder. 

Görevler ve yetkiler 

Madde — 87 

Genel Kurul ve, onun yetkisi altında, Vesayet Meclisi görevlerini yerine getirirlerken: 
a> idare ile görevlendirilmiş makamın sunduğu raporları tetkik; 
b) Dilekçeleri kabul ve bunları anılan makamla danışarak tetkik; 
c) Anılan makamca idare edilen ülkelerde, işbu makamla tesbit edilecek tarihlerde, zaman za

man teftişler tertip; 
d) Vesayet anlaşmaları hükümleri gereğince işbu tedbirleri veya başka tedbirleri ittihaz, 

edebilir. * 

Madde — 88 

Vesayet Meclisi, Vesayet altındaki her ülke ahalisinin siyasi, ekonomik, ve sosyal ajanlarla eğitim 
alanındaki ilerlemeleri hakkındaki bir soru cetveli tanzim eder; Genel Kurulun yetkisine tâbi ve
sayet altındaki herhangi bir ülkenin idaresiyle görevlendirilmiş makam, Genel Kurula, yukarıda 
zikredilen soru eetvelini esas tutan bir yıllık rapor sunar. 

Oy 

Madde — 89 

1. Vesayet Meclisinin her üyesi bir oya sahiptir; 
2. Vesayet Meclisinin kararlan hazır bulunan ye oy veren üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

Madde — 90 

1. Vesayet Meclisi, Başkanının tâyin şe-ldk» d© teıbit eden, içtüzüğünü kabul eder, 
2. Meelis, ihtiyaca göre tüzüğü gereğince toplanır, j tüzükte, üyelerini» çoğunluğunu» isteği üze

rine Meclisin toplanmasını derpiş eden hükümler vardır. 

Madde — 91 

Vesayet Meclisi, icabında, her birinin yetkisi içimi* bulunan meselelerde, Ekonomik ve Sosyal 
Meclisle ihtisas müesseselerinin yardımına başvurur. 

(S , Sayısı: 174) 
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Bölüm : XIV 

Milletlerarası Adalet Divanı 

Maddo —. 92 

Milletlerarası Adalet Divanı Birleşmiş Milletlerin başlıca adalet uzvu olacaktır. Divan, Millet
lerarası Daimî Adalet Divanının Statüsü esasına dayanan ve ayrılmaz bir cüzü olduğu işbu and-
laşmaya ekli bulunan bir Statüye göre çalışır. 

Madde — 93 

1. Bütün Birleşmiş Milletler Üyeleri, fpso facto Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüne ta
raftırlar. 

2. Teşkilât Üyesi olmayan Devletlerin Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüne taraf olabilme
leri şartlan her bir halde, Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından tâyin 
edilir. 

Madde — 94 

1. Birleşmiş Milletlerin her Üyesi taraf olduğu bütün uyuşmazlıklarda Millelerarası Adalet 
Divanının kararma uymağı taahhüt eder. 

2. Bir uyuşmazlıkta taraf olan Devletlerden biri, Divanın verdiği bir hükme göre kendisine 
düşen vecibeleri yerine getirmezse, öbür taraf, Güvenlik Meclisine başvurabilir ve işbu Meclis, 
lüzum gördüğü takdirde hükmün yerine getirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir veya alınacak 
tedbirleri kararlaştırabilir. 

Madde — 95 

İşbu Andlaşmanın hiçbir hükmü, Teşkilât Üyelerinin, uyuşmazlıklarının çözülmesini, zaten mev
cut olan veya ileride akdedilebilecek olan anlaşmalar gereğince, başka mahkemelere tevdi etmele
rine mâni değüdir. 

Madde — 96. 

1. Genel Kurul veya Güvenlik Meclisi, Milletlerarası Adalet Divanında hukukî herhangi bir 
mesele hakkmda istişarî rey isteyebilir. 

2. Genel Kurulca bu hususta herhangi bir anda yetkili kılınabilecek olan Teşkilâtın bütün 
diğer uzuvları ve ihtisas müesseseleri çalışmaları alanında karşılarına çıkacak hukuki meseleler 
hakkında keza Divandan istişari rey istiyebilirler. 

Bölüm : XV 

Sekreterlik 

Madde —97 

Sekreterlik bir Genel Sekreter ile Teşkilâtın içabettirebileceği memurları ihtiva eder. Genel 
Sekreter Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından tâyin edilir. Genel Sekre
ter Teşkilâtın en yüksek memurudur. 

Madde — 98 
Genel Sekreter, Genel Kuruluş, Güvenlik Meclisin Ekonomik ve Sosyal Meclisin, ve Vesayet 
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Meclisinin bütün toplantılarında işbu sıfatla hareket eder. Bu uzuvlar tarafından kendisine yük
letilen görevleri yapar. Teşkilâtın çalışması hakkında Genel Kurula bir yıllık rapor sunar. 

Madde —99 

Genel Sekreter, fikrince Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını tehlikeye koyabilecek 
her hususa Güvenlik Meclisinin dikkatini çekebilir. 

~;~; Madde —100 

1. Genel Sekreter ve sekreterlik memurları ödevlerinin görülmesinde herhangi bir Hükümetten 
veya Teşkilât dışında herhangi bir makamdan ne talimat isterler ve ne de kabul ederler, Millet
lerarası memurlukların durumu ile telif edilemeyecek her hareketten kaçınırlar ve yalnız Teşkilâta 
karşı sorumlu olurlar. 

2. Teşkilâtın her Üyesi, Genel Sekreterin ve memurların görevlerinin Milletlerarası mahiyeti
ne saygı göstermeği ve kendilerine, ödevlerinin yerine getirilmesinde tesir etmeğe çalışmamağı ta-
ahhüd eder. 

Madde — 101 

1. Memurlar, Genel Kurulca tesbit edilen kaidelere göre Genel Sekreter tarafından tâyin 
edilirler. • * . 

2. Ekonomik ve Sosyal Meclise, Vesayet Meclisine ve gerekiyorsa, Teşkilâtın başka uzuvla
rına süreli olarak mahsus memurlar verilir, işbu memurlar Sekreterlik kadrosuna dâhildir. 

