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Cumhuriyetin 50. Yılının kutlanmasına, Dışişleri Bakanlığı Camiasının kat
kısını teşkil etmek üzere, Türk dış politikası ve önemli milletlerarası konularla 
ilgili yayınlarda bulunulması kararlaştırılmıştır.

Bu yayınların, dış politikamızın ve önemli dünya meselelerinin daha iyi 
aydınlatılması ve anlaşılmasına yardımcı olması içten dileğimizdir.
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(1968 - 1971 YILLARI İÇİNDEKİ GELİŞMELER)

BİRİNCİ BÖLÜM 

NÜKLEER SİLÂHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ (NSYÖ)

i. ENDC'nİn 18 O ca k -14 Mart 1968 Çalışma Dönemi.

18 Ocak 1*968 günü Komite çalışmalarına başladığında Genel Kurul’un 
2346 A(XXII) sayılı kararı gereğince gündemindeki en önemli konuyu nükleer 
silâhların yayılmasının önlenmesine ilişkin bir andlaşma tasarısının Genel Ku- 
rul'a sunulmak üzere 15 Mart tarihine kadar hazırlanması teşkil ediyordu. Ön
ceki yıllarda ABD ve SSCB arasındaki vâki müzakerelerde, denetlemelerle ilgili 
meseleler konusunda tam bir andlaşmaya varılam am ış, 24 Ağustos 1967 de 
sözkonusu iki devlet tarafından ENDC'ye sunulmuş (Bk. Silâhsızlanma III S. 29 
ve 120) olan andlaşma tasarısının denetlemeleri kapsayan III maddesi boş bı
rakılmıştı.

Bu defo Komite’nin açılış celsesinde ABD ve SSCB, üzerinde mutabakata 
varılmış III. maddeyi de ihtiva eden bir andlaşma tasarısını tahminlerin h ila
fına Komiteye sundular. İki taraf lAEA'mrı statüsüne ve kontrol sistemine uygun 
olarak bu kuruluş ile akdedilecek bir andlaşmanın ihtiva edeceği kontrolleri 
kabul etmeyi taahhüt etmek suretiyle denetlemelerle ilgili III. madde üzerin
de mutabakata varmışlardı.

ABD ve SSCB tarafından Komite’ye sunulmuş olan tasarının I ve II. mad
deleri uzun ve zorlu müzakereler sonunda meydana gelmişti. Bilhassa denetle
melerle ilgili III. madde ENDC’nin Ortak Başkanlar» ile diğer üyeler ve ilgili 
kuruluşların, bilhassa ABD ve Euratom temsilcileri arasında uzun istişarî gö
rüşmeleri gerektirmişti. Bu yüzden sarf edilmiş bütün gayretleri ve Komite’nin 
bir yıllık çalışmalarını sıfıra indirmeyi riske etmeden bu maddeler üzerinde esaslı 
değişiklikler yapmak Komite için kolay bir iş olarak görünmüyordu.

Buna rağmen bazı delegasyonlar ilk üç maddeye ilişkin bir takım tâdil 
tekliflerinde bulundularsa da bunlar Ortak Başkanlar tarafından kabule şayan 
görülmedi. Ancak Tasarının diğer maddelerinde yer alan atom enerjisinin ba- 
rışçı gayelerde kullanılması, barışçı maksatlarla yapılan nükleer patlamalar, 
Andlaşmanın tâdili, uygulamanın gözden geçirilmesi konferansları, yürürlüğe 
giriş ve sona ermesine ilişkin konularda bazı tâdil tekliflerinin ileri sürülmesi 
üzerine Ortak Başkanlar bu tekliflerin ışığı altında 11 Mart tarihinde tasarı
da bazı değişiklikler yaptılar.
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Müzakerelerin başından itibaren nükleer olmayan devletlerin ısrarla üze
rinde durdukları husus teminat meselesiydi. Bu devletler hedef olabilecekleri 
muhtemel nükleer bir tecavüze veya tecavüz tehdidi karşısında güvenliklerini 
temina!- altına alacak hükümlere andlaşma tasarısında yer verilmediğinden 
yakınarak Andlaşmaya katılmakla katlanacakları fedakârlığa karşılık hiç de
ğilse nükleer devletler tarafından kendilerine bu konuda teminat verilmesi ge
rektiğini ileri sürüyorlardı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere ABD, SSCB ve İngiltere 
nükleer silâhlara sahip olmayan devletlerin maruz kalmaları, muhtemel nük
leer bir tecavüz veya tecavüz tehdidine karşı Güvenlik Konseyi vasıtasiyle bu 
devletlere yardım edeceklerini bildiren bir karar tasarısını teminat teşkil et
mek üzere 7 Mart 1970 tarihinde Komite’ye sundular. Andlaşma metnine bu 
gaye ile bir hüküm konulmamış olduğu için nükleer olmayan devletlerin te
minat arzularının karşılanması böyle bir formüle bağlanmış oluyordu.

Bu arada nükleer devletler Karar Tasarısı Konsey tarafından ele alandı- 
ğında sözkonusu tasarıyı kuvvetlendirici beyanatlarda bulunma niyetlerini de 
açıkladılar.

M Mart'ta ENDC Nükleer silâhların yayılmasının önlenmesiyle ilgili mü
zakerelerdeki gelişmeleri kapsayan bir raporla beraber ABD-SSCB ortak and
laşma tasarısı, Güvenlik Konseyi karar tasarısı ile 1967'nin son ve 1968 ilk 
toplantı dönemlerinde üye devletler tarafından ileri sürülmüş tekliflerin bir lis
tesini Genel Kurul'a sundu.

Raporda tasarının esas itibariyle ABD - SSCB ortak teklifi olduğu, ancak 
cereyan eden müzakerelerin ışığında 11 Mart'ta ortak Başkanlar tarafından ya
pılan bazı değişiklikleri ihtiva ettiği belirtilerek, üye devletlerce ileri sürülmüş 
tekliflerinin tamamına yer verilmemiş olması sebebiyle Komite'nin bütün üyele
rinin zorunlu olarak deseğine mazhar olmadığı ifade ediliyordu.

II. Birleşmiş Midelerdeki Müzakereler:

XXII. Genel Kurul devam dönemi 24 Nisan 1968 tarihinde toplandı. Gün
demin en önemli maddesini NSYÖ teşkil etmekteydi.

Toplantı açıldığında Başkan itiraz eden olmadığı takdirde NSYÖ andlaş- 
masının Dönem başında alınan karar gereğince Birinci Komiteye havale edilmiş 
addedileceğini ifade etmiş, itiraz eden çıkmaması üzerine de NSYÖ meselesi Birin
ci Komiteye havale edilmiştir.

26 Nisan'da Birinci Komite çalışmalarına başladığında ABD ve SSCB hazır
ladıkları bir Karar Tasarısı ile Andlaşma Tasarısının hiçbir tadile uğramadan 
Genel Kurul’dan geçmesini sağlamak am ayla müzakerelerde ve kulislerde geniş 
bir işbirliği yapmışlardır. Ancak, 14 nükleer olmayan devletin bulunduğu ENDC- 
de bütün üyelerin desteğini sağlayamamış olan bu Tasarının nükleer silâha
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sahip olmayan 122 devletin bulunduğu Birleşmiş Milletlerde tadil tekliflerine 
maruz kalmadan geçmesinin imkânsızlığı aşikârdı. Nitekim birçok delegasyon 
üç bölümde toplanabilecek İtiraz ve tadil tekliflerinde bulunmuşlardır.

1) Teminat meselesi,

Müzakerelerin başından sonuna nükleer silâhlara sahip olmayan ülkelerin 
tenkitlerine maruz kalmışhr. Bu ülkeler teminat konusunda sadece Yasa ilkeleri* 
nin tekrarlandığını, andlaşmanm nükleer devletlere bir vecibe yüklemediğini, 
garantilerin ise sadece niyet beyanı şeklinde olduğunu Öne sürerek teminat me
selesinin andlaşma metnine ithalini ve teminatın otomatik olmasını talep etmişler, 
nükleer silâhların kullanılamayacağına dair verilecek garantilerin teminatın 
şumulü içinde yer alması gerektiğini ısrarla savunmuşlar, bu meselenin gereken 
ciddiyetle ele alınmadığını iddia etmişlerdir.

2) Nükleer enerjiden barışçı alanlarda faydalanma

Nükleer olmayan devletler bu alanda da Tasarı da öngörülen hükümlerin 
yetersiz olduğuna değinerek nükleer enerjiden barışçı alanda da tesirli bir şe
kilde faydalanabilm ek için,

—  nükleer yakıt ve teçhizat pazarında eşit ve tahditsiz istifade,
—  geniş bir bilgi teatisi,

—  barışçı nükleer infilâkler hizmetinin milletlerarası bir organ tarafından 
sağlanması,

—  kontrolün barışçı tesislerin gelişmesini engellememesi,
ve kontrol müessesesinin nükleer devletlerin barışçı tesislerine teşmili 

hususlarını kapsayan teklifler ileri sürmüşlerdir.

3) Yürürlüğe giriş ve uygulamanın gözden geçirilmesi konferansları.

Gözden geçirme konferanslarının her beş yılda bir otomatik olarak top
lanması ve andlaşmanm yürürlüğe girmesi için andlaşmayı tasdik etmesi ge
reken 40 nükleer olmayan devlet arasında kilit potansiyel devletlerinde bu
lunması ve 40 nükleer olmayan devlet sayısının arttırılması teklifleri ileri sü
rülmüştür.

Bütün bu itirazlar dışında bazı devletler de Nükleer Olmayan Devletler 
Konferansı aktedilmeden önce Genel Kurul'un NSYÖ konusunda kesin bir tu
tum almasını terviç etmemekte idi.

Sonunda genel bir tasvibe mazhar olmamakla beraber ilk üç maddenin 
kabul edilmesinden sonra 31 M ayıs’ta ABD ve SSCB, tarafsız devletlerin arzu
larını karşılayarak görüşmelerin bir çıkmaza sürüklenmesine mani olmak ve 
başka tasarıların öne sürülmesini önlemek üzere karar tasarısı ile Andlaşma 
tasarılarında bazı değişiklikler yaptılar.



Buna göre, Dibacenin 8. paragrafındaki silâhsızlanma konusundaki ifa
deler kuvvetlendirilmiş ve nükleer silâhsızlanma konusunda tesirli tedbirler a lı
nacağına ilişkin bir cümle ilâve edilmiştir.

—  Nükleer olmayan devletlerin atom enerjisinin barışçı alanda kullanıl
masından istifadenin kolaylaştırılması konusunda IV. maddenin 2. fıkrasında 
yapılan değişikliklerde taraflar arasında mübadeleye konu teşkil edecek eşya
lar arasına teçhizat ve materyel de ithal edilmiş ve barışçı nükleer enerjinin 
kullanılmasında gelişen bölgelerin ihtiyaçlarının da nazarı itibare alınacağı 
hükmü ilâve olunmuştur.

—  Barışçı nükleer enerjiden istifade usulünü düzenleyen V. madde ise 
ayrıntılı bir şekilde yeniden kaleme alınarak istifade konusunda daha sağlam 
garantiler getirilmiştir.

Bu arada karar tasarısında da bu konulara muvazi değişiklikler yapıl
mıştır. Kuvvet kullanılmaması ve anlaşmazlıkların barışçı yollardan halli ile 
ilgili olarak da yeni bir paragraf eklenmiş, bundan başka birinci işlem parag- 
rafındaki «endorse» kelimesi «commendv şeklinde değiştirilmiş, silâhsızlanma 
konusundaki ifadeler kuvvetlendirilmiştir.

Bu değişikliklerden sonra devletlerin büyük bir çoğunluğu tarafından 
tasvibe mazhar olan karar ve andlaşma tasarıları 10 Haziran 1968'de Birinci 
Komite'de onaylanarak 92 lehte (Türkiye dahil) 4 aleyhte ve 22 çekimser oyla
kabul edilmiştir.

Tasarı 12 Haziran günü de Genel Kurul da oya sunularak 95 lehte, 4 
aleyhte ve 21 çekimser oyla kabul edilmiştir. (Ek : 1)

Aleyhte oy kullanan devletler: Arnavutluk, Küba, Tanzania, Zambia.

Çekimser kalan devletler: Cezayir, Arjantin, Brezilya, Birmanya, Brundi, 
Merkezî Afrika Cumhuriyeti, Kongo (Brazaville), Fransa, Gabon, Gine, Hindis
tan, AAalavi, M ali, Moritania, Nijer, Portekiz, Ruanda, Suudi Arabistan, Sierra 
Leone, İspanya ve Uganda.

Kamboç ve Gambia oylamaya katılmamışlar. Haiti ve Dominik katılma 
paylarını ödemekte geciktiklerinden Yasanın 19. maddesi gereğince oylamaya 
iştirak ettirilmemişlerdir.

Oylamayı müteakiben bazı devletler oy açıklamasında bulundular. ABD 
andlaşmanın en geniş bir coğrafî alanda tatbikini temine matuf olan andlaş- 
manın bütün devletlerin imzasına açık olduğunu belirten IX. maddeyi destek
lediğini ancak devlet s*atüleri tanınmamış rejim veya «entite»Ierin Andlaşma'- 
ya katılmalarının bu devlet veya «entite»lerin tanınması anlamına gelmeyece
ğini ve Andlaşmanın VIII. ve X . maddelerinde zikredilen konferanslara katıl-
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mak istemeleri halinde itiraz hakkını mahfuz tuttuğunu belirten bir açıklama 
yaptı. Bunu İngiltere'nin aynı mealde yaptığı bir açıklama takip etti Bu açık
lam alar bazı devletlerin bu arada Doğu Almanya'nın andlaşmaya katılmasile 
ilgiliydi.

Fransız delegasyonu ise yaptığı açıklamada Andlaşmayı imzalam ayacak
larını ancak Andlaşmaya tarafmış gibi hareket edeceklerini bu bakımdan hiç kim
senin endişe etmemesi gerektiğini belitti. Fransa bu tutumunu silâhsızlanma müza
kerelerinden çok uzun bir süre uzak kalmış olmakla izah ediyordu. Andlaşmayı 
imzalam akla imzalomayıp taraf gibi hareket etmek arasında fark sadace Andlaş- 
madan çekilmekte bir önem arzetmektedir. Olağanüstü olayların ülkenin yüksek 
menfaatlerini tehlikeye sokması halinde üç ay önceden haber vermek şartiyle 
Andlaşmadan çekilmek mümkün oluyordu. Bu durumda Andlaşmaya katılmayan 
Fransa için bu üç aylık süre söz konusu olmayacaktı.

III. Güvenlik Krulu’nun Kararı

Andlaşma tasarısının Genel Kurul'dan geçmesinden birkaç saat sonra ABD, 
Sovyetler Birliği ve İngiltere Güvenlik Konseyi Bcışkanına bir mektupla başvurarak 
Güvenlik garantisi konusundaki karar tasarısının Konsey'de görüşülmesini talep 
ettiler. Konsey 17-19 Haziran tarihleri arasında toplanarak nükleer silâhlara 
sahip üyelerin nükleer olmayan devletlere vaki olacak herhangi bir tecavüz 
veya tecavüz tehdidi vukuunda harekete geçerek yardım edeceklerine dair 255 
sayılı karar tasarısını ona karşı beş çekimser oyla kabul etti. (Ek :2)

Konsey toplantısı sırasında ABD, SSCB ve İngiltere daha önceden vadetmiş 
oldukları Konsey kararım kuvvetlendirici mahiyetteki açıklamalarını da yaptılar. 
(Ek 3)

IV. Andlaşmanın imzaya açılması.

NSYÖ Andlaşması 1 Temmuz 1968 günü Londra, Vaşington ve Moskova’da 
imzaya açıdı. ABD, SSCB ve İngiltere Andlaşmayı ilk gün imzalayan 57 devlet 
arasında bulunuyorlardı. 4  Aralık 1961 tarihinde nükleer silâhların yayılmasını 
önlenmesi ile ilgili ilk karar tasarısına co-sponsor olan İrlanda tasarıyı imzaya 
açıldığı gün tasdik eden yegane devlet oldu.

1968 yılı Ağostos ayı içinde patlak veren Çekoslovakya olayları Andlaşma- 
nın imza ve tasdiki işlemlerinin duraklamasına sebebiyet vermiş ancak olayın 
üzerinden zaman geçmesi ve 1968 Eylülünde toplanan Nükleer Olmayan Dev
letler Konferansı'nın tesiriyle bu duraklama safhası atlatılabilmiştir.

Andlaşmaya karşı başlangıçtan beri aleyhte bir tavır takınmış olan Fransa'
nın haricinde NATO devletlerinden Portekiz de henüz Andlaşmayı imzalamamış 
bulunmaktadır. Aynı zamanda EURATOM üyesi olan NATO mensubu Ülkeler 
Andlaşmayı imzalamadan önce Avrupa Toplulukları Komisyonundan mütalaa



istemişlerdir. Komisyon da verdiği mütalaada imza sırasında kontrollerle ilgili 
III. madde gereğince EURATOM ile İAEA arasında aktedilecek bir kontrol anlaş
ması hususunda bir rezerv konmasını veya hiç olmazsa bir niyet beyanındı.! 
bulunulmasını tavsiye etmiştir. Yapılacak beyan veya konulacak rezerv And- 
laşmanın EURATOM üyeleri bakımından uygulamasını EURATOM ile İAEA cırcı
sında aktedilecek bir kontrol andlaşmasına bağlamak gayesini güdüyordu. Bu 
takdirde EURATOM üyelerinden Andlaşmaya koyacakları imza bu taiikî şartın 
gerçekleşmesi halinde kesinlik ifade edecekti. Mamafih EURATOM üyelerinden 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg böyle bir beyanda bulunmaya lüzum görmeden 
Andlaşmayı imzaladılar.

Türkiye ve İtalya aynı günde 28 Ocak 1969'da Andlaşmayı imzalamışlar 
fakat henüz tasdik etmemişlerdir. İmza sırasında İtalya EURATOM ile İAEA 
arasında bir Andlaşmanın aktedilmesine kadar tasdike tevessül etmeyeceğini 
açıklamıştır.

Federal Almanya ile Andlaşmayı imzalamadan önce kendi güvenliğinin 
teminat altına alınması bakımından 1968 Ağustos ayında NATO üyesi dev
letler, bu meyanda Hükümetimiz nezdinde bazı teşebbüslerde bulundu. Fede
ral Hükümet Andlaşmayı imzalarken NATO üyelerinin «ittifakın kollektif gü
venlik sistemine bağlılıklarını ve inançlarını teyid edici» mahiyette, ABD'nin 
andlaşmayı imzalarken yaptığı tarzda, beyanlarda bulunmalarını talep etmek
teydi.

Uzun tereddütlerden sonra Federal Almanya Andlaşmayı 28 Kasım 1969 
tarihinde imzaladı. Ancak imzalamadan önce bıı bildiri yayın layarak,

—  Andlaşmanı hükümlerinin andlaşmaya tarcıf diğer devletler hakkında 
tefsir ve tatbik edildiği şekilde Federal Almanya için de tefsir ve tatbik edi
leceğini,

—  Federal Almanya'nın güvenliğinin NATO tarafından sağlanmasına 
devam edileceğini,

—  255 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ile ABD, SSCB ve İngiltere tarafın
dan Güvenlik Konseyinde yapılmış olan niyet beyanlarının herhangi bir ayırım 
yapılmaksızın Federal Alm anya'ya da teşmil edileceğini,

—  Andlaşmanın Avrupalı devletlerin birleşmesine engel teşkil etmeye
ceğini,

—  Andlaşmanın imzalanmasının Devletler Hukuku açısından Doğu A l
manya'yı tanıma ve bu devletle ilişkiler kurma anlamına gelmeyeceğini, 
belirtti.
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Bildiride ayrıca nükleer enerjiden barışçı maksatlarla faydalanm a hak
kında Federal Almanya'nın görüşlerine de yer verilmişti.

V. Andlaşma'nın yürürlüğe girmesi

IX. Maddesinin 3. bendi gereğince Andlaşmamn yürürlüğe girebilmesi 
için Andlaşmayı 40 devletin tasdik etmesi gerekiyordu.

5 Mart 1970de bu husus gerçekleşerek Andlaşma yürürlüğe girdi. (Ek : 4
ve 5)

Andlaşmayı bugüne kadar 99 devlet imzalanmış, 61 devlet de tasdik et
miş bulunmaktadır.



NSYÖ ANDLAŞMASI'NIN MADDELERİNİN TAHLİLİ TETKİKİ

Nükleer olan ve olmayan devletler ayrımı üzerine bina edilmiş bulunan 
NSYÖ Andlaşması bir Dibace ile 11 maddeden meydana gelmektedir.

D İ B A C E

Andlaşmanın amacını ve ilkelerini kapsamaktadır. Bunun yanında ta
rafsız devletlere verilecek güvenlik teminatına ilişkin hükümlere de Dibacede 
yer verilmiştir. Bilindiği gibi nükleer devletler, tarafsız devletlerin talep ettikleri 
teminat meselesini, Andlaşma metninde bir madde ile düzenlemek yerine 
bunu Dibace hükümleri ile halletmek yolunu tercih etmişlerdir.

1. paragrafdaki «milletlerin güvenliğini korumaya matuf tedbirlerin 
alınması» ifadesi bu maksadı temin etmek üzere konulmuş bulunmaktadır. 
Tarafsız devletlerin devamlı tenkitlerine hedef olan teminat meselesi Andlaş- 
manın zayıf noktalarından birini teşkil etmektedir. Çünkü Andlaşma nükleer 
silâhlara sahip olmayan devletlere bu gibi silâhlan devralmayı ve imal et
meyi yasaklarken nükleer devletlerin bu tip silâhlan geliştirmesini veya mik
tarlarım arttırmasını yasaklayan hiçbir hüküm getirmemiştir. Askerî ittifak
lara dahil devletlerin değilse de, diğerlerinin bir nükleer tecavüz veya tecavüz 
tehdidi karşısında ihtiyaç duyacakları teminat hakkında Andlaşma'da hüküm 
bulunmayışını önemli bir noksan addetmelerini anlam ak lâzımdır.

8. paragrafa eklenen «nükleer silâhsızlanma yönünden etkili tedbirler 
almak hususundaki niyetlerini beyan ederek» cümlesi ve «kuvvete ve kuvvet 
tehdidine başvurmaktan kaçınmaya» dair olan son paragraf teminat mesele
sine daha fazla açıklık getirmek üzere ilâve olunmuşlardır. (Bak. Sayfa : )

Nükleer enerjiden barışçı maksatlarla faydalanmak ve atom enerjisinin 
barışçı amaçlarla uygulanmasının daha da geliştirilmesi için mümkün olan en 
geniş ölçüde İlmî bilgi teatisine iştirak etmek nükleer olmayan devleterin tam a
mının üzerinde durduğu önemli bir konudur. 6. ve 7. paragraflar bu maksadı 
sağlamak üzere konulmuştur.

Bunlardan başka Andlaşma nın kontrolünün İAEA tarafından yapılması
4. paragrafta; bütün den-eme infilâklerinin süresiz durdurulmasını sağlamak 
için 1963 Moskova Kısmî Deneme Yasağı Andlaşmasına taraf devletlerin bu konu
da müzakerelere devam azmi 10. paragrafla, tam ve genel silâhsızlanmanın 
gerçekleştirilmesiyle ilgili temenniler de M . paragrafta yer almaktadır.
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MADDE I

Madde, Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerika arasında NSYÖ Andlaşması'nın 
akdini mümkün kılan temel kompromiyi ihtiva etmektedir. Genel olarak nükleer 
devletlerin taahhütlerini tesbit eden bu maddede, her türlü nükleer silâh ve 
patlayıcı maddenin, nükleer bir devlet tarafından nükleer olsun veya olmasın, 
Andlaşmaya taraf olsun veya olmasın, herhangi başka bir devlete doğrudan 
duğruya veya bir pakt dahilinde devredilmesi yasaklanmaktadır. Bu duruma 
göre, nükleer silâhlar başka bir ülkede üslendirildikten takdirde üssü kuran 
devletin sorumluluğu altında bulunacaktır. Üssün bulunduğu ülke bu silâhların 
ateşlenmesi konusunda söz sahibi olmayacaktır. Ancak madde e v  sahibi ül
kenin toprakları üzerinde üslenen nükleer silâhların yöneltildikleri hedefler 
hakkmdaki söz hakkını bertaraf etmemektedir.

Yasaklam a bütün devletler arasında nükleer silâhların devredilmesini kap
samaktadır. Bu kapsama bilumum silâhlar olduğu kadar barışçı patlamalarla 
ilgili bütün cihazlar da girmektedir.

Maddenin ikinci kısmında, nükleer olmayan bir devletin nükleer silâh 
veya vasıtalara sahip olmak istemesi halinde nükleer devletlerin bunlara yar
dımda bulunmaları, teşvik etmeleri ve imalede bulunmaları yasaklanmaktadır. 
Maddenin bu kısmının ifadesine göre nükleer devletler arasındaki ilişkiler bu 
yasaklamanın dışında kalmaktadır. Bilfarz bu şartlar altında ABD ve İngiltere 
nükleer bomba teknolojisi sahasında işbirliği yapabileceklerdir.

Bu madde, iki süper devletin Avrupa'yı nükleer paylaşma (nuclear sharing) 
dışında tutmuş olmaları ve Avrupa'daki nükleer olmayan NATO müttefikleri
nin bu suretle ABD’nîn nükleer silâh kudretinden istifade imkânlarının mahfuz 
tutulması yönünden önem taşımaktadır.

MADDE II

Bu madde Andlaşma ya taraf nükleer olmayan devletlerin vecibelerini 
kapsamaktadır. Buna göre söz konusu devleHerin nükleer silâh veya barışçı 
maksatlarla kullanılan nükleer patlayıcı vasıtaları imal etmesi veya başka bir 
suretle ele geçirmesi yasaklanmaktadır. Ancak nükleer silâh imalinde deneme 
safhasından önce yapılan araştırma ve hazırlık çalışmaları maddede açık o la
rak yasaklanmamışım

Keza madde, Andlaşmaya taraf nükleer silâhlara sahip olmayan bir ülke
nin Andlaşmaya taraf bulunmayan ve nükleer olmayan diğer bir ülkeye atom 
silâhlarının imali konusunda yapabileceği yardımı da açıkça yasaklamamak- 
tadır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla Birleşik Arap Cumhuriyeti 26 Eylül 1967 
^arihinde bir teklif ileri sürerek maddeye «nükleer olmayan bir devlet nükleer
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olmayan diğer bir devlete, nükleer silâhları veya diğer nükleer patlayıcı araç
ları imal etmesi veya başka şekilde ele geçirmesi yahut bu nevi silâhların veya 
patlayıcı araçların kontrolünü elde etmesi için hiçbir şekilde yardım, teşvik 
veya imalede bulunmamayı taahhüt eder» tarzında bir ilâvenin yapılmasını is
temiştir. Fakat teklif fazla destek görmediği için ABD ve Sovyetler Birliği a ra
sında uzun müzakereler sonunda üzerinde anlaşmaya varılabilm iş olan bu 
Madde aynen kalmıştır. Sovyetler Birliği böyle «bir ilâvenin lüzumlu olmadığı
nı esasen sözkonusu boşluğun zaten maddenin ifadesi ve Dibace hükümleri 
ile doldurulmuş olduğunu, Andlaşmaya taraf nükleer olmayan bir devletin 
Andlaşmaya katılmamış nükleer olmayan başka bir devlete bu silâhları imal 
etmesi veya edinmesi için yardımda bulunması halinde bunun zaten Anlaş
manın ihlali anlamına geleceğini» açıklamıştır. ABD ise «Andlaşmamn yasak
larını, Andlaşmaya taraf olmakla yüklenmiş nükleer olmayan bir devletin And
laşmaya katılmamış fakat bunun avantajından faydalanm ak isteyen bir başka 
devlete yardım etmesinin makûl bir hareket tarzı olamıyacağını, buna rağmen 
böyle bir teşebbüste bulunursa bu davranışın nükleer silâh imalî niyetiyle ya 
pıldığının meydana çıkacağını, bunun da açıkça Andlaşmamn ihlâli anlamına 
geleceğini» belirtmiştir.

MADDE III

Üzerinde en çok tartışılan en karmaşık madde, denetlemelerle ilgili olan
III. maddedir. Andlaşma hükümlerine riayeti sağlamaya matuf milletlerarası 
güvenlik denetlemelerini içine almaktadır.

Bu madde hükmüne göre güvenlik denetlemelerine sadece nükleer olma
yan devletler tabî olacaklardır. Nükleer devletlerin bu denetleme dışında tu
tulması nükleer silâh ve diğer patlayıcı cihazlarla ilgili sırların saklanmasını 
temin gayesiyle izah edilebilir. Bir diğer sebep de nükleer silâhların bir ülke
den diğer bir ülkeye nakledilip edilmediklerini denetleyebilmek için tesirli bir 
sistemin mevcut olmamasıdır. Buna, nükleer silâhlara sahip olan ülkelerin müt
tefiklerinin toprakları üzerinde üslendirdikleri ve birçok hallerde bu müttefikler 
tarafından işletilen ateşleme sistemleri üzerindeki kontrolünün ne derece etkili 
bir şekilde sürdürdüğünü söylemenin zorluğunu da ilâve etmek gerekir. Ancak 
haber alma örgütlerinin bu gibi konularda bilgi toplaması mümkündür.

Madde hükmüne göre denetlemeler Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
tarafından yapılacaktır. Bunun için nükleer silâhlara sahip olmayan devletler 
Ajans ile tek başlarına veya grup halinde Ajansın denetleme yöntemlerini ka
bul ettiklerine dair andlaşm alar yapacaklardır. Ajans tarafından yapılacak de
netlemeler kaynak ve Özel bölünebilir maddelerin kullanılmasının yasaklanmış 
gayelere yöneltilip yöneltilmediğini saptamak amacına matuf olacaktır.
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Denetleme yöntemleri nükleer enerjinin baıjşçı tatbikatının nükleer silâh
lara veya diğer patlayıcı cihazlara kaydırılmasını önlemek amacıyla sadece 
barışçı faaliyetlere uygulanacaktır. (III. 1.) Sadece nukJeer silâh ve diğer patla
yıcı cihazların imalini yasaklayan II. madde ise nükleer enerjinin patlayıcı o l
mayan tatbikatına, nükleer enerji ile işleyen denizahlardcı olduğu gibi cevaz 
vermektedir. Bu sebeple cındlaşmamn cevaz verdiğ. bu gibi askeri uygulama
larda da parçalanabilir maddeler denetlemeye tabi olmayacaktır. Bu da bir 
boşluk meydana getirmektedir ki bir ihmal veya gözden kaçma eseri değildir. 
Bu boşluk nükleer denizaltıları İAEA müfettişlerinin denetlemesi dışında turmcık 
maksadıyla bırakılmıştır. Buna muvazi olarak nükleer ülkelere barışçı olmayan 
amaçlarla yapılacak nükleer madde ihracatları da zorunlu bir gözleme tabi 
olmayacaktır. Bütünüyle mütalaa edildiğinde sadece barışçı faaliyetlerin de
netlemeye tabi olmasının mahzuru açıktır. Zira denetlenmeyen sahalarda yapılan 
transferler meşru olsa bile bir tereddüt ve kuşku uyandırılccaktır. Lâtin Am erika’
nın nükleer silâhlardan arındırılmasrna mütedair olan Tlatelolco Andlaşması, 
Andlaşmaya taraf devletlerin bütün nükleer faaliyetlerinin denetleneceği kai
desini koymuştur.

Maddenin 2. fıkrası Andlaşmaya taraf nükleer devletlerin, Andlaşmaya 
katılmamış olan ve öngörülen denetleme usullerini kabule yanaşmayan nükleer 
olmayan devletlere kaynak veya parçalanabilir madde vermelerini yasakla
maktadır. Bu hüküm özel nükleer tesis ve teknolojisi olmayan ülkeleri Andlaş- 
manın öngördüğü denetleme yöntemlerine uymaya zorlamakta, transferleri 
tam bir denetlemeye tâbi kılmak gayesine matuf bulunmaktadır.

Maddenin 3. fıkrası denetlemelerin, nükleer barışçı sahadaki çalışmala
rına engel teşkil edeceğini ileri süren nükleer olmayan devletlerin talebi üze
rine konmuştur. Denetlemelerin endüstriyel casusluğu konu teşkil etmesinin 
ihtimal dahilinde olduğu belirtilmiştir. Bu yüzden Madde, denetlemelerin 
teknolojik gelişmelere engel olmayacak tarzda yürütüleceğini amir bulunmak
tadır.

Madde nin 4. fıkrası Andlaşma ya taraf devletlerin denetlemeler konusun
da İAEA ile yapacakları andlaşm alar için görüşmelerin, Andlaşma'nın yürürlüğe 
girmesinden itibaren 180 gün içinde başlayacağını tesbit etmektedir.

Bu durum, bünyesinde hem nükleer, hem de nükleer olmayan devletleri 
bulunduran EURATOM un denetleme usulleri ile Andlaşma hümümlerinin ne 
ne şekilde telif edileceği meselesini ortaya çıkarmıştır. Mesele, NATO içindeki 
müzakerelerde EURATOM ülkeleri tarafından ileri sürülen bazı şartlar meyanında 
bir çözüme bağlanabilmiştir.

Bu şartlardan en önemli ikisi şunlardır :

a) Denetleme usullerinin ayrıntıları İAEA ile EURATOM arasında yapılacak 
bir andlaşma ile tespit edilecek,
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b) Belirli bir süre sonunda İAEA ile EURATOM arasında mutabakata varı- 
lamadığı takdirde münhasıran İAEA'nın denetleme usullerinin uygulanacağına 
dair kesin hükümler konmayacaktı.

Maddenin 4. fıkrasında 180 günlük bir süreden bahsedilmiş olduğuna 
göre «belirli bir süreden» neyin kastedildiği belli değildir/EURATOM üyesi 
ülkelerin, EURATOM ile İAEA arasındaki andlaşmanın akdinden önce tasdik 
işlerini yerine getirmeleri bu zaman tahdidini söz konusu olmaktan çıkarabilir.

Diğer taraftan denetlemelere münhasıran nükleer olmayan ülkelerin tabi 
olmasının yaratacağı ayrıcalık ve dengesizlik tenkit edilmiştir. Bu konu île ilgili 
olarak Başkan Johnson'un 2 Aralık 1967 tarihinde Birleşik Devletlerin milli gü
venliğini doğrudan doğruya ilgilendiren sahalar dışında kalan bütün nükleer 
faaliyetlerini denetlemeye açık tutabileceğini açıklaması ve İngiltere’nin de he
men iki gün sonra buna benzer bir beyanda bulunması neticesinde bu konudaki 
tenkitler zayıflamıştır. Nükleer devletlerden Sovyetler Birliği bugüne kadar 
böyle bir açıklama yapmamıştır. Kıt’a Çin'i başından itibaren NSYÖ'ye karşı çık
mıştı. Fransa ise askerî olmayan nükleer faaliyetler bakımından EURATOM'un 
güvenlik denetleme sistemine tâbi bulunmaktaydı.

MADDE IV

Madde nükleer olmayan devletlerin nükleer enerjiden barışçı maksatlarla 
istifade için araştırma, istihsal ve işletme yapabileceklerini teyit etmekte, nükleer 
devletlerin kalkınmakta olan bu devletlere yardımla mükellef olduklarını belirt
mektedir. Askerî nükleer programların barışçı gelişmelere de yol açtığı gözönüne 
alınarak, nükleer devletlerin bu sahada kaydedecekleri ilerlemelerden askerî 
nükleer programlardan vazgeçmiş olan devletlerin de faydalanm aları gerektiği 
düşünülerek böyle bir hüküm getirilmiştir.

Madde Nükleer enerjinin barışçı sahalarda kullanılmasında gerek bilimsel 
ve teknolojik bilgi, gerekse teçhizat ve malzeme teatisi bakımlarından azami 
kolaylığın sağlanması maksadıyla bütün devletleri işbirliği yapmaya çağıran 
bir taahhüt İhtiva etmekte aynı zamanda bu işbirliğine katılmayı devletlerin 
tabii bir hakkı olarak mütalaa etmektedir.

MADDE V

Barışçı nükleer patlamalardan bütün devletlerin istifade etmesi hususu 
üzerinde tam bir mutabakat vardı. Madde bu ihtiyacı karşılamak üzere nükleer 
devletleri nükleer olmayan devletlere milletlerarası gözlem ve usuller altında 
barışçı patlamalar konusunda yardımcı olmakla mükellef tutmaktadır.
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Ayrıca nükleer olmayan devletlerin bu hizmetler karşılığı ödeyecekleri meb
lağların en düşük seviyede tutulacağı, araştırma ve geliştirme masraflarını kapsa
mayacağı da belirtilmektedir. Bu hüküm ekonomik nedenlerle barışçı nükleer 
patlamalar konusunda çalışm alar yapam ayan devletlerin şikâyetlerini önlemek 
amacına matuf olarak konulmuştur. Madde ayrıca banşcı nükleer patlamalardan 
istifadenin usullerini tespit maksadıyla görüşmelerin andlaşmanm yürürlüğe 
girmesinden sonra en kısa zamanda başlayacağını bildiren bir hüküm de ihtiva 
etmektedir.

MADDE VI

Tam ve genel silâhsızlanmanın gerçekleştirilmesi için müzakerelere devam 
edileceği hükmünü getiren bu madde nükleer olmayan devletlerin şiddetli ten
kitleri üzerine andlaşmaya konulmuştur. Nükleer olmayan devletler bu andlaş- 
mayla nükleer silâhlardan vazgeçmelerine mukabil nükleer devletlerin de silâh
lanma yarışını durdurmalarını istemişlerdir.

Yatay yayılmanın durdurulmasına ilişkin tedbirlerle dikey yayılmanın dur
durulmasına ilişkin tedbirlerin dengeli olması gerektiği ileri sürülmüştür. Nük
leer devletler kendilerini bir takım yoğun tedbirler alm aya zorlayacak bir taah
hüt altına giremeyeceklerini,$ilâhsızlanma faaliyetlerini desteklediklerini, ancak 
NSYÖ’ye karşı pazarlık unsuru yapılmasını doğru bulmadıklarını, andlaşma bir 
kere kabul edildikten sonra ayrıntılı tedbirlerin alınmasının siyasî bakımdan 
daha pratik olacağını ileri sürmüşlerdir. Bunun üzerine tarafların «silâhsızlanmaya 
müteallik müessir tedbirler ile sıkı ve etkili bir milletlerarası kontrol altında genel 
ve tam silâhsızlanmaya mütedair bir andlaşma akdi için iyi niyetle müzakerelerde 
bulunacakları» na dair olan bu madde hükmü konulmuştur. Dibacede de bu konu
ya atıfta bulunan hükümler yer almaktadır.

Madde hükmü aslında nükleer devletler bakımından bir vecibe getiriyormuş 
havasını taşımakta ise de herhangi müşahhas bir tedbir getirmediği aşikârdır. 
Bu madde karşısında Hindistan Brezilya ve Romanya büyük memnuniyetsizlik 
izhar etmişlerdir.

1969 yılı sonunda ABD ile SSCB arasında başlayan ve halen devam et
mekte olan SALT görüşmeleri bu madde içinde nükleer devletlerin attıkları bir 
ilk adım olarak vasıflandırılabilir.

MADDE VII

Andlaşma'nın nükleer silâhlardan arınmış bölgeler tesis etmek isteyen dev
letlerin haklarına hiçbir şekilde halel getiımiyeceği belirtilmiştir.
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MADDE VIII

Andlaşmada yapılacak tadiller ve gözden geçirme konferansları ile ilgilidir. 
Maddenin ). fıkra hükmüne göre tadil teklifinde bulunmak isleyen her devlet 
tadil tekliflerinin metinlerini Depotizer devleflere tevdi edecek, bu devletler de 
sözkonusu melinleri bütün Taraflara dağılacaklardır Bunu üzerine taraf devletler
den üçte biri veya daha fazlosı istediği takdirde Depoziter devletler bütün tara fla
rın katılacağı bir konferans toplayacaklardır.

Tadil tekliflerinin kabul edilebilmesi için andlaşmaya taraf devletlerin 
çoğunluğunun, Andloşmaya taraf nükleer devletlerin ve tadil teklifinin taraf 
devletlere dağıtıldığı tarihte İAEA Guvernörler Meclisi üyesi bulunan devlet
lerin müsbet oy vermeleri hafinde mümkün olacaktır.

Tadil teklifinin yürürlüğe girebilmesi içi nükleer silâhlara sahip devlet
lerle teklifin dağıtıldığı tarihte İAEA Guvernörler Meclisi üyesi olan diğer bütün 
tarpf devletlerin ve taraf devletlerin rümünün çoğunluğunun onay belgelerini 
tevdi etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten itibaren tadil teklifi yürürlüğe girmiş 
olacaktır. Bunun dışındaki her devlet için tadil teklifi onay belgelerini tevdi 
ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Maddenin 3. bendi Andlaşmanm işleyişim gözden geçirmek üzere yürür
lüğe girişten itibaren beş yıl sonra Cenevre'de bir konferans toplanacağına 
amirdir. Taraf devletlerin çoğunluğu istediği takdirde müteakip beş yıllık dev
relerde gözden geçirme konferansları toplanabilecektir.

MADDE IX

Andlaşma'nın en geniş coğrafî sahada tatbik kabiliyeti bulmasını temin 
etmek amacıyla Maddenin 1. fıkrasında bütün devletlerin imzasına açık olduğu 
belirtilmiştir.

Maddede ayrıca, yürürlüğe giriş ve katılma usulleri de düzenlenmiştir. 
Andlaşma üç nükleer devletle (ABD, SSCB ve İngiltere) 40 nükleer olmayan 
devletin onay belgelerini tevdi ettikleri tarihte yürürlüğe girecektir.

Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonra katılan devletler için Andlaşma 
onay ve katılma belgelerinin tevdii tarihinde yürürlüğe girecektir.

Maddenin 3. bendi nükleer devletin tarifini yapmakta 1 Ocak 1967 tari
hinden önce bir nükleer silâh veya diğer bir nükleer patlayıcı araç imal edip 
infilâk ettirmiş devletleri nükleer devletler olarak kabul etmektedir.
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MADDE X

Birinci fıkra tarafların andlaşmadan çekilme hakkını düzenlemektedir. 
Bu fıkra hükmüne göre taraflardan birisi Andlaşmanın konusuna giren olağan
üstü olayların ülkesinin yüksek menfaatlerini tehlikeye düşürdüğüne karar ve
rirse Andlaşmanın bütün taraflarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 
üç ay önceden ihbarda bulunmak su.etiyle Andlaşma dan çekilebileceklerdir.

İkinci fıkrada ise Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden 25 yıl sonra, And- 
laşmanırı süresiz olarak yürürlükte kalıp kalmayacağını veya belirli ek bir süre 
veya süreler için uzatılıp uzatılmayacağını kararlaştırmak üzere bir konferansın 
tertip edileceği hükmü yer almaktadır. Bu karar Andlaşmaya taraf devletlerin 
çoğunluğu tarafından alınacaktır.

MADDE XI

Andlaşmanın tanzimi hususunda usul hükümleri ihtiva etmektedir.

SONUÇ

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda dünyanın şaşkın bakışları altında pat
latılan bombalar, açılan nükleer çağın başlangıcını işaretlemişti. Bu olay ile 
birlikte nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi meselesi de dünya siyasî sah
nesinde boy gösteriyordu. Hiroşima ve Nagazakı felâketlerinden sonra bu si
lâhların tekrar kullanılmasını önlemek için harekete geçen Birleşmiş Milletler, 
nükleer silâhların ve diğer kitle imha silâhlarının tasfiye edilmesi amacıyla 
Arom Enerjisi Komisyonu nu kurmuştur Ancak, bu teşebbüsün başarıya ulaşa
maması üzerine nükleer silâhlanma yarışı başlamıştır.

Savaşı takip eden soğuk harp devresinin milletleri içine attığı bu yarış 
içinde nükleer ve termonükleer silâhların geliştirilmesi için büyük devletler 
muazzam meblâğlar harcamışlardır. Bunun neticesi, nükleer silâh stoklarının 
İnsanlığı yeryüzünden tamamen silecek bir vüsate varması olmuştur.

Günümüzde nükleer silâhlara sahip beş ülke (ABD, SSCB, İngiltere, Fransa, 
ve Çin Halk Cumhuriyeti) vardır. Bunun d ışınd j barışçı uygulamalar alanında 
nükleer enerjinin arz ettiği geniş imkânlar sebebiyle pek çok ülke bu sahada 
yatırımlara girişmiştir.

Bugün bütün insanlığı mahvedecek gücün aşağı yukarı tekeli fiilen ABD 
ve Sovyetler Birliği nin elinde bulunmaktadır.

Dünya bu iki devlet arasındaki karşılıklı nükleer «caydırıcı» kuvvetlere 
istinad eden bir «dehşet dengesi» içinde yaşamaktadır.
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Nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi meselesi üzerinde ciddiyetle 
durulması teessüs etmiş olan dengenin bozulması ve kontrolün büyük devlet
lerin elinden çıkması ihtimalinin belirmesi üzerine mümkün olabilmiştir. Bunun
la beraber 1958'de meselenin İrlanda tarafından ilk defa ortaya atılmasından 
sonra bir andlaşmaya varılabilmesi için on sene beklemek gerekmiştir.