3. Memurların alınmasında ve kullanılma şartlarının tesbitinde hâkim mülâhaza, Teşkilâta 
en yüksek çalşma, ehliyet ve dürüstlük vasıflarını haiz kimselerin hizmetini sağlamak lüzumu 
olmalıdır. Memur alınırken mümkün olduğu kadar geniş bir coğrafî taksim esasma uyulmasının 
önemi gereği gibi.gözönünde bulundurulacaktır. 

Bölüm : XVI 

Çeşitli hükümler 

Madde — 102 

1 işbu Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonra Birleşmiş Milletlerin bir Üyesi tarafmdan 
aktedilen her Milletlerarası andlaşma veya anlaşma, mümkün olan enkısa zamanda Sekreterlikte 
tescil edilecek ve Sekreterlikçe neşredlecektir. 

2. îşbu maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygun olarak tescil edilmemiş olan bir Millet
lerarası andlaşma veya anlaşmanın taraflarından hiçbiri Teşkilâtın bir uzvu önünde işbu andlaşma 
veya anlaşmayı ileri süremez. 

Madde — 103 

Birleşmiş Milletler Üyelerinin işbu Andlaşmadan doğan vecibeleri ile başka her hangi bir Millet
lerarası aplaşmadan doğan vecibelerinin çatışması halinde Andlaşma vecibeleri üstün gelecektir. 

Madde — 104 

Teşkilât üyelerinden herbirinin ülkesinde görevlerini yerine getirmesi ve amaçlarına erişmesi 
için gerekli hukuki ehliyeti haizdir. Fi 
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Madde —• 105 

1. Teşkilât, Üyelerinden herbirinin ülkesinde amaçlarına erişmek için gerekli oiaıı imtiyaz ve 
masuniyetlerden faydalanır. 

2. Birleşmiş Milletler üyelerinin temsilcileri ve teşkilâtın memurları teşkilât ile ilgili görev
lerine tam bağımsızlık içinde yapabilmek için gerekli imtiyaz ve masuniyetlerden keza faydala
nırlar. 

3. Genel Kurul, işbu maddenin birinci ve ikinci fıkralarının uygulanması teferruatının tesbiti 
için tavsiyeler yapabilir veya Birleşmiş Milletler Üyelerine bu maksatla anlaşmalar teklif edebilir. 

Böum: XVII 

Güvenliğe mütaallik geçici hükümler 

Madde — 106 

Güvenlik Meclisine, kanaatince, 42 nci maddeye göre kendisine düsen sorumları yüklenmeye 
başlamak imkânını veı ecek olan ve 43 ncü maddede anılan mahsus anlaşmaların yürürlüğe girmesi
ne deyin, 30 Ekim 1943 tarihinde Moskova'da imzalanan dört Millet Demeci akitleri ile Fransa, arala
rında ve gerekirse baş.aı teşkilât üyeleri ile, işbudemecin 5 nci fıkrası hükümlerine uygun olarak 
Birleşmiş Milletler adına, milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için gerekli hertürlü hare
ketin birlikte yapılması zımnında danışacaklardır. 

Madde — 107 

İşbu Andlaşmaııın hiçbir hükmü, Andlaşmayı imzalayan herhangi bir Devletin ikinci dünya har
binde düşmanı bulunmuş olan bir Devlete karşı, bu husustaki sorumluluğu haiz olan Hükümetler ta
rafından, bu harbin bir neticesi olarak girişilmiş veya tecviz edilmiş bir harekete ne tesir eder, ne 
de mâni olur. 

< • • - • " • • • • > ' " • • " ' i 

Bölüm: XVIII 

Değişiklikler 

Madde — 108 

İşbu Andlaşmada yapılacak değişiklikler, Genel Kurul Üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilir ve Güvenlik Meclisi süreli üyelerinin hepsi dâhil olmak üzere, teşkilât üyelerinin üçte ikisi 
tarafından her birinin Anayasası hükümleri gereğince onandığı zaman, bütün Birleşmiş Milletler 
üyeleri için yürürlüğe girer. 

Madde — 109 

1. Genel Kurulun üçte iki çoğunluğu ve Güvenlik Meclisinin herhangi yedi üyesinin oyları ile 
tesbit edilecek tarih ve mahalde işbu Andlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi maksadiyle Birleşmiş 
Milletler Üyelerinin bir Genel Konferansı toplanabilecektir. Konferansta teşkilâtın her üyesi bir 
oya sahip olacaktır. 

2. tşbu Andlaşmada yapılması konferansın üçte iki çoğunluğu ile tavsiye edilecek her değişiklik, 
Güvenlik Meclisinin bütün süreli üyeleri dâhil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Üyelerinin üçte iki
si tarafında her birinin Anayasası hükümleri gereğine göre onanmca yürürlüğe girecektir. 
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3. Genel Kurulun, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesini takibeden onuneu yıllık toplantısın

dan önce konferans henüz toplanmamış bulunursa, sözü geçen toplantının gündemine, işbu konfe
ransın davet edilmesi hususunda bir teklif dercedilecek ve Genel Kurulun çoğunluğu ve Güvenlik 
Meclisinin herhangi yedi üyesinin oyu ile karar verildiği takdirde, konferans toplanacaktır. 

Bölüm: XIX 

Onanma ve imza 

Madde — 110 

1. îşbu Andlaşma, imza eden Devletler tarafmdan her birinin Anayasa kaideleri gereğince ona
nacaktır. . 

2. Tasdiknameler, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nezdine tevdi edilecek ve her tevdi 
işbu Hükümetçe bütün imza eden Devletlere ve, tâyin edildiği zaman, Teşkilât Genel Sekreterine 
bildirilecektir. 

3. îşbu Andlaşma, Çin Cumhuriyeti, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıralhğı, Amerika Birleşik Devletleri ve iraza eden diğer 
Devletlerin çoğunluğu tarafından tasdiknamelerin tevdiinden sonra yürürlüğe girecektir. Bundan 
sonra, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince tasdiknamelerin tevdiine dair bir mazbata tanzim 
edilerek bunun birer örneği bütün imza eden Devletlere verilecektir. 

4. îşbu Andlaşmayı imzalamış olup yürürlüğe girmesinden sonra onayacak olan Devletler, her 
birinin tasdiknamesinin tevdii tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler aslî üyesi olacaklardır. 

Madde — 111 

Çince, Fransızca. Rusça, İngilizce ve İspanyolca metinleri aynı derecede muteber sayılacak olan 
işbu Andlaşma, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arşivine tevdi edilecektir. îşbu Hükümetçe, 
bütün diğer iraza eden Devletler Hükümetlerine aslına uygunluğu usulünce tasdik edilmiş nüshalar 
verilecektir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdikan Birleşmiş Milletler Hükümetleri temsilcileri işbu Andlaşmayı 
imzalamışlardır. 

SanfransiskoMa, yirmi altı Haziran bin dokuzyüz kırkbeşte yapılmıştır.. 

( a Sayısı: H 4 ) 
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MİLLETLERARASI ADALET DÎVANI STATÜSÜ 

Madde — 1 

Birleşmiş Milletler Andlaşması ile, teşkilâtın başlıca adalet uzvu olarak kurulan Milletlerarası 
Adalet Divanı işbu Statü hükümlerine göre teşkil olunacak ve faaliyette bulunacaktır. 

Bölüm : I 

Divanın teşkilâtı 

Madde — 2 

Divan, en yüksek ahlâki itibarı haiz bulunan ve kendi memleketlerinde en yüksek adalet gö
revlerinin icrası için aranılan şartları şahıslarında toplayan veya Devletlerarası hukuku alanmda 
müsellem yetki sahibi bulunan hukukşinaslar arasından, milliyetleri gözetilmeksizin seçilmiş ba
ğımsız yargıçlardan müteşekkil bir heyettir. * 

Madde — 3 

1. Divan 15 üyeden mürekkeptir. Buna, aynı Devletin birden fazla uyruğu dâhil olamaz. 
2. Birden fazla Devletin uyruğu olarak telâkki edilebilecek kimse, üye olabilmek hususuna me

deni ve siyasi haklarını mutaden ülkesinde kullandığı Devletin uyruğu sayılacaktır. 

Madde — 4 

1. Divan üyeleri, Daimî Hakem Mahkemesi millî gruplarının verdiği eşhas listesi üzerinden 
Genel Kurul ve Güvenlik Meclisi tarafından aşağıdaki hükümler gereğince seçilirler. 

2. Daimî Hakem Mahkemesinde temsil edilmeyen Birleşmiş Milletler Üyelerine gelince, aday
lar, Milletlerarası uyuşmazlıkların barış yolu ile çözülmesine mütedair 1907 Lahey Anlaşmasının 
44 ncü maddesinde Daimî Hakem Mahkemeleri üyeleri irin derpiş edilen şartlar aynen uygulanarak, 
Hükümetlerince bu husus için tâyin olunmuş millî gruplar tarafından gösterilecektir. 

3. Mahsus anlaşma bulunmaması halinde, Güvenlik Kurulunun tavsiyesi üzerine, Genel Kurul, 
bu Statüye taraf olupta Birleşmiş Milletler Üyesi olmayan bir Devletin hangi şartlarla Divan 
Üyelerinin seçimine iştirak edebileceğini tesbit edecektir. 

Madde — 5 

1. Seçim tarihinden en az üç ay önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Statüye taraf 
olan Devletlerin, Daimî Hâkem Mahkemesindeki üyelerini ve 4 ncü maddenin ikinci fıkrası gere
ğince tâyin olunan millî gruplar üyelerini, muayyen bir müddet zarfında, millî gruplar halinde, 
Divan Üyeliği görevlerini yapabilecek durumda olan kimseleri göstermeğe, yazı ile davet eder. 

2. Hiç bir grup, en çok ikisi kendi uyruğundan olmak üzere, dörtten fazla aday gösteremez. 
Hiç bir halde tâyini gereken üye sayısının bir mislinden fazla aday gösterilemez. 

Madde — 6 

işbu adaylar gösterilmezden önce her millî grupuıı, en yüksek mahkemeye, hukuk fakülte ve 
mekteplerine ve hukuk ilminin tetkiki ile meşgul millî akademiler ile Milletlerarası akademilerin 
millî .şubelerine danışması tavsiye olunur. 

(S. Sayısı: 174) 
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Madde — 7 

1. Genel Sekreter, bu suretle gösterilen bütün kimselerin alfabe sırası ile bir listesini tanzim 
eder; 12 nci maddenin ikinci fıkrasında derpiş edilen hal hariç, yalnız bu kimseler seçilebilir. 

2. Genel Sekreter bu listeyi Genel Kurula ve Güvenlik Meclisine tebliğ eder. 

Madde — 8 

Genel Kural ve Güvenlik Meclisi birbirlerinden bağımsız olarak Divan Üyelerinin seçimini ya
parlar. 

Madde — 9 

Her seçimde, seçmenler, Divana dâhil olacak kimselerin yalnız istenilen şartları şahsen haiz 
olmalarını değil, fakat heyet olarak da, büyük medeniyet şekillerinin ve dünyanm başlıca hu
kuk sistemlerinin temsilini sağlamalarını gözönünde bulunduracaklardır. 

Madde—10 

1. Genel Kurulda ve Güvenlik Meclisinde oyların kesin çoğunluğunu toplayanlar seçilmiş olur
lar. 

2. Gerek yargıçların seçimi, gerek aşağıda 12 nci maddede derpiş edilen Komisyon üyeleri
nin tâyini hususunda Güvenlik Meclisinde oy verirken, Güvenlik Meclisinin süreli üyeleri ile sü
resiz üyeleri arasında hiçbir fark gözetilmiyecektir. 

3. Genel Kurulun ve Güvenlik Meclisinin oy çoğunluğu bir Devletin birden ziyade uyruğu 
üzerinde toplandığı takdirde, yalnız en yaşlısı seçilmiş olur. 