1963 Moskova Kısmî Deneme Yasağı Andlaşması ve 1967 Uzay Andlaş- 
ması’ndan sonra gittikçe uzayan silâhsızlanma andlaşmaları zincirinin en önem
li halkasını meydana getiren NSYÖ Andlaşması bugünkü şartlar altında va 
rılabilecek bir kompromi niteliğindedir. Buna rağmen nükleer ve nükleer 
olmayan devletler ayırımı üzerine bina edilmiş olması, güvenlik kontrolleri ve 
teminat meselesinde zayıf noktalar ihtiva etmesi sebebiyle tenkit edilmiştir. 
Tenkitlerin bazılarında hakikat payı olduğu inkâr edilemez. Ancak bu alanda 
hiçbir tedbir alınmayıp bütün devletlerin irili ufaklı nükleer silâhlara sahip 
olmalarına göz yumarak, yayılmaya imkân bııakmanın dünyayı kolaylıkla 
bir nükleer savaşa itebileceği keyfiyeti de o derece geçer bir hakikattir.

TÜRKİYE'NİN DURUMU

NSYÖ Andlaşmasını nükleer silâhlanma yarışının insanlığı maruz bıraka
cağı büyük tehlikelere karşı alınması lüzumlu tedbirlerden biri olarak gören 
memleketimiz bu konudaki çalışmaları başlangıçtan itibaren desteklemiştir. 
Milletlerarası ilişkilerde güven ve işbirliğinin yerleşmesi gayretlerine yardımcı 
olmak ve «détente» cereyanına katkıda bulunmak gayesiyle de anlaşmayı 
imzalamış bulunmaktadır.

Ancak NATO ittifak sistemine dahil olmakla beraber dünyanın çok na
zik bir bölgesinde bulunan Türkiye'nin bu konuda gözönünde tutması gereken 
hususlar vardır. Bu da bizimle aynı bölgede bulunan devletler ile diğer kom
şularımızın nükleer alandaki faaliyetlerini takibe ve potansiyel nükleer güç ba
kımından onlardan hiç olmazsa geri kalmamağa dikkat etmektir. Sınır kom
şularımızın hepsi andlaşmayı tasdik etmişlerdir. Bölgede Andlaşma'yı imza
lamamış yegane devlet ise İsrail'dir.

Türkiye bugün nükleer silâhlara biran evvel kavuşmak hırsıyla yanan 
bir ülke değildir. Ancak birgün bu yola gitmek mecburiyetinde kalabileceği- 
n de gözden uzak tutmamalıdır. Bunun için de şimdiden barışçı nükleer faaliv»* 
|ere önem -'“ '•melidir. Çünkü gerek barışçı gerekse askeri maksatlara yönelen 
nükleer progı-amlar son karar safhasına kadar ayırtedilmesi zor, hatta bazı hal
lerde imkânsız olan bir paralellik arzeder. Barışçı ve askeri amaçların ayrılma 
noktasına kadar gelmiş olan ülkeler barışçı nükleer çalışmaları arzu ettiği anda 
askerî amaçlı çalışmalara yöneltmek imkânını elinde tutuyor demektir. Buna 
«opsiyon'un açık tutulması» denmektedir. Bu yüzden Türkiye opsiyonu açık tut
maya dikkat etmelidir.
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Andlaşmayı imzalamış olmamız bu duruma bir mani teşkil etmemektedir. 
Çünkü andlaşmanın taahhütleri ne olursa olsun Türkiye’nin barışçı maksatlar
la girişeceği nükleer çalışmaları opsiyon noktasına kadar yürütmesini engelle
meyecektir. Andlaşma sadece nükleer silâh opsiyonunun kullanılmasını önlüyor 
olacaktır. Türkiye'nin durumlarını izlemekte özel menfaati bulunduğu 
devletler de bu andlaşmaya taraf olduğu ve hükümlerine riayet ettikleri müd
detçe tasalanması için bir sebep yoktur. Zira Türkiye'nin ancak diğer devlet
lerin nükleer silâhları imal teşebbüsüne girişmeleri halinde aynı yola girişecek 
bir ülke olduğunu kabul ediyoruz. İlk harekete geçecek memleketi takiben 
nükleer silâh programına başlayacak olan devletlere bunu bir hak olarak sağ
layan bir hüküm de Andlaşma metninde yer almaktadır. Bu da ülkenin yüksek 
menfaatlerinin tehlikeye düştüğüne kanaat getiren ülkelerin andlaşmadan 
çekilebileceklerini düzenleyen X. maddededir.



İKİNCİ BÖLÜM 

NÜKLEER OLMAYAN DEVLETLER KONFERANSI

1. GİRİŞ

«Nükeer olmayan devletler Konferansı» ilk olarak Pakistan tarafından 
ortaya atılan bir teklife istinaden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 21. 
Döneminde kabul ettiği 2153 B (XXI) sayılı ve 17 Kasım 1966 tarihli kararı ile 
karalaştırılmıştır.

Sözkonusu kararda Genel kurul :

—  Nükleer olmayan devletlerin güvenliğinin en müessir şekilde nasıl 
sağlanabileceği,

—  Nükleer silâhlardan arınmış bölgeler tesisi,

—  Nükleer silâhların yayılmasını önleme ve kontrol konusunda ne şe
kilde işbirliği yapılabileceği,

—  Nükleer araçların ve enerjinin münhasıran barışçı maksatlarla nasıl 
kullanılabileceği,

konularını görüşmek üzere en geç 1968 yılı Temmuz ayına kadar bir konferan
sın toplanmasını kararlaştırarak, kurulacak bir Hazırlık Komitesi'nin Konferan
sın toplanmasına İlişkin şartların tespiti ile nükleer devletlerin konferansa 
katılıp katılmıyacakları hususunu incelemesini ve müteakip Genel Kurul'a bir 
rapor sunmasını öngörmüştür.

Genel Kurul, 22. Döneminde Hazırlık komitesi’nin raporunu incelemiş ve
19 Aralık 1967 tarihinde aldığı 2346 (XXII) sayılı kararla Konferansın 29 
Ağustos-28 Eylül 1968 tarihleri arasında Cenevre'de toplanmasını uygun bul
muştur.

Anılan tarihler arsında toplanan Konferansa oy hakkı olmadan çalışmalara 
katılan ABD Ingiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği gibi nükleer devletler dahil 96 
ülke katılmış, Çin Halk Cumhuriyeti Konferansa davet edilmiş fakat Pekin pos- 
tahanesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler ile hiçbir ilişkisi olmadığını 
belirterek telgrafı reddetmiştir.

Konferans Başkanlığına Pakistan Dışişleri Bakanı Arshad Hüseyin seçil
miştir.
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Konferans, çalışmaları sonunda 14 karar almış, bir de bildiri yayınlamıştır.
II. KONFERANS'DA ALINAN KARARLAR

1. Nükleer olmayan devletlerin güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin karar:

Karar A

Federal Almanya nın teklif ettiği bu kararda nükleer silâhların mevcut 
olduğu sürece insanlığın nükleer bir savaşın tehlikelerine maruz kalmağa de
vam edeceği, nükleer olmayan devletlerin ancak tam ve genel silâhsızlanmanın 
gerçekleştirilmesiyle devamlı bir güvenliğe kav/uşabileceği belirtildikten sonra, 
Birleşmiş Milletler Yasası’nın eşitlik, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, 
içişlere karışmama ilkeleri ile kuvvet kullanılmasını - tek başına veya toplu 
meşru müdafaa hali hariç- yasaklayan ilkesi tekrarlanmakta ve nükleer dev
letler bu ilkeleri teyide çağrılmaktadır. 56 lehte (Türkiye), 2ö aleyhte, 5 çekimser 
oyla kabul edilmiştir.

2. Nükleer silâhlardan arınmış bölgeler kurulmasına ilişkin karar:

Karar B

Lâtin Amerika ülkelerinin teklif ettiği bu kararda nükleer silâhlardan 
arınmış bölgeler tesisinin yayılmayı Önleme bakımından alınabilecek tedbir
lerden birini teşkil ettiği belirtilmekte, siyasî şartlar ve güvenlik ihtiyaçları 
müsaade etiği takdirde bu gibi bölgelerin tesis imkânlarının araştırılması tav
siye edildikten sonra Lâtin Amerika'da nükleer silâhlan yasaklayan Tlatelolco 
Andlaşm ası’nın, Lâtin Am erika’nın nükleeı silâhlardan arınmış bölge statüsüne 
saygı hükmünü ihtiva eden II. numaralı protokolünün bütün nükleer devletler 
tarafından imzalanmamış olmasını esefle karşılamakta ve nükleer silâhlardan 
aıınmış bölgeler meselesinin nükleer silâhlara sahip devletlerin işbirliğini ge
rektirdiği tebarüz ettirilmektedir. Türkiye bu kararın lehinde oy kullanmıştır. 
75 lehte, 10 çekimser oyla kabul edilmiştir.

3. Nükleer silâhların yayılmasının önlenmesine ve nükleer silâhlanma 
yarışının durdurulmasına ilişkin kararlar:

Karar C

Bazı yan silâhsızlanma tedbirlerinin alınması halinde tam ve genel si
lâhsızlanmanın gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı belirtildikten sonra, Birleş
miş Milletler Genel Kurulu’nun Silâhsızlanma Komitesini, en geç Mart 1969 
tarihine kadar,

—  Nükleer silâhların ve bunların taşıyıcılarının daha da geliştirilmesini 
önleme.
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—  Nükleer tecrübelerin ‘opyekûn durdurulmasını sağlayacak andlaşma 
akdi, bu konuya birinci derecede öncelik tanınmıştır, -

—  Nükleer silâhlar ve bu silâhlar için parçalanabilir maddeler imalinin 
derhal durdurulması,

—  Nükleer silâhlar ve taşıyıcıların stoklarının tahdidi ve müteakiben 
imhası konularında müzakerelere başlamaya davet etmesi tavsiye olunmaktadır. 
76 lehte (Türkiye)' 8 çekimser oyla kabul edilmiştir.

Karar D

Türkiye'nin lehte oy verdiği bu kararda tecavüzî stratejik nükleer silâhları 
taşıyıcı sistemler ve balistik füzelere karşı müdafa sistemlerinin tahdidi konusun
da ABD ile Sovyetler Birliği, bir an önce ikili görüşmelere başlamaya davet olun
maktadır. Bu karar 79 lehte (Türkiye), 5 çekimseı oyla kabul edilmiştir.

4. Kaynak veya özel pcrcalanabilir maddelerin barışçı am açlar yerine
askerî am açlara kaydırılmasına ve endüstriyel casusluğa karşı denetleme 

tedbirlerine ilişkin kararlar :

Karar E

Bu kararda kaynak ve özel parçalanabilir maddelerin askeri maksatlarla 
kullanılmasını önleme ve endüstriyel casusluk hususlarında İAEA'nın kontrol 
sisteminin bütün nükleer olmayan devletlerce kabul edilmesi tavsiye edilmekte, 
adı geçen ajansın denetleme yöntemleri bakımından en uygun kuruluş olduğu 
belirtilmektedir. 34 lehte(Türkiye), 8 çekimser, 41 aleyhte oyla kabul edilmiştir.

Karar F

Bu kararda ¡AEA'nın Guvernörler Meclisinde çok sayıda ülkenin temsil 
edilmemiş olduğu ve denetlemeye tâbi heı ülkenin usulüne uygun olarak temsil 
edilmesi gerektiği belirtildikten sonra İAEA dahilinde nükleer maddeleri temin 
eden ülkelerle diğerlerinin temsil edileceği bir kontrol mekanizmasının tesirini, 
denetleme yöntemlerinin - cihazlar ve diğer teknik usullerden de istifade sure
tiyle-basitleştirilm esini, denetleme anlaşmalarına endüstriyel casusluğu önleyici 
hükümlerin ithal edilmesini, nükleer devletlerin bir an önce Ajansla denetleme
lerle ilgili anlaşm alar akdetmesi tavsiye edilmiştir. Ajansın yapısı ile ilgili husus
ları ihtiva ettiğinden Türkiye bu karara çekimser kalmıştır. 35 lehte, 5 aleyhte ve 
41 çekimser (Türkiye) oyla kabul edilmiştir.
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5 . Nükleer enerjinin barışçı maksatlarla kullanılmasına ilişkin kararlar :

Karar G

Bu kararda nükleer enerjinin gelişme halinde olan ülkelerin iktisadı ilerle
melerine getirdiği imkânlar belirtildikten sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
tarafından teşkil edilecek bir uzmanlar grubunun İAEA'nm tecrübesinden de fay
dalanarak, nükleer teknolojinin gelişmekle olan ülkelerin iktisaden kalkınmasında 
oynayabileceği rolü incelemek üzere bir rapor hazırlaması talep olunmaktadır. 69 
lehte (Türkiye), 1 çekimser oyla kabul edilmiştir.

Karar H

Birçok ülkenin nükleer enerjinin barışçı uygulamasına atfettiği önemi belirten 
ve NSYÖ Andlcışmasının 5. maddesinin nükleer olmayan devletlerin barışçı nük
leer patlamalardan istifade ettirilmelerini öngöıen hükümden bahseden bu 
kararda,

I

—  Barışçı nükleer patlamaların uygulanmasıyla ilgili olanlar da dahil 
olmak üzere, İAEA’nın nükleer enerjinin barışçı uygulaması konusunda gizli 
olmayan bilgileri toplayıp yayınlam ak içi sarfettiği çabalara devam etmesi,

—  Ticarî veya endüstriyel değeri olup da yayınlanmamış bulunan bilgi
lerin varlığından ve muhtevasından ilgili devletlerin haberdar edilmesi ve bu 
bilgileri elde edebilmek için ilgili ülkelerle müzakerelere başlayabilmesi için 
Ajansın bilimsel ve teknik bilgi teatisi kolaylaştırmaya mahsus milletlerarası 
tertipleri incelemesi,

—  Nükleer devletlerin millî güvenlikleri açısından artık gizli tutulmalarına 
ihtiyaç kalmayan ve nükleer enerjinin barışçı uygulaması için elzem hale gelen 
bilgileri muntazam fasıla larla Ajansa bildirmesi,

(I

—  Teknik yardım fonlarının arttırılması için ajansın incelemelerine devam 
etmesi,

III

—  Parçalanabilir maddelerin en müsait ticarî esaslara istinaden temin 
edilmesi imkânlarının incelenmesi,

—  NSYÖ Andlaşmasının III maddesindeki denetleme yöntemlerini kab..*İ 
eden nükleer olmayan devletlere parçalanabilir maddelerin verilmesinin kolay
laştırılması.
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IV

—  lAEA'nın barışçı nükleer patlamalar ile ilgili muhtemel fonksiyonları 
konusunda gerekli incelemelerin yapılması.

V

—  IAEA Guvernörler Meclisinin kuruluşunun yeni sorumluluklarına uygun 
hale getirilmesi için gerekli incelemelerin yapılması,

—  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nln bu kararı ve Konferansta alınan 
kararları lAEA ya iletmesi ve lAEA ’nın bundan sonra Genel Kurul a vereceği 
raporlarda bu kararları gözönünde bulundurması talep olunmaktadır. .55 lehte 
(Türkiye), 15 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmiştir.

Karar I

Bu kararda lAEA'nın nükleer projeler için yardım temini maksadıyla «Özel 
Nükleer Fon» kurulması imkânlarının araştırılması istenmektedir. 70 lehte (Tür
kiye), 4 çekimser oyla kabul edilmiştir.

Karar J

Ajansın, nükleer olmayan devletler yararına bir «Özel Parçalanabilir Mad
deler Fonu» kurulması işini gözönüne alması, düşük fiatla ve nükleer olmayan 
devletlerin talepleri nisbetinde bu fonun nükleer devletler tarafından beslenmesi 
istenmektedir. 51 lehte (Türkiye), 22 çekimser oyla kabul edilmiştir.

Karar K

Adil bir coğrafi esasa istinat edecek şekilde İAEA Guvernörler Meclisi nin 
teşekkül tarzının genişletilmesi. 47 (Türkiye, 29 çekimser oyla kabul edilmiştir.

Karar L

Nükleer denemelerin tamamen duıdurulmasının bir zaruret olduğu belir
tilerek bîr yandan nükleer denemelerin tamamen durdurulmasını sağlayacak bir 
andlaşmanın akdî için çaba harcanırken, diğer yandan barışçı nükleer patlama
ların usullerini ve denetimini düzenleyecek, ve ilk andlaşmaya istisna teşkil ede
cek ayrı bir uluslararası belgenin saptanması için çalışmalar yapılması isten
mekte; şümullü bîr deneme yasağı andlaşması ile nükleer barışçı patlam alar 
sorununun çözümü arasında yakın bir ilişki bulunduğunu savunan 18 devlet 
silâhsızlanma komitesindeki tarafsız devletlerin görüşleri desteklenmektedir 
61 lehte (Türkiye), 16 çekimser oyla kabul edilmiştir.
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Karar M

Bu kararda nükleer devletlerden, nükleer enerjiden barışçı amaçlarla fay
dalanma konusunda araştırmalarla uğraşan bilimsel kuruluş ve nükleer tesis
lerinin, nükleer olmayan devletlerin ilim adamlarına ve öğrencilerine inceleme
lerde bulunmak veya yetişmelerini sağlamak amacıyla açık tutulması istenmek
tedir. 37 lehte, 43 çekimser oyla kabul edilmiştir.

6. Konferans'da alman kararların uygulanması konusunda alınan karar

Karar N

Bu kararda Birleşmiş Milletler 233. Genel Kurul unun Konferans'da alınan 
kararların uygulanması için en uygun uîulleri ve çareleri incelemesi ve ikinci 
bir nükleer olmayan devletler konferansının toplanması hususunu gözönünde 
bulundurması istenmektedir. 75 lehte oyla kabul edilmiştir.

III. NÜKLEER OLMAYAN DEVLETLER KONFERANSI BİLDİRİSİ

Türkiye dahil 71 devletin oyları ile kabul edilen Bildiri’de Konferans şu 
görüşleri açıklamıştır:

1. Kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidi Birleşmiş Milletler Ya- 
sası'na uygun olarak tamamen ortadan kaldırılmadıkça .nsanlığın geleceği tam 
anlam ıyla güvenlik altında sayılamaz.

2. Bütün dünya devletleri devletlerarası ilişkileri düzenleyen Birleşmiş M il
letler Yasası ilkelerine ve genellikle kabul edilmiş bulunan devletler hukuku ku
rallarına uygun hareket etmelidir.

3. Barış ve güvenliğin korunmasında vazgeçilmez bir önşart olan tam 
ve genel silâhsızlanmanın uluslararası elkin bir denetleme altında gerçekleşti* 
rilmesini beklerken çeşitli yan silâhsızlanma tedbirlerinin acilen alınması gerekir.

4. NSYÖ Andlaşmasını, özellikle nükleer silâhsızlanma alanında, yani 
silâhsızlanma tedbirleri izlemelidir.

5. Gerekli şartlar sağlanabildiği takdirde nükleer silâhlardan arınmış böl
geler kurulması, nükleer silâhların yayılmasının önlenmesine olumlu katkıda 
bulunacak tedbirler arasında yer almaktadır. Lâtin Amerika'yı nükleer silâhlardan 
arındıran andlaşma bu meyanda zikredilebilir.

6. Nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması önemli bir konudur. 
Bu maksatla uygun koşulların sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bunu temin etmek 
için gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları ile ilgilenen bütün uluslararası kuru
luşların canlı bir işbirliği içinde bulunmaları gerekir. Bu konuda ATOM Enerjisi 
A jansfng çok iş düşmektedir; Ajans yeni sorumluluklarına uygun tedbirler a lm alı
dır.
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Nükleer enerjinin barışçı maksatlarla kullanılmasının genişletilmesi ulus
lararası işbirliğine ihtiyaç göstermektedir. Bütün ülkelerin özellikle nükleer dev
letlerin bu işbirliğini kolaylaştırmaları gerekir.

7. Konferansa hakim olan işbirliği havasının nükleer olmayan devletler 
arasında ve bunlarla nükleer devletler arsında gelişmeye devam etmesi arzuya 
şayandır.

8. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Konferans'da alınan kararların uygu
lanmasını sağlayacak tedbirleri; uygun zamanda başka bir nükleer olmayan 
Devletler Konferansı'nın akdedilmesi hususunu da gözönünde bulundurmalıdır.

9. Konferansa katılan bütün devletler Birleşmiş Milletler Yasası nda yer 
alan ilkelere olan bağlılıklarını bir kere daha teyit ederler. Birleşmiş Milletler in 
güçlendirilmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için çaba harcama konusunda
ki kararlılıklarını belirtirler.

IV. SONUÇ

Gündemin başlıca konusunu teşkil eden güvenlik tedbirleri meselesinde 
Federal Almanya tarafından teklif edilen ve genel mahiyette kalan karaı 
istisna edilirse, Konferans'tan mühim neticeler alındığı söylenemez. Bunun 
sebepleri muhteliftir. Güvenlik tedbirlerine en fazla önem atfeden Pa
kistan, tekliflerinde Kosigin formülüne (nükleer silâha sahip olmayan 
ve ülkelerinde nükleer silâh bulundurmayan memleketlere karşı nükleer 
silâh kullanma garantisi) geniş yer vermiş, nükleer silâhlardan arınmış bölgeler 
konusunda da meselâ böyle bölgeler tesisini siyasî şartlarla güvenlik 
ihtiyaçlarının elvermesine bağlayan karar tasarılarını, desteklemiştir. Buna 
karşılık Hindistan, Yugoslavya ve Lâtin Amerika ülkeleri daha ortalama 
formüller üzerinde durmuşlardır. Tutumlar arasındaki bu fark güvenlik mevzuunda 
ortak bir zemin bulunmasına engel olmuştur. Lâtin Amerikalılarca uzlaşma tek
lifi olarak ortaya atılan, güvenlik meselesinn ncelemek maksadıyla mlletlerara- 
sı bir konferans akdi fikri, Amerikalıların ve Doğu Bloku memleketlerinin Genel 
Kurul'da giriştikleri kulis faaliyetleri sonuncu yeter destek bulamamıştır. 
Güvenlik konusunda, ABD ile Sovyetler Birliği'nin Güvenlik Konseyi'nde ittihaz 
olunan karardaki (Ek 2) formüllerinde^ daha ileri bir formülü kabule niyetli gözük
medikleri, taraf tutmayan devletlerin fikirleri arasında ise tesanüd bulunmadığr 
konferansta bir vakıa olarak ortaya çıkmıştır.

Nükleer silâhların yayılmasını önleyici tedbîrler ve kontrol konularına gelin
ce, bu konuda nükleer teknoloji bakımından ileri durumda bulunan Brezilya ve 
Hindistan gibi kontrolü gevşek tutma toraflan devletlerle, Hindistan'dan ötürü 
kontrolün sıklaştırılmasını isteyen Pakistan'ın, ABD ve Sovyetler Birliği gibi 
NSYÖ Andlaşması çerçevesini tercih eyleyenlerin görüşleri çatışmıştır. Pakîstanlı-
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ların NSYÖ Andlaşması İle ilgili malûm tutumu sebebiyle, Pakistan ve NSYÖ 
Andaşması taraftarları arasında tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bu itibarla 
yayılmayı önlemeye ve kontrole müteallik bazı kararlar alınmışsa da bunları 
destekleyen müessir sayıda olmamıştır.

Konferans en fazla barışçı sahada nükleer işbirliği konusunda başarılı 
olmuştur denebilir. Bu konuda Konferans'daki görüşler, yeni bir teşkilât kurulma
ması noktası etrafında toplanmıştır. Yardımlaşma meselesinde de genel mahiyette 
formüllerle iktifa olunmuştur. Amerikalılar ve Batılılarda, hatta Doğulularda, ba
rışçı işbirliği konusunda beliren temayül, bu işbirliğinin daha ziyade NSYÖ 
çerçevesinde tahakkuk ettirilmesi istikametinde olmuştur.

Konferansla ilgili olarak belirtilecek son bir müşahade de, Konferans 
çalışmalarını Çekoslovakya olaylannnı etkisi dışında tutma gayretleridir. ABD 
ve Sovyetler Birliği arasında nükleer silâhsızlanma konusunda ikili görüşmelere 
başlanmasını temenni eden, ittifaka yakın bir çoğunlukla kabul edilen karar, mez
kur gayretlerin somut bir işaretini teşkil etmiştir.

V. TÜRKİYE’NİN KONFERANS’DAKİ TUTUMU

1. Türkiye Nükleer Olmayan Devletler Konferansında güvenlik tedbirleri 
konusundaki tasarılarda prensip İtibariyle çekimser kalmış, ancak aynı konuda 
getirilen Alman tasarısına, tasarı aleyhte tutumumuzu gerektirecek bir hususu 
ihtiva etmediği cihetle müsbei oy vermişin. Görüşümüz esas itibariyle, bu konu
nun Cenevre Silâhsızlanma Komitesinde tetkikini öngörecek bir formülün temini 
ve konunun esas itibariyle Birleşmiş Milletler çerçevesinde genel bir anlaşma 
veya formülle halledilmesi gerektiği şeklinde belirmiştir.

2. Nükleer silâhlardan arınmış bölgeler kurulması konusunda Türkiye, 
siyasî ihtilâfların hüküm sürdüğü, stratejik bakımdan önem taşıyan bölgeler için 
bu konunun pratik bir faydası olmayacağı ve sadece bîr propaganda vesilesin
den ileriye gidemiyeceği kanaatini muhafaza etmiştir.

3. NYSÖ'ye müteallik tedbirler konusunda genel tutumumuz anlaşmanın 
getirdiği rejimi ıslâh ve tamamlama gayesini güden, NYSÖ Andlaşma bakı
mından yapıcı addedilecek ve konudaki tutumumuza aykırı düşmeyecek teklif 
ve teşebbüsleri desteklemek, menfi olanları ise imkân nisbetinde nötralize et
mek istikâmetinde olmuştur. Türkiye barışçı nükleer patlamaları ve yer sarsın
tılarını diğer denemelerden ayırm ak için müessir bir kontrol sisteminde kurul
masını ve nükleer enerjiden barışçı maksatlarla faydalanm a konusundaki bü
tün faaliyetlerin milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı çerçevesinde yürütülmesini 
arzı etmiştir.

T. C .
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VI. KONFERANSA KATILAN ÜLKELER :

Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, At jantın, Avusturalya, Avustur
ya , MAC., Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Burma, Burundi, Cezayir, 
Çekoslovakya, Dahomey, Danimarka, Dominik, Ekvator, El - Salvador, Endonezya, 
Fas, Federal A lm anya, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gana, 
Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Vietnam, Güney Yemen, 
Habeşistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, ispanya, İsrail, 
İtalya, İsveç, İsviçre, Jam aika, Japonya, Kanada, Kamerun, Kenya, Kolombiya, 
Kostarika, Kuveyt, Laos, Liberya, Libya, Lihtenştayn, Lübnan, Lüksemburg, 
Macaristan, Madagaskar, Malta, Mauntius, Meksika, Milliyetçi Çin, Moğolistan, 
Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, 
Portekiz, Romanya, San Marino, Seylan, Suudî Arabistan, Sovyet Rusya, Somali, 
Suriye, Şili, Tanzania, Tayland, Trinidar ve Tobago, Tunus, Türkiye, Uganda, 
Uruguay, Ürdün, Venezuela, Yemen, Yeni Zelanda, Yugoslavya, Yunanistan, 
Zambiya,

Yukarıdaki devletlerde başka Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı, Dünya 
Meteoroloji Teşkilâtı ve Milletlerarası çalışma Teşkilâtı temsilcileri müşahit sıfa
tıyla Konferansa katılmışlardır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOVYET MUHTIRASI

NSYÖ Andlaşmasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük bir çoğun
luk tarafından kabulü ve 1 Temmuz 1968 tarihinde Andlaşmanın imzaya açıl
masının uluslararası alanda yarattığı ferahlık; sırada bekleyen diğer silâhsızlanma 
tedbirlerinin bir çözüme bağlanması ümidini arttırmıştır. Bu müsait havadan 
yararlanan Sovyetler Birliği bir memorandom yayın layarak dokuz madde a l
tında topladıkları silâhsızlanma tedbirlerinin görüşülmesini istemişlerdir.

Görüşülmesi istenen tedbirler şunlardır:

1— Nükleer silâhların kullanılmasının yasaklanması,

2 —  Nükleer silâh imalâtının durduıulması ve mevcut stokların azaltılması 
ve tasfiyesi,

3 —  Stratejik silâh taşıyan vasıtaların tahdidi ve bilahare azaltılması,

A —  Nükleer silâh taşıyan uçak ve denizaltılarm hareket sahasının tahdidi,

5 —  Yeraltı nükleer denemelerinin yasaklanm ası,

6 —  Kimyasal ve bakteriyolojik silâhların kullanılmasının yasaklanması,

7 —  Yabancı üslerin tasfiyesi,

8 —  Bölgesel silâhsızlanma tedbirlerinin alınması,

9 —  Denizyaîağı ve okyanus dibinin barışçı amaçlarla kullanılması, 
Görüldüğü gibi Memorandum esas itibariyle evvelce ortaya atılmış, tartışılmış ve 
tarafların görüşlerinin belirmiş olduğu tekliflerdir, esas itibariyle söz konusu 
memorandum yeni teklifler getirmemektedir Bazı tekliflerin sırf propaganda ga
yesi ile öne sürülmüş olduğu da Batılı devletlerin ötedenberi mutabık oldukları 
bir husustur.

Diğer taraftan Sovyetlerin NSYÖ Andlaşmasının imzaya açıldığı bir dönemde 
bu Andlaşmanın nükleer devletlere yeıeri kadar vecibe yüklemediği yolunda 
yapılmış olan tenkitleri de gözününde tutarak bu teşebbüsleriyle nükleer devlet
lerin de müsbet yolda harekete geçtikleri intibaını yaratmak istemiş olabileceği 
de ileri sürülmüştür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YERALTI NÜKLEER DENEMELERİNİN DURDURULMASI

I. GİRİŞ

Atmosferde, dış uzayda ve sualtında nükleer deneme yapılmasını yasakla
yan Moskova Kısmî Deneme Andlaşması'nın 10 Ekim 1963 tarihinde yürür
lüğe girmesinden sonra yeraltı nükleer denemelerinin de yasaklanması suretiyle 
nükleer denemelerin tamamen yasaklanması sorunu, sözkonusu andlaşmamn 
normal ve mantıkî bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak ,bu konuda oktedi- 
lebilecek bir andlaşmaya riayetin nasıl kontrol edileceği hususunda ABD ile 
SSCB'nin görüşleri arasında uyuşmazlık bulunduğundan olumlu bir neticeye 
henüz varılamamıştır.

«Bu konuda ABD ve SSCB'nin görüşleri şu şekilde özetlenebilir.

SSCB, yeraltında yapılan nükleer silâh denemelerinin de yasaklanmasına 
taraftardır. Ancak bu konuda yapılacak bir andlaşmaya riayetin kontrolünün 
her devletin sahip olduğu «millî vasıta larda yapılmasını talep etmektedir. SSCB'
nin «millî va s ıta la rd an  kasdettiği, haber alma imkânlarının yanında, bilhassa bir 
devletin toprakları içinde nükleer bir infilâk vuku bulup bulmadığını uzaktan 
teşhis eden ilmî usûllerdir.

ABD de yeraltında yapılan nükleer silâh denemelerinin durdurulmasına 
taraftardır. Ancak bu konuda aktedilebilecek bir andlaşmaya riayetin kontrolünün 
«millî vasıta larda yapılmasını, bu vasıtaların ve bu meyanda İlmî usulün, «mahal
linde teftiş»! icap ettirdiğini, ileri sürmektedir.

Esas itibariyle sismolojik olan ilmi usullerin iki gayesi vardır. Bunlardan 
birincisi, bir devlet arazisi içinde bir yer sarsıntısı vuk'u bulup bulmadığının 
tespitidir. (Detection). İkinci gaye ise, mevzubahis yer sarsıntısının menşeinin 
bir deprem mi yoksa bir nükleer infilâk mı olduğunun teşhisidir. (Identification). 
Yeratı sarsıntılarının şiddet derecesi «magnitude», nükleer infilâklerln şiddet 
derecesi «kiloton» veya «megaton» birimleriyle ifade edilmektedir. «Magnitude» 
birimlerinin kilotona tahvili mümkündür. Ancak kiloton birimi, nükleer infilâkin 
içinde vuku bulduğu toprağın cinsine göre değişmektedir. Alüvyon gibi yumuşak 
topraklar nükleer infilâkleri gerçekten olduklarından daha az şiddetle akset
tirmektedir. Buna mukabil, granit gibi sert toprak cinsleri nükleer infilâklerin 
şiddet derecesini hakikate yakın şekilde verebilmektedir.
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Aşağ ıd ak i tablo «m agnitude»lerin «kiloton»lara tahvilin i göstermektedir.

Ki LOTON

Magrvitude (toprağın cinsine göre)
5 20 ilâ 200
4.8 10 ilâ 100
4.5 5 ilâ 50
4.0 1 ilâ 10

Yeraltında yapılan nükleer silâh denemelerin uzaktan kontrol edilebilmesi 
bakımından İlmî usuller halen ne derecede müessirdir? ABD uzmanları, NATO'da 
Eylül 1967 ayında bu soruya cevaben ilmi usullerin halen 3.6 magnitude'e kadar 
tespit (derection) 4.5 magnitude'e kadar teşhis (identification) yapabildiklerini 
bildirmişlerdir. Bu bilgi, 50 kilotondan büyük biı nükleer silâhın (Hiroşima'ya 
atılan atom bombası 20 kilotondur) yeraltında gizlice infilak ettirilemeyeceğini, 
buna rrıukabl bundan küçük silâhların, teşhis edilmeksizin yeraltında denenebi- 
leceğini göstermektedir.» |1‘)

Yeraltı nükleer denemelerinin de yasaklanması böylece 1963 Moskova 
Kısmî Deneme Yasağı andlaşmasının tamamlanması için 1966 yıllarında yapı
lan çalışmalar hakkında silâhsızlanma III. kitabında etraflı bilgi verilmiıtir. Bu 
kısımda 1968 yılında 1971 yılı sonuna kadar olan devreyi kapsayan gelişmelere 
yer verilmiştir.

II. 1968 yılındaki gelişmeler :

1. ENDC'nin 1968 yılı çalışmaları :

Komite nin gündeminin ilk maddesini «yakın bir gelecekte nükleer silâh 
yarışının durdurulması ve nükleer silâhsızlanmanın gerçekleştirilmesi ile ilgili 
olarak alınacak ek etkin tedbirler» teşkil ediyordu. Nükleer denemelerin topyekûn 
yasaklanması konusu da madde kapsamına giriyordu.

Konu ile ilgili olarak İsveç tarafından Komite'ye sunulan bir raporda, 
mevcut dinleme istasyonları sayesinde gıanit içinde yapılan 20-61 kilotonluk 
patlamaları depremlerden ay*rt etmenin imkân dahiline girdiği daha gelişmiş 
dinleme istasyonları sayesinde 10 kilotondan az patlamaların da depremlerden 
ayırt edilmesinin mümkün olacağı; birkaç kilotonluk patlamaların depremlerden 
ayırt edilmesiyle ilgili araştırmalara devam edildiği belirtilmiş, daha mütekâmil 
araçlarla donatılmış daha çok dinleme istasyonunun kurulması ve bunların faa li
yetlerinin tek elden koordine edilmesi halinde daha etkin sonuç alınabileceği 
anlatılmıştır. (2)

(1) Silâhsızlanma III Sayfa : 7 -------_------------------------------------
<2> SIPRI 1968-1989 S a y la : 168 | T .  C .

1 i l B .\ ■'* , 29
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İngilterede Bcıtılıların «yerinde denetleme» ve Sovyetlerin «milli vasıtalarla 
denetleme» tezlerini meczeden bir çalışma kâğıdı sunmuştur. Sözkonusu kâğıtta 
Anlaşma'nın ihlâlini teşkil edecek davranışları gözden geçirmek ve üyelerin çoğun
luğu taıafından gerek görüldüğü takdirde yerinde denetleme yapabilme yedisine 
sahip bir komisyon kurulması önerilmiştir. Komisyon Andlaşma’ya taraf üç nükleer 
devlet temsilcileri ile üç tarafsız devlet temsilcilerinden ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri veya IAEA Genel Müdürü tarafından tayin edilecek bir temsilciden kurul
ması teklif edilmiştir.

İngiliz kâğıdında öngörülen kademeli uygulamaya göre yeraltı nükleer 
denemeleri için komisyon tarafından yıllık kontenjanlar saptanacak ve dört veya 
beş yıl gibi bir süre içinde yıllık denemelerin sayısı tedricen azaltılarak sıfıra 
indirilecekti, (2)

Bu arada ENDC'nin taraf tutmayan sekiz üyesi bir muhtıra hazırlıyarak 
bütün devletlerin Moskova Kısmî Deneme Yasağı Andlaşmasına henüz katılmadı
ğına, yeraltı nükleer denemelerinin İse artarak devam etmesinin silâhlanma yarışı
na hız vereceğine; bunun uluslararası ilişkileri önceden tahmini mümkün olmayan 
bir sonuca sürükleyebileceğine, muazzam insan ve malzeme kaynaklarının 
savaşçı amaçlara tahsis olunmasına sebebiyet verdiğine işaret etmişler; büyük 
çaptaki yeraltı nükleer denemeleri sonunda serbest kalan radyoaktivitenin, 
denemeyi yapan ülkelerin sınırları dışına taşdığına, böylece Kısmî Deneme Ya 
sağı Andlaşmasının ihlâline hiç olmazsa andiaşmamn etkinliğini kaybetmesine 
sebebiyet verdiğine dikkati çekmişlerdir.

Sekiz taraf tutmayan ülke muhtıranın sonunda bütün denemeleri yasak
layacak bir andiaşmamn akdi için sarfedilen çabaların arttırılmasını; böyle bir 
andiaşmamn akdine kadar da nükleer devletlerin bütün denemeleri durdura
cak tedbirleri biran önce almasını istemişlerdir. (1)

2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 23. dönem çalışmaları :

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndo Nükleeı Denemelerin Durdurulmasıy
la ilgili olarak 20 Aralık 1968 tarihinde 2455 (XXIII) sayılı karar kabul edil
miştir. (Ek : 6)

Geçen yıllarda aynı konu ile ilgil olarak alınmış kararlarla karşılaştırıldığın
da, yeni unsur ihtiva etmediği görülen kararda :

—  1963 Moskova Kısmî Deneme Yasağı Andlaşmasına henüz katılmamış 
olan devletler, katılmaya davet edilmiş,

—  Nükleer devletlerden nükleer denemeleri durdurmaları istenmiş,
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—  Devletlerin uluslararası alanda etkin sismik bilgi teatisinde bulunacakla
rı ümidi belirtilmiş,

—  ENDC'den nükleer denemelerin durdurulması amacıyla bir andlaşma 
tasarısının hazırlıklarına biran önce başlaması ve Genel Kurul’un 24. Dönemine 
konu ile ilgili bir rapor sunması talep olunmuşrur.

III. 1969 yılındaki gelişmeler

1. ENDC’nin 1969 yılı çalışmaları:

ENDC'nin 1969 yılı çalışmalarında da nükleer denemelerin durdurulması 
sorunu önemli bir yer işgal etmiştir.

a) ENDC’nin ilkbahar Dönemi Ça lışm aları:

Komiie'nîn ilkbahar çalışmaları sırasında, 1 Nisan 1969 günü İsveç Yer
altı Nükleer Denemelerinin Durdurulmasına ilişkin hazırladığı bir andlaşma 
tasarısını Komiteye sunmuştur. (ENDC 242)

Tasan da barışçı nükleer patlam alar dışında bütün nükleer parlamalar 
yasaklanm akta ve yeraltı sarsıntılarının nükleer patlamalardan mı yoksa dep
remlerden mi ileri geldiğinin tesbiîi ve teşhisini kolaylaştırmak üzere taraf 
devletlerin iyi niyetle sismolojik bilgi teatisinde bulunacaklarına dar bir hüküm 
getirmekteydi.

Bu hüküm uyarınca Andlaşm aya taraf her devlet:

( i) —  Bilgi istemeye ve verilen cevapları toplamaya,

( ii) —  Ülkesinin veya hukukî yetkisi altında bulunan toprakların, kendi 
îesbit edeceği şartlar dahilinde denetlenmesini teklif etmeye,

(İli) —  Kendisine verilen bilgilerin yetersiz olduğuna kanaat getirirse; 
meselenin açıklağa kavuşturulması amacıyla yem metodlar ileri sürmeye yetkili 
olacaktı.

Tasanda ayrıca herhangi bir taraf devlet diğer bir taraf devletin bu ko
nularda gerektiği gibi işbirliğinde bulunmadığına kani olursa, bunu Güvenlik 
Konseyi ne intikal ettirebilecekti.

Andlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacak ancak, her taraf devlet ola
ğanüstü olayların ülkesinin çıkarlarını tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, 
Andlaşm adan çekilebilecekti.

Bundan başka andlaşmanın tadili, imzası, onaylanması ve yürürlüğe 
girmesine ilişkin, esas itibariyle NSYÖ ve 1963 Moskova Kısmî Deneme Yasağı 
Andlaşmalarındaki hükümlere benzer hükümler getirilmekteydi.
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İsveç Delegesi yaptığı açıklamada denetlemelerle ilgili (i) ve (¡¡¡maddelerin 
andlaşmaya ihlâlle itham edilen devletlere kendilerini temize çıkarmak imkâm 
vermek üzere konulduğunu; (iii) maddesinin ise ilk denetleme yöntemlerinin 
yetersiz kaldığının iddia edilmesi halinde uygulama alanı bulacağını balirrmiş; 
itham edilen ülkenin arazisinde Ad hoc bir denerlemenin de yapılmasının imkân 
dahilinde olduğunu, ancak böyle bir usulün etkinliği konusunda tereddütleri 
bulunduğunu ifade etmiştir.

Bundan sonra cereyan eden müzakereler denetleme yöntemleri etrafında 
olmuştur.

ABD Delegesi 10 kilotona kadar olan nükleer patlamaların depremlerden 
ayırredılmesinin telesismik cihazlarla yapılmasının mümkün olmadığını, bu 
seviyenin altındaki patlamaların ise askerî bakımından büyük bir değer taşı
dığını, genel bir deneme yasağı andlaşmasının e‘ kinliğinin ancak sismik denet
leme ve teşhis tekniklerini tamamlayacak yerinde denetleme yöntemleri saye
sinde sağlanabileceğini, zorunlu denetlemeyi öngörmeyen bir andlaşmanın 
yetersiz kalacağını belirtmiş; ABD'nin konu ile ilgilenen devletlerin sismik 
cihazlarla yeraltı nükleer denemelerini tespit ederek incelemelerde bulunabil
meleri için önceden haber vermek suretiyle Rulison Projesi adı altında 1969 
Eylül ayında bir seri yeraltı nükleer denemesi yapmak hususundaki tekliflerini 
hatırlatmıştır. (1)

İngiliz Delegesi, İsveç Andlaşma Tasarısında öngörülen denetleme usu
lünün yetersiz olduğunu, yeryüzü dinleme istasyonları tarafından verilecek 
bilgileri süratle değerlendirecek bir uluslararası kuruluşun mevcut olmadığını,- 
andlaşmanın işleyişini gözden geçirerek ve sismik bilgileri en iyi şekilde değer
lendirebilecek bir komiteye ihtiyaç bulunduğunu, bu sağlansa bile yerinde de
netleme yöntemlerinin de muhafaza edilmesi gerektiğini ileri sürerek yeraltı 
nükleer denemelerinin sayısının birkaç yıl içinde, azaltılorak sıfıra indirilmesi 
hakkındaki İngiliz tekliflerini tekrarlamıştır.

Kanada Delegesi de Uluslararası seviyede etkin sismik bilgi teatisini 
sağlayacak bir organın kurulması sorununun uzmanlar tarafından incelenmesi
ni, bu alanda halen mevcut tertibatların devletlerin verecekleri garantilerle 
genişletilmesini ve güçlendirilmesini öne sürmüş, bu iş için ilk ağızda bütün ülke
lerden sahip oldukları rasathanelerin bir listesi ile bu rasathanelerin teknik 
karakteristiklerini bildirmelerini isteyen bir çalışma kâğıdını Komite'ye sunmuş
tur. (ENDC/251)

Habeşistan Kanada'nınkine benzeyen bir teklif ileri sürerek. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri nden, yeraltı nükleer denemelerinin denetleme yöntem
lerini geliştirmek amacıyla bir uluslararası araştırma örgütünün kurulması olanak
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kırının incelenmesinin sitenebileceğini, bu Örgütün gerektiğinde Dünya Meteoro
loji Teşkilâtına bağlanarak yeraltı nükleer denemelerini yasaklayacak bir and- 
laşmanın denetleme organını meydana getirebileceğini ifade etmiştir.

Yeraltı nükleer denemelerini yasaklayacak bir andlaşmada öngörülecek 
denetlemelerin her devletin milli vasıtaları ile yapılması görüşünü muhafaza 
eden Sovyetler Birliği, sismolojik bilgi teatisinde bulunan ülkelerden meydana 
gelecek bir «detection club» kurulmasına karşı olmadığını, ancak teati edilen 
bilgilerin uluslararası bir kuruluş tarafından değil, fakat her devlet tarafından 
bizzat değerlendirilmesine ilişkin görüşünü tek ıa ılayarak , İsveç Andlaşma ta
sarısında yer alan «davet üzerine denetleme» sistemini de kabul ettiğini b il
dirmiş, sözkonusu andlaşma tasarısının barışçı nükleer patlamalarla ilgili mad
delerinin NSYÖ Andlaşmasının bu konudaki hükümlerine aykırı bir tarzda ele 
alınmış olduğunu ileri sürmüştür.