Madde — 11. 

İlk seçim oturumu neticesinde bir veya daha fazla üyelik boş kalırsa, ikinci veya lüzum halinde 
üçüncü bir oturum yapılır. 

Madde — 12. 

1. Üçüncü seçim oturumundan sonra, yine boş üyelikler kaldığı takdirde, ister Genel Kurulun 
ister Güvenlik Meclisinin talebi üzerine her boş üyelik için, kesin çoğunluğu toplayacak bir se
çimle, Genel Kurulun ve Güvenlik Meclisinin ayrı ayrı kabullerine arzedilecek bir aday seçmek 
üzere, üçü Genel Kurulca, üçü de Güvenlik Meclisince tâyin edilen altı üyeli bir Arabulma Ko
misyonu her zaman teşkil edilebilecektir. 

2. Arabulma Komisyonu, yedinci maddede derpiş olunan listede bulunmasına dahi aranılan 
şartları haiz olup komisyonun oy birliğini kazanan her şahsın ismini listesine ithal edebilir. 

3. Arabulma Komisyonu, seçimi sağlamağa muvaffak olamayacağım müşahede ettiği takdirde, 
Divanın evelce tâyin edilmiş üyeleri, Güvenlik Meclisi tarafından tesbit edilecek bir mühlet zar
fında, ister Genel Kurulda, ister Güvenlik Kurulunda oy almış şahıslar arasından seçmek suretiyle 
boş üyeliklere tâyinler yapar. 

4. Yargıçlar arasında oylar eşitlikle taksim olduğu takdirde en yaşlı yargıcın oyu üstün gelir. 

Madde — 13. 

1. Divan üyeleri dokuz yıl için seçilirler, ve yeniden seçilebilirler; Bununla beraber Divanm 
ilk seçiminde tâyin olunan yargıçlardan beşinin görevi eri üç yıl, diğer beşininki ise altı yıl sonun
da bitecektir. 

(S . Sayısı: 174) 
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2. Yukarıda zikredilen üç ve altı yıllık devrelerin sonunda görevleri bitecek olan yargıçlar, ilk 

divan seçiminin hemen arkasından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından kura usulü ile 
tâyin olunacaklardır. 

3. Divan üyeleri, yerlerine yeni tâyinler yapılıncaya kadar görevleri başında kalırlar. Yerlerine 
yeni tâyinler yapılmış olsa dahi, kendilerine verilmiş bulunan işlere bakmağa devam ederler. 

4. Divan üyelerinden birinin istifası halinde, istifaname, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
tebliğ edilmek üzere, Divan Başkanına verilecektir, İşbu tebliğin icrası ile üyelik makamı boşal
mış olur. 

Madde — 14 

Boş kalan üyelikler, ilk seçimde takip olunan usule uygun ve aşağıdaki hüküm mahfuz kalmak şar-
tiyle, doldurulacaktır. Üyeliğin boş kalmasını takibeden üç ay içinde, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, beşinci maddede yazılı daveti yapacak ve seçim tarihi Güvenlik Meclisi tarafından 
tesbit olunacaktır. 

Madde — 15 

Görev müddeti bitmemiş bir üyenin yerine seçilen Divan üyesi, selefinin müddetini ikmal 
eder. 

Madde — 16 

1. Divan üyeleri, siyasi ve idari hiçbir işle uğraşamıyacakları gibi meslekî mahiyette diğer 
hiçbir meşgaleleri de bulunamaz. 

2. Şüphe halinde Divan karar verir. 

Madde — 17 

1. Divan üyeleri, hiçbir işte ajanlık, mü şavirlik veya avukatlık edemezler. 
2. Evvelce, taraflardan birinin ajanı, müşaviri veya avukatı, millî veya milletlerarası bir 

mahkemenin veya bir tahkik komisyonunun üyesi olarak yahut da herhangi diğer bir sıfatla karış
mış bulundukları hiçbir işin çözülmesine iştirak edemezler. 

3. Şüphe halinde Divan karar verir. 

Madde — 18 

Divan üyeleri, ancak, istenilen şartları artık haiz olmadıklarına, diğer üyelerin hepsi tarafın
dan hükmedildiği takdirde, görevlerinden uzaklaştınlabilirler. 

2. Genel Sekreter bu durumdan Grefye tarafından resmen haberdar edilir. 
3. Bu tebliğ, üyeliğin boşalmasını intaç eder. 

Madde — 19 

Divan üyeleri, görevlerinin yapılması esnasında, diplomatik imtiyaz ve masuniyetlerden faydala
nırlar. 

Madde — 20 

Her Divan üyesi görevine başlamadan §nce, aleni celsede, yetkilerini tam bir tarafsızlıkla ve 
bütün vicdanı ile kullanacağını, resmen taahhüt edecektir. 

( 8 . Sayısı : 174) 
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Madde — 21 

1. Divan, üç yıl için, Başkan ve Yarbaşkanmı tâyin eder, bunlar tekrar seçilebilirler. 
2. Divan, Grefyesini tâyin eder ve lüzumlu olabilecek memurların tâyinini yapabilir. 

Madde — 2 3 

1. Divanın makarrı Lâhey olarak tesbit edilmiştir. Bununla beraber, Divan, arzuya değer 
gördüğü takdirde başka bir yerde toplanarak görevlerini yapabilir. 

2. Başkan ve Grefye Divanın makaranda otururlar. 

Madde — 2 3 

1. Divan, devreleri ve müddeti kendisince tesbit edilen adli tatiller devamı müstesna, daima gö
rev halinde bulunur. 

2. Divan üyelerinin, yurtlarını Lahey'd^;». ayıran mesafe nazarı itibare alınarak, tarih ve 
müddetleri, Divanca tesbit edilecek olan mukannen mezuniyetlere hakları vardır. 

3. Divan üyeleri, mezuniyet, hastalık mazereti veya Başkan nezdinde gereği gibi haklı gös
terilen başka mühim sebepler dışında, heran Divanın emrine amade bulunmakla mükelleftirler. 

Madde — 24 

1. Divan üyelerinden biri, özel bir sebeple, muayyen bir işin yargılanmasına iştirak etmemek-
liginin gerektiğini hükmettiği takdirde, keyfiyetten Başkanı haberdar eder. 

2. Başkan, Divan üyelerinden birinin, özel bir sebep dolayısiyle, muayyen bir işin yargılan
masında bulunmaması gerektiğine hükmettiği takdirde, bu üyeyi keyfiyetten haberdar eder. 

3. Bugibi hallerde Divan üyesi ile Başkan arasında uyuşmazlık olduğu takdirde Divan karar 
verir. 

Madde—25 

1. Divan, işbu Statüde tahsisen derpiş olunan istisnalar dışında, görevlerine umumi heyet top
lantısı halinde bakar* 

2. Divanı teşkil için hazır bulunacak yargıç sayısının on birden aşağı düşmemesi şartiyle, 
Divan tüzüğü, icabına göre ve sıra ile, bir veya birkaç yargıcın oturumda bulunmaktan atfedile
bileceğini derpiş edebilecektir. 

3. 9 nisabı Divanı teşkile kâfidir. 

Madde — 26 

1. Divan, her zaman, muayyen cinste meselelere, meselâ çalışma işleriyle transit ve ulaştır
maya ait işlere bakmak için, vereceği karara göre, enaz üç yargıçtan mürekkep olmak üzere, bir 
veya birkaç daire teşkil edebilir. 

2. Divan, her zaman, muayyen bir işe bakmak üzere bir daire teşkil edebilir. Bu dairenin 
yargıç sayısı, Divanca, tarafların rızası ile, tesbit olunacaktır. 

3. tşbu maddede derpiş olunan daireler, taraflar isterse hüküm vereceklerdir. 

Madde — 27 

26 ve 29 ncu maddelerde derpiş olunan dairelerce verilen her hüküm, Divanca verilmiş gibi 
telâkki olunacaktır. 

( S. Sayısr : 174 ) 
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Madde - 28 

2b ve 29 ncu maddelerde derpiş olunan daireler, tarafların muvafakati ile, Lahey'den başka 
yerde toplanıp vazife görebilirler. 

Madde — 29 

İşlerin çabuk tasfiyesi için, Divan her sene, taraflar istediği takdirde, basit usulle yargı
lamağa davet edilecek, beş yargıçtan mürekkep bir daire teşkil eder. Yargıçlardan, oturuma işti
rak etmek imkânsızlığında bulunanların yerini doldurmak üzere ayrıca iki yargıç daha tâyin olu
nacaktır. 

Madde — 30 

1. Divan, yetkilerini ne yolda kullanacağını bir tüzük ile tâyin eder. Ezcümle takip edeceği 
yargılama usulünü tanzim eder. 

2. Divan tüzüğü, Divanda veya dairelerinde oturumlara iştirak edecek, oy hakkı olmayan yar
dımcı yargıçlar derpiş edebilir. 

Madde — 31. 

1. Taraflardan herbirinin milliyetinden olan yargıçlar, Divanın yargıladığı işin oturumuna 
iştirak etmek hakkını muhafaza ederler. 

2. Divanda taraflardan birinin milliyetinden bir yargıç bulunuyorsa, herhangi diğer taraf, 
yargıç sıfatiyle oturuma iştirak etmek üzere dilediği bir kimseyi tâyin edebilir. Bu şalısın tercihan, 
4 ve 5 nci maddelere göre hakkında bir teklif yapılmış olan kimseler meyanından seçilmesi icab-
eder. 

3. Divanda tarafların milliyetinden hiçbir yargıç bulunmadığı takdirde bu taraflardan her-
biri yukarıdaki fıkradaki usul gereğince, bir yargıç tâyin edebilir. 

4. işbu madde, 26 ve 29 ncu maddelerdeki hallerde tatbik edilir. Bu gibi hallerde Başkan, da
ireyi teşkil eden üyelerden birinden veya lüzum olursa ikisinden, yerlerini tarafların milliyetin
den bulunan Divan üyelerine ve böylesi yoksa veya bir manileri çıktığı takdirde, taraflarca tahsi-
sen tâyin edilen yargıçlara terketmeleri ricasında bulunacaktır. 

5. Birkaç taraf ayni dâvada müşterek hareket ettikleri zaman, yukarıdaki hükümlerin tatbi-
kmda, tek bir taraf olarak sayılırlar. Şüphe halinde, Divan karar verir. 

6. işbu maddenin 2, 3, ve 4 ncü fıkralarına göre tâyin edilen yargıçların, işbu Statünün ikin
ci maddesinin, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının, 20 nci ve 24 ncü maddelerinin kayıtlarına 
uygun bulunmaları gerektir. Bu yargıçlar karara, meslektaşları ile tam eşitlik şartları içinde iş
tirak ederler. 

Madde — 32. 

1. Divan üyeleri yıllık maaş alırlar. 
2. Başkan yıllık özel bir tahsisat alır. 
3. Yarbaşkan, Başkanlık vazifesi gördüğü hergtin için özel bir tahsisat alır. 
4. Divan üyesi olmayıp, 31 nci madde gereğince tâyin olunan yargıçlar, vazife gördükleri her-

gün için bir tazminat alırlar. 
5. Bu maaş, tahsisat ve tazminatlar Genel Kurulca tesbit edilirler. Görevlerin devammca azal-

tılamazlar. 
6. Grefyenin maaşı Divanın teklifi ile, Genel Kurulca tesbit olunur. 
7. Genel Kurulca kabul edilen bir tüzük, Divan üyelerine ve Grefye'ye tekaüt maaşlarının 
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han^ şartlar altında bağlanacağını ve Divan üyeleri ile Grefye'nin yol masraflarının ödenmesi 
şartlarını tesbit eÜer. 

8. Maaşlar, tahsisat ve tazminatlar her türlü vergiden muaftır. 

Madde— 33 

Divanm giderleri, Genel Kurulun tâyin ettiği şekilde Birleşmiş Milletlerce deruhde edilir. 