Sovyetler Birliği bundan başka 4.75 sismik gücü aşan yeraltı nükleer dene
melerin yasaklanm ası ve bu gücün altında kalan denemeler içinde moratoryum 
ilân edilmesine ilişkin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin eski teklifini desteklemeye 
devam ettiklerini beyan etmiştir.

Nijerya delegesi, sismolojik denetleme yoluyla yüzde yüz emin bir sonuç 
alınmadığı sürece yerinde denetlemelere ihtiyaç olduğunu, bir yerinde denet
lemenin ise ancak deneme yasağı andlaşmasının ihlâl edildiğine dair kuvvetli
emareler bulunduğu hallere inhisar edeceğini, böyle bir denetlemenin ise NSYÖ
Andlaşmasım imzalamış ve teknik imkânlara sahip bir grup bağlantısız devlet
tarafından yapılabileceğini belirtmiştir.

Burma delegesi bütün nükleer dememeler' kapsayacak bir moratoryum 
kabul edilmesini, eğer bir anlaşma imzalanacak olursa, andlaşm aya, denetleme
ler ile ilgili hükümlerin, belli bir süre sonra edinilecek tecrübelerin ışığında, gözden 
geçiribileceğine dair bir kaydın konulabileceğini söylemiştir.

Brezilya delegesi on kilotandan daha güçlü denemeler için moratoryum 
kabul edilmesini istemiştir.

Hindistan ise bir andlaşmanın imzalanmasının sismik tespit ve teşhis 
cihazlarının geliştirilmesi şartına bağlanmaması gerektiğini öne sürmüş, ayrıca 
yeraltı nükleer denemeler sonunda hasıl olan radyoaktivitenin denemeyi ya 
pan devletlerin sınırlarını aştığını, bunun da 1963 Moskova Kısmî Deneme 
Yasağı Andlaşması'nın ihlâli olduğunu söylemiştir. İsveç de bu görüşe katılmıştır.

Bütün bağlantısız ülkeler İsveç tarafında bîr andlaşma tasarısının öne 
sürülmüş olmasını müzakerelere temel teşkil etmesi bakımından memnuniyetle 
karşılamıştır. Ancak, görüldüğü gibi İngiltere ve ABD tasarı karşısında olumsuz 
tavır takınmışlar, Sovyetler Birliği de tasarı hakkında ciddî itirazlar öne sürmüştür.
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Böylece Komite'nin bahar dönemi çalışmaları denetleme meselesi yüzün
den olumlu bir sonuç alınmadan kapanmıştır.

b) ENDC'nin yaz dönemi çalışmaları

Yaz dönemi çalışmaları boyunca da Komite yeraltı nükleer denemeler 
konusunu görüşmeye devam etmiştir.

Japon delegesi 4.75 sismik gücün üstündeki yeraltı nükleer denemelerinin 
yüzde yüze yakın bir kesinlikle telesismik cihazlar tarafından tespit edilebilmekte 
olduğunun yapılan incelemeler sonunda anlaşıldığını belirterek, yeraltı nükleer 
denemelerini yasaklayacak bir andlaşmanın gerçekleştirilebilmesi ;çin ilk 
safhada 4.75 sismik gücün üstündeki denemelerin yasaklanmasını öneren bir 
teklif öne sürülmüştür. (ENDC 424. Pr. 46 - 47)

Kanada sismolojik bilgi teatisi ile ilgili olarak Komife'ye sunmuş olduğu 
çalışma kâğıdına değinerek (Bak. Say 7 ) uluslararası sismolojik bilgi Teatisinin 
etkin bir şekilde uygulanması halinde denetlemeler sorununun sivri noktaları 
tasfiye edilmiş olacağını ifade etmiştir.

ABD Delegesi, Kanada tarafından Komiteye sunulmuş olan Çalışma 
Kâğıdındaki teklifleri desteklediğini belirterek etkin bir uluslararası sismolojik 
bilgi teatisinin gerçekleştirilebilmesi için ülkesinde bulunan rasathanelerin teknik 
vasıflarını da kapsayacak bilgileri vermeğe hazır olduklarım açıklamıştır.

İngiltere Delegesi se yeraltı nükleer denemeler ile depremleri ayırt 
edebilmek için İngiliz uzmanları tarafından uzun zamandan beri yapılmakta 
olan çalışmaların sonuçlarım içine alan bir çalışma kâğıdını Komife'ye sunarak 
çok geniş bir sahayı kaplayan bir patlamanın, sismolojik cihazlarla teşhisinin, 
ancak 10 kilotondan fazla güçte olması halinde mümkün olduğu daha düşük 
güçteki patlamalar ın tespiti için daha gelişmiş cihazlara ihtiyaç bulunduğunu 
bildirmiştir. (ENDC/258)

2) Birleşmiş Milletler 24. Genel Kurul Çalışmaları

Nükleer denemelerin durdurulması ile ilgili olarak sismolojik bilgi teatisi 
konusunda 2604 A (XXIV) sayılı karar alınmıştır (Ek 7 )

Kararda nükleer denemelerin acilen durdurulmasının önemine değindikten 
üye devletlerin etkin bir sismolojik bilgi teatisinde bulunacakları ümidi belirtil
dikten ve bu hususun gerçekleştirilmesinin şümullü bir nükleer deneme yasağı 
andlaşmasının akdini kolaylaştıracağı ifade edldktien sonra sözkonusu kararın 
işlem bölümünde;

—  Kararın ekinde kabul edilmiş bulunan ve sismolojik bilgi teatisinin 
uygulanması ile ilgili sualnamenin Genel Sekreter tarafından bütün üyelere 
dağıtılması,
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—  Bu sualnameyle istenen bilgileri bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin 
belirlilen sürede Genel Sekreter e tevdi etmeleri,

—  Tevdi edilecek bilgilerin Genel Sekreter tarafından Birleşmiş Milletler 
üyelerine ve CCD'ye ulaştırılması talep olunmuştur.

Bu karar uyarınca 54 devlet Genel Sekreter e cevap vermiştir.

Bunlardan 33’ü verdikleri cevaplara sahip oldukları rasathaneler hakkında 
gerekli bilgileri dere etmişler, 15 ülke îopraklcırı üzerinde rasathane bulun
madığını bildirmiş, 6 ülke de rasathanelerin vasıflan hakkında bilgi vermeyi 
gereksiz bulduklarını, sadece sismolojik bilgi teatisini tercih erliklerini ifade 
etmişlerdir.

IV. 1970 yılındaki gelişmeler:

1. CCD'nn çalışmaları

1970 yılında da Komite, Genel Kurul'un 2604 (XXIV) B sayılı kararındaki 
tavsiyelere uyarak nükleer denemelerin yasaklanması sorununu görüşmeye 
devam etmiştir.

Delegasyonlar sismolojik bilgi teatisi ve müstakbel bir andlaşmanın 
denetleme yöntemlerine ilişkin teklifler ileri sürmüşlerdir.

İngiltere uluslararası sismolojik bilgi teatisinin yeraltı nükleer denemelerini 
yasaklayacak bir andlaşmanın uygulanmasının denetlenmesini kolaylaştıracak 
bir vasıta olduğunu belirterek, bütün denemeleri yasaklayacak bir anlaşma 
çerçevesinde sismolojik bilgi teatisi açısından patlamaların tespit ve teşhis im
kânlarının neler olabileceğini saptayan bir çalışma kâğıdını Komite’ye sunmuştur. 
(CCD/296)

Kanada Genel Sekreter e verilen sismolojik bilgilerin bir değerlendirilmesini 
ihtiva eden çalışma kâğıdını Komiteye sunmuştur. Çalışma kâğıdında ver.len 
bir takım teknik bilgilerin yanında, devletlerin devamlı olarak sismolojik bilgi 
teatisinde bulunmaları, bunun münferit olaylara inhisar etmemesi belirtilmiş ve 
bir uluslararası kontrol kurumu kurulmasının gereği üzerinde durulmuştur. 
(CCD/305)

Bu arada İsveç SALT görüşmelerinin devam ettiği bir sırada. Komitenin çalış
malarını yeraltı nükleer denemelerini yasaklayacak bir anlaşmanın hazırlıkları 
üzerinde yoğunlaştırmasının önemine dikkati çekmiş ve SALT müzakereleri sonun
da varılacak bir anlaşmayı nükleer denemeleri yasaklayacak bir anlaşma İle 
desteklemenin getireceği faydalar üzerinde durmuştur. (CCD. PU/487)

Komite'nin 1970 yılı çalışmaları sona ererken ABD ve Sovyetler Birliği 
arasında denetlemeler alanındaki görüş ayrılığının halen devam etmekte ol
duğu müşahade edilmiştir.

35



Yerinde denetlemelere de yer verecek ve bütün nükleer denemeleri yasak
layacak bir andlaşmanın akdini desteklemeye devam edeceğini beyan eden ABD, 
nükleer patlamaların tespit ve teşhisini kolaylaştıracak uluslararası sismolojik 
bilgi teatisinin daha da geliştirilmesi için çaba harcamaya ve işbirliği yapmağa 
devam edeceğini bildirmiştir.

Sovyetler Birliği ise yeraltı nükleer denemelerin yasaklanması için alınacak 
kararın siyasî bakımından önemi üzerinde ısrar ederek, nükleer denemelerin de
netlenmesinin her devletin millî vasıtaları ile yapmasını yeterli bulduğunu 
belirtmiştir.

2. Birleşmiş MilleHer'in 25. Dönem çalışm aları:

25 Genel Kurul gündeminde yer alan nükleer denemelerin acilen durdu
rulması sorunu ile ilgili olarak Türkiye'nin de co-sponsor olduğu 2663 (XXV) 
sayılı karar alınmıştır. (Ek 8 )

Kararın birinci bölümünde, geçen yıl alınmış bulunan karar gereğince 
sismolojik bilgi teatisine katılan ülkelere teşekkür edilmiş, bu konuda daha 
yoğun işbirliğini gerçekleştirmek üzere üyelerin yeni metodlar üzerinde çalışmalar 
yapmaları istenmiş, CCD'nin meseleyi daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye de
vam etmesine karar verilmiştir.

Kararın ikinci bölümünde ise 1963 Kısmî Deneme Yasağı Anlaşmasına 
henüz katılmamış olan devletler katılmaya çağırılmış, nükleer devletlerin her 
çevrede bütün denemeleri durdurmaları talep edilmiş, CCD'nin Yeraltı nükleer 
denemeelri yasaklayacak bir anlaşma tasansı hazırlamak üzere çalışmalar 
yapmasına karar verilmiştir.

V . 1971 yılındaki Gelişmeler:

1) CCD'nin Çalışmaları
»

Komite Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25. dönem çalışmaları sıra
sında aldığı 2663 (XXV) sayılı karar uyarınca nükleer denemelerin acilen durdu
rulması konusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Birçok delegasyon açılış konuşma
larında, devam eden nükleer silâhlanma sebebiyle bütün nükleer deneme
leri yasaklayacak bir anlaşma tasarısının öncelikle görüşülmesinin büyük önem 
taşıdığını ifade etmişlerdir. Topyekûn Deneme Yasağı Anlaşmasının akdi ile il
gili olarak çeşitli fikirler ileri sürülmüştür-.

Hindistan 1963 Moskova Kısmî Deneme Yasağı Andlaşmasının esas olarak 
alınmasını, bu anlaşmaya henüz katılmamış bulunan Ülkelerin katılmaya çağrıl 
malarını, bir yandan yeraltı nükleer denemelerini yasaklayacak bir anlaşma 
üzerinde çalışılırken, diğer yandan barışçı yeraltı nükleer patlamalarını düzenleye
cek diğer bir anlaşma akdi sorununun vakit geçirmeden ele alınmasını önermiştir. 
(CCD/PU. 504)

36



Japonya topyekûn bir deneme yasağı andlaşmasmın formüle edilmesini ko
laylaştırmak üzere ABD ve Sovyetler Birliği'nin denetleme usulleri de dahil olmok 
üzere somur teklifler getirmeleri gerektiğini ve böyle bir anlaşmanın akdine tekad- 
düm edecek görüşmelere bütün nükleer olmayan devletlerin katılmaları gerektiği 
hususunun bir önşart olarak ileri sürülmemesini önermiştir.

İsveç delegasyonu önceki yıl Komite'ye sunmuş olduğu andlaşma tasarı
sının gözden geçirilmiş bir nüshasını Komite'ye sunmuştur. Tasarıya üç protokol 
eklenmişti. Protokollerden birincisi nükleer denemeler için phasing out period 
tanınmasını, ¡kincisi barışçı nükleer patlamaların düzenlenmesini, üçünçüsü ise 
uluslararası sismolojik bilgi teatisinin geliştirilmesini öngörüyordu. (CCD/PU.524)

Kanada CCD’nin bütün yeraltı nükleer denemelerini yasaklayacak bir an
laşmayı gerçekleştirmek üzere daha fazla gecikmemesi gerektiğini öne süıerek 
nükleer devletlerin denemeleri sayı ve güç bakımından tedricen azaltmaiarını 
ve bununla ilgili proğramları ilân etmelerini isteyen bir teklif getirmiştir.

Sovyetler Birliği Kısmî Deneme Yasağı Andlaşmasından ayrı olarak bir 
andlaşma üzerinde çalışmanın daha isabetli olacağı; diğer önemli bir sorunun 
da NSYÖ'ye taraf ve nükleer devletleri barışçı nükleer patlamalardan istifade 
ettirecek bir anlaşmanın ele alınması olduğunu belirtmiştir. Sovyetler Birliği’nin 
yeraltı nükleer denemeler konusundaki görüşlerinde bir değişiklik olmamıştır.

Komite'nin çalışmalarının son günü Burma, Mısır, Etyopta, Meksika, Fas, 
Nijerya, Pakistan, İsveç ve Yugoslavya bir memorandum sunmuşlardır. Memo
randum ca nükleer devletlerden nükleer denemeleri durduracak bir anlaşma 
üzerinde görüşmelere başlanabilmesi için tekliflerini biran önce sunmaları 
isteniyordu. Memorandum Komite'ye son gün sunulduğu için üzerinde tartışma 
açılmamıştır.

Yeraltı nükleer denemelerinin denetlenmesi sorunu Komite üyelerinin dik
katini çekmeye devam etmiştir.

Yerinde denetlemeye taraftar ABD ile denetlemelerin her ülkenin kendi 
m illî vasıtaları ile yapılmasını isteyen Sovyetler görüşünü uzlaştırmak üzere 
Komite üyeleri tarafından çeşitli teklifler Öne sürülmüştür.

Meksiko delegesi, 1962 yılında ortaya atılmış bulunan «siyah kutular» 
sistemini (otomatik sismik dinleme istasyonları) hatırlatarak ABD İle Sovyetler 
Birliği'nin, yerinde denetlemeler söz konu su edilmeden, bu teklifi görüşmelerinin 
başlangıç noktası yapmalarının mümkün olup olamayacağım sormuştur.

İsveç delegesi ise yerel denetleme olmadan da elverişli bir caydırıcılığın 
kurulabileceğini, davet üzerine yapılacak denetlemelerin yeterli bir sistem oldu
ğunu, ancak denetleme şartlarını davet eden ülkelenin saptayacağını ifade et
miştir.
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ABD eskiden beri bilinen görüşünü tekrarlayarak etkin bir deneme ya
sağı anlaşmanın yerinde denetlemeleri gerekli kıldığını bildirmiştir.

Sovyetler Birliği ise «siyah kutular» sistemine değinerek bu sistemin gö
rüşmelere başlangıç yapılmasının olumlu sonuçlara götüreceğinden emin o l
madıklarını belirtmiştir.

Sismolojik bilgi teatisi konusu üzerinde de görüşmeler yapılmıştır.
Kanada konu ile ilgili olarak bir çalışma kâğıdım Komiteye tevdi etmiştir. 

Sözkonusu çalışma kâğıdında topyekûn bir deneme yasağı andlaşmasın:.ı u la 
şabilmesi için sismolojik teşhis yöntemlerini geliştirmek üzere tedbirler alınması 
üzerinde durulmuştur. Kanada'mn alınmasını istediği iki tedbir şunlardır:

—  Sismolojik teşhis yöntemlerinin geliştirilebilmesi için proğramlanmış- 
yeraltı nükleer denemelerinin önceden ilân edilmesi,

—  Sismolojik usullerle yeraltı nükleer denemelerinin teşhis edilmesinde 
yararlanılan kolaylıkların kullanılması ve geliştirilmesi alanlarında işbirliği ya 
pılması. (CCD/PV.336)

Sismolojik bilgi teatisiyle ilgili olarak delegasyonlar tarafından çeşitli 
konularla çalışma kâğıtları sunulmuştur. Bu çalışma kâğıtlarında sismolojik bilgi 
teatisi sonunda elde edilen neticeler değerlendirilmekte ve mevcut sistemin ge
liştirilmesine değinilmektedir.

Sovyetler Birliği yeraltı nükleer deneme programlarının önceden ilân edil
mesini istihbarat servislerinin bilgi toplaması ve denemelerin durdurulmasına 
yardımcı olmayacağım ifade ederek hiçbir uluslararası denetlemeye tabi olma
yacak bir andlaşma çerçevesinde sismolojik bilgi teatisine taraftar olduklarını 
bildirmiştir.

2) Birleşmiş Milletler 26. Genel Kurul Çalışmaları:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 26. dönem çalışmaları sırasında topyekûn 
nükeer denemelerin durdurulması ile ilgili olarak 2828 (A - C) XXVI sayılı ka
rarı almıştır. (Ek 9)

Karar A , B, C, olmak üzere üç bölümden ibarettir. Yeraltı nükleer deneme
lerinin âcilen durdurulmasına değinilen ve Türkiye'nin olumlu oy kullandığı üçün
cü C bölümünde bu konunun 1957'den beri Genel Kurul gündeminde yer aldığı, 
alınmış bulunan kararların yerine getirilmediği, bütün devletlerin henüz 1963 
Moskova Kısmî Deneme Yasağı Andlaşmasına katılmadığı; atmosferde ve yer 
altında nükleer denemelere devam edilmekte olduğu belirtildikten sonra

—  nükleer denemelere devam elmekte olan bütün devletler denemeleri 
bir an önce durdurmak, sayı ve vüsat bakımından sınırlamak ve şurnûllü bir 
yasaklama anlaşmasının akdini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almağa çağ
rılmakta,
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—  şumüllü bir deneme yasağı andlaşmasmın akdini kolaştırmak üzere 
sismolojik bilgi teatisinin geliştirilmesi istenmekte

—  Cenevre Silâhsızlanma Komitesi nin yeraltı nükleer denemelerini ya 
saklayacak bir andlaşma üzerinde çalışmalarını öncelikle sürdürmesi talep 
olunmakta

—  Yakın bir gelecekte bu çabaların yeraltı nükleer denemelerini yasak
layacak bir andlaşmanın akdi olanağım sağlaması ümidi izhar edilmektedir.

VI. Sonuç ve Türkiye’nin tutumu :

Nükleer denemelerin durdurulması sorunu yirmi yıla yakın bir süreden beri mü
zakere edilmektedir, buna rağmen topyekûn bir nükleer deneme yasağı konusun
da somur bir sonuca varılamamıştır. 1970 sonu itibariyle ABD 539, SSCB 242, 
İngiltere 25, Fransa 38, Çin 11 nükleer deneme yapmıştır. Bundan, 1963 Moskova 
Kısmî Denme Andlaşmasmdan sonra ABD ve SSCB nin aynı hızla denemelere 
devam ettikleri, ancak bunları yeraltında gerçekleştirdikleri ortaya çıkmaktadır 
Diğer taraftan, Fransa ve Çin ise atmosferde nükleer denemelere devam etmekte
dirler.

Yukarıda da değinildiği gibi, yeraltı nükleer denemelerinin de yasaklan
masıyla topyekun b; nükleer deneme yasağı andlaşmasına varılmasına engel 
ABD ve SSCB tarafından denetlemeler konusunda ileri sürülen görüşler olmuştur. 
ABD yerinde d e n e H e m e le r yapılmasında ısrar etmekte, SSCB ise denetlemelerin her 
ülkenin kendi milii vasıtaları ile yapılmasını savunmaktadır.

Ancak sismoloji alanında son senelerde kaydedilen teknik gelişmeler, şüp
heli yer sarsıntılarının mutlaka yerinde denetlenmesi gerektiği görüşünü zayıf
latmış bulunmaktadır. Günümüzde 4.5 mağniıüdün altındaki yer sarsıntılarının 
dcı, yüzde yüze yakın bir kesinlikle, uzak mesafelerden teşhis edilebilmesi imkân 
dahiline girmiş bulunmaktadır. (Bak :CCD. 330)

Bu durum karşısında iki süper devletin denetlemeler konusundaki görüş
lerini terkedeıek, topyekûn bir nükleer deneme yasağı andlaşması üzerinde 
anlaşmaya varmaları bekleniyor. Ancak, bu iki devletin topyekun bir deneme 
yasağı anlaşması arzu edip etmedikleri hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. Bu konuda Cenevre Silâhsızlanma Komitesindeki görüşmeler de ölü 
nokrada bulunmaktadır.

Türkiye'nin tutumuna gelince, 1962 Moskova Kısmî Deneme Yasağı 
Andlaşmasını onaylamış olan Türkiye etkin bir denetleme sistemi altında bütün 
nükleer denemelerin durdurulması görüşünü desteklemektedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

DENİZYATAĞI VE OKYANUS TABANI İLE BUNLARIN 
ALTINDAKİ TOPRAKLARA NÜKLEER SİLÂHLARIN 

DİĞER KİTLE İMHA SİLÂHLARININ YERLEŞTİRİLMESİNİN 
YASAKLANMASINA MÜTEDAİR ANDLAŞMA

1. GİRİŞ

Deniz diplerinin silâhlanma yarışının dışında tutulmasına yönelmiş çabaların 
kısa bir geçmişi vardır. Konu ilk defa 1967 yılında Malta'nın bir teklifi üzerine 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alınmıştır.

Malta bu teklifinde ulusal yetki dışında kalan denizyatağı, okyanus dibi 
ve bunların altındaki toprakların münhasıran barışçı amaçlarla tahsisini ve bu 
bölgelerde bulunan doğal kaynakların insanlığın yararına işletilmesini önermiştir. 
Malta'nın bu teklifi üzerine Genel Kurul meseleyi bütün ayrıntıları ile incelemek 
üzere özel bir Komisyon kurulmasına karar vermiş, buna bağlı olarak da deniz 
diplerinin silâhlanma yarışının dışında lutulması sorunu da ayrıca ele alınmıştır. 
(Ek= 10)

Denizyatağı ve okyanus tabanı ile bunların altındaki toprakların silah
lanma yarışının dışında tutulmasına ilişkin yoğun görüşmelere 1969 yılında 
ENDC de başlamıştır. Komite nin 1969 yılı çalışmaları başlarken, 18 Mart 1969'da
S. S. C. B., denizyatağı ve okyanus tabanında ropyekûn silâhsızlanmayı öneren 
bir andlaşma tasarısını Komite ye sunmuştur. Tasarıda nükleer silâhlarla diğer 
kitle imha silâhları ve bunları ihtiva eden bütün vasıtaların, askerî üslerin ve 
tahkimatların, askerî nitelikteki bütün yapıların kıyılardan itibaren ölçülecek 12 
deniz milinin ötesinde kalan denizyatağı ve okyanus tabanı ile bunların altın
daki topraklara yerleştirilmesinin yasaklanması teklif ediliyordu.

A. B. D. büyük bir askerî deniz gücüne sahip olduğunu belirterek denizya- 
tağında topyekûn silâhsızlanmaya ilişkin Sovyet teklifine itiraz etmiş ve 22 
Mayıs 1969’da denizyatağı ve okyanus tabanına nükleer silâhların ve diğer kit
le imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasını öneren bir karşı tasarıyı 
Komite'ye tevdi etmiştir.

iki tasarı arasındaki zıtlık bilhassa bağlantısız ülkeler arasında deniz 
yatağında topyekûn bir silâhsızlanmaya varmanın uzak bir ihtimal olduğu ka
naatinin doğmasına sebebiyet vermiş, bu da konuya olan ilgiyi azaltmıştır.
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Ancak, S. S. C. B .’nin deniz yatağında topyekûn silâhsızlanma fikrinden 
vazgeçerek A . B. D.'nin görüşüne katılması üzerine, iki süper devletin CCD’deki 
Başkanları denizyatağı ve okyanus tabanına sadece nükleer ve diğer kitle 
imha silahlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasını öneren bir ortak tasarıyı 7 
Ekim 1969'da CCD’ye sunmuşlardır. Bu ortak tasarıya göre, Kara suları ve 
Kıt'a sahanlıkları hakkındaki 1958 Cenevre Sözleşme sinde öngörülen bitişik 
bölgenin ötesinde kalan denizyatağı ve okyanus tabanı ile bunların altındaki 
topraklara, tarafların, nükleer silâh ve başka nevî kitle imha silâhlarını özellik
le bu silâhların depolanması, denenmesi veya kullanılması amacına mahsus 
yapılar, atış rampaları veya herhangi başka tesisleri yerleştirmeleri veya kur
maları yasaklanıyordu.

Tasarı devletlerin çoğunluğu tarafından elverişsiz bulunmuştur. Eleştiriler 
özellikle yasakların kapsamı ve uygulanacağı alan , andlaşmaya riayetin denet
lenmesi ve tadil hükümleri üzerinde toplanmıştır.

Bu eleştirileri karşılamak üzere A. B. D. ve S. S. C. B. ortak tasarıda bazı 
değişiklikler yaparak 30 Ekim 1969 tarihinde CCD’ye sunmuşlardır. Bu değişik
likler 12 milden daha dar karasularının dış sınırı ile bitişak bölgelerin azamî 
dış sınırını açıklığa kavuşturmuştur. Ayrıca, andlaşmanın hükümlerine riayet 
edilmediğinin anlaşılması halinde taraf devletlere Güvenlik Konseyi’ne şikayet
te bulunabilme hakkı tanınmış, andlaşmanın uygulanmasının gözden geçirilmesi 
amacıyla ileride bir konferans toplanması ve her devletin andlaşmada deği
şiklik yapılmasını teklif edebileceğine ilişkin hükümler getirilmiştir.

Tasarı, Birleşmiş M illetlerin 24. Genel Kurul çalışmaları sırasında ince
lenmiş ve yetersiz bulunmuştur. Bir çok devlet evvelce tenkid konusu edilmiş 
bazı önemli noktalara yer verilmemiş olduğunu belirterek yeni teklifler ileri 
sürmüşlerdir. Bunun üzerine Genel Kurul ileri sürülen teklifleri gözönünde bu
lundurarak gerekli değişiklikleri yapmak üzere tasarıyı CCD’ye iade etmiştir.

23 Nisan 1970 de tasarının tadil edilmiş şekli A.B.D . ve S.S.C.B. tarafın
dan üçüncü defa CCD'ye sunulmuştur. Tasarı da denetlemelerle ilgili hükümler 
en ince ayrıntılarına kadar yeniden düzenlenen, ilk tasarılarda yer alan azamî 
bitişik bölge tabiri yerine deniz yatağı bölgesi tabiri kullanılmış, andlaşmadan 
doğacak vecibelerle diğer uluslararası vecibelere ilişkin hükümler ayrı bir mad
de halinde düzenlenmiş, andlaşmadan doğan vecibelerin nükleer silahlardan 
annmış bölgeler tesis eden andlaşmaları hiç bir şekilde zedelemiyeceğine da
ir bir madde konmuştur.

Bütün bu değişikliklere rağmen bir çok devlet tasarıyı gene eksik bul
muştur. Denezyatağında silâhlanma yarışının önlenmesi alanında daha ayrın
tılı tedbirlere varılabilmesi için müzakerelere devam edilmesi gerektiği hak
kında bir hükmün tasarıya konması teklif edilmiş, denetlemeler konusunda ege
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men haklarına tam saygı gösterilmesi istenmiştir. Ayrıca, tasarının hukuki ya 
pısının lüzumsuz derecede karmaşık’, ifadesinin de değişik yorumlara olanak 

sağlayacak şekilde muğlak olduğu ileri sürülmüştür.

Bu mülâhazalar da kısmen gözönünde bulundurularak tasan dördüncü 
defa tadil edilmiş ve 1 Eylül 1970 tarihinde A.B.D. ve S.S.C.B. tarafından Ko
m iteye sunulmuştur. CCD tasarıyı yeterli bulmuş ve üyelerine tavsiye edeceği 
ümidini belirterek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu na tevdi etmiştir. Tasarı Ge
nel Kurul un XXV . Dönem çalışmalar» sırasında ele alınarak 17 Kasım 1970 
tarihinde oya sunulmuş ve 91 lehte |Türkiye dahil) 2 aleyhte (Peru ve El Salva
dor) oyla kabul edilmiştir. Fransa, Kuveyt, Endonezya, Ekvator, Senegal ve 
Tayland çekimser kalmıştır. (Ek : 11)

IV  Şubat 1971 tarihinde imzaya açılan Andlaşma’yı Türkiye, 25 Şubat
1971 tarihinde imzalamıştır. Andlaşma 18 Mayıs 1972 tarihinde 22 devletin 
andlaşmayı onaylamasıyla yürürlüğe g ;rmiştir. Türkiye'de andlaşmayı onay
lamıştır. Bu husustaki 1585 sayılı kanun 5 Mayıs 1972 günü Resmî Gazete de 
yayımlanmıştır.

Bundan sonraki kısımda CCD'de ve Birleşmiş Milletler'de cereyan eden 
görüşmeler boyunca ileri sürülen teklifler, bunların tahlili, ana noktalarda dev
letlerin takındıkları tutumlar ve bu tutumların gelişmesi Andlaşm a’nın getirdiği 
yasakların kapsamı, yasakların uygulanacağı coğrafî a lan , denetlemeler, and- 
laşmanın nükleer silâhlardan arındırılmış bölgelerle ilişkisi, başlıkları altında 
incelenmiştir. (Ek : 12 ve 13)

II. ANDLAŞMANIN İNCELENMESİ

1. Andlaşma’nm Getirdiği Yasakların Kapsamı :

Daha yukarıda da değinildiği gibi yasakların kapsamı konusunda iki gö
rüş ileri sürülmüştür. Birincisi: nükleer ve konvansiyonel bütün silâhların deniz 
yatağına yerleştirilmesinin yasaklanmasına ilişkin Sovyet görüşü, İkincisi :se 
sadece nükleer ve diğer kitle imha silâhlarının yasaklanmasını öngören A. B. D. 
görüşüdür.

1*8 Mart 1969 tarihli Sovyet tasarısında yer alan deniz yatağının top- 
yekûn silahsızlandırılması sorunu Batılılar tarafından eleştirilmiştir. Özellikle 
İtalya, İngiltere ve Kanada deniz diplerinin topyekûn silâhlacdan arındırılma
sını teklif etmekle tasarının çok ileriye gittiğini ve bu vasfı ile bir anlaşma ze
mini sağlamaktan uzak olduğunu belirtmişlerdir.

Sovyetler, yaptıkları açıklamada deniz yatağının topyekûn silâhsızlandı- 
rılmasına ilişkin tekliflerin 1967 ve 1968 yıllarında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu'nun deniz yatağı ve okyanus tabanının münhasıran barışçı amaçlara
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tahsis edilmesini öneren kararlarından mülhem olduğunu bildirmişler, ayrıca, 
«münhasıran barışçı am açlarla, askerî olmayan amaçlardı bir tuttuklarını ifade 
etmişleridir.

Sovyetler, sadece bir tip silâhın yerleştirilmesinin yasaklanması halinde, 
yasaklanm ayan silâhların deniz diplerine yerleştirilmesi yarışının başlayacağım , 
bu yüzden topyekûn bir silâhsızlanmayı teklif ettiklerini bildirmişlerdir. A y
rıca kayıtsız - şartsız bir yasaklamanın denetleme sorununu kolaylaştıracağını 
ifade etmişlerdir.

Topyekûn silâhsızlanmanın haberleşme tesislerini (doğrudan doğruya a s
kerî amaçlarla ilgili olmayan) kapsamadığını da söylemişler, ancak münhası
ran askerî olmayan amaçların neler olduğunu da açıklamamışlardır.

A .B.D . ise deniz diplerinin münhasıran barışçı amaçlara tahsisinin deniz 
diplerinde topyekûn bir silâhsızlanma aniamına gelmeyeceğini ifade ile, bazı 
askerî faaliyetlerin kesin çizgilerle yasaklanmasının ayrıntılı denetleme a n t la ş 
malarının akdedilmesini gerektireceğini; bu gibi andlaşmaların kapsamına g ir
meyen askerî faaliyetlerin ise açık denizlerin serbestliği ilkesi uyarınca yürü
tülebileceği görüşünde olduğunu ifade etmiştir. Uzay Andlaşması ile aradaki 
analojiye dikkati çekerek, Uzay Andlaşması'nın dünya çevresinde yörüngeye 
nükleer silâh taşıyan uzay gemilerinin yerleştirilmesini yasakladığını fakat, 
uzayın münhasıran barışçı amaçlara tahsisini öngörmediğini hatırlatmıştır.

Bu görüşlerden mülhem 22 Mayıs 1969 tarihli A.B.D. tasarısında kitle 
imha silahlarının deniz diplerine yerleştirilmesinin yasaklanması teklif ed il
miştir. A .B.D . sadece kitle imha silahlarının deniz diplerine yerleştirilmesinin 
askerî bakımdan bir önem arzedeceğini, bu yüzden bu gibi silahların deniz 
dibinde üslendirilmesinin gerektirdiği masrafların göze alınabileceğini, deniz 
diplerine yerleştirilecek konvansiyonel silahların öneminin askerî bakımdan 
çok sınırlı olduğunu ifade etmiştir. Deniz diplerinden nükleer olmayan fakat 
tamamen askerî amaçlarla faydalamlmasımn münhasıran savunma ile ilgili 
olduğunu, bundan hiç kimsenin vazgeçemeyeceği görüşünü ileri sürerek, askerî 
faaliyetlerle, askerî olmayanların saptanmasının arzettiği zorlukların, deniz 
diplerinde topyekûn silahsızlanmaya gidilmesi halinde çözümlenmesi imkânsız 
denetleme sorunları ortaya çıkaracağını ileri sürmüştür.

Bu argümanların inandırıcı olmadığı ileri sürülmüştür. Yasakların kap
samının geniş tutulmasını isteyen Komite üyesi bağlantısız ülkeler, gözetle
meye yarayan bazı tesisler dışında, konvansiyonel silahların deniz diplerine 
yerleştirilmesi fazla bir önem arzetmeyecekse bunların yasakların kapsamına 
alınmasının da fazla bir önemi olmaması gerekeceği görüşünü öne sürmüş
lerdir. Bu devletler sadece nükleer silâhların deniz diplerine yerleştirilmesinin 
yasaklanmasının konvonsiyonel silâhların yerleştirilmesinin meşru olduğu an
lamına geleceğini de belirterek, konvansiyonel silâhların deniz diplerine yer
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leştirilmesine izin verilmesi halinde gelecekte bu tip silâhları kısıtlayacak and- 
laşmaların akdinin zorlaşacağı yahut da imkânsız hale geleceğini savunmuş
lardır. Buna bağlı olarak, 1963 Moskova Kısmî Deneme Yasağı Andlaşmasında 
bütün nükleer denemelerin durdurulması ile ilgili hükmün, bütün nükleer de
nemelerin durdurulması ile ilgili hükmün, bütün nükleer Devletlerce halâ ye
rine geiirilmediğine işaret olunmuştur.

Hem kitle imha silahlarının, hem de konvansiyonel silahların yasaklan
ması için güçlü bir akımın mevcut olmasına rağmen Sovyetler Birliği nin bek
lenmedik şekilde tutumunu değiştirerek, sadece nükleer silahların yasaklan
masını öneren ABD görüşüne katılması, iki ülkenin ortaklaşa hazırladıkları bir 
tasarıyı 7 Ekim 1969'da CCD'ye sunmalarını sağlamıştır.

Deniz diplerine en tehlikeli silâhların yerleştirilmesinin yasaklanmasının, 
bu alanların en çabuk ve en geniş bir şekilde silâhlardan arındırılmasını sağ
layacağı inancının Sovyetlerin tutum değişikliğine âmil olduğu belirtilmiştir.

ABD-SSCB ortak tasarısında, taraf devletlerin deniz yatağı ve okyanus 
dibi ile bunların altındaki topraklara nükleer ve diğer kitle imha silahlarını, 
özellikle bu silahların depolanması, denenmesi veya kullanılması amacına mah
sus yapılar, atış rampaları, veya herhangi başka tesisleri yerleştirmeleri veya 
kurmaları yasaklanmaktadır. Ayrıca tarafların herhangi bir devletin söz ko
nusu faaliyetlerde bulunmasına yardım, teşvik ve imâlede bulunmamaları ve 
diğer herhangi bir şekilde bu gibi faliyetlere katılmamaları hususunda bir hük
me andlaşmada yer verilmiştir.

Deniz diplerinde topyekûn silahsızlanmayı destekleyen çok sayıda ül
kenin arzularına cevap vermek üzere Dibaçe'ye andlaşmanın deniz diplerini 
silahlanma yarışının dışında tutmak için atılmış bir adım olduğu ve daha a y 
rıntılı tedbirler alınması için tarafların müzakerelere devam edeceğini belirten 
bir paragraf konmuştur.

İlk A.B.D . tasarısıyla karşılaştırıldığında ortak tasarıda yasakların kap
samının daha ayrıntılı şekilde sayıldığı; ancak, muğlak bir ifade kullanılmış ol
duğu CCD üyeleri tarafından belirtilmiş ve ortak sunuculardan açıklama is
tenmiştir. Yapılan açıklam ada, andlaşmanın deniz diplerine demirlenmiş ve
ya yerleştirilmiş nükleer mayınları da yasaklayacağı belirtilmiş; kitle imha si
lahlarının depolanması, denenmesi veya kullanılmasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olmayan bilimsel araştırmalar ve deniz yatağının ticarî amaçlarla işletil
mesi konusunda uygulanacak usûllerin yasağın kapsamı dışında kalacağı ifa 
de edilmiştir. Kitle imha silahlarının kullanılmasıyla doğrudan doğruya ilgili 
usuller yasağın kapsamına girecektir.

Ortak tasarı karşısında CCD olumsuz tepki göstermiş, deniz diplerinin 
topyekûn silahsızlandırılmasına ilişkin görüşlerin tekrar edilmesine yol açmıştır.
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Deniz diplerinin topyekûn s'ılcıhsızlandmlmasından yana olan Komite üyesi 
bağlantısız devletlerin bazi eleştirilerine rağmen yasakların kapsamı ile ilgili 
bu madde bazı ufak tefek değişiklikler dışında 30 Ekim 1969 ve 23 Nisan 1970 
A.B.D . - S.S.C.B. ortak tasarılarında aynen muhafaza edilmiştir.

2. Yasakların uygulanacağı coğrafî alan :

İlk Sovyet tasarısında yasakların sahillerden itibaren 12 deniz milinin 
ötesinde kalan alan için uygulanacağı belirtilmişti. A .B.D . tasarısında ise bu 
uzunluk 3 deniz mili olarak kabul edilmişti.

Yasakların mümkün olan en geniş alanda uygulanması sağlanmak is
tendiğinden, ilk ağızda, değişik görüşler ileri sürülmüştür.

Pek çok ülke 12 deniz milinin kabulünden yana fikir beyan etmiştir. 3 
deniz miline karşı yöneltilen başlıca eleştiri, bu miktardan daha geniş kara
sularına sahip olan ülkeler açısından andlaşmaya uygunluğun denetlenmesi 
konusunda zorluklar çıkaracağı olmuştur.

İtalya, yasakların 200 metre derinliğe kadar olan alanın dışında kalan 
sahada uygulanmasını öne sürmüşse de, bu teklif çok geniş alanların yasak
lama dışında kalacağı gerekçesiyle reddedilmiştir.

İlk Sovyet - Amerikan ortak tasarısı yasakların kapsamına girecek böl
geyi «Karasuları ve Bitişik Bölgeler hakkındaki 1958 Cenevre Sözleşme'sinde 
öngörülen azam î bitişik bölgenin ötesinde kalan denizyatağı ve okyanus dibi» 
o larak ta rif etmiştir. Buna göre andlaşmanın getirdiği yasaklar kıyılardan iti
baren 12 millik bir şeridin ötesinde kalan denizyatağı ve okyanus tabanına uy
gulanacaktı. Çünkü 1958 Cenevre Sözleşmesi’nde bitişik bölgenin azam î dış 
sınırının 12 milden fazla olamıyacağı belirtilmişti. Bu durum karşısında And
laşmaya taraf devletler kıyıdan itibaren 12 millik bir şeridin içine yasaklanan 
silahları yerleştirebileceklerdi.

Tasarı bu noktadan eleştirilmiş ve kıyıdan itibaren 12 millik şeride, yani 
azam î bitişik bölgeye yasaklanan silahların yerleştirilmesinin münhasıran kıyı 
devletinin hakkı olduğunun açıklıkla belirtilmemiş olduğu ifade edilmiştir. Bu 
durumun 1'2 millik azamî bitişik bölge sınırından daha dar karasuları olan 
ülkelerle, karasularını 12 mil olarak tespit etmiş olan ülkeler arasında andlaş- 
madan doğacak vecibeler açısından farklılık yaratmakta olduğu öne sürül
müştür. Örneğin karasularını 12 mil olarak tespit etmiş bîr devletin, karasu
larını 3 mil olarak tespit etmiş olan diğer bir devletin, 3 ile 12 mil arasında 
kalan denizyatağı bölgesine nükleer silah yerleştirebileceği gösterilmiştir.

Bu mahzurlar 30 Ekim 1969 tarihli Sovyet - Amerikan ortak tasarısında 
kısmen giderilmiş, andlaşmanın getirdiği yasakların 12 millik bölgeye de şa
mil olduğu; ancak bu yasakların kıyı devletine uygulanmıyacağına dair bir 
madde konmuştur.
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Bu maddeye de bazı eleştiriler yöneltilmişse de; bunların içinde en elle 
tutulur olanım 1958 Cenevre Sözleşmesi ne atıfta bulunulmuş olması teşkil et
miştir. Bitişik bölge kavramının yüzey suları ile ilgili bir kavram olduğu; bu
nun denizyatağı ve okyanus dibi ile bunların alımda kalan topraklarla ilgisi
nin zayıf olduğu öne sürülmüştür. 1958 Cenevre Sözleşmesi ni çok az sayıda 
devletin onaylamış olduğu ve bir gün yürürlükten kalkması, değişik tarzda 
yorumlanması veya atıfta bulunulan hususların tadil edilmesi halinde ortaya 
problemler çıkaracağı ifade edilmiş, sözleşmeyi onaylamamış olan devletlerin 
onaylamamış oldukları bir sözleşmenin hükümlerini kabule zorlandıkları belir
tilmiştir.

Bu arada Arjantin tarafından 1958 Cenevre Sözleşmesi'ne olan atıfı ber
taraf etmek üzere bir teklif öne sürülmüştür. Arjantin, bu teklifinde yasakla
rın kapsamına girecek bölgeyi tarif ederken «azamî bitişik bölge» yerine *de- 
nizyatağı bölgesi» denmesini istemiş, sadece denizyatağı bölgesinin dış hudu
dun ölçülmesinde 1958 Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulmuştur.

Arjantin'in bu teklifi A.B.D. ve S.S.C.B. tarafından kabul edilmiş ve bazı 
değişikliklerle beraber 23 Nisan 1970 tarihli ortak tasarıda yer almıştır. Buna 
göre denizyatağı bölgesinin dış sınırı Karasuları ve Bitişik Bölgeler hakkındaki 
1958 Cenevre Sözleşmesinde zikredilen 12 millik bölgenin dış sınırı ile aynı 
hatta nihayete erecek ve sözkonusu sözleşmenin hükümlerine ve devletler hu
kukuna uygun olarak Ölçülecekti.

Bu madde andlaşmada aynen muhafaza edilmiştir.

3. Andlaşmaya Riayetin Denetlenmesi

Andlaşma yasaklarına riayetin denetlenmesi sorunu en çok tartışılan konu 
olmuştur. Aslında deniz diplerine nükleer silâhları yerleştirebilecek sadece 
iki süper devlet, A. B. D ve S .S .C .B . mevcuttu. Diğer devletler sahip olma
dıkları silâhları yerleştirmeme yükümü altına girmekteydiler.

İlk Sovyet tasarısında denetleme sorunu, üstünkörü ele alınmıştı. Bu ta
sarıda Sovyetler andlaşmaya uygunluğun denetlenebilmesi için deniz yatağı 
ve okyanus dibindeki bütün tesislerin andlaşmaya taraf devletlere mütekabiliyet 
esaslarına uygun olarak açık tutulmasını teklif ekmişti. A. B. D. işe bu gibi faa li
yetleri engellememek ve açık denizlerin serbestliği ilkesi de dahil olmak üze
re, uluslararası hukuk tarafından tanınan hakları ihlâl ermemek şartıyla diğer 
devletlerin deniz yatağındaki faaliyetleri denetleyebilme görüşünü ileri sür
müştü.