Bölüm : II 
Divanm Yetkisi 

Madde — 34 

1. Yalnız Devletler, Divan huzurunda cluruşmak ehliyetini haizdirler. 
2. Divan, kendisine tevdi edilen işler hakkında, Milletlerarası âmme teşekküllerinçLen, tüzüğü

nün âmir bulunduğu şartlar dahilinde malûmat isteyebilecek ve keza bu teşekküllerce kendisine 
resen arzedilen işbu malûmatı kabul edecektir. 

3. Milletlerarası bir âmme teşekkülünün tesis senedinin veya işbu sened mucibince kabul 
edilen Milletlerarası bir anlaşmanın yorumlanması, Divana arzedilmiş bir işde bahismevzuu edi
lirse, Grefye, bu teşekkülü keyfiyetten haberdar, eder ve yazı ile cereyan eden muameleyi kendi
sine bildirir. 

' • - • - . ' 

Madde — 35 

1. Divan işbu Statüye taraf olan devletlere açıktır. 
2. Divanın diğer devletlere açık bulunması şartlan; yürürlükte olan andlaşmalarm özel hü

kümleri mahfuz kalmak üzere, bütün hallerde, bundan taraflar için Divan önünde hiçbir eşitsizlik 
çıkmamak şartiyle, Güvenlik Kurulunca tanzim olunur. 

3. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan bir Devlet dâvada taraf ise, bu tarafın ödemesi gereken 
Divan masrafları hissesini Divan tesbit edecektir. Ancak, bu devlet Divan giderlerine iştirak edi
yorsa bu hüküm tatbik edilmiyecektir. 

Madde — 36 

1. Divanm yetkisi tarafların kendisine tevdi edecekleri bütün işlerle Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasmda veya yürürlükte olan andlaşma vê  anlaşmalarda tahsisen derpiş olunan hallere . 
şâmildir. 

2. işbu Statüye taraf olan Devletler, herhangi bir zaman, ayni vecibeyi kabul eden herhangi 
bir başka devlete karşı, mevzuu aşağıda gösterilmiş olan hukuki mahiyette uyuşmazlıkların hepsi 
hususunda Divanın kaza hakkını bihakkın ve özrl anlaşma olmaksızın, mecburi olarak tanıdıkların^ 
beyan edebilirler: 

a) Bir andlaşmanın yorumlanması; 
b) Devletlerarası hukuka ait her husus; 
c) Sabit olduğu takdirde, Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlini teşkil edebilecek olan her ola

yın gerçekliği; 
d) Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlinin icabettirdiği tazminatın mahiyet veya vüs'ati. 
3. Yukarıda anılan beyanlar, birkaç veya bazı Devletlerce kayıtsız şartsız olarak yahut mü

tekabiliyet şartı ile veya muayyen W mii^et için yapılabiieçej^ir. 
4. Bu beyanlar, örneklerini Statüye taraf Devletlere ve Divan Grefyesine gönderecek olan 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

<&%rı«: my 



— 32 — 
5. Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 neı madesi gereğince henüz bitmemiş bir müd

det için yapılmış bulunan beyanlar, işbu Statüye taraf olan Devletler arasındaki münasebetlerde, 
anılan beyanlara göre geriye kalan müddet için ve mefatlarına uygun olarak Milletlerarası Adalet 
Divanının mecburi kaza hakkının tanınmasını mutazammm telâkki edilecektir. 

6, Divanın yetkili olup olmadığı noktasında itiraz halinde Divan karar verir, 

Maddo — 37 

Yürürlükte bulunan bir andlaşma veya bir anlaşma, bir işin Milletler Cemiyetince tesisi gerekmiş 
olan adli bir teşekkülle veya Milletlerarası Daimî Adalet Divanına havaleyi derpiş ettiği takdir
de, işbu Statüye taraf olan Devletler arasında bu teşekkülün Milletlerarası Adalet Divanı teşkil 
edecektir. 

Madde — 38 

1. ödevi, kendisine havale edilen uyuşmazlıkları Devletlerarası hukukuna uygun olarak çözmek 
olan Divan: 

a) Uyuşmazlık halindeki Devletlerce talhsisen kabul edilmiş kaideler koyan gerek genel, g?-
rek özel Milletlerarası anlaşmaları; 

b) Hukuk kaidesi olarak kabul edilmiş olan umumî bir tatbikatın beyinesi olarak Milletlerara
sı teamülü; 

c) Medeni milletlerce kabul edilen genel hukuk prensiplerini; 
d) 59 ncu madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, hukuk kaidelerinin tâyininde yardımcı va

sıta olarak muhtelif milletlerin adli kararlan ile en yetkili müelliflerinin doktrinlerini; 
tatbik eder. 

2. îşbu hüküm, taraflar mutabık iseler Divanın hak ve nısfetle karar vermek yetkisine halel 
getirmez. 

Bölüm: III 
Usul 

Madde — 39 

1. Divanın resmî dilleri Fransızca ve tngilizcedir. 
Taraflar bütün muhakeme usulünün Fransızca cereyan etmesinde mutabık iseler, hüküm hu 

dilde tefhim edilecektir. 
Taraflar bütün muhakeme usulünün İngilizce cereyan etmesinde mutabık iseler, hüküm bu dil

de tefhim edilecektir. 
2. Kullanılacak dili tesbit öden bir anlaşma bulunmadığı takdirde, taraflar müdafaalarındı 

iki dilden tercih ettiklerini kullanabilecekler ve Divan kararı Fransızca ve ingilizce olarak tefhim 
edilecektir. Bu halde, Divan aynı zamanda, iki metinden hangisinin muteber olacağını tâyin ede
cektir. 

8. Divan, herhangi bir tarafm talebi üzerine, işbu tarafça Fransızca veya îngilizceden başka 
bir dilin kullanılmasına müsaade edecektir. 

Madde — 40. 