İki tasarı da kabule şayan görülmemiştir. Bu konuda şu görüşler ileri sü
rülmüştür :
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a) Denetlemelerde bulunmak isteyen fakat teknolojik bakımdan az ge
lişmiş ülkelere yardım edilmesi,

b) Uluslararası bir denetleme sisteminin kurulması,

c) Denetlemelerin çeşitleri ve kıyı devletlerine tanınacak haklar , . .

a. Denetlemelerde bulunmak hakkının bütün devletlere bir hak olarak 
tanınmasının den.z dibi teknolojisi bakımından az gelişmiş ülkelerin bu hakkı 
kullanamayacak olmaları karşısında anlam ifade etmeyeceği ileri sürülmüştür. 
Bu gibi ülkelerin kıyı sularına nükleer silah yerleştirilmesinden şüphelendikle
rinde ve kendilerini tehdit altında hissettiklerinde denetlemelerde bulunabil
meleri ancak gelişmiş ülkelerin yardımı ile mümkün olabilecektir. Diğer taraf
tan bazı ülkeler ise nükleer devletlerden ou tip yardım istedikleri takdirde ta
rafsızlık politikalarının zedelenebileceği hususu üzerinde de durmuşlardır.

A.B.D . ve S.S.C.B. denetlemelerle ilgili olarak yardımda bulunma konu
sunda istekli görünmemiş ve yardımda bulunmayı reddetmişlerdir. Buna lağ- 
men, 23 Nisan 1970 tarihli A .B .D .-S .S .C .B . örtük tasarısına, denetlemelerin 
andlaşmcıya taraf her devletin kendi imkânlarıyla veya diğer bir taraf devle
tin kısmî veya fam yardımlarıyla yapılabileceğine dair bir hüküm konmuştur. 
(III. Madde 5. fıkra). Ancak bu gibi yardımın ne şekilde sağlanacağı hakkında 
tasanda ayrıntıya yer verilmemiştir.

b. Denetlemeler konusunda gelişmiş ülkelerin yardımda bulunmak üzere 
İstekli davranmaları üzerinde bir uluslararası denetleme sisteminin kurulmasını 
sağlamak amacıyla teklifler ileri sürülmüştür: Bazıları andlaşmaya riayeti de
netlemek üzere özel bir örgütün kurulmasını, diğerleri mevcut uluslararası ör
gütlerden bu maksatla faydalanılmasını (örneğin Birleşmiş Milletler Genel öek- 
reteri'ne andlaşmaya aykırı davranışlarla buna bağlı olarak yapılacak denet
lemelerin sonuçları hakkında bilgi verilmesi) teklif etmişlerdir. Kanada, andlaş
maya aykırı davranışlarda bulunan devletlerin tesbiti ve denetlemeler konu
sunda uluslararası usûllere hatta Genel Sekreter’in arabuluculuğuna başvuru
labileceğini önermiştir. Bu görüşlerin dışında bazı devletler denetlemelerin ulus
lararası bir sisteme bağlanmasından sadece Güvenlik Konseyine başvurulma
sını anladıklarını ifade etmişlerdir.

A.B.D . ve S.S.C.B uluslararası bir denetleme sîstemîninin kurulmasına 
veya denetlemelerin Birleşmiş Milletler Teşkilatınca yürütülmesine ihtiyaç bu
lunmadığını ve bunun zamansız olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu iki devlet de
niz diplerinin barışçı amaçlara tahsisi için uygulanacak usullerin denizyatağın 
andlaşmasınm denetlemelerle ilgili yöntemleriyle irtibatlandırmaktan kaçınmış
lardır.

Andlaşmanın denetlemelerle ilgili maddesine Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine baş vurulmasına ilişkin bir hükmün konulması hakkındaki teklif SSCB
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tarafından kesinlikle reddedilmiştir. Buna gerekçe olarak geçmişte vuku bulmuş 
bazı olaylar, özellikle Kongo olayları gösterilmiştir. SSCB böyle bir hükmün bazı 
Batılı devletlerin uluslararası örgütleri işlerine alet etmelerine örtü teşkil ettiğini, 
bunun da diğer ülkelerin veya ülke grupların çıkarlarına zarar verdiğini belirt
miştir.

SSCB ve ABD uluslararası güvenin danışma ve işbirliği üstüne bina edilmesi 
gerektiğine inandıklarını söylemişlerdir. Danışma ve işbirliği sonunda andlaşmay- 
la yüklenilmiş bulunan taahhütlerin yerine getirilmediği hakkında şüpheler baki 
kalırsa herhangi bir taraf devletin Birleşmiş Milletler Yasası uyarınca Güvenlik 
Konseyi’ne baş vurabilmesini sağlayan bir usul üzerinde mutabakata varm ışlar
dır.

Andlaşmanın ortak sunucuları her devletin danışmaya baş vurmaksızın 
Güvenlik Konseyi’ne gidebileceğini belirtmişlerdir. Aslında bu hak Yasa ’da za
ten mevcuttu. Buna ilâveten her üyenin Genel Sekretere danışması ve yaıdım  
istemesi de mümkündü.

Bazı bağlantısız ülkeler denetlemelerin uluslararası bir sisteme bağlan
ması sorununa hiç olmazsa ileride gerçekleşmesi muhtemel bir gelişme olarak, 
andlaşmada yer verilmesini istemişlerdir. Esasen denetlemelerin uluslararası bir 
sisteme bağlanmasının denizyatağı andlaşmosıyla çok sıkı bir ilişkisi yoktu. 
Bu konudaki ısrarlar gelecekte yapılacak silahsızlanma andlaşmaları için bir 
emsal yaratmak açısından önemi haizdi.

C. Denetlemeler konusunda her devletin gözlemlerde bulunmak hak
kına sahip olduğunun doğal olduğu kabul edilmiştir. Ancak bu hak 
km sadece gözetlemelere inhisar ettirilmesi halinde denetlemelerin muhteva
dan yoksun kalacağı ileri sürülmüştür. Bu yüzden bazı devletler şüphe çeken 
tesislerin sadece gözetlenmesinin yetersiz kalacağını beyan ederek, bu gibi 
tesislere hiç bir kayıt veya şarta bağlı olmaksızın girebilme hakkının da and- 
laşmaya konulmasını istemişler, ancak bu durumda denetlemelerin ne tarzda 
yapılacağı hakkında somut teklifler ortaya koyamamışlardır.

SSCB deniz yatağında kurulacak tesislere serbestçe girilebilmesine taraf
tar olduğunu ifade etmiştir. ABD ise, deniz yatağına yerleştirilmiş tesislere, 
nükleer silah ihtiva edip etmediğini denetlemek üzere, serbestçe girebilme hak
kının uygulanmasının bir çok zorluklar arz edeceğini ve bunun lüzumsuz ol
duğu görüşünü belirtmiştir. Açık denizlerin serbestliği ilkesinden hareketle 
taraf devletlerin deniz yatağında kurulmakla olan tesislere engel olmayacak 
tarzda yaklaşabilecekleri belirtilmiştir. Ancak böyle bir tesisin kurulmasının 
çok çeşitli materiyal ve özellikle bu iş için geliştirilmiş mühendislik faaliyet
lerini gerektireceği bu arada su üstünde de rahatlıkla görülebilecek ikmal fa
aliyetlerinin kaçınılmaz olacağı, bütün bunların diğer devletlerin dikkatini çe
keceğinin aşikâr olduğu üzerinde durulmuştur. ABD bu gibi faaliyetlerin göz
den kaçmasının zor olduğunu ve kolaylıkla teşhis edilebileceğini ifade etmiştir.
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Kanada ve Brezilya tarafından yapılan uzlaştırdı teklifler üzerine ABD 
ve SSCB 1 Eylül 1970 tarihli andlaşma tasarısına şöyle bir hüküm koymuşlar
dır : «Her taraf devlet, gözlem yoluyla diğer devletlerin deniz yatağı, okyanus 
dibi ve bunların altındaki topraklardaki faaliyetlerini bu faaliyerlere engel 
olmadan denetlemek hakkma sahip olacaktı. Böyle bir gözlem sonunda and- 
laşmayla yüklenilmiş vecibelerin yerine getirilmediği hakkındaki şüpheler de
vam ettiği takdirde şüpheleri olan devletle, şüpheli faaliyetlerde bulunmakla 
itham edilen devlet bu şüpheleri izale etmek maksadıyla istişarelerde buluna
caklardı. Buna rağmen şüpheler gene de ortadan kaldırılamazsa, şüpheleri 
olan devlet diğer taraf devletleri keyfiyetten haberdar edecek ve andlaşmada 
yer alan hükümler uyarınca yeniden denetlemelerde bulunabilmek için diğer 
taraf devletlerle işbirliği yapacaktı. Şüpheli faaliyetlerde bulunan devletin kim
liği gözlem yoluyla tespit edilemezse, şüpheleri olan devlet durumu 
bölgedeki devletlerle, ilgili gördüğü taraf devletlere bildirecek ve bu 
devletlerin bilgilerine başvurabilecekti Eğer gözlemler sonunda bir 
devletin sorumluluğu ortaya çıkacak olursa, bu devlet diğer taraf devletler
le istişarede ve işbirliğinde bulunacaktı. Gözlemler sonunda şüpheli faaliyet
lerden sorumlu devletin kimliğinin tespit edilememesi halinde ise munzam 
denetleme tedbirlerine baş vurulabilecekti.»

Bu teklife de eleştiriler yöneltilmiştir. Evvelâ bu denetleme yönteminde 
denetlenecek cisimlere girilip girilemeyeceğinin belli olmadığı ve ayrıca şüp
heli faaliyetlerde bulunan devletin ilk gözlem faaliyeti sonunda anlaşılması 
ve bu devletin andlaşmaya taraf bulunmaması halinde ne şekilde hareket edi
leceği hakkında açıklıktan yoksun olduğu ileri sürülmüştür.

Saniyen bu denetleme yönteminin devletlerin hükümranlık haklarıyla ne 
şekilde bağdaştırılacağı sorunu ortaya atılmış, müzakereler sırasında pek çok 
devlet, 1958 Cenevre Sözleşmesi'nin kıt’a sahanlığı ile ilg ili kısmının devlet
lere kıt’a sahanlıklarında bulunan doğal kaynakların işletilmesi amacıyla mün
hasır haklar ve imtiyazlar tanımış olduğunu ifadeyle, bu hak ve imtiyazların 
uluslararası bir silahsızlanma andlaşmasiyla sınırlandırılmayacağım, kıt'a sa
hanlığında yapılacak denetlemelerin özel hükümlerle düzenlenmesini istemiş
lerdir. Bu görüşler daha ziyade geniş kıt*a sahanlıklanna sahip olan devletler 
tarafından Öne sürülmüştür.

Küçük devletlerin haklarını korumak bakımından Brezilya ve Kanada, 
kıyı devletinin, 12 milin ötesinde fakat milli yetkisi altında bulunan sularda 
yapılacak denetlemelere otomatik olarak katılması gerektiğini öne sürmüş
lerdir. 1958 Cenevre Sözleşmesi nde yer alan ve kıt a sahanlığında yapılan bi
limsel araştırmalara kıyı devletinin katılması gerektiğini belirten hükmün, bu 
tekliflerini destekler mahiyette olduğunu hatırlatmışlardır.
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A.B.D. ve S.S.C.B., andlaşmanın devletlere uluslararası hukuk tarafından 
tanınmış bulunan hakları zedelememesi gerektiği görüşünde olduğunu belirt
mişler, ancak, kıyı devletinin çıkarlarının korunması amacıyla yeni hükümlerin 
andlaşmaya dercine de hevesli görünmemişlerdir. A.B.D. kıyı devletinin oto
matik olarak denetlemelere katılmasının, denetlemeleri yürüten devletin hak
larına lüzumsuz yere kısıtlamalar getireceğini belirtmiştir. Diğer taraftan bir 
devletin, ulusal yetkisi altındaki kıt’a sahanlığında başka bir devletin gizlice 
faaliyetlerde bulunmasının imkânsızlığına dikkat çekilmiştir.

Bu eleştirileri karşılamak üzere, 1 Eylül 1970 tarihli A.B.D. - S.S.C.B. or
tak andlaşma tasarısında andlaşma hükümlerine göre uygulanacak denetle
me usullerinin diğer devletlerin faaliyetlerine engel teşkil etmemesi ve açık 
denizlerin serbestliği ve kıt’a sahanlığı üzerinde kıyı devletine tanınan hakları 
ihlâl etmeyecek tarzda uygulanması gerektiğine dair hükümler getirilmiştir.

Denetlemelerle ilgili olarak, ayrıca, şüpheli faaliyetlerin vuku bulduğu 
alandaki her kıyı devleti ve ilgili diğer devletler şüpheleri ortadan kaldırıla- 
bllmek için istişarelerde bulunarak daha ayrıntılı denetleme usulleri üzerinde 
anlaşabileceklerdi. Bu ayrıntılı denetleme usullerinin tamamlanmasından son
ra, denetlemeleri başlatmış olan devlet tarafından diğer taraf devletlere bir 
rapor dağıtılacaktı. Şüpheli faaliyetlerde bulunan devletin kimliğinin tespit 
edilememesi halinde denetlemeleri başlatan devlet bölgedeki bütn devletleri, 
bu arada kıyı devletlerini yerinde denetleme de dahil olmak üzere yeni denet
leme usulleri konusunda işbirliği yapmaya davet edebilecekti.

4. Andlaşmanın Nükleer Silâhlardan Arınmış Bölgelerle ilgis,i

Lâtin Amerika'da nükleer silahları yasaklayan Tlatelolco Andlaşması ile 
deniz yatağı andlaşmasının uygunluğunu sağlamak ve Latin Amerika'nın nük
leer silâhlardan arınmış bölge statüsünü korumak üzere Meksika tarafından 
andlaşmaya bir hüküm derced'lmesi istenmiştir.

Çünkü Tlatelolco Andlaşması uyarınca andlaşmaya taraf devletler, ül
keleri üzerinde hiç bir nükleer silâh bulundurmamayı taahhüt etmişlerdi. Bu
radaki ülke sözcüğü kara ülkesini, kara sularını ve bunların üstündeki hava 
sahasını da kapsamına almaktaydı. Denizyatağı Andlaşması ise, devletlere sa
hillerden itibaren 12 millik bir deniz şeridine nükleer silâhların yerleştirilme
sine cevaz veriyordu.

Meksika'nın bu teklifi üzerine, andlaşmaya, taraf devletlerin nükleer si
lâhlardan arınmış bölgeler tesis eden uluslararası andlcışmalardan doğan ve
cibelerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğine dair bir madde konmuştur.
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III. Andlaşmanın Eleştirisi

Çok Önceden A.B.D . tarafından düşünülmüş olan deniz dibine nükleer 
tesislerin kurulması keyfiyetinin bugün İçin ilgi çekici bir yönü kalmamıştır. 
Askerî bakımdan önemli olan erişilmez bir caydırıcılık elde etmektir; bu husus 
ise müteharrik vasıtalar sayesinde daha iyi sağlanabilmektedir. Deniz diple
rinin nükleer silâhlardan arındırılması sorununun ortaya atılmasından çok ön
ce A.B.D .'nin sabit tesisler yerine müteharrik post-Polaris caydırıcı sistemlerini 
geliştirmeye karar verdiği anlaşılmaktadır.

Aslında A.B.D.'nin deniz diplerinin nükleer silâhlardan arındırılması ko
nusunda 22 Mayıs 1969 tarihinde CCDye sunduğu andlaşma tasa
rısının muhtevası pek anlamlı değildi. Bu tasarı daha ziyade CCDye NSYÖ 
Andlaşm asında söz konusu edilen ve nükleer silâhsızlanmanın gerçekleştiril
mesi için çaba harcanacağına dair olan madde açısından ilori sürülmüştü.

Sovyetler Birliği'nin de aynı endişe ile hareket ettiği söylenebilir. Sov- 
yetler, bir yandan dünya kamu oyuna nükleer silâhsızlanmanın gerçekleştiril
mesi için çaba harcamakta olduklarını göstermek istemeleri; diğer taraftan 
deniz yatağının nükleer silâhlardan arındırılması konusunda bir andlaşmanın 
kısa zamanda aktedilebilme şansının mevcut olması nedenleriyle hareket et
mişlerdir.

Aslında denizyatağı andlaşması sadece süper devletleri bağlamaktadır. 
Çünkü nükleer silâhlara sahip olmayan devletler zaten NSYÖ Andlaşması île 
bu gibi silâhlara sahip olmaktan vazgeçmişlerdi. Nükleer silâhlara sahip 
olan İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti gibi devletler ise denizyatağında 
yasaklanmış olan faaliyetleri tesirli bir şekilde ve uzun süre yürütecek olanak
lardan yoksun bulunmaktaydılar. Nükleer silâhlara sahip olmayan devletisrin 
bu andlaşmadan sağlayabilecekleri en büyük fayda kıta  sahanlıklarına nük
leer olmayan silâhların yerleştirilmesinin önlenmesiydi ki, bu husus da and- 
laşmanın kapsamı dışında kalmaktadır.

Andlaşma sonunda devletlerin kendilerini güvenlik içinde hissettiklerini 
söylemek şüphelidir. Denizyatağına yerleştirilmiş bir üsten gelecek saldırı ile 
herhangi bir diğer bir üsten gelecek saldırı arasında büyük fark bulunmamak
tadır.

Andlaşmanın okyanus dibinin askeri amaçlar için kullanılmasını yasak
ladığını söylemek de pek kolay değildir. Çünkü balistik silâhlar taşıyan deniz- 
altıların faaliyetlerini, içinde insan bulunan deniz dibi istasyonlarını ve gözet
leme tesislerini kapsamamaktadır. Bu itibarla Antarktik, Uzay ve Tlatelolco 
Andiaşmasından daha zayıf tedbirler getirmektedirler.
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Andlaşma lehinde ise : denizyatağı ve okyanus dibine kitle imha silâh
larının yerleştirilmesinin yasaklandığı; ileride alınması muhtemel daha tesirli 
silâhsızlanma tedbirleri için bir merhale teşkil ettiği, bloklar arasındaki gü
vensizlik duygusunu ortadan kaldırarak, uluslararası havayı düzeltmeye kat
kıda bulunacağı söylenebilir.

IV. Türkiye'nin Tutumu

Andlaşmanın imzaya açıldığı gün yapılan açıklama aynen şöyledir:

«Hükümetimiz denizyatağı ve okyanus dibine nükleer ve diğer kitle imha 
silâhlarının yerleştirilmesini yasaklayan andlaşmayı bugün Londra. Vaşington 
ve Moskova'da imzalamıştır.

Andlaşma Birleşmiş Milletler ve Cenevre Silâhsızlanma Komitesinde uzun 
zaman cereyan eden çetin müzakerelerin mahsulü olup «Silâhsızlanma onyılı» 
olarak ilan edilen 1970'lerin başında bu sahada gerçekleştirilen ilk anlaşmadır.

Sahillerden itibaren 12 millik bir şeridin dışında kalan denizyatağına ve 
okyanus diplerine nükleer ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesini ya 
saklayarak dünya yüzeyinin dörtte üçüne yakın bir kısmını kaplayan denizieri 
silâhlanma yarışının dışında tutmak gayesine yönelen bu andlaşma, insanlık 
için büyük önem taşımaktadır. Deniz yatağının nükleer silâhlardan arındırılma
sını tam ve genel silâhsızlanma gayretleri çerçevesi içinde olumlu yeni bir udim 
telâkki eden Hükümetimiz, andlaşmayı dünya barışının tarsinine, uluslararası 
gerginliğin azaltılmasına ve devletlerarası dostane ilişkilerin kuvvetlendirilme
sine katkıda bulunacağı inancıyla imzalamıştır.»
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A L T I N C I  B Ö L Ü M

KİMYASAL VE BİOLOJİK SİLÂHLAR SORUNU VE BAKTERİOLOJİK (BİOLOJİK) 
VE ZEHİRLİ SİLÂHLARIN GELİŞTİRİLMESİ - YAPIMI VE STOKLANMASININ 

YASAKLANMASI VE BUNLARIN İMHASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

I. G İ R İ Ş

Biyolojik ve kimyasal silâhların tahdidi konusu, son yıllarda Birleşmiş 
Milletler teşekkülleri ve NATO İttifakı çerçevesinde yapılan çalışm alar üze
rinde önemle durulan silâhsızlanma tedbirleri arasında yer dlmıştır. Bu çaba
ların amacı, biyolojik ve kimyasal savaşı önlemeye matuf milletlerarası bir 
anlaşmaya varılmasını sağlamaktı. Bu çeşit silâhların çok büyük ölçüde insan 
kaybına sebebiyet verebilecek bir potansiyele sahip olmaları, bu çabaları tah
rik eden en büyük âmillerden biridir.

Boğucu, zehirleyici ve buna mümasil gazlar ile bakteriyolojik vasıtaların 
savaşta kullanılması 17 Haziran 1925 tarihinde Cenevre Protokolü ile yasak
lanmıştır. (Ek : 14 ve 15) Daha önce akdedilen 1874 Brüksel Deklarasyonu .!e 
1899 ve 1907 Lcıhey Sözleşmelerinde de zehir ve zehirli mermi kullanılmaması 
hususunda hükümler vazedilmiştir.

Cenevre Protokolünün imzasından bu yana 45 yıldan fazla bir süre geç
miş olduğu halde, Protokol henüz bütün devletler tarafından onaylanmamıştır. 
Bazı mümzi devletler ise (Ingiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Kanada) bu si
lâhları, taraf olmayan ve Protokolü ihlâl eden devletlere karşı kullanabilmek 
hakkını mahfuz tutmuşlardır. Memleketimiz 7 Ocak 1929 tarihinde Protokole 
katılmıştır. Amerika ve İzlanda dışında, bütün NATO ülkeleri Protokolü imza
layan devletler arasında yer almaktadır.

Cenevre Protokolünün mevcudiyetine rağmen 1935-36 Habeş harbinde 
kullanılan kimyasal gazlar askerî birlikler ve sivil halk arasında büyük kayıp
lara sebebiyet vermiştir. Buna rağmen, Protokolün, kimyasal ve biyolojik silâh
ların savaşta kullanılmasını önleyici mühim rol oynadığı açıktır. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında dahi muharip devletler bu silâhları kullanmaktan kaçınmışlardır. 
Nüremberg Milletlerarası Mahkemesinde yapılan duruşmalar sırasında, İkinci 
Dünya Savaşında her iki tarafın da büyük insan kitlelerini öldürebilecek güçte 
Tabun ve Sarin gazları imâl ve stok ettikleri sabit olmuştur.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1966 yılında kimyasal ve biolojik silâh
ların yasaklanması sorununu ele a larak 1925 Protokolünün muteberlik ve mü-
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essiriyetini takviye etmek üzere oybirliğiyle 2162B (XXI) sayılı kararı ittihaz 
etmiştir. (Ek . 16) Söz konusu kararda bütün ülkeler Protokolde yer alan ilke ve 
amaçlara titizlikle riayete ve taraf o'mayan ülkeler Protokole katılmaya davet 
olunmuş ve Protokol hükümlerine aykırı hareketler tokbih edilmiştir.

Öte yandan Sovyet Hükümetin silâhsızlanma konusunda yayınladığı 1 
Temmuz 1968 tarihli muhtıra, yukarıda bahsekonu Genel Kurul kararının, Amerika 
Birleşik Devletleri kasdedilerek, bazı devletler tarafından kaale alınmadığı r.ay- 
dedildikten sonra, bütün ülkelerin Cenevre Protokolüne riayetini sağlamak üze
re gerekli tedbirlerin 18 Devlet Silâhsızlanma Komitesinde incelenmesi teklif 
edilmiştir.

Cenevre Protokolü kimyasal ve bakteriyolojik silâhların sadece savaşta 
kullanılmasını yasaklam akta, buna mukabil bu nevi silâhların yapımı, geliş
tirilmesi, depolanması ve transferine önleyici hüküm ve tedbirleri ihtiva etme
mektedir. Bundan başka Protokolde bir kontrol mekanizması derpiş olunmamıştır. 
Bilimsel ve teknolojik alanlarda kaydedilen ilerlemeler dolayısıyle kimyasal ve 
biyolojik silâhların çeşitleri ve muhtemel tahrip güçleı• büyük nisbette artmıştır. 
Aynı şekilde bu silâhların muayyen hedeflere tevcih kabiliyeti bakımından da 
büyük gelişmeler vuku bulmuştur. Protokolde yer a la n : «Boğucu, zehirleyici 
ve diğer gazlar ve benzeri sıvı madde ve usuller» tâbilinin manâ ve şumulü 
üzerinde tam bir mutabakat da sağlanamamaktadır Ayrıca, Protokolde bahsi 
geçen «bakteriyolojik» deyimi harpte kullanılabilecek bütün biyolojik a janlar 
manzumesini kapsamamaktadır. Bitki örtüsünü va gıda maddeleri ziraatini 
tamamen imha edebilecek potansiyeldeki kimyasal gazlara değinilmiştir. 
Bugünün siyasî şartları içinde «.savaşta kullanılma yasağı» tâbiri de gayet müp
hem bir ifade olup milletlerarası hukukun tatbikatı yönünden kesin bir manâ 
taşımaktan uzaktır. Z ira, bazı hallerde savaş ilânına tevessül edilmemekte, ba
zen de muhasemat «silâhlı çatışma», «polis harekâtı», «kurtuluş savaşı» ve
saire adları altında cereyan etmektedir.

Yukarıda izah edilen sebeplerle yetersiz hale gelen 1925 Protokolünün 
tadili veya yeni bî.r sözleşme ile değiştirilmesi yönünde beliren akım gittikçe 
kuvvet kazanmıştır. İngiltere Hükümeti 1968 Ağustos ayında, Cenevre Protoko
lünü takviye etmek amacıyle biyolojik silâhların yasaklanmasını öngören yeni 
bir sözleşmenin bir an evvel akdedilmesini teklif etmiş ve bunun ileride a lına
cak müessir tedbirlere bir başlangıç teşkil edebileceğini belirterek müteakip 
sahada kimyasal silâhların yasaklanması ile ilgili müzakereler için zemini ha
zırlamak gayesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinde bu nevi silâhlar 
hakkında bir rapor hazırlanmasını istemiştir. İngiliz teklifi Birleşmiş Milleller 
Genel Kurulu tarafından benimsenmiş ve Genel Kurulun 20 Aralık 1968 tarihli 
kararıyla, kimyasal ve biyolojik silâhların muhtemel tesirleri hakkında, uz-
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«Donların yardımıyla bir rapor hazırlanması görevi Genel Sekretere verilmiş ve 
söz konusu rapor, 1 Temmuz 1969 tarihinde yayınlanmıştır. (Birleşmiş Milletler 
Belgeleri A/7575).

I. 1969 yılındaki gelişmeler :

1) İngiliz Sözleşme Tasarısı

Cenevre Silâhsızlanma Komitesinin 10 Temmuz 1969 tarihli toplantısında 
İngiltere, biyolojik silâhların yapımı, kullanılması, depolanması ve geliştirilme
sini yasaklayan bir sözleşme tasarısı ile bu vâki olacak şikâyetler için bir me
kanizma kurulmasını öngören bir Güvenlik Konseyi karar taslağını sunmuştur.

Bu iki vesikanın ana hatları aşağıdaki şekilde özetlenebilir :

a) Ingiliz sözleşme tasarısında sadece biyolojik silâhlar yasaklanm ak
ta, kimyasal silâhlar konusunda ise, bu nevi silâhlcrın kullanılmasını önlayici 
müeyyidelerin takviyesi için tarafların iyi niyetle müzakerelere devam edecek
leri taahhüdü ile yetinilmektedir. (Madde V) Böylece Ingiliz tasarısı birinci olân- 
da biyolojik silâhların yasaklanmasına öncelik tanımış bulunmaktadır. Filha
kika, NATO'da cereyan eden müzakerelerde, biyolojik ve kimyasal silâhların 
aynı zamanda yasaklanmasının büyük müşkülât arz edeceği, potansiyel öl
dürme gücü, yayılma sürati, tesirlerinin devamlılığı bakımından biyolojik si
lâhların kimyasal silâhlardan daha çok tehlikeli ve zararlı tesirler doğurabile
cek güçte oldukları kanaati genellikle kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Teş
kilâtınca derlenen bilgilere göre, bir megatonluk bir nükleer silâhın tesir sa
hası 300 km! , 15 tonluk kimyasal silâhın 60 kmJ iken, 10 tonluk bir biyolojik 
silâh 100.000 km2 lik bir saha üzerinde öldürücü tesirler husule getirebilmek
tedir. Öte yandan, şimdiye kadar biyolojik silâhlar savaşta hiç bir zaman kul
lanılmamıştır. Devletlerin elinde bu nevi silâhlardan büyük miktarda stok ol
madığı sanılmaktadır. Bu itibarla, evvelâ biyolojik silâhların yasaklanması ve 
bilâhare bu yasağın kapsamına kimyasal silâhların alınması daha uygun müta
lâa edilmektedir.

b) Sözleşme, tasarısı 1925 Protokolünü ortadan kaldırmamakta, onu ta
mamlayıcı hükümler getirmektedir. (Madde VI)

c) Tasarının ikinci maddesinde savaşta kullanılabilecek biyolojik a jan
ların genel bir tarifi yapılmakta ve bu çeşit silâhların tümü hukuk dışı ilân edil
mektedir. Meşru müdafaa için dahi olsa biyolojik silâhların kullanılması tecviz 
edilmemekte, sadece bu silâhlara karşı pasif savunma gücü için aşı, korunma 
ve uyarma cihazları yapımına müsaade olunmaktadır. Sözleşmenin yürüriüğe 
girişi tarihînden itibaren geçen üç ay zarfında taraf devletlerin, ellerindeki bü
tün silâh stoklarını ve teçhizatı imha etmeleri veya bunları barışçı amaçlara yö
neltmeleri öngörülmektedir. (Madde II c).



d) Biyolojik silâhların kontrolü çok muğlak bir problem teşkil etmektedir. 
Z ira, hasmane maksatlarla kullanılanlardan ayırmak çok zordur. Üstelik bu ne
vi silâhlar çok ufak bir mahalde gizlice im â1 edilebilir. Bu m ülâhazalarla, söz
leşme tasarısının II. Maddesiyle, Güvenlik Konseyi karar taslağında iki çeşit 
şikâyet mekanizması öngörülmektedir.

Birinci şikâyet prosedürü, otomatik ve seri tahkikat usulüdür. Kendisine 
karşı biyolojik silâhlar kullanıldığını ileri süren taraf devlet, bütün delillerle 
birlikte şikâyetini iBrleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecek ve Genel Sek
reter de, bu hususta Güvenlik Konseyinin daimî talimatı tahtında tahkikat y a 
parak raporunu Konseye sunacaktır.

İkinci usul, bunun dışındaki diğer şikâyet hallerine taalluk etmektedir. 
Biyolojik silâhların yapıldığı, depolandığı veya geliştirilmekte olduğu veyahut 
bu nevi silâhların diğer bir taraf devlet aleyhine kullanıldığı yolundaki şikâyetler 
doğrudan doğruya Güvenlik Konseyine yapılacak ve Konsey, uygun gördüğü 
takdirde. Genel Sekreteri tahkikat icrasına ve konuda rapor vermeye memur 
edecektir. Bu ikinci prosedür, tahkikat yapılmasını tamamen Güvenlik Konseyin;n 
takdirine bıraktığı cihetle, veto müessesesi sebebiyle kontrolün bazı hallerde 
etkinlikten yoksun kalabileceği açıktır.

Sözleşme tasarısı ile Güvenlik Konseyi karar taslağında şikâyet mekaniz
ması teşekkül tarzı hakkında hiç bir hüküm mevcut değildir. Muhtemelen bu 
hususta gerekli tedbirlerin alınması Genel Sekretere bırakılacaktır.

Her taraf devlet, tahkikat sırasında Genel Sekreterle veya yetkili temsil
cileri ile tam bir işbirliği yapmayı taahhüt edecektir. (Madde III, 3)

e) Sözleşme hükümlerinin ihlâl edilmesini önleyici, bir nevi güvenlik 
teminatı niteliğindeki diğer bir tedbir de Madde IV'de yer almaktadır. Her 
taraf devlet, kendisine karşı biyolojik silâhlar kullanmış olan herhangi bir taraf 
devlete. Birleşmiş Milletler yasası gereğince gerekli yardımları yapmak veya bu 
yardımları desteklemek hususundaki niyetlerini teyid edeceklerdir. Bu açıdan, 
diğer taraf devletler, ihlâl mekanizmasını tahrik etmekle kalmayıp biyolojik 
silâh kullanılmış taraf memlekete yardım etmek vecibesini de yükleneceklerdir. 
Ancak, yapılacak yardımın mahiyeti hususunda açıklık mevcut değildir.

2. Doğu Bloku ülkeleri sözleşme tasarısı

Sovyetler Birliği ve müttefikleri de Kimyasal ve biolojik silâhların geliş
tirilmesi, imali ve depolanmasının yasaklanmasını ve bu silâhların imha edil
mesini öngören bir andlaşma tasarısını 19 Eylül 1969 tarihinde Birleşmiş M il
letler Genel KuruPuna sunmuştur.

Tasarının esas yetkili merci olan Cenevre Silâhsızlanma Komitesi yerine 
doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilmesi, bunun bir
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propaganda vasıtası olarak bu alanda Satıhlardan geri kalmamak amacı İle 
öne sürüldüğü intibaını vermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler XXIV . Genel Kurulu'* 
nda alınan kararla sözkonusu tasarı, Ingiliz tasarısı ile birlikle incelenmek üzere 
CCD'ye havale edilmiştir.

1-İem kimyasal hem de biolojik silâhların tek bir andlaşmada yasaklanmasını 
öngören Sövyerler Birliği ve mütefiklerinin 24. Genel Kuru la sunmuş oldukları bu 
tasarı yeterli olmaktan uzaktır. Tasarıda Kimyasal ve biolojik silâhların genel bir 
tarifi dahi yer almamaktadır. Denetlemeler konusunda, sadece, her taraf devletin 
ülkesi üzerinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin sözleşmeye riayetini temin 
zımnında «uluslararası sorumluluk:.- deruhte edeceğinin kaydedilmesiyle yeti- 
nilmekre, herhangi bir güvenlik sistemi (safeguards) öngörülmemektedir. Her 
tcıraf devletin bu nevi silâhların geliştirilmesi, yapımı ve depolanmasının yasak
lanması ve stokların imha edilmesini hususunda kendi anayasa düzenine uygun 
olarak gerekli hukuki ve idarî tedbirler; alması ve sözleşir..r.ın uygulanmasından 
doğacak problemlerin halli için devletin birbiı'leriyle istişare ve işbirliğinde bu
lunmalarına tasarının 5. ve 6. maddelerinde yer verilmiştir. Ancak, bu hüküm
lerin esaslı bir teminat teşkil etmeyeceği de açıktır.

3) Birleşmiş Milleîler Gene] Kurul çalışmaları

Genel Kurul un bu döneminde kimyasal ve biolojik silâhların yasak
lanması konusunda A ve B olmak üzere İki bölümden meydana gelen 2603
(XXIV) sayılı karar kabul edilmiştir. (Ek : 17)

Kararın A bölümünde kimyasal ve biolojik silâhların savaşta kullanıl
masının ortaya çıkarılabileceği sonuçlara değinilmekte, 1925 Cenevre Proîo- 
kolü'nün bu gibi silâhların uluslararası çatışmalarda kullanılmasını yasakla
yan devletler hukukunun genellikle kabul edilmiş kaidelerini ihtiva ettiği be
lirtilmektedir.

Kararın B bölümünde 1925 Cenevre Protokolü nün oı>emine değİnlldİKîen 
ve bürün devletler sözkonusu Protokol ün hükümlerine uymaya çağrıldıktan 
ve henüz katılmamış olan devletler biran önce Protokol e katılmaya davet edil
dikten sonra Genel Sekreter tarafından kimyasal ve biolojik silâhlar hakkın- 
daki uzmanlara hazırlattırılmış olan 1 Temmuz 1969 tarihli raporun takdirle 
karşılandığı belirtilmektedir. Ayrıca kimyasal ve biolojik savaş me*odlarının ya
saklanması konusunda bir andlaşmaya varılması hususuna müstaceliyet ve
rilmesi, CCD'nin 25. Genel Kurula, daha önce bu konuda öne sürülmüş İngiliz 
ve Doğu Bloku andlaşma tasarılarım gözönünde bulundurarak, bir rapor sun
ması istenmektedir.

4) NATO'da yapılan görüşmeler :

Kimyasal ve biolojik silâhların yasaklanması sorunu NATO içinde de 
görüşmelere konu olmuştur. Yapılan görüşmelerde 1925 Protokolünün günün

57



şartlarına cevap vermediği ancak Protokol ün yerine yeni bir andlaşma ya
pılmadıkça ilga edilmemesi gerektiği, daha ziyade tadili veya ek bir protokol 
ile tamamlanması yönünde çaba harcanmasının yerinde olacağı kanaatine va
rılmıştır. Bu alanda varılacak bir anlaşmanın güvenilir bir denetleme sistemi lıe 
zikredilmiş bulunan İngiliz sözleşme tasarısı hakkında fikir teatisi yapılmıştır. 
NATO Silâhsızlanma uzmanları Sovyetler Birliği nin yeni bir sözleşmeyi kabul 
etmeye hazır olduklarına delalet edecek somut emarelerin mevcut olmadığını 
ve 1925 Protokolü ne taraf olan Çin Halk Cumhuriyeti nin yeni bir andlaşma- 
yı imzalaması ihtimalinin zayıf olduğu üzerinde durmuşlardır.

ili. 1970 yılındaki gelişmeler

11 CCDnin çalışm aları:

1970 yılında CCD Birleşmiş Milletleı Genel Kurulu'nun 2603 B (XXIV) sa
yılı kararına uygun olarak kimyasal ve biolojik savaş usullerinin yasaklanm a
sını sağlayacak bir anlaşma tasarısı meydana getirmek üzere çalışmalarını sür
dürmüştür. Komite çalışmalarında bu konuda daha önce İngiltere ve Sovyst- 
ler Birliği ile müttefikleri tarafından ileri sürülmüş bulunan andlaşma tasarı
sını gözönünde bulundurmuştur.

Bu arada 18 Ağustos 1970 tarihinde İngiltere 1969 yılında sunmuş ol
duğu sözleşme tasarısında değişiklikler yapmış, bazı önemsiz şekil değişiklik
leri yanında ABD nin teklifi üzerine yasaklanacak silâhların kapsamına k a 
inleri de dahil etmiştir. Ancak Batı ve Doğu bloku ülkeleri arasındaki görüş 
uyuşmazlığı nedeniyle bu konuda somut sonuçlara varmak mümkün olamamış
tır. Bilindiği gibi Batılı devletler önce biolojik silâhların kullanılmasının yasak
lanmasını, böylece 1925 Cenevre Protokolü'nün takviye edilmesini; bilâhare 
kimyasal silâhların yasaklanmasının ele alınmasını; Sovyetler Birliği ve müt
tefikleri ise kimyasal ve biolojik silâhların her ikisinin bir andlaşmada yasak
lanmasını istemekteydiler.

Bu yüzden CCD' BM Genel Kurulu na sunduğu raporda kimyasal ve bi
olojik savaş usullerinin yasaklanması ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veril
mekle yetinilmiştir,

2) Birleşmiş Milletler 25. Genel Kurul çalışmaları

Genel Kurul çalışmalarına başlandığında Sovyetler Birliği ve müttefik
leri bir yıl önce ileri sürmüş oldukları sözleşme tasarısında bazı değişiklikler 
yaparak 23 Ekim 1970 tarihinde Genel Kurul’a sunmuşlardır.

Genel Kurul tadil edilmiş İngiliz ve Doğu Devletleri tasarılarını ve CCD'- 
deki müzakerelerde öne sürülmüş teklifleri gözönüne alarak 7 Aralık 1970 
tarihinde kimyasal ve biolojik savaş usullerinin yasaklanması konusunda 2 662
(XXV) sayılı karan almıştır. (Ek 18)
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Kararda kimyasal ve biolojik savaş usullerinin yasaklanmasını sağ laya
cak bir anlaşma zeminine varmanın önemi belirrilmekte; bu silâhların geliştiril
mesi, imal ve depo edilmesinin yasaklanması ve imha edilmelerinin sağlan
ması için kimyasal ve biolojik silâhların aynı zamanda ele alınması istenmek
te, bu konuda alınacak denetleme tedbirlerinin bi:birine tamamlayacak ulusal 
ve uluslararası nitelikte olması ve böylece yasaklamanın etkinliğini sağlaması 
üzerinde durulmakta, Cenevre Silâhsızlanma Komitesi nin çalışmalarına devam 
ederek bu konuda bir andlaşma tasarısı hazırlaması talep olunmaktadır.

IV. 1971 yılındaki gelişmeler ve sözleşmenin imzaya açılması

1971 yılı kimyasal ve biolojik savaş usullerinin yasaklanması konusunda 
önemli gelişmelerin kaydedildiği bir yıl olmuştur. Batı bloku Ülkeleri arasındaki 
yukarıda ifade edilmiş bulunan görüş ayrılığı nedeni ile yakın gelecekte bu 
konuda bir andlaşmaya varılması ümid edilmemekteydi.

Ancak 30 Mart 1971 tarihinde Sovyetler Birliği ve Müttefiklerinin eski 
tutumlarını terk ederek ilk safhada sadece biolojik silâhların yasaklanmasını 
öneren bir tasarıyı CCD’ye sunmaları temeldeki görüş ayrılığını bertaraf etmiş 
ve bir anlaşm aya varılmasını sağlayacak orsamı yaratmıştır.

Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin Ban görüşüne paralel bir tasarı ileri 
sürmüş olmalarını memnuniyetle karşılayan ABD, Sovyei tasarısında yapılm a
sını islediği değişiklikleri de içine alan bir karşı tasarı hazıılayarak 6 Mayıs 
1971 tarihinde müttefiklerin tetkikine sunmuştur.

11 Mayıs'ta NATO'da yapılan müzakerelerde Amerikan Teklifleri ve karşı 
tasarısı olumlu karşılanmış ve Sovyetlere bildirilmesi, ancak nihai safhadan once 
meselenin uygun bir zamanda tekrar Konsey de görüşülmesine karar verilmişi ir.

21 Temmuz 1971 tarihinde Sovyetler Birliği nin Cenevre Silâhsızlanma 
Komitesi ndeki temsilcisi, Amerikan teklifleri ve karşı tasarısı hakkında müta
lâalarını CCDdeki ABD temsilcisine bildirmiştir. Sovyetlerin teklif ettikleri hu
susların bazı küçük tadillere inhisar ettiği görülmüştür.

Bunun üzerine Sovyetler Birliği ve müttefikleri ile ABD metinleri aynı iki 
tasarıyı 5 Ağustos 1971 tarihinde CCD’ye ayrı ayrı sunmuşlardır.

Cenevre Silâhsızlanma Komitesi'ndeki (CCD) ABD Temsilcisi yaptığı ta
sarıyı takdim konuşmasında, tasarının esasını 30 Mart 1971 tarihli Sosyalist 
ülkeler tasarısının teşkil ettiğini; bununla beraber tasarının birçok noktalarda 
İngiltere tarafından 10 Temmuz 1969 da CCD'ye sunulmuş bulunan sözleşme 
tasarısındaki hükümlerden mülhem olduğunu belirtmiştir.

Sözleşme tasarısı üzerinde yoğun müzakereler cereyan etmiş. Komite üye
leri çeşitli teklifler ileri sürmüşlerdir.
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Bu tekliflerin ışığı altında 28 Eylül 1971 tarihli tasanda bazı değişiklikler 
yapılmış ve üyelerine tavsiye etmesi ümidi belirtilerek Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulu'na sunulmuştur.

Bakteriolojik (biolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve 
stoklanmasının yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin sözleşme tasarısı
16 Aralık 1971 tarihinde BM Genel Kurulu'nda 2826 (XXVI) oylanarak 110 
lehte, bir çekimser oyla kabul edilmiştir. Aleyhte oy kullanılmamıştır. Kararda 
Sözleşmenin en kısa zamanda imzaya ve onaya açılması ümidi belirtilmiştir. 
(Ek : 19)

Sözleşme 10 Nîcan 1972 tarihindp ¡mzaya açılmıştır. Türkiye sözleşmeyi 
imzcıya açıldığı gün imzalamıştır.

V. SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ (1)

D İ B A C E

Sözleşmenin dibacesinde 1925 Cenevre Protokolünün önemine değinil
dikten, Protokolün bugüne kadar sağlamış olduğu ve bundan sonra da sağla
yacağı olumlu sonuçlar belirtildikten sonra; taraf devletlerin insanlığın yararı
na olarak her türlü bakteriolojik savaş usullerinin yasaklanması konusunda 
gösterdikleri azim ifade olunmaktadır.

Madde I

Sözleşmeye taraf devletlerin «ne şartlar altında olursa olsun (never in any 
circumstances)» bakteriolojik silâhları ve bu silâhların kullanılmasına yaraya
cak araç ve gereçleri, önleyici tababet, ya da barışçı bir amaç için yararlanı
labilecek miktarlardan fazla miktarda geliştirmeyi, imal ve stok etmemeyi ve 
elde bulundurmamayı yükümlenmektedirler. Ayrıca bu silâhların kullanılma
sına yarayacak araç ve gereçlerin imali, geliştirilmesi ve elde bulundurulması 
da yasaklanmaktadır. Maddede yer alan «never in any circumstances» iba
resi sözleşmenin savaş zamanında da yürürlükte kalmasını sağlamak üzere 
konulmuştur.

Bu husus çok daha önceden NATO'da yapılan müzakereler sırasında 
Belçika tarafından ortaya atılmıştır. Çünkü bazı devletler hukuku uzmanlarının 
mütalâalarına göre birbirine savaş ilân eden iki devlet arasında önceden ak- 
tedilmiş bulunan andlaşm alar aksi açıkça kararlaştırılmamış olduğu takdirde 
hükümden düşmektedir. Böyle bir ihtimali bertaraf etmek için madde metnin
de «never in any circumstances» ibaresine yer verilmiştir.

( I )  Söz/eşm e m etni için b a k . Ek  :  20 ve  21.



II. Maddede mevcut bakteriolojik silâhlarla bunların kullanılmasına ya 
rayacak araç ve gereçlerin sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ge
çecek dokuz ay içinde imhası öngörülmektedir. Bu hüküm bugüne kadar ak- 
tedilmiş bulunan silâhsızlanma andlaşmasınm hiçbirinde görülmeyen orijinal 
bir hükümdür. Kanada bu hüküm sebebiyle Sözleşme nin gerçek silâhsızlanma 
tedbirleri getiren ilk anlaşma olduğunu ifade ermiştir.

I|l. Maddede bateriolojik silâhların ve bunların kullanılmasına yarayan 
araç ve gereçlerin yayılmasının önlenmesiyle ilgili hükümler yer almaktadır. 
Bu madde/3 aore taraf devletler yasaklanan silâhlan ve bunların kullanılmasına 
yarayan araçları ba^.a bir devlete dev.etmeme, bunları herhangi bir şekilde 
ele geçirmesine yardım , teşvik ve imalde bulunmama taanüdü alhna girmek
tedirler.

IV. Maddede sözleşmenin etkinliğini sağlamak üzere, kendi sınırları için
de, yetkisi veya konirolü ahn d a  bulundurduğu herhangi bîr yerde yasaklanan 
faaliyetlerde bulunulmasına mahal verilmemesi için taraf devletle, in Anu/a- 
sa'lannın öngördüğü :edbir.r:rj alma sorumluluğu ulunda oldukları belirtilmek
tedir.

V . Madde taraf devletlerin sözleşmenin am açlanyla veya hükümlerinin 
uygulanmasıyla ilgili olarak onaya çıkabi ecsk meseleler,n çözümlenmesinde 
birbirleriyle danışmalarına ve İşbirliği yapmalarına amirdir. Ayrıca sözkonusu 
danışma ve İşbirliğinin BM  çerçevesi içinde ve Y a sa y a  uygun olarak yap ıla
bileceği de belirtilmiştir.

V I. madde sözleşmenin hükümlerine riayetin denetlenmesi ile ilgilidir. 
Maddeye göre sözleşmenin taraf herhangi bir devlet diğer bir araf devletin 
sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülükleri ihlâl eder şekilde hareket et
tiğini görürse Güvenlik Konseyi ne şikayetle bulunabilecekti. Ayrıca bütün ta
raf devletler Güvenlik Konseyi tarafından başlatılacak tahkikatın \ürütülmesınde 
işbirliği yapmayı deruhte edecektir.

Bu konu ile ilgili olarak daha ayrıntılı denetleme yöntemlerine 10 Tem
muz 1969 tarihli İngiliz Sözleşme tasorısjnda yer verilmiş#.

VII. Maddede ise sözleşmenin ihlâl edilmesi sonucu herhangi bir taraf 
devletin tehlikeye maruz kalması halinde ve tehlikeye maruz kalan devlerin 
talebi üzerine bu devlete yardımda bulunulmasına amirdir.

V III. Maddede 1925 tarihli Cenevre Protokolü‘na a:;?:cı bulunulmakta, 
ve sözleşmenin Protokol’dan doğan vecibeleri hi.'bir şekilde kısıtlayacak veya 
azaltacak tarzda yorumlanamayacağı belirtilmektedir.

IX. Maddede tarafların kimyasal savaş usullerinin de yasaklanmasını 
sağlayacak çalışmalara yakın bir gelecekte ve iyi niyetle devam edecekleri 
belirtilmektedir.
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X. Madde bakîerioloji alanında barışçı faaliyetlerin kolaylaştırılması için 
yapılacak uluslararası işbirliği İle ilgilidir.

Bunlardan başka sözleşme amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini les- 
bit etmek üzere beş yıl sonra yapılacak konferans, sözleşmesinin tadil edilmesi 
ve Sözleşmeden çekilme ile Sözleşmenin yürürlüğe girmesine ilişkin hükümlere 
X I, XIII veXIV. maddelerde yer verilmiştir.

VI. Sonuç ve Türkiye'nin tutumu :
Biolojik Ibakteriolojik) savaş usullerinin bir sözleşme ile yasaklanm ası

nın, silâhsızlanma alanında atılmış Önemli bir adım olduğuna şüphe yoktur. 
Bu gibi silâhların insan vücudu ve bitki örtüsü üzerinde meydana getirdiği kor
kunç tahıibar, bu vasıtaların bir savaş aracı olarak kullanılmasında devlelieri 
her şeye rağmen ihtiyatla hareket etmeye sevk etmiştir. Antik çağlarda bile sa
vaş sırasında kuyuların zehirlenmesi tecviz edilmeyen bir davranış olmuştur.

Bugüne kadar biolojik vasıtaların savaşlarda kullanılmadığı, ancak kim
yasal gazlatın Birinci Dünya Savaşı ve 1936 da Etyopya'nın İtalya tarafından 
işgali sırasında tatbikat sahası bulduğu bilinmektedir. Günümüzde kimya
sal vasıtaların savaşlarda veya sivil hayatta bazı nümayişlerin bastırılması çı
rasında kullanıldığı görülmektedir. Bunun en yakın örneği, ABD tarafından 
Vietnam savaşında, özellikle bitki örtüsü üzerinde, kullanılan gazlardır. Bu 
yüzden ABD, bir baskı vasıtası olarak kullanmakta olduğu kimyasal gazları 
elinde bulundurmakta fayda gördüğünden, müzakerelerin başında Sovyetlörin 
hem kimyasal hem de biolojik silâhların yasaklanmasını öneren teklifine Üıraz 
etmiş ve şimdilik sadece biolojik savaş usullerinin yasaklanması kapsayan 
bir sözleşme yapılmıştır. Ancak kimyasal savaş usullerinin yasaklanması ile 
ilgili görüşmelere, Biolojik savaş usullerini yasaklayan Sözleşmenin 9. mad
desi uyarınca şimdiden başlanmış bulunmaktadır.

Türkiye, gibi savaş vasıtalarını yasaklanmasını desteklemektedir. Sözleş
menin imzaya açıldığı 10 Nisan 1972 günü yayınlanan Basın Bildirisinde şöy
le denmektedir :

.................. Bilindiği gibi memleketimiz taraf bulunduğu Boğucu Zehirleyici
ve Benzeri gazlarla Bakteriolojik Yöntemlerin Savaşta Kullanılmasının Yasak
lanmasına ilişkin 17 Haziran 1925 tarihli ve dolayisiyle biolojik ve kimyasal 
silâhlaıın etkin bir denetim altında yapımının yasaklanması ve bu tür silâh 
stoklarının imha edilmesi yönündeki çabalan daima desteklemiştir. Bakterio
lojik (Biolojik) silâhların yasaklanması ile 1925 Cenevre Protokolü büyük öl
çüde tamamlanmış olmaktadır.

Türkiye, bu sözleşmenin insanlığın geleceği için son derece önemli gör
düğü genel ve tam silâhsızlanmanın gerçekleştirilmesi yolunda olumlu bir 
adım teşkil edeceğine ve uluslararası ilişkilerde güven ve işbirliğinin yerleşti
rilmesi yolundaki gayretlere yararlı olacağına inanm aktad ır...............»
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Y E D İ N C İ  B Ö L Ü M

ONSEKİZ DEVLET SİLÂHSIZLANMA 
KOMİTESİNİN GENİŞLETİLMESİ VE 

ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ

20 Aralık 1961 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul’nun 1722 (XVI) 
sayılı kararına istinaden kurulan Onsekiz Devlet Silâhsızlanma Konferansı 
(Conference oi the Eighteen - nation Commitlee on Disormament ENDC) şu dev« 
letlerden meydana gelmişti : Birmanya. Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Ame
rika Birleşik Devletleri, Etyopya, Fransa, Hindistan, İtalya, Meksika, N ij*rya, 
Polonya, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Ruınanya, İngiltere ve Kuzey Manda, İsveç, 
Çekoslovakya ve S.S.C.B. .

Bazı devletlerin Komite'nin çalışmalarına katılmak istemelerini bildirme
leri üzerine, Komite'nin Amerikan ve Sovyet ortak boşkanlan Î969 yılında Ko
m iteyi genişletme imkânlarını araşrırmmaıdır. O-fak Başkanlar bu çalışmaları 
sırasında bir yandan coğrafî ve siyasî dengeyi mu laıc^a etmek diğer yandan 
da bir müzakere organı oiarak Komi**? nin etkinliğini sacj.-jmak amaçlarını gut- 
tüklerini belirtmişlerdir. Böylece, önce 3 Temmuz 1969 Tarihinde Japonya ve 
Moğolistan üyeliğe alınmış, bu devletleri 7 Ağustos ta Arjantin, Macaristan, 
Fas, Pakistan, Hollanda ve Yugoslavya nın üyelikleri izlemiştir.

Yeni üyelerin katılmasıyla üye saysı 26 ya çıkmış, Komite’nin adı da de
ğiştirilerek «Silâhsızlanma Komi*esi Konferansı» (Comerence of the Commitlee 
on Disarmament - CCD) yapılmıştır.

Komite nin genişletilmesi için izlenen prosedür Komite de ve daha sonra 
24. Genel Kurul’da yapılan müzakerede yddetle eleştirilmiştir. Ortak Başkan- 
ların diğer Komite üyeleriyle kâf, derecede sfışarelerde bulunmadığı belirtilmiş; 
meselenin önceden Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna getirilerek, muvafakati
nin alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bazı Afrika ülkeleri de Büyük Sah- 
ra*mn güneyinde hiç bir Afrika devletinin Komiteye seçilmemiş olmasına de
ğinerek coğrafî denge ilkesinin ortak başkanlar tarafından ifade edildiği şekil
de gözönünde bulundurulmadığını ileri sürmüşlerdir.

Sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1969 tarihinde Komi- 
te’nin genişletilmesini ve adının değiştirilmesini benimsediğini ve yeni üye
lerin Komite'ye katılmasını memnuniyette karşıladığını belirten 2602 B (XXIV) 
sayılı kararı almıştır. (Ek : 22)
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

GENEL VE TAM SİLÂHSIZLANMA

I. GİRİŞ

Şüphesiz ki çağımızın en önemli uluslararası sorunlarından birisi silâhsız
lanma konusu teşkil etmektedir. Silâhların bugün erişmiş olduğu yüksek öl
dürme ve imha kabiliyeti silâhsızlanmayı bir zaruret haline getirmiştir. Bu iti
barla bugün silâhsızlanma sorunu, taraftarla t için bir zarureti herkese kabul 
ettirme davasından ziyade bunun nasıl gerçekleştirilebileceği meselesidir.

Bu alanda ideal olan, nükleer ve klasik silâhlarla , askerî kuvvetlerin tü
münü kapsayacak ve bütün devletlerce uygulanacak «Genel ve Tam Silâhsız
lanma» nın gerçekleştirilmesidir. Ancak Genel ve Tam Silâhsızlanma alanında 
son yimibeş seneden beri ortaya atılan tekliflerden sonuç alınamaması konunun 
ne derece çapraşık bir nitelik taşıdığını açıkça göstermektedir. Genel ve Tam 
Silâhsızlanma alanında bir ilerleme kaydedılememesi, dikkatlerin zamanla en 
süratli şekilde netice alınabilecek ek silâhsızlanma konuları ve tedbirleri üze
rinde toplanmasına yol açmış ve nükleer silâhlarla olgili çeşitleri yasaklam a 
andlaşmalarının akdi için müsait bir ortam yaratmıştır. Samimiyetle çaba har
candığı takdirde bu vadide olumlu sonuç alınmasının kabil olduğuna misal 
olarak, 1963 Moskova Kısmî Denem Yasağı Andlaşması, Uzaya Nükleer ve 
Diğer Kitle tahrip silâhlarının yerleştirilmesini yasaklayan Uzay Andlaşmnsı, 
NSYÖ Andlcışması, Denizyatağı ve Biolojik Silâhların Yasaklanmasına müte
dair andlaşmaları zikredebiliriz. Ancak bütün bu andlaşm alar uzun vadeli 
silâhsızlanma istikametinde atılan olumlu adım lar mahiyetinde olup uzun bir 
vetire içinde bir dizi merhaleleri teşkil etmektedir. Amaç Genel ve Tam Silâh
sızlanmadır.

II. 1970’lerin Silâhsızlanma Onyılı olarak olan edilmesi:

Yılı Genel ve Tam Silâhsızlama alanındaki çabaların geçici olarak canlandığı 
bir yıl olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen 2602 (XXIV) 
D sayılı kararla (Ek : 22) 1970'lerin bir Silâhsızlanma Onyılı olarak ilan edilmiş
tir. ileride yapılması muhtemel görüşmelere esas teşkil etmek üzere ayrıntılı 
bir silâhsızlanma pıoğramı yapılması düşünülmüş bu maksatla İtalya ile Mek
sika, İsveç ve Yugoslavya tarafından çalışma kağıtları hazırlanmıştır.

1 Aralık 1970'de İrlanda, Meksika, Fas, Pakistan, İsveç ve Yugoslavya 
şumüllü bir silâhsızlanmanın amaçlarını, ilkelerini, unsurlarını, güvenlik so
runlarını hatta uygulama yöntemlerini ihtiva eden bir proğramı Birleşmiş 
Milletler Genel Kuruluna sunmuşlardır. [Birleşmiş Milletler Belgeleri A/8191)
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Söz konusu belgede görüşülmekte olan Kimyasal ve Biolojik silâhların 
yasaklanm ası, Denizyatağının nükleer ve kitle imha silâhlarından arındırılma* 
sı. Yeraltı nükleer denemelerinin durdurulması gibi konular yanında aşağıdaki 
hususlarında göz önüne alınması istenmekteydi:

1. Silâhların sınırlandırılması.

a) Nükleer silâhlar açısından :

—  Her türlü nükleer silâh imalinin durdurulması veya dondurulması,

—  Nükleer silâhlardan arınmış bölgeler kurulması için yeni andlaşmala- 
rın aktedilmesi,

—  Nükleer denemelerin ve yeni stratejik nükleer silâh sistemlerinin geliş
tirilmesinin durdurulması için moratoryum ilanı,

—  Askerî amaçlarla parçalanabilir madde imaline son verilmesi ve mev
cut stokların barışçı amaçlara tahsisi,

-— Nükler silâhların kullanılmasının veya tehdit unsuru olarak kullanıl* 
masının yasaklanması sorununun halli.

b) Konvansiyonel silâhlar ve silâhlı kuvvetler açısından :

—  Denizyatağında daha kapsamlı bir yasaklam aya gidilmesi

—  Konvansiyonel silâh tipleri ve seviyesi ile silâhlı kuvvelerin sayısı ba
kımından bir tavanın resbiti

—  Yabancı ülke toprakları üzerinde askerî üslerin kurulmasının, kuvvet 
ve askerî teçhizat bulundurulmasının yasaklanm ası,

—  Silâhların yapımının önlenmesi veya sınırlandırılması amacıyla böl
gesel toplantılar akdedilmesi.

2. Silâhların, silâhlı kuvvetlerin ve askeri harcamaların azaltılması:

—  Nükleer, konvansiyonel silâhların ve silâhlı kuvvetlerin tedrici olacak 
azltılması,

—  Bölgesel saldırmazlık, güvenlik ve silâhsızlanma andlaşmalarmın ak
dinin sağlanması,

—  Yabancı ülkelerde bulunan silâhlı kuvvetlerin geri çekilmesi ve üs
lerin tedricen tasfiyesi,

—  Askerî harcamaların azaltılması.
T. G.
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3. Silâhların tasfiyesi

Bu ayrıntılı silâhsızlanma programının son safhasını bütün nükleer silâh
ların yasaklanması ve tasfiyesi ile ülkelerin asayişinin sağlanması ve uluslar- 
lararası barışın korunması için gerekli miktarlar dışında kalacak konvansiyonel 
silâhların ve silâhlı kuvvetlerin azaltılmasını kapsayacak bir «Genel ve fam 
Silâhsızlanma Andlaşması'nın akdi teşkil edecekti.

Bu teklif üzerinde A B D  ve S S C B  de 1960'larda üzerinde çalışılmış Ge
nel ve Tam silâhsızlanma konusundaki gözden geçirilmiş andlaşma tasarıları
nı aceleyle ileri sürmüşlerdir.

Sonunda topyekûn bir silâhsızlanma için bir «consensüs» e varmanın im
kansızlığı bir kere daha anlaşılmış, Genel Kurul yukarıda ayrıntıları ile zikre
dilmiş bulunan altı devletin tekliflerini CCD nin çalışmaları sırasında göz önün
de bulundurmasını öneren ve pratikte hükümsüz kalan bir karar alınıştır.

Aslında ne ABD, ne de SSCB gelecekte yapılması muhtemel görüşmeler 
için taahhüt altına girmeyi arzu etmedikleri gibi, başkaları tarafından konul
muş kurallara bağlı kalmak hususunda da tamamen isteksiz görünmüşleıdîr. 
Bu dvranışlarından iki süper devletin karar veıtne serbestliğini ellerinde tut
mak istedikleri anlaşılmaktadır.

Bunlara rağmen ABD ve SSCB 26. Genel Kurul sırasında CCD nin Genel 
ve Tam Silâhsızlanma konusunda çabalarını yoğunlaştırmasını öneren 2825
(XXVI) B sayılı karar lehine oy kullanmışlardır.

Bazı devletlerin silâhsızlanma alanında etkin bir rol oynama çabaları 
da büyük ölçüde akamete uğramış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na SALT 
görüşmelerindeki gelişmeler hakkında genel olarak bilgi verilmekle yetinil
miş; CCD'nin faaliyetleri de ABD ve SSCB tutumunun tesiri altında kalmaya 
devam etmiştir.

III. Beş Nükleer Devlet Silâhsızlanma Konferansı

Bnunla beraber, Çin'in dünya politika sahnesine çıkması silâhsızlanma 
görüşmelerinin içeriğini değilse bile, yapısının değiştirici tesir icra etmiştir. Böy
le bir gelişmeyi öngören SSCB, 1971 yılı ilkbaharında yaptığı bir teklifle nük
leer silâhsızlanma sorununu görüşmek üzere beş nükleer devletin bir konfe
rans aktetmesi fikrini ortaya atmıştır.

Fransa'nın eskiden beri lehinde olduğu böyle bir konferans fikri İngiltere 
tarafından prensip olarak kabul edilmiş; nükleer devletlerin aralarında an
laşma ihtimalinin her zaman mevcut olabileceğini düşünen ABD de bu fikre 
karşı çıkmamıştır; ancak Sovyetlere verdiği cevapta evvelemirde SALT görüş
melerine önem verilmesinin doha yetinde olacağını, diğer taraftan böyle bir 
konferansa Çin’in katılması ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirtmiştir.

66



Nitekim Çin 30 Temmuz 1971 da yaptığı açıklamada beş nükleer dev
let konferansı toplanması fikrini reddetmiştir. Çin dünya devletlerini ilgilendi
ren böyle bir sorunun bütün ilgili devletlerin katılacakları bir konferansta gö
rüşebileceğini; bu konuda birkaç devletin tekeline müsaade edilemiyeceğini 
ifade etmiştir.

Bu suretle Sovye*leı Birliğinin ortaya atmış olduğu nükleer devletler ara
sında bir konferans toplanması fikri gerçekleşememiştir.

IV. Dünya Silâhsızlanma Konferansı

Bu gelişmelere bağlı olarak SSCB 26. Genel Kurul a bir «Dünya Silahsız
lanma Konferansı» toplanması konusunda bir karar tasarısı sunmuştur.

Sovyetler Birliği bu konferansta en geniş çerçevede silâhsızlanma ile ilgili 
sorunların, silâhlanma yarışının ne şekilde durdurulabileceğinin, nükleer ve d i
ğer kitle imha silâhlarının tasfiyesi ile bunların imal ve kullanılmasının yasak
lanmasının görüşebileceğini ifade etmiştir. Konferans Birleşmiş Milletler üyesi 
olsun olmasın, eşitlik esasına müsteniden, bütün devletlerin katılmasına açık 
olacak ve periodik olarak iki veya üç yılda bir toplanacaktı.

Sovyetler Birliğinin ortaya attığı bir dünya silâhsızlanma konferansı 
toplanması fikri başta bağlantısız devletler olmak üzere bir çok ülke tarafın
dan olumlu karşılanmıştır.

Fransa uluslararası bir forumda silâhsızlanmanın temel sorunlarının tar
tışılmasının yerine olacağını ifade ile ek silâhsızlanma tedbirlerinin gerçek bir 
silâhsızlanmayı sağlıyamıyacağını ve bu konuda stratejik bir dengeye ulaşıl
masının bir sonuç olamıyacağını belirtmiştir.

ABD ise böyle geniş tutulmuş bir konferansın sağlıyacağı faydalar hu
susunda mütereddit görünmüştür.

Çin, Sovyet teklifine, bariz bir amacı olmadığını belirterek itiraz etmiş 
bu çeşit bir konferansın nükleer silâhların yasaklanması ve imha edilmesi gö
rüşmesi gerekeceği üzerinde durmuş, bu konuda bir andlaşmaya varılabilmesi 
için bir ilk adım olarak nükleer silâhların hiç bir zaman ve ne şartla olursa ol
sun kullanılamıyacağının nükleer devletler, özellikle ABD veSSCB, tarafından 
taahhüt edilmesi istenmiştir.

Buna göre ABD ve SSCB müştereken veya ayrı, nükleer silâhları kullana
cak ilk devlet olmayacaklarını; bu silâhları nükleer silâhlara sahip olmayan 
devletlere ve nükleer silâhlardan arındırılmış bölgelere karşı kullanmıyacakla- 
rını beyan edecekler; yabancı ülkelerde bulunan üslerini tasfiyeye tabii tutup 
askerî kuvvetlerini geri çekeceklerdi. Ancak bundan sonra toplanacak bir kon
feranstan olumlu sonuçlar beklenebilirdi.
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Bu teklifler diğer süper devletler tarafından kabule şayan görülmemiştir.

Sonunda, bu konuda, 16 Aralık 1971 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurul'u bir «Dünya Silâhsızlanma Konferansı» toplanması konusunda bütün 
devletlerin mütalaalarını Genel Sekreter'e bildirmelerini isteyen (2833) XXVI 
sayılı kararı almıştır. (Ek :24)

Savaş sonrası devresi silâhsızlanma müzakereleri göstermiştir ki müza
kerelerin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin tartışmalar işin esasını öımeye yara
maktadır. Dünya Silâhsızlanma Konferansı konusundaki tartışmalarda bu ku
rala bir istisna getirmemiştir,

Silâhsızlanma sorunlarının tartışılabileceği uluslararası bir forum zaten 
mevcuttur. Birleşmiş Milletler Genel Kutulu ve Birinci Komisyonundan başka, 
Çin dahil 132 Birleşmiş Milletler üyesinden kurulu bir de Silâhsızlanma Komis
yonu vardır. Komisyon 1965 den beri faaliyet göstermemektedir, ama her an 
toplantıya çağrılabilir; Birleşmiş Milletler üyesi olmayan devletlerin de bu Ko
misyona davet edilebilmesi için bir engel de yoktur.

Diğer taraftan, Cenevre Silâhsızlanma Komitesi de uzun yıllardan beri 
çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak Komite'nin daha verimli bir şekilde çalış
masını sağlamak üzere bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Önce Çin Ko
m iteye katılmaya davet edilmeli, Fransa'nın ise fiilen müzakerelere iştirak 
etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca. Komite'nin çalışma sisteminde de bazı değişik
likler yapılm alı, örneğin halen cari olan ABD - SSCB Ortak Başkanlık usulü ilga 
edilmelidir.

Bunlara rağmen bir «Dünya Silâhsızlanma Konferansı» toplanması fikri 
epeyce yol almış bulunmaktadır. Konferans taraftarları bu çeşit bir konferan
sın dünya kamu oyunun dikkatim silâhsızlanma yarışına, silâhsızlanmanın aci
len gerçekleştirilmesi hususuna çekeceğini iddia etmekte; bu gün için gerçek 
silâhsızlanma alanındaki tıkanıklığı giderecek yeni bir soluk getireceğini ifade 
etmektedirler.

Türkiye'nin Tutumu : Türkiye iyi hazırlanması ve somut sonuçlara varıl
ması şansının mevcut olması halinde bir Dünya Silâhsızlanma Konferanst'nın 
toplanmasına taraftardır.
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D O K U Z U N C U  B Ö L Ü M  

HİNT OKYANUSUNUN SİLÂHLARDAN 
ARINDIRILMASI

Seylan BM 26. Genel Kurulu na Hint Okyanusu nun münhasıran barışçı 
amaçlara tahsisini öneren bir teklif getirmiştir. Buna göre bütün taarruz ve sa
vunma silâhları ile askerî nitelikteki kuruluşların, sınırları daha sonra sapta
nacak olan, bölgenin içinde bulundurulması yasaklanıyordu. Savaş gemileri ile 
savaş malzemesi taşıyan gemilerin bölgeden transit geçişleri serbest olacak; 
bu gemiler ancak teknik arıza ve insani nedenlerde bir yerde durabileceklerdi. 
Denizaltılarda aynı kurallara uyacak!/. Ayrıcd bölgede manevra ve silâh de
nemelerinin yapılm ası, askerî üslerin kurulması yasakların kapsamına gire
cekti.

Bu teklif ve buna bağlı olarak BM Genel Kuruluna, Seylan ve birkaç d i
ğer devlet tarafından getirilen karar tasarısına karşı esasa ve usule müteallik 
birçok eleştiri ileri sürülmüştür, En başîçı ileri s ;ru!en i >rc,z oıarak kurulmak iste
nen «barış bölgesinin* devletler hukukunun maruf kaidesi açık denizlerin serbest
liği ilkesi ile ters düşmekte olduğu ileri sürülmüştür. Kurulacak bölgenin uluslar
arası ticaret, balıkçılık, denizaltı kabloları ve boruları (pipe Üne) konularında 
engel teşkil edeceği; Hint Okyanusunun sadece kıyı devlerimin değil bütün ulus
lararası camianında malı olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan bazı devletler İse Seylan’ın teklifinin iddialı ve erken ileri 
sürülmüş olduğuna işaret ederek, lâün Amerika'nın nükleer silâhlardan arın
dırılmasında izlenmiş, sonuca merhale merhale varan bir usul takip edilmesi
ni tavsiye etmişler, bu haliyle Seylan teklifinin bu konuda yapılacak görüşme
lerin geleceğini tehlikeye düşürdüğünü ifade etmişlerdir. Şunu da eklemek ge
rekir ki bu teklif 1971 yılı sonbaharında Hint alt kıtasında bir savaşın devam 
etmekte olduğu sırada ortaya atılmıştır.

Bu durum karşısında Seylan teklifi esaslı tadilata uğram;ş, 16 Aralık 1971 
tarihinde BM Genel Kurulunda oya sunularak 71 lehte 55 çekimser oyla ka
bul edilmiştin 2832 (XXVI). Kararda büyük devletlerin Hint okyanusundaki tır
manarak genişleyen askeri mevcudiyetle nin durdurulması ve üslerin, askeri 
tesislerin, ikmal kolaylıklarının nükleer ve diğer kitle imha silâhlarının tasfiye 
iâin kıyı devletleri ile isliçarelere başlamaları istenmektedir. Kıyı ve bölge dev
letleri, Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve diğer denizci devletler, savaş ge
mileri ve uçaklarının Hint Okyanusunu, kıyı devletlerinin egemenlik, toprak
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bütünlüğü ve bağımsızlığını tehdit edecek bir şekilde kullanılmasını önlemek 
için islişaıelere girmeye çağrılmakladır. Tesis edilecek silâhlardan arınmış böl
genin uluslararası hukuk bakımından açık denizlerin serbestliği ilkesine hiç 
bir etkisi olmayacağı hususu da kararda yer almaktadırı (Ek : 25

Kara'da her ne kadar Hint Okyanusu'nun bir barış bölgesi olarak ilan 
edildiği ifade edilmekte ise de: bunu sağlamak üzere sadece uluslararası isti
şarelerde bulunulmasının tavsiye edilmesi ve bu islişarelerin ne şekilde yapı
lacağının belirtilmemesi kararın bir niyet beyanmınhan ileri gitmediğini gös
termektedir. Ancak bu konuda harcanan çabaların lüzumsuz olduğu da söy
lenemez; çünkü Hint Okyanusunda süper devletlerin askeri faaliyetleri henüz 
endişe verecek bir düzeye ulaşmamıştır. Bu sebepten Okyanus'un şimdiden 
bir barış bölgesi haline getirilmesi olanakları mevcuttur. Dünyanın üçüncü büyük 
okyanusunun silâhlanma yarışının dışında tutulması sadece bölge için değil 
dünya barışı için de faydalı olacaktır.

Silâhlardan arınmış bölgeler konusunda TÜRKİYE'nin tutumuna gelince : 
Türkiye,

—  ilgili devletlerin rızası alınmak

—  başka bölgeler için emsal teşkil etmemek

—  ve stratejik önemi haiz bölgeler dışında bulunmak, kaydıyla silâh
lardan arınmış bölgeler tesis edilmesini öngörmektedir.
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O N U N C U  B Ö L Ü M  

SİLAHLANMA YARIŞININ EKONOMİK 
VE SOSYAL SONUÇLARI

14. Dönem çalışmaları sırasında Genel ve Tam Silâhsızlanmanın gerçek
leştirilmesinin Birleşmiş Milletler Teşkilâtı nın amaçlarından birisi olduğuna ka
rar veren Genel Kurul 15. Toplantı döneminde silâhsızlanmanın diğer bir yö
nünü, ekonomik ve sosyal etkilerini de incelemeye başlamıştır. Bu güne kadar 
bu konuda pek çok araştırma yapılmış ve Genel Kurul da müteaddit kararlar 
alınmıştır. Son defa, Rumanya’nm 25. Genel Kurul gündemine «Silâhsızlanma
nın Ekonomik ve Sosyal Sonuçlarına Ilişikin bir madde ilâve e tt Fitnesi, mese
lenin tekrar ön plâna çıkmasını sağlamıştır. Konu Birinci. Komisyon da ve Ge
nel Kurul da da büyük ilgi görmüş ve Türkiye nin de co- sponsor olduğu 2667 
(XXV) sayılı karar oy biri ği ile alınmışın. fEk : 26) (26. Genel Kurul da alman 
karar için bak. Ek : 27.)

Söz konusu kararda nükleer ve konvansiyonel silâhlanma yarışının in
sanlık için ağır bir külfet olduğu, bu yolda yapılan harcamaların m ilyarlara 
ulaştığı belirtildikten sonra, silâhlanma yarışının duıdurlması ve askerî mas
rafların azaltılması neticesinde serbest kalacak kaynakların gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına tahsisinin uluslararası barış ve güvenlik ha
vasının takviyesine katkıda bulunacağı ifade edilmekte; kararın işlem kısmın
da ise, silâhlanma yarışının durdurulması ve silâhlanma alanında acil tedbir
ler alınması hususunda bütün devletlere çağrıda bulunmakta, Cenevre Silâhsız
lanma Komitesi nin silâhlanma yarışma son vermek üzere daha yoğun çaba 
sarfetmesi ve Genel Sekreter'in silâhsızlanmanın ekonomik ve sosyal sonuçları 
hakkında uzmanlara hazırlattıracağı bir raporu 26. Genel Kurul a sunması is
tenmektedir.

Söz konusu rapor Genel Sekretere tarafından seçilen Batı, Doğu ve Üçün
cü Dünya ülkeleri bilim adamlarından kurulu 14 kişilik bir komisyon tarafın
dan hazırlanmış ve 22 Ekim 1971 tarihinde Genel Kurul'a sunulmuştun (Bir
leşmiş Milletler Belgeleri A/8469).

Raporda silâhsızlanma yarışının teknik veçhesi, buna tahsis olunan kay
naklar, askerî amaçlarla yapılan bilimsel araştırmalar, askerî harcamaların ulu
sal ve uluslararası alandaki etkileri ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. Silâhları
ma yarışının vüsatin i göstermesi bakımından ilginç görülen bazı rakamlar 
aşağıya alınmıştır.
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Raporda belirtildiğine göre, 1961 yılında dünyadaki askerî harcamalar 
120 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 1970'in fia llarıyla bu miktar 150 mil
yar doları bulmaktadır. 1970 yılında ise oc-kerî harcamalar 200 milyar doları 
geçmiştir. Uzmanların tahminine göre askerî harcamalar her sene dünya ha
sılasını aynı oranda emmeye devam ederse, 1980 de 300-350  milyar dolara 
erişecektir. (1970 fiatlarıyla). 1970’ler için hesaplanan askerî harcamaların top
lamı 2650 milyar dolardır ki bu miktar 1961 - 1970 aevres.ndeki harcama top
lamından 750 milyar fazladır. Bir barış devresinde askeri harcamaların bu de
rece yüksek olması iki defa vuku bulmaktadır.

Raporun sonuç kısmında ise şu tedbirlerin alınması önerilmektedir:

—  Askerî harcamaları en yüksek olan devletler başta olmak üzere, bütün 
devletlerin askerî masrafları derhal ve büyük ölçüde azaltılmalı; özellikle nük
leer silâhsızlanma alanında somut redbiıleı alınmalı, böylece silâhlanma ya
rışı durdurulmalıdır,

—  Bütün ülkeler, büyüklükleri ve gelişme seviyeleri ne olursa olsun, bu 
amaca ulaşmak için gerekli tedbirleri almalıdır,

—  Silâhlanma yarışının durdurulması ve askerî harcamaların azaltılması 
bütün ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesine olumlu yönde katkıda buluna
cak; gelişmekte olan ülkelere munzam yardım yapılması olanaklarını arttıra
caktır.

—  Bütün ülkelerin dikkatini silâhlanma yarışının üzerine çekmek mak
sadıyla Genel Sekreter tarafından deriodik olarak durum uzmanlara incelet- 
tirilmelidir.

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  T U T U M U

Silâhsızlanma sonucunda serbest kalacak çeşitli kaynak ve İmkanların 
iktisaden gelişme halindeki ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına tahsisinin bu du
rumdaki ülkeler bakımından arz ettiği faydalar izahtan varestedir. Ancak bu 
alandaki çabaların olumlu bir mecraya sokulabilmesi için genel ve tam si
lâhsızlanmanın ilkeleri üzerinde dünya milletlerinin büyük çoğunluğunun mu
tabakata varabilmeleri gereklidir.

Bu hususun gerçekleştirilmesinin zorluqu açık olmakla beraber Türkiye 
bu olandaki çabaları desteklemektedir.
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O N B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M  

STRATEJİK SİLÂHLARIN SINIRLANDIRILMASI 
( S A L T )

1 . G İ R İ Ş

«İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası politikada göze çarpan en 
esaslı unsur, birbirinin üstesinden gelemeyen iki süper devletin varlığıdır. İki 
devletin içinde bulunduğu çıkmaz ve savaş sonrası silâhların niteliği, ABD 
ve SSCB’ni çeşitli a lanlarda, İşbirliğine olmasa bile, anlaşm aya itmiştir.

Bu iki süper devleti stratejik silâhların kısıtlanması konusunda görüşme
ye iten nedenlerin bir tanesi ekonomiktir. 1950 yılından beri silâhlanma ya 
rışında 600.000 milyon dolar sarfedildiği tahmin olunmaktadır. Sovyetler Bir
liği halkının refahını geliştirmek konusunda bazı ekonomik güçlüklerle karşı 
karşıyadır. Sovyetler Birliği nin bütçesine oranla savunma masrafları oldukça 
yüksektir. Ayrıca, 1965-1967 devresinde gayri safi m illî hasılanın yıllık oranı 
% 5,7 iken, aynı devrede savunma masrafları oranı bundan yüksek olup 
% 7,9 dur. 1966-1970 devresinde yatırım büyümesini % 47’den % 43'e dü
şürmek gerekmiştir. Keza sınaî büyüme hızı da düşmüştür. (1967'de % 10; 
1968‘de % 8,1; 1969 da % 7). Brejnev bu ekonomik sıkıntıları Ocak 1970 de 
açıkça belirtmiştir.

ABD’ye gelince : Değişen dünya koşulları ve yeni düşünce akımları mu
vacehesinde şehirlerin içinde bulunduğu güçlükler, ekolojik konular, zencilerin 
durumları, daha iyi eğitim gibi bir çok meseleler ortaya çıkmıştır. Sonuç ver
mesi mümkün görülmeyen bir silâhlanma yarışına harcanacak meblağların 
bu alanlara itilmesinin yerinde ve faydalı olacağı hususunda politikacılar git
gide görüş birliğine varmaktadrrlar.

Teknolojik gelişme sayesinde stratejik istikrarı bozabilecek bir durumun 
ortaya çıkmasından da korkulmaktadır. Bir başka deyimle, taraflardan biri tek
nolojik bir buluş sayesinde üstünlük elde edip «dehşet dengesini» bozabilir. 
Yeni ortaya çıkan MIRV ve FOBS gibi cüz i yörüngede bombardıman sistemi 
silâhlarının bu yolu açabileceği endişesi vardır. Bu itibarla, iki büyük devletin 
böyle bir durumun ortaya çıkmasını önlemek için bir takım ortak tedbirler a l
ması olağan sayılmaktadır.

Bir başka straejik neden de, stratejik alanda meydana gelen değişik dü
şüncelerdir. Stratejik kuvvetlerin gayesi, bunlarla ne derece siyasal kazanç
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sağlanabileceği, karşı tarafın saldırısını önlemede de ölçüde etkili olabileceği 
gibi sorular ortaya atılmaya başlanmıştır. Dolayısıyle, sırf stratejik silâh sa
yasını arttırmak için yapılan çalışmalar hakkında siyaset adamları kuşku duy- 
mya başlamışlardır.

Bilhassa SSCB'ni bu görüşmelere iten nedenlerden biri de siyasaldır. En 
önemli siyasal neden, Sovye1, • Çin ilişkilerinin bozulması ve Sovyetler Birli- 
ğ i’nin Batı dünyasında yumuşama havası aramasıdır. Nitekim, görüşme arzusu
nun Çin ile ilişkilerin gittikçe bozulmaya yüz tuttuğu bir devreye rastlaması 
dikkati çekmiştir.

Her iki devleti bu görüşmelere itmesi gereken bir de hukuki neden var
dır. Nükleer Silâhların Yayılmasının Önlenmesine dair Andlaşma'nın 6. mad
desi «tarafların nükleer silâh yarışmasını sona erdirmek amacıyle iyi niyetle 
müzakerelere girmesini» öngörmektedir.» (1)

ABD ve SSCB'nin stratejik silâhlar bakımından durumlarının şu şekilde 
olduğu ileri sürülmektedir.

a) Sovyetler Birliği Amerika'dan daha fazla füze atış rampasına sa 
hiptir.

b) Sovyetler Birliği megatonaj bakımından Amerika'dan daha ileridedir.

c) Füze başlıkları bakımından ise Amerika Sovyetler Birliğinden üstün
dür. Amerika çok scıfhalı nükleer scıvaş başlığına (MIRV) maliktir. Sovyetler 
Birliği ise henüz MIRV başlığını aynı mükemmeliyette geliştirememiştir, halen 
bir başlıktan aynı hedef ve civarına müteaddit atış yapabilen MRV başlıkları
na maliktir. Ancak bunların sihhatlı olmadığı ileri sürülmektedir.

d) Karada üslenmiş füzeler bakımından ise, Amerika bin kadarı Minu-
1eman III, mütebakisi Titan füzeleri olmak üzere toplam olarak 1054 kadar
kıtalar arası balistik füzeye (ICBM) sahiptir. Sovyetler Birliği ise, 290 kadarı
büyük SS - 9 füzesi olmak üzere toplam olarak 1400 kadar ICBM'e maliktir.

e) Amerika 46 polaris denizaltısına sahiptir. Bu denizaltıların füze ade
di 656'dır. SSCB'nin ise 16 nükleer denizaltısı vardır. Bu gemilerin ise füze sa
yısı 400 civarındadır.

f) Amerika'nın 569 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı vardır. 
Sovyetler ise 200 kadar uzun menzilli stratejik bombardıman uçağına maliktir. 
Hülâsa yer füze adedi ve başlıklarının kudreti bakımından Sovyetler ileride, 
MlRV'lerin sıhhat derecesi ve denizaltı füzeleri ile bombardıman uçakları ba

t i )  D ışişleri A k ad em isi D ergisi. M ay ıs  1972. S a y fa  193.
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kımındcın Amerika ileridedir. Başlık ve bomba sayısı da Amerika için 4600, 
Rusya için ise 2000 civarında olup ABD burada da üstündür. (Bu rakamlar
1971 cari rakamlarıdır.)

Stratejik nükleer silâhların dondurulması ile ilgili teklifler 1964 yılma 
kadar inmektedir. (1) Bu teklifler o zaman tam ve genel silâhsızlanma faa li
yetleri içinde mütalâa edilmişti. Başkan Johnson aynı yılın başında ENDC’ye 
gönderdiği mesajda SSCB ve ABD ile müttefiklerinin stratejik taarruz ve sa
vunma silâhlarının sayı ve vasıf bakımından kontrollü bir şekilde dondurul
ması imkânlarını araştırmaları gereği üzerinde durmuştur. Daha sonra ENDC- 
deki Amerikan Delegasyonu meseleyi ayrıntıları ile ele alarak;

a) Karada üslenmiş 1000 km menzilli füzelerle, denizde üslenmiş 100 
km veya daha uzun menzilli füzelerin ve atış rampalarının;

b) Stratejik füze savaş sistemleri ve atış rampalarının;

c) 25.000 kg veya daha fazla ağırlığı olan bombordıman uçakları ile 
bunlara monte edilmiş 100 km veya daha uzun menzilli füzelerin resmen don
durulmasını teklif etmiştir.

Bu teklifler ABD nin belirli bir stratejik üstünlüğe sahip olduğu zamanda 
yapılmış olduğundan SSCB'tasarısı red edilmiştir. Sovyet Dışişleri Bakanı yap
tığı açıklamada ABD tekliflerinin silâhsızlanmanı ngerçekleştir.fmesini sağ la
maktan çok uzak olduğunu; bu tekliflerin ABD ye askerî ve siyasî avantaj sağ
lamak maksadıyle yapıldığını ileri sürmüştür.

1966 yılı sonunda Mc. Namara bir basın toplantısında SSCB’nin anti- 
balistik füzelerini geliştirmeğe başladığım söylemiştir. Başkan Johnson ise 1967 
bütçe nutkunda ABD nin antibalistik füzelerin yapımını durdurduğunu, bu ko
nuda Sovyetlerle görüşmelerde bulunmak istediğini, görüşmelerin başarısızlığa 
uğraması halinde bu kararın tekrar tetkik edeceğini belirtmiştir. 27 Ocak 1967 
de de Başkan Kosing’e bir mesaj göndererek ikili görüşmeler yapılmasını tek
lif etmiş ve 2 Mart’da yaptığı açıklamada SSCB «nükleer taarruz ve savunma 
silâhlarının sınırlandırılması konusunda ABD ile görüşmelerde bulunmayı ka
bul ettiğini» açıklamıştır. Ancak görüşmeler hemen başlamamıştır. Bu arada
18 Eylül 1967 tarihinde Mc. Namara Çin'den gelecek bir saldırıya karşı mahdut 
miktarda ABM (anti balistic missiles) sisteminin kurulacağını açıklamıştır.

Nihayet 27 Haziran 1968’de SSCB Dışişleri Bakanı Gromyko Yüksek Sov
yet Şûrasında yaptığı konuşmada ülkesinin batılı nükleer devletlerle stratejik 
taarruz ve savunma silâhlarının karşılıklı olarak sınırlandırılması ve azaltıl
ması amacıyle görüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu bildirmiştir. NSYÖ 
Andlaşmasımn 1 Temmuz 1960 tarihinde imzaya açılması törenlerinde Baş-

t l )  S ilâh s ız lan m a  İÜ. sa y fa  85.
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bakan Kosigin Moskova'da, Başkan Johnson’da Vaşington'da yaptıkları ko
nuşmalarda stratejik taarruz ve savunma silâhlarının kısıtlaması amacıyle yakın 
bir gelecekte görüşmelere başlamaya karar verdikleri açıklamışlardır.

Ancak 1968 Ağustos ayında Sovyet Kuvvetlerinin Çekoslovakya’yı işgal 
etmesi görüşmelerin başlamasını geciktirmiştir. Buna rağmen aynı yılın Kasım 
ayında BM Genel Kurulunda ve Ocak 1969’da bir basın toplantısında SSCB bu 
konuda ciddî görüş teatisine hazır olduğunu tekrarlamıştır.

Bu sırada ABD’de iktidar değişmiş Bakanlığa Nixon seçilmiştir. Yeni Başkan 
1969 yılı Haziran ayında, Sovyet Dışişleri Bakanı do temmuz ortalarında gö
rüşmelere hazır olduklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine SALT görüşmeleri 
17 Kasım 1969 tarihinde Helsinki'de açılmıştır.

II. Görüşmelerin tarihçesi
1. Birinci dönem görüşmeleri. Helsinki.

17 Kasım 1969-22 Aralık 1969

Uzun süren ön temaslardan sonra başlayan görüşmelerin bu ilk dönemin
de tarafların belirli mefhumları ne şekilde tahlil ve tefsir ettiklerinin tesbiti ve 
müzakere konusu yapılabilecek meselelerin orîaya konulması gibi daha ziyade 
usule müteallik hususlarda mutabakata varmak ve bu arada karşılıklı niyet ve 
Tutumlarını tartmaktan ibaret olmuştur. Amerikalılar bu temasların bir uzlaşma
ya varma bakımından iyimser olmalarını muhik kılacak bîr sonuç doğurmadığını; 
ancak, Sovyet temsilcilerinin, mutadları hilafına, propaganda maksadıyle ha
reket etmeyip pratik bir metodla görüşmeleri yürüttüklerini belirtmişlerdir. Gö
rüşmeler sonunda bir bildiri yayınlanmıştır.