1. İşler, hale göre, ya tahkimnamenin tebliği ile, ya bir dilekçe ile, Gretye'ye hitaben Divana 
arzedilir. Her iki halde, uyuşmazlığın mevzuu ve taraflar gösterilmiş olmalıdır. 

2. Grefye, dilekçeyi derhal bütün ilgililere tebliğ edfer. 
3. Grefye keza Genel Sekreter vasıtasiyle; Birleşmiş Mîlletler üyelerini ve Divan önünde dâ

va açabileceği kabul edilen diğer Devletleri haberdar eder. 
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Madde — 4 * 

1. Divan, durumun icabettirdiğine hükmctt ği takdirde, herkesin hakkını konutta içi», geçici 
olarak hangi tedbirlerin alınması lâzma geldiğini tâyin etmek yetkisini haizdir. 

2. Derpiş olunan tedbirler, kesin hükme intizaren, taraflara ve Güvenlik Meclisine derhal teb
liğ edilir. 

Madde —42 

1. Taraflar, ajanlar tarafından temsil edilirler. 
2. Taraflar, Divan önünde, yardımcı olarak müşavir ve avukatlar kullanabilirler. 
3. Divan önündeki tarafların ajan, müşavir ve avukatları, görevlerinin bağımsız yapılması için, 

lüzumlu imtiyaz ve masuniyetlerden faydalanacaklardır. 

Madde — 43 

1. Muhakeme usulünün, biri yazılı, diğeri sözlü iki safhası vardır. 
2. Mahkeme usulünün yazılı safhası muhtıraların, mukabil muhtıraların, ve mevcud ise ce

vaplar ile iddiayı destekliyen hertürlü evrak vevesaikm yargıç ve tarafa tebliğini ihtiva eder. 
3. Bu tebliğ Divanca tesbit edilen sıra ve mühletlerde Grefye vasıtasiyle yapılır. 
4. Tarafların birince ibraz edilen her vesikanın tasdikli bir sureti diğer tarafa tebliğ edile

cektir. 
5. Muhakeme usulünün sözlü safhası, Divanca şahitlerin, ehlivukufun, ajanların, müşavirle

rin ve avukatların dinlenilmesinden ibarettir. 

Madde — 44 

1. Ajanlar, müşavirler ve avukatlardan başka kimselere yapılacak her tebliğ için Divan, teb
liğin ülkesi üzerinde hüküm hâsıl etmesi gereken Devletin Hükümetine doğrudan doğruya müra
caat edıecektir. 

2. Her türlü ispat vasıtasının mahallinde teshiti icabettiği zaman da aynı usul ile hareket olu
nacaktır. 

Madde — 45 
Duruşmalar, Başkan ve bulunmadığı takdirde Yarbaşkan, o da bir mani dolayısiyle buluna

mazsa, hazır bulunan yargıçların en kıdemlisi tarafından idare edilir. 

Madde — 46 

Aksine Divanca karar verilmedikçe veya iki taraf dinleyicilerinin kabul olunmamasını istemedikçe, 
oturum aleni olur. ' 

Madde — 47 

1. Her oturumda Grefye ve Başkan tarafından imza edilen bir zabıt tutulur. 
2. Yalnız bu asaptın resmî mahiyeti vardır. 

Madde — 48 

Divan, dâvanın idaresi ve tarafların son iddialarını ne şekil ve müddetlerle yapacaklannı tâyin 
için kararlar ısdar eder; delillerin ibrazının gerektirdiği bütün tedbirleri alır. 
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"" Madde — 49 

Divan, duruşmalardan evvel dahi, ajanlardan herhangi bir vesikanın ibrazını ve her türlü iza
hatın verilmesini isteyebilir. Ret halinde, bunu zapta geçirir. 

Madde — 50 

Divan; her zaınaıi; seçeceği herhangi bir .şahsa, heyete, büroya, komisyona veya teşekküle bir 
tahkikat veya keşfin yapılmasını tevdi edebilir. 

Madde — 51 

Duruşmalar esnasında, şahitlere ve ehlivukufa 50 nci maddede istihdaf edilen kaideye göre, Di
vanın tesbit edeceği şartlar dâhilinde faydalı ola ak her türlü sualler sorulur. 

Madde — 52 

Divan, kendisince tesbit edilen mühletler dâhilinde delilleri ahzettikten ve şahadetleri dinledikten 
sonra, taraflardan birine, diğer tarafın muvafakati olmaksızın, kendisine arzetmek isteyeceği bütün 
yeni şahadet ve vesikaları Reddedebilir. 

Madde — 53 

1. Taraflardan biri hazır bulunmaz ve ispat vasıtalarını kullanmaktan istinkâf ederse, diğer 
taraf Divandan, iddialarının kabulünü isteyebilir. 

2. Divan bu isteği kabul etmeden önce, yalnız, 36 ve 37 nci maddelere göre yetkili bulunduğunu 
değil, fakat iddiaların fiilen ve hukukan muhik olduğunu da tesbit edecektir. 

Madde — 54 

1. Ajanlar, müşavirler ve avukatlar, Divanının murakabesi altında bütün iddia vasıtalarını 
kullandıktan sonra, Başkan duruşmaların bittiğini ilân eder. 

2. Divan, müzakere etmek üzere müzakere odasma çekilir. 
3. Divanınm müzakereleri gizlidir ve gizli kalır. 

Madde — 55 

1. Divanın kararları, hazır bulunan yargıçların çoğunluğu ile verilir. 
2. Oyların eşit taksimi halinde, Başkanın veya onun yerini dolduranın oyu üstün gelir. 

Madde — 56 

1. Hüküm, gerekçelidir. 
2. Hükümde, ona iştirak eden yargıçların adları zikrolunur. 

Madde — 57 

Eğer hüküm, külliyen veya kısmen yargıçların müttefik oylarını ifade etmiyorsa, her yargıç 
hükme, şahsi fikrini havi bir izahname iliştirmek hakkına malik olacaktır. 

Madde — 58 

Hüküm, Başkan ve Grefye tarafından imzalanır. Ajanlar usulüne uygun olarak haberdar edil
dikten sonra, aleni celsede okunur. 
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Madde — 59 

Divanm kararı ancak dâvaya dahil bulunan taraflar için ve karar verilen iş hakkında mec
buridir. 

Madde — 60 

Hüküm kesindir ve buna karşı müracaat yolu yoktur. ~" 
Hüküm mâna ve şümulüne itiraz halinde, herhangi bir tarafın isteği üzerine, bunun yorumu Di

vana aittir. 

Maddo — 61 

1. Divandan, muhakemenin iadesi hususunda vâki olabilecek talep, ancak, kesin bir tesir yapa
bilecek mahiyette olup hükmün tefhiminden önce Divanca ve iadeyi isteyen tarafça bilinmeyen bir 
olay keşfedilirse ve bu olayın bilinmemesi anılan tarafın kusurundan ileri gelmemişse, mümkündür. 

2. Muhakemenin iadesi Divanın, yeni olayın mevcudiyetini sarahatan müşahede eden ve İm 
olayın iadeyi gerektirecek vasıflarını tanıyan ve isteğin bu sebeple kabule değer olduğunu be
yan eden bir kararı ile başlar. 

3. Divan, muhakemenin iadesinin başlamasını, hükmün önceden infazına talik edebilir. 
4. iade isteği, yeni olayın keşfinden itibaren en geç altı aylık bir müddet zarfmda yapılmalı

dır. 
5. Hüküm tarihinden itibaren on yıllık bir müddetin gecikmesinden sonra hiçbir iade isteği 

ileri sürülemez. 

Madde —«2 

1. Bir Devlet, herhangi bir uyuşmazlıkta kendisi için hukuki mahiyette bir menfaatin bahis 
mevzuu olduğunu gördüğü takdirde, müdahale maksadiyle Divana bir dilekçe verebilir. 

2. Divan karar verir. 

Madde — 68 

1. Uyuşmazlık halinde bulunan taraflardan başka Devletlerin de iştirak ettiği bir anlaşmanın 
yorumu bahis mevzuu olduğu takdirde, Grefye bu Devletleri keyfiyetten hemen haberdar eder. 

2. Bunlardan herbirinin dâvaya müdahale etmeğe hakkı vardır, bu hakkı kullandığı takdirde 
ilâmın ihtiva ettiği yorum kendisi içinde mecburi olur. 

Madde — 64 

Divanca başka türlü karar verilmediği takdirde, mahkeme masrafları taraflara aittir. 

Bölüm: IV ~ 
tstişari mütalâalar 

Madde — 65 

1. Divan, Birleşmiş Milletler Andlaşmasr gereğince, veya bunun hükümlerine uygun olarak 
istişari reyler istemeğe yetkili her uzuv veya müessesenin isteği üzerine, her türlü hukuki 
meseleler hakkında istişari reyler verebilir. 

2. Haklarında Divanm istişari reyi istenilen meseleler Divana, hakkında reyi istenilen mese-
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leyi sarih tâbirlerle ifade eden yazılı bir dilekçe ile aı?zolunur. Bu dilekçeye, meseleyi aydınlata
cak bütün vesikalar eklenir. 

Madde — 66 

1. Grefye, istişari rey isteyen dilekçeyi derhal. Divan önünde dâva açmağa mezun bütün 
Devletlere resmen tealiğ eder. 

2. Bundan başka, grefye Divân veya Divan toplantı'halinde değilse, Başkan tarafından, me
sele hakkında malûmat verebileceğine hükmedilen ve Divan önünde dâva açmağa mezun her Dev
letle her Milletlerarası teşkilâta doğrudan doğruya yapacağı mahsus bir tebliğ ile Divanın, Başkan 
tarafından tesbit edilecek bir müddet zarfında, yazılı izahlarını kabule veya bu husus için top
lanacak aleni celsede sözlü izahatı dinlemeğe amade olduğunu bildirir. 

3. Bu maddenin ikinci fıkrasında derpiş edilen mahsus tebliğe muhatap olmamış bulunan bu 
Devletlerden biri, yazılı izahat vermek veya Divanca dinlenilmek arzusunu izhar ederse Divan bu hu
susta karar verir. 

4. Yazılı ve sözlü izahat vermiş olan Devletler veya teşekküller, diğer Devlet ve teşekküller 
tarafından verilmiş olan izahatın münakaşasına, tetkik edilen her meseleye göre Divan tarafından, 
veya Divan toplantı halinde bulunmadığı takdirde Başkanca tesbit edilecek müddet tertip ve şekil
ler dairesinde, kabul olunacaklardır. Bu maksatla Grefye, bizzat kendileri tarafından da yazılı iza
hat verilmiş olan Devlet ve teşekküllere diğerlerinin izahnamelerini vaktinde tebliğ eder. 

Madde — 67 

Divan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve doğrudan doğruya ilgili Birleşmiş Milletler Üyele
rine, diye Devletler ve Milletlerarası teşekküller temsilcilerini haberdar ettikten sonra aleni celsede 
bildirir. ^ 

Madde — 68 

istişari görevlerin icrasında, Divan tatbikini kabil gö düğü nispette işbu Statünün hukuki 
uyuşmazlıklara tatbik edilen hükümlerinden de mülhem olacaktır. 

Bölüm: V 

*" ' •" '•.;••••* Değişiklikler 

Madde — 69 

İşbu Statüde yapılacak değişiklikler, Birleşmiş Milletler Andlaşmasnıda vâki olacak değişiklik
ler için derpiş edilen usule göre, ve Divan Statüsüne taraf olmakla beraber Birleşmiş Milletler Üye
si olmayan Devletlerin de bu usule iştiraklerini teminen, Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine Ge
nel Kurulca kabul edilecek olan hükümler mahfuz kalmak şart iyi e, icra edilecektir. 

Madde— 70 

Divan, Genel Sekretere yazı ile yapacağı tebligat yoluyla, işbu Statüde lüzumlu göreceği deği
şikliklerin yapılmasını 69 ncu madde hükümlerine göre incelenmek üzere teklif eder. 

>m« 
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