(Ek :28 )
2. İkinci dönem görüşmeleri. V iyana.

16Nisan 1970-14 Ağustos 1970

Viyana görüşmeleri de Birinci dönem Helsinki görüşmeleri gibi, tarafların 
birbirlerinin görüş ve niyetlerini anlamak maksadıyle nabız yoklayıcı faaliyetle
rinden ötürü istikşafî şekilde başlamış, müzakerelerin sonuna doğru görüşler aşağı 
yukarı tebellür etmiş ve ABD toplantı sonuna doğru Sovyetlere bir teklifte bu
lunmuştur.

Amerikan teklifi, taraflardan birinin ülkesine erişebilecek nükleer silâh
lardan, karada ve denizde üslenmiş silâhlar için - Sovyetlerin büyük SS-9  fü
zelerinin kısıtlanması amacıyle sayıca sınırlamaya gidilmesi, denizaltılaıdan 
atılabilecek füzelerden muayyen bir çaptan daha büyük olanların da sayıca 
kısıtlama kapsamına alınması, füze savar (ABM) sistemlerinin ya topyekûn kal
dırılması veya iki ülke başkentleri civarında teksif edilmesi ve ABM kumanda 
merkezleriyle haber alma sistemlerinin muhafazasını öngörmüştür.
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MIRV konusunda ABD miktar sınırlamalar» konulması ve MIRV başlıklı 
silâhların deneme ve mevzilendirilmesinin mahallinde teftiş edilmesini teklif 
etmiştir.

Buna mukabil, Sovyetler, tarafların ülkesine erişebilecek nükleer silâhlar 
kapsamına Amerika nın Avrupa'da ve Akdeniz'de uçak gemilerinde üslenmiş 
stratejik bombardıman uçaklarının da alınmasını istemiş, MIRV başlıklı silâh
ların sayıca kısıtlamaya tabi tutulmasını kabul etmiş, fakat mahallinde denet
leme hususunu reddetmiş ve ABM sistemleri konusunda ise Amerikan reklifi 
ile uzlaşabileceqi ileri sürülen bazı görüşler ortaya atmıştır.

Görüşmeler sonunda bir bildiri yayınlanmıştır. (Ek : 29)

3. Üçüncü dönem görüşmeleri, Helsinki.

2 Kasım 1970-18 Aralık 1970

Bu görüşmeler sırasında Sovyetler ABD teklifine mukabil bir teklif getir
memişlerdir. Sovyetlerin bu tutumu Mart 1971 ayında yapılacak Komünist 
Partisi 24. Kongresinde SALT konusunda bir anlaşma yapılıp yapılmaması hu
susunda alınabilecek bir siyasî karar zaman kazanma taktiği şeklinde 
yorumlanmıştır.

Bununla beraber, Sovyetler, taaıruz silâhlan kapsamına ileri mevzilerde 
üslenmiş Amerikan bombardıman uçaklarının alınmasında *srar etmişler; Ame
rika bu teklifi kabul etmediğinden, şimdilik sadece ¡ki taraf için büyük mas
raflara müncer olabilecek ABM sistemlerinin kısıtlanmasının ve sadece iki ül
ke başkentlerine teksif edilmesini öngören bir anlaşma teklifinde bulunmuş
lardır. (Görüşmeler sonunda yayınlanan bildiri için bak Ek : 30.)

Bu devrede Amerika’nın tutumu şu şekilde özetlenebilir :

a) Amerika sadece ABM sistemlerinin kısıtlanmasına mütedair bir an
laşmayı kabul edemez; zira, sırf ABM’leri sınırlayan anlaşma silâhlanma ya
rışını Önlemeye yeterli değildir.

Bu nedenle SALT konusunda varılabilecek bir anlaşma hem taarruz, hem 
de savunma silâhlarını kapsayacak şekilde olmalıdır.

b) Am erika’nın İleri mevzilerde üslenmiş stratejik bombardıman uçak
ları, Sovyetlerin Batı Avrupa'ya müteveccih 700 kadaı orta menzilli füzesi kar
şılığıdır. Bombardıman uçaklarının durumu SALT müzakerelerinde değil, NATO 
ve Varşova Paktı kuvvetlerinde karşılıklı olarak indirim yapılması konusunda 
aktedilecek ayrı bir toplantıda, Avrupa’daki Sovyet füzeleriyle birlikte ele a lı
nabilir.
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c) ABM sistemlerinin kısıtlanmasına gelince Amerika Moskova'da ku
rulmuş olan Sovyet ABM sistemine karşılık olarak halen Montana ve Kuzey 
Dakota'da inşasına başlanmış olan ABM sisteminin sökülüp Vaşington civa
rına kurulması yerine, mezkûr yerlerdeki ABM sisteminin, Vaşington civarına 
kurulacak ABM sisteminin ilk safhası olarak kabulünü istemiştir.

4. Dördüncü dönem görüşmeleri Viyana
V5 Mart 1971-28 Mayıs 1971

Bu görüşmelerde ABM’lerin stratejik taarruz silahlarıyla birlikte nasıl kı
sıtlanabileceği hususunda bir prensip kararına varılmasına çalışılmış ise de 
görüşmeler çıkmaza girmiştir.

Bu durumda tarafların en üst seviyede siyasî bir karar vermesi gerek
miştir.

20 Mayıs 1971 tarihinde Vaşington ve Moskova'da aynı anda yapılan bir 
açıklamada, iki Hükümetin uzlaştırıcı bir formül bulduğu bildirilmiştir.

Bu konuda anılan tarihte bizzat Başkan Nixon tarafından yapılan bir 
açıklamada, iki ülkenin, bu yıl SALT müzakerelerinde çabalarını ABM'lerin sı
nırlandırılması konusunda bir anlaşmaya varmaya teksif etmeleri ve aynı za
manda ABM'ler ile birlikte stratejik taarruz silâhlarının da sınırlandırılması hu
susunda da geçici bir anlaşmaya varılması maksadıyle tedbirler alınması için 
uzlaşmaya vardığı bildirilmiştir.

Bu suretle, Amerika stratejik savunma ve taarruz silâhlarının mutlaka bir 
anlaşma içinde birlikte mütalaa edilmesi yolundaki görüşünden bir miktar 
taviz vermiş, Sovyetler Birliği de önce ABM’ler konusunda bir anlaşma akdi 
gerektiği şeklîndeki ısrarından vaz geçmiştir.

Dördüncü dönem görüşmeleri devam ederken Sovyet Komünist Partisr 
Genel Sekreteri Brejnev 30 Mart tarihinde Parti Kongresinde yaptığı bir konuş
mada SALT görüşmeleri sırasında, Vaşing*on ve Moskova arasında kurulmuş 
bulunan «HOT LINE» ın İslahı meselesinin de ele alınmasını istemiş, nükleer 
silâhlara sahip ülkelerden birinin (ABD, Çin ve SSCB kastedilmiştir) kaza eseri 
füze ateşlemesinin 3. Dünya Savaşına müncer olmaması maksadıyle alınacak 
tedbirler konusunun da görüşülmesini talep eylemiştir.

Bu konular Viyana toplantılarında SALT görüşmelerine paralel olarak 
ele alınmıştır. Görüşmeler sonunda yayınlanan bildir' için bak Ek : 31.

5. Beşinci dönem görüşmeleri Helsinki 
8 Temmuz 1971 - 24 Eylül 1971

Karşılıklı nabız yoklaması ve tarafların birbirlerinin tutumlarını öğrenme 
şeklinde geçen görüşmeler sonunda yayınlanan bildiride (Ek :32 )bazı ortak nok-
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falar bulunduğu ifade edilmekle bereber Amerikan ve Sovyet görüşleri a ra
sında esaslı bir yakınlaşma olduğu müşahade edilmemiştir.

Görüşmelerde, Küba krizinden sonra Amerika ve SSCB arasında ani bir sa
vaş çıkması ihtimalini önlemek amacıyla Vaşigton ve Moskova arasında ku
rulmuş bulunan «Hot Line» nın İslahı konusunda ve tarafların birbirinin nük
leer silâhlarının kazaen veya yetkililerin kararı olmaksızın ateşlenmesi netice
sinde tarafların tesadüfen bir nükleer savaşa sürüklenmesinin önlenmesi ama* 
cıyle alınacak müşterek tedbirler konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Söz konusu anlaşma 30 Eylül 1971 tarihinde aynı zamanda Vaşigton ve 
Moskova’da iki Ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştır.
6 . Altıncı donem görüşmeleri Viyana

15 Kasım 1971-4 Şubat 1972

Viyana görüşmelerinde tarafların tutumları geniş çapt açığa çıkmış, iki 
tarafın stratejik taarruz ve savunma silâhlarının kısıtlanması hususunda bir 
anlaşm aya varılması ile ilgili niyetlerinin ciddi olduğu anlaşılmıştır. Ek :33 )

Bu görüşmelerden sonra tarafların tutumları cşoğıda maruz şekilde özet
lenebilir :

i) Füzesavar Savunma Sistemleri : Amerika tarafların diledikleri bölge
lerde tespit edilen bir tavana göre (100 ilâ 200 arasında) ABM sistemleri tesis 
etmeleri imkânının kısıtlanması konusunda kesin eşitlik üzerinde İsrar etmiş, 
görüşmelere konu teşkil eden diğer hususlarda mutabakata varıldığı takdirde 
bu konuda da uzlaşma olabileceğini kaydetmiştir.

Amerika bu tutumuyla ABM’ler konusunda SSCBnin ısrarla üzerinde dur
duğu kesin eşitlik ilkesine yaklaşmıştır.

ii) Karada üslenmiş kıtalararası Balistik Füzeler : SSCB bu ti pfüzelerin
dondurulmasına yanaşmış, fakat sırf büyük SS * 9 füzeleri için tavan tespit edil
mesi konusunda bir bağlantıya girmek istememiş; .r.

iii) Denizaltılarda bulunan Füzeler : SSCB nükleer denizaltı imali ve bu 
tip denizaltılardaki füzeler sorununu ABD nin uçak gemilerindeki ve Avrupa 
da ileri üslerde bulunan bombardıman uçaklarındaki nükleer silâhlarla irti- 
batlandırılmış ve bu konunun müştereken ele alınmasını s.ediğinden bir uz
laşmaya varılamamıştır.

Başkan Nixon’un 9 Şubat 1972 tarihinde Kongreye sunduğu muîad y ıl
lık Dış Politika laporunda da belirttiği üzere, ABM Füze-savar silâhlarının kı
sıtlanması konusunda güçlük Sovyet ABM sisteminin meskûn böl ’elerde özel
likle Moskova civarında toplanmış olmasına karşılık Amerikan ABM sisteminin 
gayri meskûn yerlerde ve özellikle Kıtalararası Balistik Füze Üsleri civarında
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kurulmasından ileri gelmektedir. Bu tip silâhların kısıtlanması hususunda ta
raflara eşit miktarda ABM silâhlarını istedikleri bölgelere yerleştirme imkânını 
verecek bîr anlaşm aya varılması kuvvetle muhtemel görülmektedir.

Ancak Amerika ABM füzelerinin kısıtlanmasına mütedair bir anlaşmanın 
im zasıyla birlikte stratejik taazruz silâhlarının sın ırland ırm asıy la  ilgili geçici 
bir anlaşmanın da akdi üzerinde ısrar etmekte ve taarıuz silâhlarının kısıtlanma
sına ilişkin şumullü bir anlaşma akdi maksadıyla yapılacak görüşmelerin SALT 
müzakerelerinin ikinci safhasını teşkil eylemesi arzu etmektedir.

Öte yandan Amerika stratejik taarruz silâhlarının kjsıtlanmasına mütedair 
ikinci kısım SALT müzakereleri sırasında Sovyetler Birliğinin çalışmaları ilerlete
rek özellikle denizaltı gemilerinde bulunan füzeleri geliştirmesi ve nükleer deniz
altı yapımına devam ederek Am erika’yı bu sahada geçmesini önlemek am acıyla 
daha büyük ve güçlü nükleer denizaltı gemisi yapımı ve bu gemilere polaris 
ve poseidon füzelerinden daha uzun menzilli (400-4600 mil) yeni füzeler yer
leştirilmesi ile ilgili Projenin (ULMS Projesi) taakkuku çalışmaları için l'972-73  
malî yılı bütçesine 942 milyon dolarlık bir tahsisat eklenmiş, ayrıca mezkûr ma
lî yıl içinde yeni silâh sistemleri araştırma faslı 1 milyon dolar ilavesiyle 7 
m ilyar 179 milyon dolara çıkartılmıştır.

S O N U Ç :
SALT görüşmelerinin verebileceği en iyi sonuç ABM'lerin tamamen y a 

saklanm ası, taarruz silâhlarından şimdikinden daha az sayıda bir tavanın 
tesbiti, MIRV'lerin yasaklanm ası, denizaltı - savar sistemlerinin de kısıtlanmasını 
ve bu gibi silâhların geliştirilmesi, yapımı, denenmesi için araştırmaları yasak
layacak topyekûn bir anlaşm aya varılmasıdır.

Topyekûn yasaklam ayı sağlamaktan uzak bir veya bir seri anlaşma ABD 
ile SSCB arasında mevcut nükleer dengenin daha çok bozulmasını ve silâh lan
ma yarışına harcanan muazzam meblâğlar' önleyemeyeceği gibi zaten zayıf 
olan NSYÖ Andlaşmasını daha da zayıflatacak; ve silâhlanma yarışını hızlan
dıracaktır. Ayrıca dikey nükleer yayılm a önelenemezse yeni nükleer güçler or
taya çıkacaktır. Bütün bunlara rağmen SALT görüşmelerinde varılması muhte
mel olarak görülen andlaşmanın sadece ABM lerin sınırlandırılmasına inhisar 
edeceqi anlaşılmaktadır. Bu sınırlandırma bugün mevcut ABM sayısından yük
sek olacağı için ABM yapımına yol açacaktır.

Kısmî anlaşm alar nükleer silâh arsenallerinde anlamlı bir sınırlama ve 
indiirme varmayı sağlayacak esasa müteallik tedbirler getirdikleri takdirde ya 
rarlı olabilirler. Eski tecrübeler hatırlanırsa atmosferde, uzayda ve sualtında 
nükleer denemelerin yasaklanm asıyla ilgili 1963 Moskova Kısmî Deneme Y a 
sağı Andlaşmasına rağmen topyekûn bir deneme yasağı andlaşmasına var
mak mümkün olamamıştır.
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Zaman unsuru da bu görüşmelerde önemli biı faktör olarak ortaya çık
maktadır. Çünkü ABD'de olduğu kadar SSCB’de de stratejik silâhların geliş
tirilmesini önleyecek bir anlaşmayı bir an önce varılması için baskılar artm ak
tadır. Şayet topyekun yasaklam ayı sağlayacak bir anlaşma daha da gecikirse, 
devam eden stratejik silâhların yapımı ve geliştirilmesi müzakere marjının da
ralmasına, sonuca varılması için adele edilmesine, bu da görüşmelere gergin 
bir havanın hakim olmasına yol açacaktır.

Tırmanarak devam eden silâhlanma yarışı, SALI görüşmelerinde karşı ta
raf üzerinde baskı yapm ak için bir yol olarak kullanılmaktadır. Bu tamamen 
yanlış bir yoldur. ABD'de, SSCB’de silâh ve teknoloji alanında yer kaybetmek
ten korkmakta ve ellerindeki kozlardan tek taraflı olarak feregat etmeyecekle
rini belli etmektedirler.

Buğün için diğer önemli bir husus da askeri amaçlarla yapılan bilimsel 
araştırmalardır. Eğer SALT görüşmeleri silâh sistemlerinde sadece sayıca 
(quantitative) kısıtlamalara giderse, bundan sonraki çabalar bu silâhların ka li
telerinin yükseltilmesine yöneltilecektir ki bu yanlış yönde atılmış bir adım 
olacaktır.

Belki de varılması gereken en acil safha ABD’de ve SSCB’de karar verme 
yetkisinde olan şahısların nükleer silâhlanma yarışının önemim anlayarak, Ül
kelerinde, akla gelen bütün teknolojik usullerin silâhlanma sistemlerine uygu
lanmasını, geliştirilmiş silâhların yapımına devam edilmesini ve mevcut silâh 
sistemlerinin muhafaza edilmesini isteyenlerin bu isteklerine ısıarla karşı koy
malarıdır.

MIRV'lerin geliştirilmesi ve atışlardaki isabet yüzdesinin yükseltilmesiyle kara
da üstlenmiş ICBM’lerin ilk anda saf dışı kalabilecektir. Bu da caydırılıcılığın 
sağlanmasını, bir ani taarruzla veya bugün için bilinmeyen herhangi bir usulle 
saf dışı edilmesi mümkün olmayan, nükleer denizaltıların sırtına yükleyecektir. 
Böylece ICBM'lerin ve bombardıman uçaklarının işe yaram az hale gelmesi bu 
silâhların tasfiye edilmesini veya büyük ölçüde azaltılmasını sağlayacaktır ki 
bu da silâhsızlanma alanında atılmış önemli bir oa'ım olacaktır.

SALT görüşmelerinde de ele alınacak o kadar çok çeşitli konu vardır ki
kapsamlş bir anlaşmaya varılabilmesi için bazı teorik tehlikeler göze alınabilir. 
Bir devletin stretejik silâhların kısıtlanması için aktedilmiş bir anlaşmaya ay
kırı olarak hileli yollardan ve gizli olarak bir ilk darbe gücü geliştirmek için
bütün riskleri göze alabileceğine ihtimal verilemez.
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O N İ K İ N C İ  B Ö L Ü M  

A Y  A N D L A Ş M A S I

21 Mayıs 1‘971 tarihinde SSCB Dışişleri Bakanı Gromiko Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterine gönderdiği bir mektupla «Ayla ilgili bir mektupla «Ayla 
ilgili bir uluslararası antlaşma» hazırlanması hakkında bir maddenin 26 Ge
nel Kurul Gündemini alınmasını istemiştir. Sovyet Dışişleri Bakanı mektubuna 
ekli olarak Genel Sekretere antlaşma tasarısı sunmuştur.

Tasarının temel hükümleri şu hususları kapsamaktadır.

—  ay sadece barışçı amaçlarla kullanılabilecektir,
—  ayın yüzü ve içi devletlerin ya da uluslararası kuruluşların mülkiye

tine tabi olamayacaktır,
—  ayın çevresinin kirletilmesi önlenecektir,
—  ayla ilgili faaliyetlerinde devletler işbirliği yapacaklardır,
—  devletlerin ayda yapacakları araştırmalar başka bir devletin faa li

yetlerine müdahale edici nitelikte olmayacaktır,
—  devletler aydaki faaliyetleri dolayısıile, başka bir devletin aydaki per

sonel veya malına verecekleri zarardan sorumlu tutulacaklardır
Tasarı bazı yeni usuller ihtiva etmekle bereber 1967 tarihli Uzay Andlaş- 

ması ile 1968 4arihli Astronotların kurtarılması Antlaşmasına dayanmaktadır. 
Tasarının bir çok maddeleri bu iki antlaşmadaki ilkelerin tekrarından ibaret' 
tir. Ancak bu defa münhasıran ay ele alınmakta ve Uzay Andlaşmasındaki 
bazı ilkeler daha belirli olarak ifade edilmektedir. Ayrıca 1967 Uzay Andlaş- 
masmdan farklı olarak imzacı devletlere ayın çevresinin kirlenmesinin önlenme
si sorumluluğu yüklenmektedir. Diğer taraftan, Hukuk Alt Komitesinde uzaya 
atılan cisimlerden doğan hukuî sorumluluk konusunda bir antlaşmanın meyda
na getirilmesinde en büyük güçlük Sovyetler Birliği’nin bu konudaki olumsuz 
tutumu olduğu halde, tasanda bu konuda bir hükme yer verilmesi dikkati çek
mektedir. Bu hüküm 1967 Uzay Andlaşmasının aynı konuyu düzenleyen 6 ve
7. maddelerini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır.

Ayla ilgili olarak bir andlaşma yapılması hususu 26. Genel Kurul'da 
görüşülmüş ve 2779 (XXVI) sayılı karar alınmıştır. (Ek.34)

Kararda uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasının önemine de
ğinildikten sonra, sorunun Hukuk Alt Komitesi tarafından öncelikle ele alınması 
ve bu konuda bir andlaşma tasarısı hazırlaması istenmektedir.
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E K t E R

EK : 1

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 
2373 (XXII) - Non Proliferation of Nuclear Weapons

THE GENERAL ASSEMBLY,

Recalling its resolutions 2346 (XXII) of 19 December 1967, 2153 A (XXI) 
of 17 November 1966, 2149 (XXI) of 4 November 1966, 2028 (XX) of 
19 November 1965 and 1665 (XVI) of 4 December 1961.

Convinced of the urgency and great importance of preventing the spread 
of nuclear weapons and of intensifying international co • operation in the 
development of peaceful applications of atomic energy,

Having considered the report of the Conference of the Eighteen - Nation 
Committee on Disarmament, dated 14 March 1968, and appreciative of the 
work of the Committee on the eleboration of the draft non - pioliferation treaty, 
which is attached to that repor.

Convinced hat, pursuant to the provision of the treaiy, all signatories 
have the right to engage in research, production and use of nuclear energy 
for peaceful purposes and w ill be able to acquire source and special fissionnble 
materials as well as equipment for the processing, use and production of 
nuclear material for peaceful purposes,

Convinced further that an agreement to prevent the further proliferation 
of nuclear weapons must be followed as soon as possible by effective measures 
on the cessation of the nuclear arms race and on nuclear disarmament, and that 
the non • proliferation treaty w ill contribute to this aim .

Affirming that in the interest of international peace and security both 
nuclear-weapon and non - nuclear-weapon States carry the responsibilty of 
acting in accordance with the principles of the Charter of the United Nations 
that the sovereign equality of all States shall be respected, that the threat or 
use of force in international relations shall bo refrained from and that 
international disputes shall be settled by peaceful means,

83



1. Commends the Treaty on the Non - Proliferation of Nuclear Weapons, 
the text of which is annexed to the present resolution;

2. Requests the Depositary Governments to open the Treaty for signature 
and ratification at the earliest possible date;

3. Expresses the hope for the widest possible adherence to the Treaty
by both nuclear-weapon and non - nuclear - weapon States;

4. Requests the Conference of the Eighteen - Nation Committee on
Disarmament and the nuclear - weapon States urgently to pursue negotiations 
on effective measures relating to the cessation of the nuclear arms race at an 
early early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and 
complete disarmament under strict and effective international control;

5. Requests the Conference of the Eighteen - Nation Committee on
Disarmament to report on the progress of its ork to the General Assembly at 
its twenty-third session.
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EK : 2

RESOLUTION ADOPTED BY THE SECURITY COUNCIL 
255 (1968) - Non-Proliferation of Nuclear Weapons

The Security Councjl,

Noting with appreciation the desire of a large number of States to the 
Treaîy on the Non - Proliferation of Nuclear Weapons, and thereby to undertake 
not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons 
or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive 
devices directly, or indirectly; not ro manufacture oi otherwise acquire nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any 
assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices,

Taking into consideration the concern of certain of these States that, in 
conjunction with their adherence to the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nulcear Weapons, appropriate measures be undertaken to safeguard their 
security.

Bearing in mind that any aggression accompanied by the use of nuclear 
weapons would endanger the peace and security of all States,

1. Recognizes that aggression with nuclear weapons ot the threat of 
such aggression against a non - nuclear - weapon State would create a situation 
in which the Security Council, and above all its nucleai - weapon State permanent 
members, would have to act immediately in accordance with their obligations 
under the United Nations Charter;

2. Welcomes the intention expressed by certain Stares that they will 
provide or support immediate assistance, in accordance with the Charter, to 
ony non - nuclear - weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons that is a victim of an act or an object of a threat of 
aggression in which nuclear weapons are used;

3. Reaffirms in particular the inherent right, recognized under Article 
51 of the Charter, of individual and collective self-defence If cn armed attack 
occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has 
taken measures necessary to maintain international peace and security.
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EK : 3

DECLARATION BY THE UNITED SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, THE UNITED 
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE UNITED

STATES OF AMERICA IN THE SECURITY COUNCIL

«The Government of rhe (USSR, United Kingdom, United States) notes
with appreciation the desire expressed by a large number of States to subscribe 
to the Treaty on the Non • Proliferation of Nuclear Weapons.

«We wolcome the willingness of these States tc undertake not to receive 
the transfer from any transferer whatsoever of nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices or of control over such weapons or explosive divices directly, 
or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire.- acquire nuclear weapons 
or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance 
in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosove devices.

«The (USSR, United Kingdom, United States) also notes the concern of 
certain of these States that, in conjunction with then adherence to the Treaty 
on the Non - Proliferation of Nuclear Weapons, appropriate measures be
undertaken to safeguard fehir security. Any aggression accompanied by the 
use of nuclear weapons would ondanger the peace and security of all States.

«Bearing these considerations in mind, the (USSR, United Kingdom, United 
States) declares the following :

«Aggression with nuclear weapons, or the threat of such aggression, 
against a non - nuclear - weapon State would create a qualitatively new 
situation in which the nuclear - weapon - States which are permanent members 
of the United Nations Security Council would have to act immediately through 
the Security Council to take the measures necessary tc counter such aggression 
or to remove the threat of aggression in accordance with the United Nations 
Charter, which calls for taking 'offecîive collective monsures for the prevention 
and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression 
or other breaches of the peace . Therefore, any State which commits aggression 
accompanied by the use of nuclear weapons or which threatens such aggression 
must be aware that its actions are to be counterec effectively by measures 
to be taken in accordance with the United Nations Charter to suppress the 
aggression or remove the threat of aggression.
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«The [USSR, United Kingdom, United States) affirms its intention, as a 
permanent member of the United Nations Security Council, to seek immediate 
Security Council action to provide assistance, in accordance with the Charter, 
to any non - nuclear - weapon State, Party to the Treaty on the Non ■ Proliferation 
o f Nuclear Weapons, that is a victim of an act of aggression or an object- of a 
threat of aggression in which nuclear weapons are used.

«The (USSR, United Kingdom, United States) reaffirm in particular the 
inherent right, recognized under Article 51 of the Charter, of individual and 
collective self-defence if an armed attack, including a nuclear attack, occurs 
ogainst a Member of the United Nations, until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain international peace and security.

«The (USSR, United Kingdom, United States) vote for the resolution before 
os and this statement of the w ay in which the (USSR, United Kingdom, United 
S*ates) intend to act in accordance with the Charter of the United Nations are 
based upon the fact that he resoluion is suppored by other permanent members 
of the Security the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and that these 
States have made sim ilar statements as to the w ay in which they intend to act 
In accordance with the Charter».
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TREATY ON THE NON-PROLIFERATION 

OF NUCLEAR WEAPONS

E K : 4

The States concluding this Treaty, hereinafter referred ro as the «Parties- 
to the Treaty»,

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by 
a nuclear w ar and the consequent need to make every effort to avert the danger 
of such a w ar and to take measures to safeguard the security of peoples.

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously 
enhance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly 
calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider 
dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to co - eperate in facilitating the application of International 
Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities.

Expressing their support for serearch, development and other efforts to 
fi.rther the application, within the framework of the International Atomic 
Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively 
the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and 
other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of 
nuclear technology, including any technological by-products which may be 
derived by nuclear - weapon States from the development of nuclear explosive 
devices, should be availab le for peaceful purposes to all Parties to the Treaty, 
whether nuclear - weapon or non - nuclear * weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty 
are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information 
fo i, and to contribute alone or in co - operation with other States to, the further 
development of the applications of atomic energy for peaceful purposes.

Declaring heir intention to achieve at the earliest possible date the cessation 
of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the director* 
of nuclear disarmament,
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Urging the co - operation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty 
banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under 
water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of al test explosions 
of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening 
of trust between states in order to facilitate the cessation of the manufacture 
of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the 
elimination arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery 
pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict 
and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter o, the United Nations, 
States must refrain in their international relations irom the threat or us of 
force against the territorial integrity or political independence of any State, 
or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, 
and that the establishment and maintenance of international peace and 
security are to be promoted with the least diversion for armaments of the 
world s human and economic resources,

Have agreed as follows :

A R T I C L E  I

Each nuclear - weapon State Party to the Treaty undertakes not to trransfer 
to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices 
or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not 
in any way to assist, encourage, or induce any nonnuclear - weapon Siate 
to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices, or control over such weapons or explosive devices.

A R T I C L E  II

Each on - nuclear - weapon Stale Party to the Treaty undertakes not to 
receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or 
other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive 
devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any 
assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices.

D!'yi§LE: I B ANLlC: 
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A R T I C L E  III

1. Ecish non - nuclear - weapon Stale Party to the Treaty undertakes to 
accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded 
wiht the International Atomic Energy Agency in accordance wiht the Statute 
of the International Atomic Energy and the Agency's safeguards system, for 
the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed 
under this Treaty wiht a view to preventing diversion of nuclear energy from> 
peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures 
for the safeguards reguired by thos Article shall be followed with respect to 
source or special fissionable material whether it is being produced, processed 
or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The 
safeguards required by this Article shall be aplied on all source or special 
fissionable material in all peaceful nuclear activies within the territory of such 
State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State to Party to the Treaty undertakes not to provide : (a) source 
or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed 
or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, 
to any non - nuclear - weapon State for peaceful purposes, unless the source or 
special fissionable material shall be subjest to the safeguards required by this 
Article.

3. The safeguard required bythis Article shall be implemented in a manner 
designed to comply with Article IV of this Treaty, and to avoid hampering the 
economic or technological development of the Parties or international co - ope
ration in the field of peaceful nuclear activités, including the international 
exchange of nuclear material and equipment foi the processing, use or 
production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the 
provisions of this Article and the principle of safeguarding set forth in the 
Preamble o f the Treaty.

4. Non - nuclear - weapon States Party to the Treaty shall conclude 
agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the 
requirements of this Article either individually or together with other States 
in accordance with the Statute of he Inernaional Atomic Energy Agency. 
Negotiation of such agreement shall commence within 180 days from the 
original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments 
of ratification or accession after the 180 - day period, negotiation of such 
agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such 
agreements shall enter into force not later than eighteen months after the 
date of initiation of negotiations.
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A R T I C L E  IV

V. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable 
right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use 
of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in 
conformity with Articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the
right to participate in, the fulles possible exchange of equipmen, materials
and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear 
energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co • operate in 
contributing alone or together with other States or internaional organizaions 
to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful 
purposes, especially in the territories of non - nuclear - weapon States Party 
to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas 
of the world.

A R T I C L E  V

Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to 
ensure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international 
observation and through appropriate international procedures, potential 
benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made
availab le to non - nuclear - weapon States Party to the Treaty on a non -
discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive 
devices used w ill be as low as possible and exclude any charge for research 
and development. Non - nuclear - weapon States Party to the Treaty shall 
be able to obtain such benefits, pursuant to a special international agreement 
or agreements, through an appropriate international body with adequate 
representation of non - nuclear - weapon States Negotiations on this subject 
shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non - 
nuclear - weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such 
benefits pursuant to bilateral agreements.

A R T I C L E  VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good 
faith on effective measures relating ?o cessation of the nuclear arms race at an 
early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and 
complete disarmament under strict and effective international control.
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A R T I C L E  VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude 
regional treaties in order to assure the toal absence of nuclear weapons in 
heir respective territories.

A R T I C L E  VIII

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. 
The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary 
Governments amendment shall be submitted to the Depositary Governments 
which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to 
do so by one - third or more of the Parties 'o the Treaty, the Depositary 
Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the 
Parties to the Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of 
the votes of all the Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear - 
weapon States Party to the Treay and all oher Paries which, on he date the 
amendments is circulated, are members of the Board of Governors of the 
International Atomis Energy Agency. Thereafter, it shalll enter into force for any 
other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of 
Parties to the Treaty shall be held in Geneve, Switzerland, in order to review 
the operation of this Treaty wiht a view to assuring thet the purposes of the 
Preamble and The provisions of the Treaty are being realised. At interwals of 
five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by 
submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening 
of further conferences wiht the same objective of reviewing the operation of 
the Treaty.

A R T I C L E  I X

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which 
does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 
3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. 
Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited 
with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of 
America, which are hereby designated the Depositary Governments.
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3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, 
the Governments of which are designated Depositories of the Treaty, and 
forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments 
of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclearweapon State is one 
which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear 
explosive device prior to 1 January, 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited 
subsequent to tKe entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the 
date of the deposit of their insr umens of raification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory 
and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of 
each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force 
of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference 
or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant 
to Article 102 of the Charter of the United Nations.

A R T I C L E  X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignly have the right 
to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related 
to the subject matter of his Treay, have jeopardized the supreme interests of 
its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the 
Treaty and to the United Nations Securiy Council hree months in advance. 
Such notice shall include a statement of the extraordinary events if regards 
as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty - five years after the entry into force of the Treaty, a 
conference shall be convened to decide whether the Treaty, shall continue in 
force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or 
periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.

A R T I C L E  XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts 
of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the 
Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be 
transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the 
signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, dluy authorised, have signed 
this Treaty.

DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, the 
the first day of july, one thousand nine hundred and sixty - eight.
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NÜKLEER SİLÂHLARIN YAYILMASININ 

ÖNLENMESİNE MÜTEDAİR ANDLAŞMA

EK :  5

işbu cındlaşmayı akdeden ve bundan böyle «Andlaşmaya Taraf» o la
rak anılacak Devletler,

Nükleer bir savaşın bütün insanlığa duçar edeceği tahribatı ve böyle bir 
savaş tehlikesini önlemek için her türlü gayreti sarfetmeğe ve milletlerin güven
liğini kurumağa matuf tedbirlerin alınması hususundaki ihtiyacı gözönünde 
tutarak,

Nükleeer silâhların yayılmasının nükleer savaş tehlikesini ciddi surette 
arttıracağına inanarak,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun nükleer silâhların daha fazla yayıl
masının Önlenmesi hususunda bir anlaşma akdi için çağrıda bulunan karar
larına uygun olarak,

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı nın güvenlik kontrollerinin, barışçı nük
leer faaliyetlere uygulanmasını kolaylaştırmak hususunda işbirliği yapmağı taah
hüt ederek,

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik kontrol sistemi çerçeve
sinde, bazı stratejik noktalarda cihazlarve diğer teknik usuller kullanılarak 
kaynak ve bölünebilir özel maddeler akımına emniyet kontrolü prensiplerinin 
etkili bir şekilde uygulanmasının tervici için girişilen araştırmo, geliştirme ve 
diğer gayretleri desteklediklerini ifade ederek,

Nükleer patlayıcı araçların silâhlara sahip devletler tarafından geliştiril
mesinden elde edilebilecek teknolojik bütün yan faydaua dahil olmak üzere, 
nükleer teknolojinin barışçı uygulanmasından sağlanacak faydaların , nükleer 
nükleer silâhlara sahip olan veya olmayan Andlaşmaya Taraf bütün Devletlerin 
barışçı maksatlar için istifadesine açık tutulması prensibini beyan ederek.

Bu prensibin tervici yolunda, bu andlaşmaya Ta ıa f bütün Devletlerin atom 
enerjisinin barışçı amaçlarla uygulanmasının daha da geliştirilmesini için müm
kün olan en geniş ölçüde İlmî bilgi teatisine iştirak etmek ve bu gelişmeye 
tek başlarınaveya diğer Devletlerle işbirliği halinde katılmak hakkına sahip 
olduklarına inanarak,
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Nükleer silâhlanma yarışının mümkün olan en kısa zamanda durdurul
masını sağlamak ve nükleer silâhsızlanma yönünde etkili tedbirler alm ak hu
susundaki niyetlerini beyan ederek,

Bu amaca ulaşılması için bütün Devletleri işbirliği yapmağa davet ede
rek.

Atmosferde, dış uzayda ve su altında nükleer silâh denemelerini yasak
layan 1963 Andlaşmasına Taraf Devletlerin, mezkûr Andlaşmanın Dibacesinde 
nükleer silâhların bütün deneme infilâklerinin süresiz durdurulmasını sağ la
mağa çalışmak ve bu maksatla müzakerelere devam etmek hususunda ifade 
ettikleri azmi hatırlatarak,

Sıkı ve etkili bir milletlerarası kontrol altında genel ve tam silâhsızlanma 
île İlgili bir Andlaşma gereğince, nükleer silâhların yapımının durdurulmasını, 
mevcut bütün nükleer silâh stoklarının tasfiyesini ve nükleer silâhların ve bun
ları taşıyan vasıtaların millî silâh ve mühimmat depolarından bertaraf edil
melerini kolaylaştırmak am acıyla, milletlerarasında gerginliğin hafîfletîlmesi- 
nin ve Devletler arasında güvenin kuvvetlendirilmesinin tervicini arzu ederek,

Devletlerin milletlerarası münasebetlerinde Birleşmiş Millerler Yasasına 
uygun olarak, herhangibir Devletin toprak bütünlüğüne veya siyasî bağım
sızlığına karşı veyahut Birleşmiş Milletler Amaçlarıyla bağdaşmıyacak diğer 
herhangi bir şekilde tehdit veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçın
maları ve dünyanın beşerî ve İktisadî kaynaklarından asgarî bir kısmını silâh- 
lanmaya ayırm akla, barış ve milletlerarası güvenliği sağlamağa çalışmaları 
gerektiğim hatırlatarak,

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalm ışlaidır :

M A D D E  I

Andlaşmaya Taraf nükleer silâhlara sahip her Devlet, nükleer silâhları 
veya diğer nükleer patlayıcı araçları yahut bu gibi silâhların veya patlayıcı 
araçların kotrolünü, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak herhangi bir aha 
tarafa devretmemeği ve nükleer silâhlara sahip olmayan herhangi bir Devlete, 
nükleer silâhları veya diğer nükleer patlayıcı araçları imal etmesi veya başka 
şekilde ele geçirmesi yahut bu nevi silâhların veya patlayıcı araçların kotrolünü 
elde etmesi için hiçbir şekilde yardım, teşvik veya imalede bulunmamağı 
taahüt eder.

M A D D E  II

Andlaşmaya Taraf nükleer silâhlara sahip olmayan her Devlet, nükleer 
silâhları veya diğer nükleer patlayıcı araçları yahut bu silâhların veya patlayıcı 
oraçların kotrolünü herhangi bir verici taraftan doğrudan duğruya veya dolaylı



olarak devralmamağı, nükleer silâhları veya diğer nükleer patlayıcı araçları 
imal etmemeği veyahut başka şekilde ele geçirmeği ve bu silâhların veya pat
layıcı araçların imali için herhangi bir yardım aramağı veya almamağı taahhüt 
eder.

M A D D E  I I I

1. Andlaşmaya Taraf nükleer silâhlara sahip olmayan her Devlet, Mil
letlerarası Atom Enerjisi Ajansı'nın Statüsüne ve bu Ajansın emniyet kontrol 
sistemine uygun olarak, nükleer enerjinin barışçı tatbikatının nükleer silâhlara 
veya diğer patlayıcı nükleer araçlara kaydırılmasını önlemek maksadıyla, mün
hasıran bu Andlaşma ile yüklenmiş bulunduğu vecibelerinin ifasının denet
lenmesi için Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ile müzakere ve akdedilecek bir 
anlaşmada belirtilecek güvenlik kontrollerini kabul etmeği taahhüt eder. Kay
nak ve parçalanabilir özel madde bakımından, bu Maddenin gerektirdiği gü
venlik kontrol usulleri, gerek bu maddelerin herhangi bir temel nükleer tesis
leri, gerek bu maddelerin herhangi bir temel nükleeı tesiste üretimi, işlenmesi 
ve kullanılması sırasında gerek bu kabil herhangi bir tesisin dışında uygula
nacaktır. Bu maddenin gerektirdiği güvenlik kontrolleri, anılan Devletin toprak
ları üzerinde, egemenliği altında veya herhangi bir yerde kendi denetimi al- 
bölünebilir maddelerin tümüne uygulanacaktır.

2. Andlaşmaya Taraf her Devlet (a) kaynak veya bölünebilir özel mad
de veya (b) bölünebilir özel maddenin işlenmesi, kullanılması veya üretimi 
için özel surette teknik çizimi yapılmış veya hazırlanmış teçhizat veya maddeyi, 
|3zo 3A >)duâd5) uD|iuD||n>| apja|jaÂj|DDj J39|>jnu ı5§iJDq unjnq ua|n|njnA opuu 
kaynak veya bölünebilir özel madde işbu Maddenin gerektirdiği güvenlik 
kontrollerine tâbi olmadıkça, barışçı maksatlar için nükleer silâhlara sahip 
olmayan herhangi bir Devlete sağlamamağı taahhüt eder.

3. İşbu Maddenin gerektirdiği güvenlik kontrolleri, bu Andlaşmanın 
IİV. Maddesine uygun düşecek tarzda ve işbu Madde hükümleri ve Andlaş- 
manın Dibacesinde belirtilen güvenlik kontrolü ilkesi uyarınca, nükleer mad
denin barışçı maksatlarla işlenmesi, kullanılması veya üretimine ait nükleer 
madde ve teçhizatın milletlerarası mübadelesi dahil, Taraftarların ekonomik 
veya teknolojik gelişmesini veya barışçı nükleer faaliyetler alanında milletler
arası işbirliğini engellemeyecek şekilde uygulanacaktır.

4. Andlaşmaya Taraf nükleer silâh sahibi olmayan Devletler, tek baş
larına veya diğer devletlerle birlikte. Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı'nın sta
tüsüne uygun olarak bu Maddenin icaplarını yerine getirmek üzere Milletler
arası Atom Enerjisi Ajansı ile anlaşmalar akdedeceklerdir. Söz konusu anlaş
maların müzakeresi bu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 180 gün 
içinde başlayacaktır. Anay veya katılma belgelerini 180 günlük süreden son
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ra vermiş olan Devletler için söz konusu anlaşmaların müzakeresi engeç mezkûr 
belgelerin tevdi tarihinden itibaren başlayacaktır. Söz konusu anlaşmalar en
geç müzakerelerin başlama tarihinden itibaren 18 ay sonra yürüılüğe gire
cek tör.

M A D D E  I V

1. Bu Andlaşmanın hiçbir hükmü, fark gözetmeksizin ve bu Andlaşma- 
nın I. ve II. Maddelerine uygun olarak, Andlaşmaya Taraf olan bütün Devlet
lerin, nükleer enerjinin barışçı maksatlarla araştırılmasının, üretiminin ve kul
lanılmasının geliştirilmesi ile ilgili devredilmez haklarını etkiler şekilde yorum
lanamaz.

2. Bu Andlaşmaya Taraf bütün Devletler, nükleer enerjinin barışçı mak
satlarla kullanılmasını sağlayacak teçhizat ve malzeme ile ilmî ve teknolojik 
bilgilerin mümkün olan ve en geniş ölçüde teati simi kolaylaştırmağı taahhüt 
ederler ve bu teatiye iştirak etme hakkına sahiptirler. Böyle hareket etmek 
durumunda olan Andlaşmaya Taraf Devletler, dünyanın kalkınmakta olan 
bölgelerinin ihtiyaçlarını gereği gibi gözönünde tutarak, özellikle işbu And
laşmaya Taraf nükleer silâhlara sahip maksatlar için tatbikatının daha da ge
liştirilmesine tek başlarına veya diğer Devletlerle veya milletlerarası teşekkül
lerle birlikte katkıda bulunmak üzere işbirliği de yapacaklardır.

M A D D E  V

İşbu Andlaşmaya Taraf her Devlet, Andlaşma gereğince münasip millet
lerarası gözlem altında ve uygun milletlerarası usuller yoluyla nükleer infilâk- 
lerin bütün barışçı uygulamalarından melhuz faydaların fark gözetmeme esa
sı dairesinde, bu Andlaşmaya Taraf nükleer silâhlara sahip olmayan Devlet
lerin istifadesine sunulmasını ve bu gibi Devletlerden alınacak kullanılan pat
layıcı araçlar bedelinin mümkün olduğu kadar düşük olmasını ve araştırma ve 
geliştirme masraflarını ihtiva etmemesini temin için gerekli tedbirleri almağı 
taahhüt eder. Bu Andlaşmaya Taraf nükleer silâhlara sahip olmayan Devlet
ler bu gibi faydaları, özel bir anlaşma veya anlaşm alar uyarınca ve nükleer
silâhlara sahip olmayan Devletlerin yeterli bir şekilde temsil ediidikleri uygun 
bir milletlerarası teşekkül vasıtasıyla temin edebileceklerdir. Bu konudaki mü
zakereler Andlaşma yürürlüğe girdikten sonra mümkün ola nen kısa zamanda 
başlıyacaktır. Andlaşmaya Taraf nükleer silâhlara sahip olmayan Devletler, 
bu faydalardan istedikleri takdirde, ikili anlaşmalr islinden de istifde edebi
leceklerdir.
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M A D D E  V I

Andlaşmaya Taraf Devletlerin herbiri, nükleer silâh yarışının yakın bir 
tarihte durdurulması ve nükleer silâhsızlanmaya müteallik müessir tedbirler 
ile sıkı ve etkili bir milletlerarası kontrol altında genel ve tam silâhsızlanmaya 
mütedair bir andlaşma akdi için iyi niyetle müzakerelerde bulunmağı taahhüt 
eder.

M A D D E  V I I

Bu Anndlaşmanın hiçbir hükmü, herhangi bir devletler gurubunun kendi 
ülkelerinin nükleer silâhlardan tamamen arınmasını sağlamak amacıyla böl
gesel andlaşm alar yapmak haklarını etkilemez.

M A D D E  V I I I  Jb,  . V
- v  il- . ı * •v.ia1 _ !*  z

1 Andlaşmaya Taraf her Devlet Andlasmada değişiklik yapılm alını
teklif edebilir. Teklif edilen herhangi bir değişikliğin metni Depoziter Hükü
metlere verilecek, bu Devletler de söz konusu metni Andlaşmanın bütün Ta
raflarına dağıtacaklardır. Bunun üzerine, Andlaşmaya Tafaf Devletlerden üçte 
biri veya daha fazlası istediği takdirde, Depoziter Hükümetle/, böyle bir de
ğişiklik teklifini görüşmek üzere, Andlaşmaya Taraf bütün Devletleri davet 
edecekleri bir konferans toplayacaklardır. „

2. Bu Andlaşmada yapılacak herhangi bîr değişiklik teklifi, Andlaşm a
ya Taraf nükleer silâhlara sahip bütün Devletlerle, değişiklik metninin Taraf
lara dağıtıldığı tarihte Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Meclisi 
üyesi olan bütün diğer Taraf Devletler dahil olmak üzere, Andlaşmoya Taraf olan 
bütün Devletlerin oy çoğunluğuyla kabul edilmelidir. Andlaşmaya Taraf nük
leer silâhlara sahip bütün Devletler ve değişiklik teklifinin dağıtıldığı tarihte 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Meclisi üyesi olan diğer bütün 
Taraf Devletler dahil olmak üzere, değişiklik hususundaki onay belgesini tevdi 
eden her Taraf Devlet için, değişiklik teklifi. Taraf Devletlerin tümünün çoğun
luğunun bu nevi onay belgelerini tevdi etmeleri üzerine yürürlüğe girecektir. 
Bundan sonra, diğer herhangi bir Taraf Devlet bakımından değişiklik teklifi, 
o Devleti ndeğişiklik hususundaki onay belgesini tevdi tarihinden itibaren yü
rürlüğe girecektir.

3. Bu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra, Dibacede be
lirtilen amaçların ve Andlaşmanın hükümlerinin gerçekleşmekte olup olmadı
ğını tesbit maksadıyla Andlaşmanın işleyiş şeklini gözden geçirmek üzere İsviç
re'nin Cenevre şehrinde Andlaşmaya Taraf Devletlerin katılacağı bir konfe
rans akdedilecektir. Bunu müteakip her beş yıllık devrede Andlaşmaya Taraf
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Devletlerin çoğunluğu ayni şekilde Andlaşmanın işleyişinin gözden geçirilme
si m aksadıyla, Depoziter Hükümetlere bu hususta bir teklifte bulunmak suretiy
le, yeni konferanslar toplanmasını sağlayabilirler.

M A D D E  I X

1. Bu Andlaşma bütün Devletlerin İmzasına açık olacaktır. Andlaşmayı 
yürürlüğe girmesinden önce imzalamamış bulunan her Devlet, şbu Madde
nin üçüncü fıkrasına uygun olarak Andlaşmaya her zaman katılabilir.

2. Bu Andlaşma, Andlaşmayı imzalamış Devletlerin onaylarına tâbi ola
caktır. Onay ve katılma belgeleri işbu Andlaşmada Depoziter Hükümetler o la
rak tâyin edilen Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı ve Sovyet Cumhuriyetleri Birliği Hükümetlerine tevdi edile
cektir.

3. Bu Andlaşma, Hükümetleri Depoziter olarak tâyin edilmiş devletlerin 
ve Andlaşmayı imzalamış bulunan diğer 40 Devletin onayından ve onay bel
gelerinin tevdiinden sonra yürürlüğe girecektir. İşbu Andlaşmanın amaçları 
bakımından nükleer silâhlara sahip Devlet, 1 Ocak 1967 tarihinden evvel bir 
nükleer silâh veya diğer bir nükleer patlayıcı araç imal edip infilâk ettirmiş 
olan Devlettir.

4. Onay veya katılma belgelerini Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
sonra tevdi eden Devletler bakımından Andlaşma, onay ve katılma belgeleri
nin tevdii tarihinde yürürlüğe girecektir

5. Depoziter Hükümetler, Andlaşmayı imzalamış ve Andlaşmaya katıl
mış bulunan bütün Devletleri, her imza tarihi, her onay veya katılma belgesi
nin tevdi tarihleri, işbu Andlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve bir konferans 
toplanması için yapılan taleplerin veya diğer tebliğlerin alınış tarihleri hak
kında vakit geçirmeden haberdar edeceklerdir.

6 . İşbu andlaşma, Depotizer Hükümetler tarafından Birleşmiş Milletler 
Yasasının 102. maddesi uyarınca tescil ettirilecektir.

M A D D E  X

1. Taraflardan herbiri, Andlaşmanın konusuna giren olağanüstü olay
ların, ülkesinin yüksek menfaatlerini tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, millî 
egemenliğini kullanarak Andlaşmadan çekilme hakkına sahip olacaktır. Bu 
takdirde Andlaşmanın bütün Taraflarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yine çekilme kararı hakkında üç ay önceden ihbarda bulunacaktır. Söz konusu 
ihbar, Taraf Devletin yüksek menfaatlerini tehlikeye sokmuş saydığı olağa
nüstü olaylar hakkında bir beyanı ihtiva etmelidir.
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2. Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden yirmi beş yıl sonra, Andlaşma- 
nın süresiz olarak yürürlükte kalıp kalmıyacağmı kararlaştırmak üzere bir kon
ferans tertip edilecektir. Bu karar Andlaşmaya Taraf Devletlerin çoğunluğu 
tarafından alınacaktır.

M A D D E  X I

İngilizce, Rusça, Fransızca, İspanyolca ve Çince metinleri ayni derecede 
geçerli olan işbu Andlaşma Depoziter Hükümetlerin arşivlerinde muhafaza edi
lecektir. işbu Andlaşmanın usulüne uygun olarak tasdik edilmiş nüshaları, 
Depoziter Hükümetler tarafından Andlaşmaya katılmış Devletlerin Hükümetle
rine gönderilecektir.

Bu hususları mübeyyin olarak, aşağıda imzalan bulunan yetkili temsil
ciler, Andlaşmayı imzalamışlardır.

1968 yılının Temmuz ayının birinci günü Londra, Moskova ve Vaşington'da 
üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
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EK : 6

2455 (XXIII). Urgent need for suspension of nuclear 
and thermonuclear tests

The General Assembly,

Having considered the question of the urgent need for suspension of 
nuclear and thermonuclear tests and the report of the Conference of the 
Eighteen - Nation Committee on Disarmament,

Recalling its resolutions 1762 (XVII) of 6 November 1962, 1910 (XVIII) 
of 27 November 1963, 2032 (XX) of 3 December 1965, 2163 (XXI) o f 
5 December 1966 and 2343 (XXII) of 19 December 1967,

Recalling further the joint memorandum on a comprehensive test ban 
treaty submitted on 26 August 1968 by Brazil, Burmo, Ethiopia, India, Mexico, 
Nigeria, Sweden and the United Arab Republic and annexed to the report 
of the Conference of the Eighteen - Nation Committee on Disarmament,

Noting with regret the fact that all States have not yet adhered to the 
Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and 
under Water, signed in Moscow on 5 August 1963,

Noting with increasing concern that nuclear weapon tests in the 
atmosphere and underground are continuing.

Taking into account the existing possibilities of establishing, through 
international co-operation, a voluntary exchange of seismic data so as to 
create a better scientific basis for a national evaluation of seismic events,

Recognizing the importance of seismology in the verification of the 
observance of a treaty banning underground nuclear weapon tests.

Noting in this connexion that experts from various countries, including 
four nuclear - weapon States, have recently met unofficially to exchange views 
and hold discussions in regard to the adequacy of seismic methods for 
monitoring underground explosions, and the hope expressed that such 
discussions would be continued,

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
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1. Urges all Slates which have no! done so to adhere without further 
delay to the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in 
Outer Space and under Water;

2. Calls upon all nuclear - weapon States to suspend nuclear weapon 
tests in all environments;

3. Expresses the hope that States w ill contribute to an effective 
international exchange of seismic data;

4. Requests the Conference of the Eighteen - Nation Committee on 
Disarmament to take up as a matter of urgency the elaboration of a treaty 
banning underground nuclear weapon tests and to report to the General 
Assembly on this matter at its twenty - fourth session.



EK : 7

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

2604 A (XXIV* - Urgent need for suspension of nuclear and 
thermonuclear tesis

The General Assembly,

Recognizing fhe urgent need for the suspension of nuclear and 
thermonuclear weapon tests,

Recalling its resolutions 2163 (XXI) of 5 December 1966, 2343 (XXII) of 
19 December 1967 and 2455 (XXIII) of 20 Decembei 1968,

Recalling further that in the above - mentioned resolutions it expressed 
the hope that States would contribute to an effective international exchange 
of seismic data,

Having considered the report submitted by the Conference of the 
Committee on Disarmament on 3 November 1969, and in particular those 
portions of it concerned with facilitating the achievement of a comprehensive 
test ban thiough the international exchange of seismic da*a, as well as other 
relevant proposals made in the Conference,

Noting the joint memoranda on a comprehensive test ban treaty 
submitted on 15 September 1965, 17 August 1966 and 26 August 1968 by 
Brazil, Burma, Ethiopia, India, Mexico, Nigeria, Sweden and the United Arab 
Republic, which have been annexed to reports of the Confe>ence of the 
Eighteen - Nation Committee on Disarmament, and all of which have suggested 
that the improvement of the international exchange of seismic data would 
facilitate the solution of the problem of verifying a comprehensive test ban,

Having studied the proposal submitted to the Conference of the Committee 
on Disarmament concerning the provision of information by Governments in 
connexion with the creation of a world - wide exchange of seismological data 
to facilitate the achievement of ci comprehensive tes: ban,

1. Requests the Secretary - General to transmi* *o the Governments of 
all States Members of the United Nations or members of any of the 
specialized agencies or of the Interna'ional Atomic Energy Agency or Parties 
to the Statute of the InrernoNonal Court of justice, the request for information 
annexed to the present resolution; 'j'v £ j
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2. Invites those Governments to co -operate with the Secretary - General 
in providing the information requested as soon as possible before 1 May 1970;

3. Requests the Secretary - General to circulate forthwith, upon receipt, 
all responses to those Governments mentioned in paragraph 1 above and to 
members of the Conference of the Committee on Disarmament to assist the 
Conference in its further consideration of the achievement of a comprehensive 
test ban.
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EK : 8

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

2663 (XXV) Urgent need for the cessation 
of nuclear and thermonuclear tests

—  A —

The General Assembly

Recognizing, the urgent need for the cessation of nuclear and 
thermonuclear weapon tests, including those carried out underground, taking 
into account the determination expressed by the parties in preambular 
paragraph of the Treaty banning nuclear weapons rests in the atmosphere, in 
outer space and under water to continue negotiations to achieve th '2 
discontinuation of all test explosions of nuclear weapons for all time.

Taking also into account the undertaking by the Parties in article IV of 
the Treaty on non-proliferation of nuclear weapons to pursue négociations in 
good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race 
at an early date and to nuclear disarmament, and on a Treaty on general 
and complete disarmament, under strict and effective international control.

Recalling its resolutions 2163 (XXI) of 5 December 1966, 2343 (XXII) of
19 December 1967, 2455 (XXIII) of 20 December 1968, and 2604 (XXIV) of
16 December 1969,

Recalling further that the above-mentioned resolutions expressed the 
hope that states would contribute to an effective inernational exchange of 
seismic data.

Noting the responses submitted until the present date to ihe request of 
the Secretary General of the United Nations pursuant to resolution 2604 (XXIV) 
circulated by the Secretary - General,

Having considered the report of 11 Septem ber 1970 submitted by the 
Conference of the Committee on Disarmament, and in particular the attachments 
to it concerned with facilitating the achievement of a comprehensive test ban 
through the international exchange of seismic data,

1. Expresses appreciation for the information received to daie in response 
to the request of the Secretary - General of the United Nations pursuant to 
resolution 2604 (XXIV),
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2. Urges governments to consider and wherever possible implement 
methods of improving their capability to contribute high quality seismic data 
with assured International availab ility , taking into account the suggestions 
contained in documents annexed to the repor of the Conference of the Committee 
on Disarmament of 3 September 1970, and invites those governments that 
are in a position to do so, to consider assistance in the imporvement of 
worldwide seismological capabilities in order to facilitate through the assured 
international availab ility of seismic data the achievement of a comprehensive 
test ban, and,

3. Invites membres of the Conference of the Committee on Disarmament 
to co-operate in further study of this issue,

—  B —

The General Assembly,

Having considered the question of the urgent need for suspension of 
nuclear and thermonuclear test and the report df the Committee oh Disarmament,

Recalling its resolutions 1762 (XXII) of 6 November 1962, 1910 (XVIII) 
of 27 November 1963, 2023 (XX) of 3 December 1965. 2163 (XXL) of 
5 December 1966, 2343 (XXII) of 19 December 1967, 2455 (XXIII) of 20 
December 1968, and 2604 b (XXIV) of 16 December 1969,

Noting with regret the fact that all states have not yet adhered to the 
Treay banning nuclear weapon ess in he amosphere, in ouer space and under 
wcter, signed In Moscow on 5 August 1963,

Noting with increasing concern that nuclear weapon test in the atmosphere 
and underground are continuing.

Taking into account that several concrete suggestions have been set forth 
in the Conference of the Committee on Disarmament as to possible provisions 
in a Treaty banning underground nuclear weapon tests,

1. Urges all states which have not done so to adhere without further 
delay to the Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer 
space and undei water,

2. Calls upon all nuclear weapon states to suspend nuclear weapon tests 
in all environments,

3. Requests the Conference of the Committee on Disarmament to continue, 
as a matter of urgency, its deliberations on a Treaty banning underground 
nuclear weapon tests, taking into account the proposals at the current session 
of the General Assembly, and to submit, to the twenty sixh session of the 
Assembly, a special report on the results of its deliberations.
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EK : 9

2828 (XXVI). Urgent need for suspension of nuclear and 
and thermonuclear tests

—  A —

The General Assembly,

Viewing with the utmost apprehension the harmful consequences of 
nuclear weapon tests for fhe acceleration of the arms race and for the health 
of present and future generations of mankind,

Fully conscious that world opinion has, over the years, demanded the
immediate and complete cessation of all nuclear weapon tests in all environments,

Recalling that the itemon fhe question of a comprehensive test ban has 
been included in the agenda of the General Assembly every year since 1957,

Deploring the fact that the General Assembly has not yet succeeded in 
its aim of achieving a comprehensive test ban, despite eighteen successive 
resolutions on the subject,

Noting with regred that all States have not yet adhered to the Treaty
Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under
Water, signed in Moscow on 5 August 1963,

Deploring the fact that the determination expressed by the original parties 
to that Treaty to continue negotiations to achieve the discontinuance of all 
test explosions of nuclear weapons for all time has not so far produced the 
desired results,

Noting with special concern that the continuation of nuclear weapon tests 
in the atmosphere is a source of growing pollution and that the number and 
magnitude of underground tests has increased at an alarming rate since 1963,

Having considered the special report submitted by the Conference of the 
Committee on Disarmament in response to General Assembly resolution 2663
(XXV) of 7 December 1970,

Recalling its resolution 1762 A (XVII) of 6 November 1962, whereby all 
nuclear weapon tests, without exception, were condemned,

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
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Convinced that, whatever may be the differences on the question of 
verification, there is no valid reason for delaying the conclusion of a 
comprehensive tests ban of the nature contemplated In the preamble to the 
Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and 
under Water,

1. Reiterates solemnly and most emphatically its condemnation of all
nuclear weapon tests,-

2. Urges the Governments of nuclear - weapon States to bring to a halt 
all nuclear weapon tests at the earliest possible date and, in any case, not 
later than 5 August 1973;

3. Requests the Secretary - General to transmit the present resolution to 
the nuclear - weapon States and to inform the General Assembly at its twenty - 
seventh session of any measures they have taken to implement it.

—  B —

The General Assembly,

Noting that one of the first steps in the strengthening of international 
security is to dissipate world - wide fears that nuclear, thermonuclear and other 
weapons of mass destruction may be used by miscalculation in what could 
appear to be a desperate situation.

Considering that for the last few years the United Nations has been 
preoccupied with finding ways and means of diminishing the pollution of the 
earth's atmosphere,

Noting that scientists have been unanimous in the conclusion that the 
fa ll-o u t from nuclear tests is injurious to human and animal life and that 
such fa ll-o u t may poison the earth's atmosphere for many decades to come.

Taking into account that underground nuclear and thermonuclear tests 
may not only create serious health hazards but may also cause as yet 
undetermined injury to humans and animals of the region where such tests 
are conducted.

Recognizing that there olieady exist sufficient nuclear, thermonuclear and 
other lethal weapons of mass destruction in the arsenals of certain Powers to 
decimate the world's population and possibly render the earth uninhabitable,

1. Appeals to the nuclear Powers to desist from carrying out further 
nuclear and thermonuclear and other Ithal wapons of mass destruction in the 
arsenals of certain Powers to decimate the world's population and possibly 
render the earth uninhabitable,
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1. Appueas to the nuclear Powers to desist from carrying out further 
nuclear and thermonuclear tests, whether underground, under water or in the 
earth's atmosphere;

2. Urges the nuclear Powers to reach an agreement withouth delay on 
the cessation of all nuclear and thermonuclear tests;

3. Reassures *he peoples of the world that the United Nations w ill 
continue to raise its voice against nuclear and thermonuclear tests of any kind 
and earnestly requests the nuclear Powers not to deploy such weapons of 
mass destruction.

—  C —

The General Assembly,

Recognizing *he urgent need for the cessation of nuclear and thermonuclear 
weapons tests, including those carried out underground,

Recalling that this subject has been include din the agenda of the General 
Assembly every year since 1957,

Reecalling in particular its resolutions 914 (X) of 16 December 1955, 1762 
(XVII) of 6 November 1962, 1910 (XVIII) of 27 November 1963, 2032 (XX) of
3 December 1965, 2163 (XXI) of 5 December 1966, 2343 (XXII) of 19 December 
1967, 2455 (XXIII) of 20 December 1-968, 2604 (XXIV) of 16 December 1969 
and 2663 (XXV) of 7 December 1970,

Noting with regret that a ll States have not yet adhered to the Treaty 
Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under 
Water, signed in Moscow on 5 August 1963, and that some continue to test in 
the atmosphere,

Taing into account the determination expressed by the parties to that 
Treaty to continue negotiations to achieve the discontinuance of all test 
explosions of nuclear weapons for all times,

Noting the appeal for progress on this issue, made by the Secretary- 
General in the introduction to this report on the work of the Organization,

Noing with special concern that nuclear weapon tests in the atmosphere 
and underground are continuing,

Having considered the special report submitted by the Conference of the 
Committee on Disarmament in response to General Assembly resolution 2663 
B (XXV),
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1. Stresses anew the urgeny of bringing to a halt all nuclear weapon 
testing in all environments by all States;

2. Urges all States that have not yet done so to adhere without further 
delay to the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in 
Outer Space and under Wafer and meanwhile to refrain from testing in the 
environments covered by that Treaty;

3. Calls upon all Governments that have been conducting nuclear weapon 
tests, particularly those of parties to the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests 
in the Atmosphere, in Outer Space and under Water, immediately to undertake 
unilateral or negotiated measures of restraint that would suspend nuclear 
weapon testing or limit into force of a comprehensive ban on all nuclear 
weapon tests in all environments by all States;

4. Urges Governments to take all possible measures to develop further, 
and to use more effectively, existing capabilities for the seismological 
identification of underground nuclear testt, in order to facilitate the monitoring 
of a comprehensive test ban;

5. Requests the Conference of the Committee on Disarmament to continue 
as a matter of highest priority its deliberations on a treaty banning underground 
nuclear of highest priority its deliberations on a treaty banning underground 
nuclear weapon rests, laking into account the suggestions already made in the 
Conference, as well as the views expressed at the current session of the General 
Assembly;

6 . Requests particularly Governments that have been carrying out nuclear 
tests to take an active and Constructive part in developing in the Conference 
of the Committee on Disarmament, or in any succesor body, specific proposals 
for an underground test ban treaty;

7. Expresses the hope that these efforts w ill enable all States to sign,, 
in the near future, a treaty banning underground nuclear weapon tests.
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EK : 10

2340 (XXII). Examination of the question of rhe reservation exclusively for 
peeaceful purposes o f the sea - bed and the ocean floor, and the 
subsoil thereof, underlying the high seas beyond the limits of 
present national jurisdiction, and the use of their resources in the 

interests of makind

The General Assembly,

Having considered the ite mentitled «Examination of the question of the 
réservation exclusively for peaceful purposes of the sea - bed and the ocean 
floor, and the subsoil thereff, underlying the high esas beyond the limits of 
present national jurisdiction, and the use of their resources in the intersts of 
mankind»,

Noting that developing technology is making the sea - bed and the ocean 
floor, and the subsoil thereof, accessible and exploitable for scientific, economic, 
military and other purposes.

Recognizing the common interest of mankind in the sea - bed and the 
ocean floor, which constitute the major portion of the area of this planet,

Recognizing further that the exploration and use of the sea - bed and 
the ocean floor, and the subsoil thereof, as contemplated in the title of the 
item, should be conducted in accordance with the purposes and principles of 
the Charter of the United Nations, in the interest oi maintaining international 
peace and security and for the benefit of all mankind,

Mindful of the provisions and pracîïve of the law  of the sea relating 
to this question,

Mindful also of the importance of preserving the Sea - bed and the ocean 
floor, and the subsoil thereof, as contemplated in the title of the item, from 
actions and uses which might be detrimental to the common interests of 
mankind,

Desiring to foster greater international co-operation and co-ordination 
in the further peaceful exploration and use of the sea - bed and the ocean 
floor, and the subsoil thereof, as contemplated in the title o fthe item,

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
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Recalling the past and continuing valuable work on questions relating 
to this matter carried out by the competent organs of the United Nations, the 
specialized agencies, the International Atomic Energy Agency and other 
intergovernmental organizations,

Recalling further that surveys are being prepared by the Secretary - 
General in response to General Assembly resolution 2172 (XXI) of 6 December 
1966 and Economic and Social Council resolution 1112 (XL) of 7 March 1966,

1. Decides to establish an Ad Hoc Committee to Study the Peaceful 
Uses of the Sea - Bed and the Ocean Floor belond the Limits of National 
jurisdiction, composed of Argentina, Australia, Ausctria, Belgium, Brazil, 
Bulgaria, Canada, Ceylon, Chile, Czechoslovakia, Ecuador, El Salvador, France, 
Iceland, India, Italy, Japon, Kenya, Liberia, Libya, M alta, Norway, Pakistan, 
Peru, Poland, Romania, Senegal, Somalia, Thailand, the Union of Soviet 
Socialist Republics, the Anited Arab Republic, the United Kingdo mof Great 
Britain and Northern Ireland, the United Republic of Tanzania, the United States 
of America and Yugoslavia, to study the scope and various aspects of this 
item,-

2. Requests the Ad Hoc Committee, in co-operation with the Secretary- 
General, to prepare, for consideration by the General Assembly at its twenty - 
third session, a study which would include :

(a) A survey of the past and present activities of the United Nations, 
the specialized agencies, the International Atomic Energy Agency and other 
intergovernmental bodies with regard to the sea - bed and the ocean floor, 
and of existing international agreements concerning these areas;

(b) An account of the scientific, technical, ecconomic, lagal and other 
aspects of this item;

(c) An indication regarding practical means of promoting international 
co - operation in the exploration, conservation and use of the sea - bed and 
the ocean floor, and the subsoil thereof, as contemplated in the title of the 
item, and of their resources, having regard to the views expressed and the 
suggestions put forward by Member States during the consideration of this 
item at the twenty • second session of the General Assembly;

3. Requests the Secretary - General :

(a) To transmit the text of the present resolution to the Governments of 
all Member States in order to seek their w iews on he subject;

(b) To transmit to the Ad Hoc Committee the records of the First 
Committee relation to the descussion of this item;
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(c) To render all appropriate assistance to the Ad ,Hoc Committee 
including the submission to it of the results of the studies being undertaken 
in pursuance of General Assembly resolution 2172 (XXI) and Economic and 
Social Council resolution 1‘112 (XL) and such documentation pertinent to this 
item as may be provided by the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization and its Intergovernmental Oceanographic Commission, 
the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, the World Meteorological 
Organization, the World Health Organization, the International Atomic Energy 
Agency and other intergovernmental bodies;

4. Invites the specialized agencies, the International Atomic Energy 
Agency and other intergovernmental bodies to co-operate fully with the Ad 
Hoc Committee in the implementation of the present resolution.
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EK : 11

2660 (XXV)-Treaty on the Prohibation of the emplacement of nuclear weapons 
and other weapons of mass destruction on the Seabed and the 

ocean floor and in the subsoil therof.

The General Assembly,

Recalling its resolution 2602 f (XXIV) of 16 December 1969,

Convinced that the prevention of a nuclear arms race on the sea bed and 
the ocean floor serves the interests of maintaining world peace, reducing 
international tensions and strengthening friendly relations among states,

Recognizing the common interest of mankind in the progress of the 
exploration and use of the sea bed and the ocean floor for peaceful purposes.

Having considered the report of the Conference of the Committee on 
Disarmament, dated 11 September 1970, and appreciative of the work of the 
Conference on the draft treaty, attached to the report, on the prohibition of the 
emplacement of nuclear weapons and other weapons of mass desruction on the 
sea bed and the ocean floor and in the subsoil thereof,

Convinced that this treaty w ill further the purposes and principles of the 
Charter of the United Nations,

1. Commeds the Treaty on the prohibition of the emplacement of 
nuclear and other weapons of mass destruction on the sea bed and the ocean 
floor and in the subsoil thereof, the text of which is attached to the present 
resolution,

2. Requests the depositary governments to open the Treaty for signature 
and ratification at the earliest possible date,

3. Expresses the hope for the widest possible adherence to the treaty.»
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EK : 12

TREATY ON THE PROHIBITION OF THE EMPLACEMENT 
OF NUCLEAR WEAPONS AND OTHER WEAPONS OF MASS 
DESTRUCTION ON THE SEABED AND THE OCEAN FLOOR 

AND IN THE SUBSOIL THEREOF

The States Parties to this Treaty,

Recognizing the common interest interest of mankind in the progress of 
the exploration and use of the seabed and the ocean floor 'or peaceful purposes.

Considering that the prevention of a nucleai arms race on rhe seabed 
and the ocean floor serves the interests of maintaining world peace, reduces 
international tensions, and strengthens friendly lelations among States,

Convinced that this Treaty constitutes a step towards *he exclusion of 
the seabed, the ocean floor, and the subsoil thereof from the arms race,

Convinced that this Treaty constitutes a step Towards a Treaty on general 
and complete disarmament under strict and effective internaional conrol, and 
determined to continue negotiations to this end,

Convinced that this Treaty w ill further the purposes and principles of 
the Charter of the United Nations, in a manner consistent with the principles 
of international law  and without infringing the freedom of the high seas,

Have agreed as follows :

A R T I C L E  I

1. The States Parties to this Treaty undertake not to emplant or emplace 
on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof beyond the outer 
limit of a seabed zone as defined in Article II any nuclear weapons or any 
other types of weapons of mass destruction as well as structures, launching 
installations or any other facilities specifically designed for storing, testing or 
using such weapons.

2. The undertakings of paragraph 1 of this Article shall also apply to 
the seabed zone zeferred to in the same paragraph, except that within such 
seabed zone, they shall not apply either to the coastal State or to the seabed 
beneath its territorial waters.



3. The Sates Parties to this Treaty undertake not to assist, encourage or 
induce any State to carry out activities referred to in paragraph 1 of this Article 
and not to participate in any other wa y in such octions.

A R T I C L E  I I

For the purpose of this Treaty the outer limit of the seabed zone referred 
to in Article 1 shall be coterminous with the twelve - mile outer limit of the 
zone referred to in Part II of the Convention on the Territorial Sea and the 
Contiguous oZne, signed in Geneva on 29 April 1958 and shall be measured 
in accordance with the provisions of Part 1, Section II, of that Convention and 
in accordance with international law .

A R T I C L E  I I I

1. In order to promote the objectives of and ensure compliance with 
the provisions of this Treaty, each State Party to the Treaty shall have the 
right to verify through observation the activiies of other States Parties to the 
Treaty on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof beyond 
the zone referred to i nArticle I, provided that observation does not interfere 
with such activities.

2. If after such observation reasonable doubts remain concerning the 
fulfilment of the obligations assumed under the Treaty, the State aPrty having 
such doubts and the State aPrty tha is responsible for he activities giving rise 
to the doubts shall consult with a view  to removing the doubts. If the doubts 
persist, the State Party having such doubs shall notify the other States Parties, 
and the Parties concerned shall co-operate on such further procedures for 
verification as may be agreed, including appropriate inspection of ebjects, 
structures, installations or other facilities that reasonably may be expected 
to be of a kind described in Article I. The Parties in the region of the activities, 
including any coastal State, and any other Party so requesting, shall be entitled 
to participate in such consultation and co-operation, after completion of the 
further procedures for verification an appropriate report shall be circulated 
to other Parties by the Party that initiated such procedures.

3. If the State responsible for the activities giving rise o the reasonable 
doubts is not identifiable by observation of the object, structure, installation 
or other facility, the State Pary having such doubs shall notify and make 
appropriate inquiries of States Parties In the region of the activities and of 
any other State Party. If it is ascertained through these inquiries that a 
paricular State Party shall consult and co - operate with other Parties as 
provided in paragraph 2 of this Article. If the identity of the State responsible
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for the activities cannot be ascertained through these inquiries, then further 
verification procedures, including inspection, may be undertaken by the inquiring 
State aPrty, which shall invite the participation of the Parties in the region 
of the activities, including any coastal Stae, and of any other Party desiring 
to co - operate.

4. If consultation and co-operation pursuant to paragraphs 2 and 3 of 
this Article have not removed the doubts concerning the activities and there 
remains a serious question corcerning the activities and there remains a 
serious question corcerning fulfilment of the obligations assumed under this 
Treaty, a state Party may, in acirdance with the provisions of the Charter of 
the United Nations, refer thematter to the security Council which map take action 
in accordance with the Charter.

5. Verification pursuant to this Article may be undertaken by any State 
Party using its own means, or with the full or partial assistance of any other 
State Party, or through appropriate international procedures within the 
framework of the United Nations and in accordance with its Charter.

6. Verification activities pursuant to this Treaty shall not interfere with 
activities of other States Paries and shall be conduced with due regard for 
rights recognized under international law  including the freedoms of the high 
seas and the rights of coastal States with respect to the exploration and 
exploitation of fheir continental shelves.

A R T I C L E  I V

Nohing in this Treaty shall be interpreted as supporting or prejudicing 
the position of any State Party with respect to existing international conventions, 
including the 1958 Convention on the Territorial conventions, including the 1958 
Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, or with respect 
to rights or claims which such State Party may assert, or with respect to 
recognition or non - recognition of rights or claims asserted by any other State, 
related to waters off its coasts; including inter a lia  territorial seas and 
contiguous zones, or to the seabed and the ocean floor, including continental 
shelves.

A R T I C L E  V

The Parties to this Treaty undertake to continue negotiations in good faith 
concerning further measures in the field of disarmament for the prevention 
of an arms race on the seabed, the ocean floor, and the subsoil thereof.
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A R T I C L E  VI

Any State Party may propose amendments !o this Treaty. Amendments 
shall enter Into force for each State Party accepting the amendments upon their 
acceptance by a majority of the States Parties to the Treay and thereafter for 
each remaining State Party on the date of acceptance by it.

A R T I C L E  V I I

Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties 
to the Treaty shall be held in Genevre, Switzerland, in order to review the 
operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the 
preamble and the provisions of the Treaty are being relaized. Such review shall 
take into account any relevant technological developments. The review conference 
shall dtermine in accordance with the views of a majority of those Parties 
attending whether and when an additional review conference shall be convened

A R T I C L E  V I I I

Each State aPrty to this Treaty shall in exercising its national sovereignty 
have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary 
events related to the subject matter of this Treaty have jeopardized the supreme 
interests of its country. If shall give notice of such withdrawal to all other 
States Parties to the Treaty and o he Unied Nations Security Council three 
months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary 
events it considers to have jeopardized its supreme interests.

A R T I C L E  I X

The provisions of this Treaty shall in no w ay affect the obligations 
assumed by States Parties to the Treaty under international Instruments 
establishing zones free from nuclear weapons.

A R T I C L E  X

1. This Treeaty shall be open for signature to all States. Any State 
wihch does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with 
paragraph 3 of this Article may accede to if at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. 
Instruments of ratification and of accession shall be deposited with the 
Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America which 
are hereby designated the Depositary Governments.
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3. This Treaty shall enfer into force after the deposit of instruments of 
ratification by twenty - two Governments designated as Depositary Governments 
of this Treaty.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited 
after the entry into force of this Treaty it shall enter into force on the date of 
the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform the oGvernments 
of all signatory and acceding States of the date of each signature, of the 
date of deposit of each instrument of ratification or of accession, of the date 
of the entry into force of this Treaty, and of the receipt of other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant 
to Article 102 of the Charter of the United Nations.

A R T I C L E  X I

This Treaty, the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of 
which are equally authentic, shall be deposited i nthe archives of the Depositary 
Governments, Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Depositary oGvernments to the Governments of the States signatory and 
acceding thereoto.

In vitness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have 
signed this Treaty.

Done in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, this 
eleventh day of February, one thousand nine hundred and seventy - one.
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EK : 13

DENİZYATAĞI VE OKYANUS TABANI İLE BUNLARIN 
ALTINDAKİ TOPRAKLARA NÜKLEER SİLÂHLARIN 

VE DİĞER KİTLE SİLÂHLARININ YERLEŞTİRİLMESİNİN 
YASAKLANMASINA MÜTEDAİR ANDLAŞMA

işbu Andlaşmaya Taraf olan Devletler,

Denizyatağının ve okyanus tabanının araştırılması ve barışa am açlarla 
kullanılmasında kaydedilen ilerlemelerin insanlığın menfaatine olduğunu ka
bul ederek,

Denizyafağı ve okyanus tabanında nükleer silâhlanma yarışının önlen
mesinin, dünya barışının muhafazasına, milletlerarası gerginliğin azaltılmasına 
ve devletler arasında dostane münasebetlerin takviyesine yararlı olacağını 
gözönünde tutarak,

işbu Andlaşmanın, denizyafağı ve okyanus tabanı ile bunların altındaki 
toprakların silâhlanma yarışının dışında tutulması yolunda bir adım teşkil et
tiğine kani olarak,

İşbu Andlaşmanın sıkı ve etkili bir milletlerarası konrol altında genel ve tam 
bir silâhsızlanmaya doğru bir adım teşkil ettiğine kani ve amaçla müzakere
lere devama azimli bulunarak,

işbu Andlaşmaın devletler hukuku esaslarına uygun olarak ve açık deniz
lerin serbestliğini ihlal etmeksizin. Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve prensip
lerini terviç edeceğine kani olarak,

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır :

Madde I

1. işbu Andlaşmaya taraf olan Devletler, Andlaşmanın II. Maddesinde 
tarif edilen denizyatağı bölgesinin dış sınırı ötesinde kalan denizyafağı ve 
okyanus tabanı ile bunların altındaki topraklara nükleer silâh veya başka 
nevi kitle imha silâhlarını ve bu silâhların depolanması, denenmesi veya kul
lanılması amacına mahsus yapılar, atış rampaları veya herhangi başka tesis
leri yerleştirmemeyi ve kurmamayı taahhüt ederler.
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2. İşbu Maddenin 1. fıkrasındaki taahhütler, aynı fıkrada temas edilen 
denizyatağı bölgesini de kapsayacak, ancak, bu denizyatağı bölgesi içinde sa- 
sildar devlete ve onun karasuları altındaki denizyafağma uygulanmayacaktır.

3. İşbu Andlaşmay a taraf olan devletler, herhangi bir Devletin işbu 
Maddenin 1. fıkrasında bohsekonu faaliyetlerde bulunmasına yardım, teşvik 
ve imalede bulunmamayı ve diğer herhangi bir şekilde bu gibi faaliyetlere ka
tılmamayı taahhüt ederler.

Madde 11

İşbu Andlaşma bakımından, denizyatağı bölgesinin 1. Maddede 
bahsekonu dış sınırı, 29 Nisan 1958’de Cenevre'de imzalanan Karasuları ve Bi
tişik Bölge hakkındaki Sözleşmenin II. Kısmında zikredilen 12 millik bölgenin 
dış sınırı ile aynı hatta nihayete erecek ve mezkûr Sözlermenin 1. Kısmının II. 
Bölümündeki hükümlere ve devletler hukukuna uygun olarak ölçülecektir.

Madde III

1. İşbu Andlaşmanın amaçlarını terviç ve hükümlerine riayeti temin et
mek üzere, Andlaşmaya Taraf ola nher Devlet, Andlaşmaya Taraf olan diğer 
Devletlerin, I. Maddede belirtilen sınırların ötesinde kalan denizyatağı ve ok
yanus tabanı ve bunların altındaki topraklardaki faaliyetlerini, bu faaliyetleri 
engellememek şartıyla, gözlem yoluyla denetlemek hakkına sahip olacaktır.

2. Bu nevi gözlemlerde nsonra da, Andlaşma ile kabul edilen taahhüt
lerin yerine getirilmediği hususunda makul şüpheler baki kalırsa, şüpheleri 
olan Taraf Devletle şüphe doğuran faaliyetlerden sorumlu olan Taraf Devlet, 
bu şüpheleri izale maksadıyla istişarelerde bulunacaklardır. Şüpheler devam 
ettiği takdirde, böyle şüphelere sahip olan Taraf Devlet diğer Taraf Devlelleri 
durumdan haberdar edecek ve ilgili Taraflar cisimlerin, yapıların, tesislerin ve 
normal olarak I. Madde kapsamına dahil edilebilecek diğer araç ve gereçlerin 
gereği şekilde tefrişi ve dahil olmak üzere, mutabık kalınacak denetleme usul
leri üzerinde işbirliği yapacaklardır. Faaliyet bölgesinde bulunan Taraflar ile 
herhangi bir sahildar Devlet veya bu yolda talepte bulunan her Taraf bu is
tişarelere ve işbiriliğine katılmak hakkına sahiptir. Munzam denetleme tedbir
lerinin tamamlanmasını müleakip bu prosedürü başlatan Tarafça diğer Taraf
lara gerekli rapor dağıtılacaktır.

3. Makul şüphelere sebep olan faaliyetlerden sorumlu ola nDevletin kim
liği cisim, yapı, tesis veya diğer araç ve gereçlerin gözetlenmesi yoluyla tesbit 
edilemezse şüpheleri olan Taraf, faaliyet bölgesinde bulunan Taraf Devletleri 
veya diğer herhangi bir Taraf Devleti durumdan haberdar edecek ve bu Taraf 
Devletler nezdinde gerekli tahkikatta bulunacaktır. Tahkikat sonunda belli bir
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Taraf Devletin bu faaliyetlerden sorumlu olduğu tesbit edilirse, bu Taraf Dev
let diğer Taraflarla işbu maddenin 2. fıkrası uyarınca istişare ve işbirliğinde 
bulunacaktır. Tahkikat sonunda bahiskonusu faaliyetlerden sorumlu olan Dev
letin kimliği tesbit edilemezse bu takdirde tahkikatta bulunan Taraf Devlet, 
faaliyet bölgesinde bulunan Taraflar ile, işbirliği arzusu izhar eden her sahil - 
dar Devleti veya herhangi diğer bir Tarafı davet etmek suretiyle teftiş usulü 
de dahil olmak üzere munzam denetleme usullerine başvurabilecektir.

4. işbu Maddenin 2. ve 3. fıkraları uyarınca yapılan istişare ve işbir
liği, bahsekonu faaliyetlerle ilgili şüpheleri izale etmez ve işbirliği, bahsekonu 
faaliyetlerle ilgili şüpheleri izale e*mez ve Andlaşma le kabul eden taahhüt
lerin yerine getirilmediği hususunda ciddî bir istihfam kalırsa, Taraf Devlet
lerden herbiri Birleşmiş Milletle rYasası hükümleri gereğince meseleyi Yasaya 
göre karar alabilecek olan Güvenlik oKnseyi önüne götürebilir.

5. Bu madde uyarınca yapılacak denetleme Taraf Devletlerin kendi im
kân veya vasıtalarıyla veya diğer herhang' bir Taraf Devletin tam veya kısmî 
yardımı ile veyahut da Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde uygun görülebilen 
milletlerarası usullerle ve Yasaya uygun olarak yürütülebilir.

6. Bu Andlaşma uyarınca yapılacak denetleme faaliyetleri diğer Taraf 
Devletlerin faaliyetlerini engellemiyecek ve açık denizlerin serbestliği ve sahil- 
dar Devletleerin kendi kıta eşiklerinde araştırma ve işletme faaliyetlerine ilişkin 
haklan dahil olmak üzere devletler hukukunca tanınan haklara riayet edilerek 
yürütülecektir.

Madde IV

Bu Andlaşmanın hiçbir hükmü herhangi bir taraf Devletin, Karasuları ve 
Bitişik bölge hakkındaki 1958 Sözleşmesi de dahil, mevcut milletlerarası söz
leşmeler muvacehesindeki veya böyle taraf bir Devletin, sahillerinin açıkların
daki sular üzerende, bu arada karasuları ve bitişik bölgeler veya kıta eşikleri 
dahil olmak üzere denizyatağı ve okyanus tabanına dair ileri sürdüğü hak ve 
taleplerin veyahut da diğer bir Devlet tarafından öne sürülen hak ve taleplerin 
tanınıp tanınması ile ilgili tutumu destekler veya haleldar eder şekilde yorum
lamaz.

Madde V

Bu Andlasmaya Taraf olan Devletler, denizyatağı, okyanus tabanı ve 
bunların altındaki topraklar üzerinde silâhlanma yarışının önlenmesi için, si
lâhsızlanma alanında alınabilecek diğer tedbirler hakkında iyi niyetle müzake
relere devam etmeyi taahhüt ederler.
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Madde VI

Andlaşmaya Taraf her Devlet Ândlaşmada değişiklik yapılmasını teklif 
edeebilir. Değişiklikler, bunları kabul eden taraf devletler için Andlaşm aya 
Taraf Devletlerin çoğunluğu bu değişikliği kabul ettiğinde, bundan sonra ka
bul edeen Taraf Devletler için de kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde VII

Bu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra, dibacede belirtilen 
amaçların ve Andlaşma hükümlerinin gerçekleşmekte olup olmadığın ıtesbit 
maksadıyla Andlaşmanın işleyiş şeklini gözden geçirmek üzere İsviçre'nin Ce
nevre şehrinde Andlaşmaya Taraf olan Devletlerin katılmasıyla bir konferans 
aktedilecektir. Bu inceleme teknolojik gelişmeleri d ikka ‘e alacaktır. İnceleme 
konferansı, konferansa iştirak eden Tarafların çoğunluğunun görüşüne uygun 
olarak yeni bir konferansın toplanıp toplanmamasına karar verecek ve top
lanmasına karar verildiği takdirde bunun zamanını tayin edecektir.

Madde VIII

Andlaşmaya Taraf her Devlet, Andlaşma konusuna giren olağanüstü 
olayların ülkesinin yüksek menfaatlerini tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, 
millî egemenliğini kullanarak Andlaşmadan çekilmek hakkına sahip olacaktır. 
Bu takdirde Andlaşmaya Taraf bütün eDvletlere ve Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyin eçekilme kararı hakkında üç ay önceden ihbarda bulunacaktır. 
Söz konusu ihbar Taraf Devletin yüksek menfaatlerini tehlikeye sokmuş say
dığı olağanüstü olaylar hakkında bir beycini ihtiva edecektir.

Madde IX

Bu Andlaşmanın hükümleri, Andlaşmaya aTraf olan Devletlerin nükleer 
silâhlardan arınmış bölgeler tesis eden milletlerarası andlaşmalardan doğan 
vecibelerini hiçbir şekilde etkilemiyecektir.

Madde X

1. Bu Andlaşma bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır. Andlaşmayı 
işbu Maddenin 3. fıkras luyannca yürürlüğe girmesinden evvel imzalamayan 
her Devlet Andlaşmaya her zaman katılabilir.

2. Bu Andlaşma, mümzi Devletlerin onayına tâbi olacaktır. Onay veya 
katılma belgeleri işbu Ândlaşmada Depoziter Hükümetler olarak tâyin edilen 
Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıratlığı 
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetlerine tevdi edilecektir.
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3. Bu Andlaşma, Hükümetleri Depoziter olara ktâyin edilen Devletler 
dahil yirmi iki Hükümetin onay belgelerini tevdiini müteakjp yürürlüğe gire
cektir.

4. Onay veya katılma belgelerini Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
sonra tevdi eden Devletler için Andlaşma, onay veya katılma belgelerinin 
tevdii tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

5. Depotizer Hükümetler, Andlaşmayı onaylamış ve Andlaşmaya katılmış 
bulunan bütün hükümetleri, her imza tarihi, her onay veya katılma belgesinin 
tevdii tarihleri, işbu Andlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve diğer ihbarların alınış 
tarihleri hakkında vakit geçirmeden haberdaı edeceklerdir.

6. işbu Andlaşma Depotizer Hükümetler tarafından Birleşmiş Milletler 
Yasasının 102. maddesi uyarınca tescil ettirilecektir.

"t ı ı n
Madde XI

Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinler aynı derecede 
geçerli olan işbu Andlaşmanın Depotizer Hükümetlerin arşivlerinde muhafaza 
edilecektir. İşbu Andlaşmanın usulüne uygun olarak tasdik edilmiş suretleri 
Depotizer Hükümetler tarafından Andlaşmayı imzalayan ve katılan Devletle
re gönderilecektir.

Bu hususları mübeyyin olarak, aşağıda imzaları bulunan yetkili temsil- 
çiler Andlaşmayı imzalamışlardır.

1971 yılının Şubat ayının onbirinci günü Londra, Moskova ve Vaşington'da 
üç nüsha olarak düzenlenmiştir.



PROTOCOL FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF ASPHYXIATING, 
POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF 

WARFARE. SIGNED AT GENEVA, 17 JUNE 1925

The undersigned plenipotentiaries, in the name of their respective 
Governments :

Whereas the use in war of asphyxiating, poisonus or other gases, and 
of all analogous liquids, materials or devices, has been justly condemned by 
the general opinion of the civilized world;

Whereas the prohibition of such use has been declared in Treaties to 
which the majority of Powers of the world are Parties,* and

To the end that this prohibition shall be universally accepted as a part 
of International Law, binding alike the conscience and the practice of nations;

Declare :

That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties 
to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this 
prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be 
bound as between themselves according to the terms of this declaration.

The High Contracting Parties w ill exert every effort to induce other 
States to accede to the present Protocol. Such accession w ill be notified to the 
Government of the French Republic, and by the latter to all signatory and 
acceding Powers, and w ill take effect on the date of the notification by the 
Government of the French Republic.

The present Protocol, of which the French and English texts are both 
authentic, shall be ratified as soon as possible. It shall bear today’s date.

The ratifications of the present Protocol shall be addressed to the 
Government of the French Republic, which w ill at once notify the deposit of 
such ratification to each of the signatory and acceding Powers.

The instruments of ratification of and accession to the present Protocol 
w ill remain deposited in the archives of the Government of the French Republic.

EK : 14

125



The present Protocol w ill come into force for each signatory Power as from 
the date of deposit of Its ratification, and , from that moment, each Power w ill 
be bound as regards other Powers which have already deposited their 
ratifications.

In witness whereof the Plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Done at Geneva in a single copy, the seventeenth day of June, One 
Thousand Nine Hundred and Twenty - Five.



EK : 15

4 MAYIS 1925 TARİHİNDE CENEVRE’DE İÇTİMA EDEN BEYNELMİLEL 
KONFERANSTA KABUL OLUNAN (MUHNİK-MÜSEMMİM VEYA BUNA 

MÜMASİL GAZLARIN VE BAKTERİYOLOJİK VESAİTİN HARPTE 
İSTİMALİNİN MEN’İ) HAKKINDAKİ PROTOKOLÜN TASDİKİNE DAİR

KANUN

7 Kânunusani 1929

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 20 Kânunusani 1929-Sayı : 1097)
Kanun N o ; 1380■ «ı : ' " ' * * * 4 %ı . :*
Madde 1‘ —  Cenevre'de 4 Mayıs 1925 tarihinde içtima eden Beynelmilel 

konferansta tanzim ve imza olunan (Mühnik, müsemmim veya buna mümasil 
gazların ve bakteriyolojik vesaitin harpte istimalini nmen i) hakkındaki 27 Ha
ziran 1925 tarihli Protokol kabul ve tasvip olunmuştur.

Madde 2 —  Bu Kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti memur
dur.

Madde 3 —  Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.



MUHNİK, MÜSEMMİM VEYA BUNA MÜMASİL GAZLARIN VE 
BAKTERİYOLOJİK VESAİTİN HARPTE İSTİMALİNİN MEN’İ 

HAKKINDA PROTOKOL

Kendi hükümetleri namına, aşağıda vaziülimza salâhiyetîar m urahhaslar:

Muharebelerde muhnik, müsemmim veyahut buna müşabih gazlar ve 
bu misillû bütün mayiler, maddeler veya usuller istimalinin medenî âlem ef
kârı umumiyesince bihakkın merdut addedildiğini cihan devletlerinden çoğu
nun âkıdlarından bulundukları muahedelerde işbu istimal memnuiyetinin tas
rih olunduğunu nazon itibara a larak :

Aynı zamanda milletle»in vicran ae efalinde de hâkim olan bu mem- 
nuiyetin hukuku düvele ithalini bütün dünyaya tanıtmak ümniyesiyle,

Âli Âkıd Taraflar zikri geçen men'i istimal muahedelerine henüz iştirak 
etmemiş oldukları takdirde bu memnuiyeti tanıdıklarını bu men'i istimalin 
bakteriyolojik harp vasıtalarına da teşmili kabul ve işbu beyanat hükmiyle 
yekdiğerine karşı bağlı olduklarını beyan ederler.

Kanun lâyihasının tevdii varihi : 10 Kânunuevvel 1928 
Müzakere tarihi : 7 Kânunusani 1929

Âli Âkıd Taraflar bu Protokola diğer devletleri iltihaka sevk için bütün 
kuvvetlerini sarfedeceklerdir. Bu iltihak keyfiyeti Fransa Cumhuriyeti Hüküme
tine ve onun delâletiyle imza ve iltihak etmiş bulunan diğer devletlere tebliğ 
edilecektir, iltihak Fransa Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yapılan tebliğ ta
rihinden itibaren müessir olacakt*r.

Fransızca ve İngilizce metinleri muteber olan işbu Protokol mümkün ol
duğu kadar kısa bir zamanda tasdik olunacaktır.

Bu Protokolün tasdiknameleri Fransa Cumhuriyeti Hükümetine gönderile
cek ve keyfiyeti tevdi mezkûr Hükümet tarafından imza veya iltihak etmiş olan 
devletlerin her birine tebliğ edilecektir.

Tasdik ve iltihak vesaik* Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazinei evrakında 
mahfuz kalacaktır.

işbu Protokol vaziülimza bir Devlet için kendi tasdiknamesini ntevdii ta
rihinden itibaren mevkii mer’iyefe girecek ve o andan itibaren bu Devlet da
ha evvel tasdiknamelerinin tevdi muamelesini icra etmiş bulunan diğer Dev
lete karşı taahhüde girmiş olacaktır. Tasdikan lilmokal sahibi salâhiyet mu
rahhaslar işbu Protokolü imzaladılar.

Cenevre'de bir nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Yirmiyedi Haziran bmdokuzyüz yirmibeş.

E K : 16
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RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 

2162 B (XXI) - CHEMICAL AND BIOLOJIAL WARFARE

E K : 17

The General Assembly,

Guided by the principles of the Charter of the United Nations and of 
international law ,

Considering that weapons of mass destruction constitute a danger to all 
mankind and are incompatible withthe accepted norms of civilization,

Affirming that the strict observance of the rules of international law  on 
the conduct of warfare is in the interest of maintaining these standards of 
civilization.

Recalling that the Geneve Protocol for the Prohibition of the Use in War 
of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of 
Warfare, of 17 June 1925, has been signed and adopter and is recognized by 
many States,

Noting that the Conference of the Eighteen - Notion Committee on 
Disarmament has teh task of seeking an agreement on the cessation of the 
development and production of chemical and bacteriological weapons and 
other weapons of mass production of chemical and bacteriological weapons 
and other weapons of mass desiruction, and on the elimination of all such 
weapons from national arsenals, as called for in the draft proposals on general 
and complete disarmament now before the Conference,

1. Calls for stricht observance by all States of the principles and 
objectives of the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, 
Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed 
at Geneva on 17 June 1925, and condemns all actions contary to those 
objectives;

2. Invites all States to accede to the Geneva Protocol of 17 June 1925.
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E K : 18

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

2603 (XXIV* - Question of chemical and bacteriological (biological) 
weapons.

The General Assembly,

Considering that chemical and biological methods of warfare have alw ays 
been viewed with horror end been justly condemned by the international 
community,

Considering that these mothods of warfare are inherently reprehensible, 
because their effects are often uncontrollable and unpredictable and may be
injurious without distinction tc combatants and non-combatants and because
any use would entail a serious risk of escalation.

Recalling that sucessive international instruments have prohibited or 
sough* to prevent the use of such methods of warfare,

Noting specifically in this regard :

(a) That the majority of States then in existence adhered to the Protocol 
for the Prohibition of the Use in W ar of Asphyxiating, Poisonous or Other 
Gases, and of Bacteriological Methods of W arfare, signed at Geneva on 
17 June 1925,

(b) That since then further States have become Parties to that Protocol,

(c) That yet other States hove declared that they w ill abide by its prin-
cipl es and objectives,

(d) That these principles and objectives have commanded broad respect 
in the practice of States,

(e) Thar the General Assembly, without any dissenting vote, has called 
for the strict observance by all States of Ihe principles and objectives of the 
Geneva Protocol,

Recognizing therefore, in the light of a ll the above circumstances, that 
the Geneva Protocol embodies the generally recognized rules of international 
law  prohibiting the use in international armed conflicts of all biological and 
chemical methods of warfare, regardless of any technical developments,
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Mindful of the report of the Group of Experts, appointed by the Secretary 
General under General Assembly resolution 2454 A (XXIII) of 20 December 
1968, on chemical and bacteriological ¡biological) weapons and the effects of 
their possible use,

Considering that this feport and the foreword to it by the Secretary- 
General add further urgency toi and affirmation of these rules and for dispelling, 
for the future, any uncertainty as to their seope and, by such affirmation, 
assure the effectiveness of the rules and enable all States to demonstrate their 
determination to comply with them,

Declares as contrary to the generally recegnized rules of in'ernational law , 
as embodied in the Protocol for the Prohibition of the Use in W ar of Asphy
xiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, 
signed at Geneva on 17 June 1925 the use in international armed conflicts of :

(o) Any chemical agents of warfare-chemical substances, whether 
gaseous, liquid or solid-which might be employed because of their direct texic 
effcts on man, animals or plants;

(b) Any biological agents of warfare - living organism, whatever their 
nature, or infective material derived from themwhich are intended to cause 
disease or death in man, or animals or plants and which depend for their 
effects on their ability to multiply in the person, animal or plant attacked.

—  B —

The General Assembly,

Recalling its resolution 2454 A (XXIII) of 20 December 1968,

Having considered the report of the Secretary * General of 1' Ju ly 1969 
on chemical and bacteriological (biological) weapons and the effects of their 
possible use,

Noting the conclusions of the report of the Secretary - General and the 
recommendations contained in the foreword to the report.

Noting also the discussion of the report of the Secretary - General at the 
Conference of the Committee on Disarmament and during the twenty • fourth 
session of the General Assembly,

Mindful of the conclusion of the report that the prospects for general and 
complete disarmament under strict and effective international control and 
hence for peace throughout the world would brighten significarly if the 
development, production and stockpiling of chemical and biological agents 
intended for purposes of war were to end and if they were eliminated from 
all military arsenals,
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Recognizing the importance of the Protocol for the Prohibition of the Use 
in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological 
Methods of W arfare, signed at Geneva on 17 June 1925,

Conscious of the need to maintain inviolate th eGeneva Protocol and to 
ensure its universal applicability.

Emphasizing the urgency of the need for achieving the earliest elimination 
of chemical and bacteriological [biological) weapons,

1. Reaffirms its resolution 2162 B (XXI) of 5 December 1966 and calls 
anew for strict observance by all States of the principles and objectives of the 
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or 
Other Gases, and of Bacteriological Methods of W arfare, signed at Geneva

•>» on 17 June 1925;

2. Invites all States which have not yet done se to accede to or ratify 
the Geneva Protocol in the course of 1970in commemoration of the fo rty- 
fifth anniversary of its signing and the twenty - fifth anniversary of fhe United 
Nations;

I I

1. Welcomes the report of the Secretary - General of 1 Ju ly 1969 as an 
authoritotive statement on chemical and bacteriological (biological) weapons 
and the effectes of theii possible use, and expresses its appreciation to the 
Secretary - General and to the consultant experts who assisted him;

2. Requests the Secretary - General to publicize the report in as many 
languages as is considered desirable and practicable, making use of the 
facilities of the United Nations Office of Public Information;

3. Recommends to all Governments the wide distribution of the report 
so as to acquaint public opinion with its contents, and invites fhe specialized 
agencies, intergovernmental organizations, and national and international 
non-governmental organizations to use their facilities to make the report 
widely known,-

4. Recommends the report of the Secretary - General to the Secretary- 
General to the Conference of the Committee on Disarmament as a basis for its 
further consideration of the elimination of chemical and bacteriological 
(biological) weapons;

i I I

1. Takes note of the draft Convention on the Prohibition of the Deve
lopment, Production and Steckpiling of Chemical and Bacteriological (Biological) 
Weapons and on the Destruction of such Weapons submitted to the General
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Assembly by the delegations of Bulgaria, the Byelorussian Soviet Socialist 
Republic, Czechoslovakia, Hungary, Mongolia, Poland, Romania, the. Ukrainian 
Soviet Socialist Republic and the Union of Soviet Socialist Republics and of 
the draft Convention on the Prohibition of Biological Methods of Warfare 
submitted by the United Kingdom to the Conference of the Committee on 
Disarmament, as well as other proposals;

2. Requests the Conference of the Committee en Disarmament to give 
urgent consideration to reaching agreement on the prohibitions and other 
measures referred to in the droit conventions mentioned in paragraph I above 
and other relevant proposals;

3. Requests the Conference of the Committee on Disarmament a report 
on progress on all aspects of the problem of the elimination of chemical and 
bacteriological (biological) weapons to the General Assembly at its twenty- 
fifth session;

4. Requests the Secretary-General to transmit to the Conference of the 
Committee on Disarmament all documents and records of the First Committee 
relating to questions connected with the problem of chemical an dbacteriological 
(biological) weapons.
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E K : 19

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

2662 (XXV)- Question of Chemical and bacteriological 
(biological) weapons.

The General Assembly

Mindful of the increasing concern of the international community over 
developments in the field of chemical and bacteriological (biological) weapons,

Reacilling its resolutions 2454 a (XXIII) of 20 December 1968 and 2603 b 
(XXIV) of 16 December 1969,

Having considered the report of the Conference of Committee on
Disarmament (a/8059).

Noting the report prepared by the United Nations Secretary General in 
accordance with the General Assembly resolution 2454 a (XXIII), with the
assistance of consultant experts on chemical and bacterological (biological) 
weapons and the effect of their possible use, and the Report of the World 
Health Organization's group of consultants on health aspects of Chemical and 
bacteriological weapons,

Deeply convinced that the prospects of international peace and security, 
as well as the achievement of the goal of general complete disarmament under 
effective international control, would be enhanced if the development, 
production and stockpiling of chemical and bacteriological (biological) agents 
for purpuse of w ar were to end and if they were eliminated from all military 
arsenal.

Conscious of the need to maintain inviolate the Protocol for the 
prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous and othed gases, and 
of bacteriological methods of warfare, signed at Geneva on 17 June 1925, 
and ensure its universal applicability,

Conscious of the urgent need to have all states that have not already
done so accede to the Geneva Protocol of V925,

1. Reaffirms its resolution 2162 b (XXI) of 5 December 1966 and calls 
anew for strict observance by all «fates of the principles and objectives of the 
protocol for the prohibition of the use in warofasphyxiating, poisonous or 
other gases, and of bacteriological methods of warfare, signed at Geneva on 
17 June 1925,
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2. Invites all states which have not yet done so to accede to or ratify 
the Geneva Protocol,

3. Takes note of :

a. The revised draft convention for the Prohibition of biological methods
of warfare (a /8059, ccd/255/rev. 2) submitted on 18 August 1970 to the 
Confereence of the Committee on Disarmament by the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland,

b. The revised draff convention on the Prohibition of the development,
production and stockpiling of chemical and bacteriological (biological) weapons
and on the destruction of such weapons (a/8136) submitted on 23 October 1970 
to the General Assembly af its twenty fifth session by Bulgaria, the 
Byelorussian Soviet Socialist Republic, Czechoslovakia, Hungary, Mongolia, 
Poland, Romania, The Ukranian Soviet Socialist Republic and the Union of 
Soviet Socialist Republic,

c. Working papers, expert views and suggestions put forward in the 
Conference of the Committee on Disarmament had in the First Committee of 
the General Assembly,

4 . Takes further note of the joint memorandum on the question of 
chemical and bacteriological (biological) methods of warfare (a/8050, ccd/310) 
submitted on 25 August 1970 to the Conference of the Committee on Disarmament 
by Argentina, Brazil, Burma, Ethiopia, India, Mexico, Morocco, Nigeria, 
Pakistan, Sweden, the United Arab Republic and Yugoslavia,

5. Commends the following basic approach contained in the joint 
memorandum for reaching effective solution of the problem of chemical and 
bacteriological (biological) methods of warfare :

a . lit is urgent and important to reach agreement on the problem of 
chemical and bacteriological (biological) methods of warfare,

b. Both chemical and bacteriological (biological) weapons should 
continue to be dealt with together on taking steps towards the prohibition of 
their development, production and stockpiling and heir effective elimination 
from the arsenals of all states,

c. The issue of verification is important in the field of chemical and 
bacteriological (biological) weapons, and fhaT verification should be based 
on a combination of appropriate national and international measures, which 
would complement and supplement each other, thereby providing an acceptable 
system which would ensure effective implementation of the prohibition.
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6. Requests the Conference of the Committee on Disarmament to continue- 
its consideration of the problem of chemical and bacteriological (biological) 
methods of warfare, with a view to urgently prohibiting the development, 
production and stockpiling of those weapons and of their elimination from the 
arsenals of all states,

7 . Requests the Conference of the Committee on iDsarmament to submit 
a raport on the results achieved to the General Assembly at its twenty sixth 
session,

8. Requests the Secretary General to transmit to the Conference of the 
Committee on Disarmament all documents and records of the First Committee 
relating to questions connected with the problem of chemical and bacteriological 
(biological) methodst of warfare.
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EK : 20

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

2826 (XXVI). Convention on the Prohibition of the Development, Production 
and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons 
and on Their Destruction

The General Assembly,

Recalling its resolution 2662 (XXV) of 7 December 1970,

Convinced of the importance and urgency of eliminating from the arsenals 
of States, through effeective measures, such dangerous weapons of mass 
desrruclion as those using chemical or bacteriological (biological) agents,

Having considered the report of rhe Conferencee of the Committee on 
Disarmament dated 6 October 1971, and being app rec ia tive  f its work on the 
draft Convention in the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Tokin Weapons and on Their 
Destruction, annexed to the report,

Recognizing the Important significance of the Protocol for the Prohibition 
of the Use in W ar of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of 
Bacteriological Methods of W arfare, signed ar Gen eve on 17 June 1925, and 
conscious also of the contribution which rhe said Protocol has already made, 
and continues to make, to mitigating the horrors of w ar,

Noting that the Convention provides for the parties to reaffirm their 
adherence to the principles and objectives of that Protocol and to call upon 
all States to comply strictly with them,

Further noting that nothing in the Convention shall be interpreted as 
in any w ay limiting or detracting from the obligerions assumed by any State 
under the Geneve Protocol.

Determined, for the sake of all mankid, to exclude completely the pos
sibility of bacteriological (biological) agents and toxins being used as weapons.

Recognizing that an agreement on the prohibition of bacteriological 
(biological) and toxin weapons represents a first possible step towards the 
achievement of agreement on effective measures also for the prohibition of the 
development, production and stockpiling of chemical weapons,
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Noting that the Convention contains an affirmation of the recognized 
objective of effective prohibition of chemical weapons and, to this end, end, 
an undertaking to continue negotiations in good faith with a view to reaching 
early agreement on effective measures for the prohibition of their development, 
production and stockpiling and for their destruction, and on appropriate 
measures concerning equipment and means of delivery specifically designed 
for the production or use of chemical agents for weapons purposes.

Convinced that the implementation of measures in the field of disarmament 
should release substantial additional resorces, wihich should promote economic 
and social development, particularly in the developing countries,

Convinced that the Convention will contribute to the realization of the 
purposes and principles of the Charter of the United Nations,

1. Commends the Convention on the Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons 
and on Their Destruction, the text of which is annexed to the present resolution,-

2. Requests the depositary Governments ‘o open the Convention for 
signature and ratification at the earliest possible date;

3. Expresses the hope for the widest possible adherence to the Convention.

Convention on the Prohibition of the
Development, Production and Stockpiling
of Bacteriolojical (Biological) and
Toxin Weapons and on Their Destruction
The States Parties to this Convention
Determined to act with a view to achieving effective progress towards 

general and complete disarmemant, including the prohibition and eliminating 
of all types of weapons of mass destruction, and convinced that the prohibition 
of the development, production and stockpiling of chemical and bacteriological 
(biological) weapons and their elimination, through effective measures, w ill 
facilitate the achievement of general and complete disarmament under strict 
and effective international control,

Recognizing the important significance of the Protocol for the Prohibition 
of the Use in W ar of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacte
riological Methods of W arfare, signed at Geneva on 17 June 1925, and conci- 
ous also of the contribution which the said Protocol has already made, and 
continues to make, to mitigating the horrors of w ar,

Reaffirming their adherence to the principles and objectives of that Pro
tocol and calling upon all States to comply strictly with them,
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Recalling that the General Assembly of the United Nations has repeatedly 
condemned all actions contrary to the principles and objectives of the Geneva 
Protocol of 17 Jue 1925,

Desiring to contribute to the strengthening of confidence between peoples 
and the general improvement of the international atmosphere,

Desiring also to contribute to rhe realization of the purposes and principles 
of the Charter of the United Nations,

Convinced of the importance and urgency of eliminating from the arsenals 
of States, through effective measures, such dengerous weapons of mass destruc
tion as those using chemical or bacteriological (biological) agents,

Recognizing that an agreement on the prohibition of bacteriological 
(biological) and toxin weapons represents a first possible step towards the 
achievement of agreement on effective measures also for the prohibition of 
the development, production and stockpiling of chemical weapons, and deter
mined to continue negotiations to thcif end,

Determined, for the sake of all mankind, to exclude completely the pos
sibility of bacteriological (biological) agents and toxins being used as weapons,

Convinced that such use would be repugnanr to the conscience of mankind 
and that no effort should be spared to minimize this risk,

Have agreed as follows :

Article I

Each State Party to this Convention undertakes never in any circumstances 
to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or re*ain :

1. Microbial or other biological agents, or toxins whatever their origin 
or meethod of production, of types and in quantités tha: have not justification 
for prophylactic, protective or other peaceful purposes;

2. Weapons, equipment or means of delivery designed to use such 
agents or toxins for hostible purposes or in armed conflict.

Arlîcle II

Each State Party to this Convention undertakes to destory, or to divert 
to peaceful purposes, as soon os possible but not later than mne months after 
the entry into force of the Convention, all agents ,toxins, weapons, equipment 
and means of delivery specified in article I of the Convention, which are in its 
possession or under its jurisdiction or control. In implementing the provisions 
of this article al necessary safery precautions shall be observed to protect 
populations and the environment.
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Article III

Each State Party to this Convention undertakes not to transfer to any 
recipient whatsoever, directly or indirectly, and not in any w ay to assist, 
encourage, or induce any State, group of States or international organizations 
to manufacture or otherwise acquire any of the agents, toxins, weapons, 
equipment or means of delivery specified in article I of the Convention.

Article IV

Each State Party to this Convention shall, in accordance with its 
constitutional processes, *ake any necessary measures to prohibit and prevent 
the development, production, stockpiling, acquisition or retention of the agents, 
toxins, weapons, equipment and means of delivery specified in article I of the 
Convention, within the territory of such State, under its jurisdiction or under its 
control anywhere.

Article V

The States Parties to this Convention undertake to consult one anothei 
and to co-operate in solving any problems which may arise in relation 1o the 
objective of, or in the application of the provisions of, the Convention. 
Consultation and co-operation pursuant to this article may also be undertaken 
through appropriate international procedures wihin he framework of he Unied 
Naions and in accordance wih its Charter.

Article VI

(1) Any State Parly to this Convention which finds that any other State 
Party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the 
Convention may lodge a complaint with the Security Council of the United 
Nations. Such a complaint should include all possible evidence confirming its 
valid ity, as well as a request for its consideration by the Security Council.

(2) Each State Party to this Convention undertakes to co-operate in 
carrying out any investigation which the Security Council may initiate, in 
accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, on the 
basis of the complaint received by the Council. The Security Council shall 
inform the States Parties to the Convention of the results of the investigation.

A riele VII

Each State Party to this Convention undertakes to provide or support 
assistance, in accordance with the United Nations Charter, to any Pary to the 
Convenion which so requests, if the Security Council decides that such Party 
has been exposed to danger as a result of violation of the Convention.
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Article VIII

oNthing in this Convention shol be interpreted as in any way limiting or 
deetracting from the obligations assumed by State under the Protocol for the 
Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and 
o f Bacteriological Me‘hods of W arfare, signed at Geneva on 17 June 1925.

Article IX

Each State Parly to this Convention affirms the recognized objective of 
effective prohibition of chemical weapons and, to this end, undertakes to 
continue negotiations in good faith with a view to reaching early agreement 
on effective measures for the prohibition of their development, production and 
stockpiling and for their destruction, and on appropriate measures concerning 
equipment and means of delivery specifically designed for the production or 
use of chemical agents for weapons purposes.

Article X

(1) The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and have 
the right to participate in, he fulles possible échangé of equipment, materials 
and scientific and technological information for the use of bacteriological 
{biological) agents and toxins for peaceful purposes. Carties to the Convention 
in a position to do so shall also co-operate in contributing individually or 
together with other States or international organizations to he furher 
development and application of scientific discoveries in the field of bacteriology 
(biology) for ihe prevention of disease, or for other peaceful purposes.

Article X

(1) The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and 
have the right to participate in, he fulles possible exchange of equipment, 
materials and scientific and technological information for the use of 
bacteeriological (biological) agents and tojins for peafecul purposes. Parties to 
the Convention in a position to do so shall also co - operate in contributing 
individually or together with other States or international organizations to the 
further development and application of scientific discoveries in he field of 
bacteriology (biology) foi the prevention of disease, or for other peaceful 
purposes.

(2) This Convention shall be implemented in a manner disigned to avoid 
hambering the economic or technological development of States Parîies to the 
Convention or international co - operation in the field of peaceful bacteriological 
(biological) agents and toxins and equipment for the processing , use or 
production of bacteriological (biological) agents and toxins for peaceful 
purposes in accordance with the provisions of the Convention.
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Article XI

Any State Party may propose amendments to this Convention. Amendments 
shall enter into force for each State Party accepting the amendments upon 
their acceptiance by a majority of the States Parties to he Convention and 
thereafter for each remaining State Party on the date of accepance by it.

Article XII

Five years after the entry into force of this Convention, or earlier if it 
is requested by a majority of Parties to the Convention by submitting a proposal 
to this effect to the Depositary Governments, a conference of States Parties to 
the Convention shall be held at Geneva, Switzerland, to review the operation 
of the Convention, with a view to assuring that the purposes of the preamble 
and the provision of the Convention, including the provisions concerning 
negotiations on chemical weapons, are being realized. Such review shall take 
into account any new scientific and technologica Idevelopments relevant to the 
Convention.

Article XIII

(1) This Convention shall be of unlimited duration.

(2) Each State Party to this Convention shall in exercising its national 
sovereignty have the right to withdraw from the Convention if it decides that 
extraordinary events, related to the subjecet matter of the Convention, have 
jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such 
withdrawal to all other States Parties to the Convention and to the United 
Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a 
statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its 
supreme interests.

Article XIV

(1) This Convention shall be open to all States for signature. Any State 
which does not sign the Convention before its entry info force in accordance 
with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

(2) This Convention shall be subject to ratification by signatory States. 
Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with 
the Governments of the Union oi Soviet Socialist Republics, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland ond the United States of America, which 
are hereby designated the Depositary Governments.

(3) This Convention shall enter into force after the deposit of instruments 
of mtification by twenty - two Governments, including the Governments 
designated as Depositaries of the Convention.
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(4) For States whose instruments of ratification or accession are deposited 
subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force 
on the date of the deposit of their insrumens of ratification or accession.

(5) The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and 
acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each 
instrument of ratification or of accession and the date of the entry into force 
of this Convention, and or the receipt of other notices.

(6) This Convention shall be registered by the Depositary Governments 
pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article XV

This Convention, the Chinse, English, French, Russian and Spanish texts 
of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depo
sitary Governments. Duly certified copies of the Convention shall be transmit
ted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and 
acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned .duly authorized, have signed 
this Convention.

DONE in triplicate, at



E K : 2T

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirleyici Silâhların 
Geliştirilmesi, Yapımı ve Sioklanmasının Yasaklanması 

ve Bunların imhasına ilişkin Sözleşme

İşbu Sözleşmeye ta ıa f devletler,

Kitle tahrip silâhlarının bütün çeşitlerinin yasaklanması ve imhası dahil 
genel ve tam silâhsızlanma yolunda fiili ilerlemelerin gerçekleşmesi için çalış
maya kesinlikle kararlı ve kimyasal ve bakteriyolojik (biyolojik) silâhların ge
liştirilmesi, yapımı ve stoklanmasının yasaklanmasının ve bunların etkili ted
birlerle imhasının sıkı ve etkin bir uluslararası denetim altında genel ve tam 
silâhsızlanmanın gerçekleşmesini kolaylaştıracağına kani olarak,

17 Haziran 1925'te Cenevre'de imzalanmış boğucu, zehirleyici ve ben
zeri gazlarla bakteriyolojik yöntemlerin savaşta kullanılmalarının yasaklanm a
sına ilişkin Protokolün savaşın dehşetini azaltmak yolunda yapmış olduğu ve 
yapmakta devam ettiği katkıyı da müdrik olarak,

Bu Protokolün ilke ve amaçlarına bağlılıklarını teyid ve bütün Devletleri 
bunlara uymaya davet ederek,

BM Genel Kurulunun 17 Haziran 1925 Cenevre Protokolünün ilke ve amaç
larına aykırı bütün davranışları bir çok defa kınadığını hatırlatarak,

Uluslararasındaki itimadı güçlendirmeye ve milletlerarası havanın dü
zeltmesine katkıda bulunmayı arzu ederek,

BM Yasasının amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesine de katkıda bulunmayı 
arzu ederek,

Kimyasal ve bakteriyolojik (biyolojik) etkenlerin kullanılması gibi son de
rece tehlikeli kitle tahrip silâhlarının devletlerin silâh ve mühimmat depoların
dan etkili tedbirlerle tasfiyesinin önem ve ivediliğine kani olarak,

Bakteryolojik (biyolojik) veya zehirleyici (toksin) silâhların yasaklanm a
sına ilişkin bir anlaşmanın kimyasal silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stok- 
lanmasmı da yasaklayacak etkili tedbirler üzerinde bir anlaşmanın gerçekleş
mesi yolunda mümkün olan ilk adımı teşkil ettiğine inanarak ve bu hususta 
müzakerelere devama kararlı olarak,

Bütün insanlığın yararı için Bakteriyolojik (biyolojik) etkenlerin veya tok
sinlerin silâh olarak kullanılmalarını tamamiyle bertaraf etmeye kesinlikle ka
rarlı olarak,
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İnsanlık vicdanının bu gibi kullanışları nefretle kınayacağına ve bu teh
likeyi azaltm ak için hiç bir gayretin esirgenmemesi gerektiğine inanmış olarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

Madde I

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet,

1) Menşeei ve üretim yöntemi ve çeşitleri ne olursa olsun, her türlü m ik
roplu etkenler veya îoksiklerin veya diğer biyolojik elemanların önleyici, ko
ruyucu ve diğer barışçı gayeler için gerekli olmayan miktarlarda;

2) Bu çeşit etken ve toksinlerin dostça olmayan amaçlarla veya silâhlı 
çatışmalarda kullanılmasına yarayan silâh, teçhizat ve atış araçlarını,

asla ve hiç bir surette geliştirmemeyi, yapm am ay, stoklamamayı veya 
şu veya bu şekilde ele geçirmemeyi veya elde bulundurmamayı yükümlenir.

Madde 2

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet,
elinde veya yetkisi veya denetimi altında bulundurduğu Sözleşmenin I. 

Maddesinde belirtilen bütün etken, toksin, silâh, teçhizat ve atış araçlarını 
mümkün olan süratle ve her halükarda Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç dokuz ay içerisinde imha etmeyi veya bunları barışçı amaç
larla kullanılır hale getirmeyi yükümlenir. İşbu madde hükümlerinin uygulan
ması sırasında toplumun ve çevrenin korunması için gerekli bütün güvenlik 
tedbirleri alınacaktır.

Madde 3

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet,
Sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen etken, toksin, silâh, teçhizat ve atış 

araçlarından herhangi birini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak hiç kim
seye devretmemeyi ve herhangi bir devletin veya devletler gurubunun veya 
uluslararası kuruluşların sözü geçen etken, toksin, silâh, teçhizat ve atış araç
larından herhangi birini yapmasına veya başka yollardan ele geçirmesine 
yardım, teşvik veya imalede bulunmamayı yükümlenir.

Madde 4

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet,

Kendi sınırları içinde, yetkisi veya herhangi bir yerde kontrolü altında 
bulundurduğu ve Sözleşmenin I. Maddesinde belirtilmiş olan etken, toksin, 
silâh, teçhizat ve atış araçlarının geliştirmeyi, yapm ayı, stoklamayı veya ele 
geçirmeyi veya muhafaza etmeyi yasaklayacak ve önleyecek tedbirleri Ana
yasasının öngördüğü usullere göre almayı yükümlenir.
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Madde 5

Sözleşmeye Taraf Devletler,

işbu Sözleşmenin amaçları ile bağlantılı veya hükümlerinin uygulanması 
ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümlenmesinde birblrleriyle 
danışmayı ve işbirliği yapmayı yükümlenirler. Bu madde uyarınca yapılacak 
danışma ve işbirliği BM çerçevesinde ve BM Yasasına uygun uluslararası yön
temlerle de yürütülebilir.

Madde 6 

Denetleme

1. Sözleşmeye Tara f herhangi bir devlet, diğer bir taraf devletin işbu Söz
leşmenin hükümlerinden doğan yükümlülükleri ihlâleder şekilde hareket etti- 
ğni görürse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin şikâyette bulunabilir. Böyle 
bir şikâyet gerçeğe uygunluğuna dair elde edilebilecek bütün delillerle birlikte 
Güvenlik Konseyinde gözönünde bulundurulması talebini de ihtiva etmelidir.

2. Sözleşmeye taraf her Devlet, Konseye yapılan şikâyet üzerine Birleş
miş Milletler Yasası hükümleri gereğince Güvenlik Konseyinin girişebileceği 
her tahkikatta yürütülmesinde işbirliği yapmayı yükümlenir. Güvenlik Konseyi 
soruşturma sonu larını Sözleşmeye taraf Devletlere bildirir.

Madde 7

Zarar eden taraf yardım.

Sözleşmeye Taraf her Devlet, Güvenlik Konseyinin taraflardan birinin işbu 
Sözleeşmeenin ihlâl edilmesi sonucu bir tehlikeye mcıruz kaldığına karar ver
mesi halinde Sözleşmeye taraf olan ve böyle bir talepte bulunan her Devlete 
Birleşmiş Milletler Yasası uyarınca yardımda bulunmayı veya bu yardımı des
teklemeyi yükümlenir.

Madde 8 

Cenevre Sözleşmesi.

İşbu Sözleşmenin hiç bir hükmü, 17 Haziran 1925'te Cenevre'de imza
lanmış olan boğucu zehirleyici ve benzeri gazlarla , bakteriyolojik usullerin sa
vaşta kullanılmasının yasaklanm asına mütedair Protokol gereğince herhangi 
bir Devlet tarafından girişilmiş yükümleri kısıtlayacak ve azaltacak tarzda 
yorumlanamaz.
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Madde 9

Kimyasal Silâhtarın yasaklanması.

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet, Kimyasal Silâhların etkili bir yasaklan
masının kabul edilmiş bir hedeef olduğunu teyid eder, bu amaçla, bunların 
geliştirilmesinin, yapımının ve stokianmasının yasaklanması ve imhası üzeı.nde 
eetkili tedbirlerin alınması ve kimyasal etkenlerin yapımı veya silâh olarak kul
lanılmasına mahsus teçhizat ve atış araçları hakkında uygun tedbirlerin a lın
ması için yakın bir gelecekte bir anlaşmaya varılması amacıyla müzakerelere 
iyiniyetle devam etmeyi yükümlenir.

Madde 10

1. Bakteriyolojik (biyolojik) etkenlerin ve toksinlerin barışçı maksatlarla 
kullanılması ile ilgili teçhizat ve malzeme ile ilmî ve teknik bilgilerin mümkün 
olan en geniş ölçüde mübadelesini kolaylaştırmak ve buna katılmak, Sözleş
meye Taraf Devletlerin hem yükümlükleri, hem de haklarıdır. Sözleşmeye ta
raf ve bunu yapabilecek durumda olan Devletler, ayni zam anda, hastalıkların 
önlenmesi için Bakteriyoloji (biyoloji) alanında veya diğer barışçı amaçlarla 
ilmî keşiflerin daha da geliştirilmesine ve uygulamasına tek başlarına veya 
diğer Devletler veya uluslararası kuruluşlarla birlikte katkıla bulunmak üzere 
işbirliği yapacaklardır.

2. işbu Sözleşme, Taraf Devletlerin ekonomik veya teknik gelişmelerini 
veya Bakteriyolojik (biyolojik) unsurlarla toksinlerin Sözleşmeye uygun olarak 
barışçı maksatlarla işlemlarden geçirilmesine yarayan araç ve gereçlerin ulus
lararası mübadelesi de dahil olmak üzere her türlü bakteriyolojik (biyolojik) 
barışçı faaliyetler alanındaki uluslararası işbirliğini engellemeyecek şekilde 
uygulanacaktır.

Madde 11

Tadil

Sözleşmeye her taraf Devlet, Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir. 
Değişiklikler bunları kabul eden toraf Devletler için Tarafların çoğunluğunun 
bu değişiklikleri kabul etmesiyle .bundan sonra kabul eden taraf Devletler 
için ise kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde 12 

Gözden geçirme Konferansı.

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra veya Sözleşmeye 
taraf Devletlerin çoğunluğunca Depoziter Hükümetlere bu hususta bir talepte 
bulunulması halinde daha erken bir tarihte, Kimyasal Silâhlara ilişkin müza
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kerelerle İlgili olanlar dahil olmak üzere, Dibaçe'de belirtilen amaçların ve 
Sözleşme hükümlerinin gerçekleşmekte olup olmadığını tesbit m aksadıyla. Söz
leşmenin işleyişini gözden geçirmek için İsviçre'nin Cenevre şehrinde Sözleş
meye Taraf Devletlerin katılmasıyla bir konferans aktedilecektir. Bu gözden 
geçirmede, işbu Sözleşme ile ilgisi bulunan her türlü yeni İlmî ve teknik geliş- 
mdler dikkate alınacaktır.

Madde 13

1. işbu sözleşme'nin yürürlük süresi sınırsızdır.

2. Sözleşmeye taraf her Devlet, Sözleşme konusuyla ilgili olağanüstü 
olayların ülkesinin yüksek menfaatlerini tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, 
millî egemenlik hakkını kullanarak Sözleşmeden çekilmek yetkisine sahip ola
caktır. Bu takdirde Sözleşmeye taraf bürün Devletlere ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyine çekilme kararı hakkında üç ay öncesinden ihbarda bulu
nacaktır. Söz konusu ihbar taraf Devletin yüksek menfaatlerini tehlikeye sok
muş saydığı olağanüstü olaylar hakkında bir beyanı ihtiva edecektir.

Madde 14

1. Bu Sözleşme bütün Devletlerin imzası açık olacaktır. İşbu maddenin 
üçüncü fıkrasına uygun olarak Sözleşmeyi yürürlüğe girişinden önce im zala
mamış olan her Devlet, istediği zaman Sözleşme ye katılabilir.

2. Bu sözleşme, imza eden Devletlerin onayına tâbi olacaktır. Onay ve
ya katılma belgeleri işbu Sözleşmede Depoziter Hükümetler olarak tayin edilen 
Amerika Birleş.k Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetlerine tevdi edilecektir.

3. Bu sözleşme, Hükümetleri Depotizer olarak tayin edilen devletler 
dahil, yirmi iki Hükümetin onay belgelerinin tevdiini müteakip yürürlüğe gi- 
receektir.

4. Sözleşme onay veya katılma belgelerine Sözleşmenin yürürlüğe gir
mesinden sonra tevdi eden Devletler için onay veya katılma belgelerinin tev
dii tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

5. Depotizer Hükümetler, Sözleşmeyi imzalamış ve ona katılmış bulunan 
bütün Devletlere, her imza tarihi, her ony veya katılma belgesinin tevdii tarih
leri, işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihî ve diğer ihbarların alınış tarihleri 
hakkında vakit geçirmeden bilgi verecektir.

6. işbu sözleşme, Depotizer Hükümetler tarafından Birleşmiş Milletler 
Yasasının 102. maddesi uyarınca tescil ettirilecektir.
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Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri aynı derecede 
geçerli olan işbu sözleşme Depotizer Hükümetlerin arşivlerinde muhafaza edi
lecektir, işbu sözleşmenin usulüne uygun olarak tasdik edilmiş suretleri Depo- 
zifer Hükümetler tarafından Sözleşmeyi imzalıyan ve katılan Devletlere gön
derilecektir.

Bu hususlari mübeyyin olarak, aşağıda imzaları bulunan yetkili tem
silciler Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Madde 15



Ek : 22

2602 B (XXIV) - Question of General and Complete Disarmament.
The General Assembly,
Recalling its resolution 1660 (XVI) of 28 November 1961 on the question 

of disarmament,
Recalling further its resolution 1722 (XVI) of 20 December 1961 on the 

same question by which the General Assembly endorsed the agreement reached 
on the composition of a Disarmament Committee, the membership of which 
w as as wollows : Brazil, Bulgaria, Burma, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, 
France, India, Italy, Mexico, Nigeria, Poland Romania, Sweden, Union of 
Soviet Socialist Republics, United Arab Republic, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Irelond and United States of America,

Bearing in mind that in the debates of the First Committeee during the 
twenty-third session, attention was drawn to the convenience of enlarging the 
composition of the Eighteen - Nation Committee on Disarmament in order to 
make it more representative of the international community,

Noting that the representatives of the Union of Soviet Socialist Republics 
and the United States of America have reached agreement on the inclusion of 
eight additional members, who have already been participating in the 
deliberations of the Committee,

Recognizing that all States have a deep interest in disarmament 
negotiations,

1. Endorses the agreement that has been reached on the title and on 
the following composition of the «Conference of the Committee on Disarmament» : 
Argentina, Brazil, Bulgaria, Burma, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, France, 
Hungary, India, Italy, Japon, Mexico, Mongolia, Morocco, Netherlands, Nigeria, 
Pakistan, Poland, Romania, Sweden, Union of Soviet Socialist Republics, United 
Arab Republic, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United 
Stat of America and Yugoslavia;

2. Welcomes the eight new members of the Conference of the Committee 
on Disarmament;

3 Expresses its conviction that to effecet any changes in *he composition 
of the Conference of the Committee on Disarmemant specified in paragraph 
1 above, the procedure followed at the sixteenth session of the General 
Assembly shoumd be observed;

4, Requests the Secretary - General to continue to render the necessary 
assistanca and provide the necessary services to the Conference of the Committee 
on Disarmemant.

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
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EK : 23

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

2602 E (XXIV) - Question of General and Complete Disarmemant.

The General Assembly,

Reaffirming its resolution 1378 (XIV) of 20 November 1959, in which it 
considered that the question of general and complete disarmament was the 
most important one facing the world today,

Reaffirming further the responsibility of the United Nations ¡n the attainment 
of disarmament.

Recalling its resolution 1722 (XVI) of 20 December 1961, by which it 
welcomed the joint statement of agreed principles for disarmament negotiations 
submitted on 20 September 1961 by the Union of of Soviet Socialist Republics 
and the United States of America, and reaffirming the recommendation that 
further disarmament negotiations be based on those principles,

Recalling its resolution 2454 B (XXIII) of 20 December 1968, whereby it 
requested the Conference of *he Eighteen - Nation Committee on Disarmament 
to make renewed efforts towards achieving substantial progress in reaching 
agreement on the question of general and complete disarmament under 
effective international control, and to continue its urgent efforts to negotiate 
collateral measures of disarmament,

Convinced that the process of disarmament would be encouraged and 
stimulated by the entry into force at the earliest possible stage and the 
strengthening of multilateral international instruments in the field of disarmament.

Convinced that the participation of all nuclear Powers in the efforts to 
contain the nuclear arms race and to reduce and eliminate all armaments is 
indispensable for a full measure of success in these efforts.

Convinced that peace and security in the world, like development, cire 
indivisible, and recognizing the universal responsibilities and obligations in 
this regard,

Further convinced of the need to pursue negotiations in god faith on 
effective measures relating to the cessation of the nuclear arms race at an 
early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general anci 
complete disarmament under strict and effective international control,
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Having received the report of the Conference of the Committee on 
Disarmament,

Believing that the diversion of enormous resources and energy, human 
and material, from peaceful economic and social pursuits to an unproductive 
and wasteful arms race, particularly in the nuclear field, places a great burden 
on both the deveeloplng and the developed countries,

Believing that the security and the economic and social well - bign of all 
countries would be enhanced as progress in made towards the goal of general 
and complete disarmament,

Reaffirming its resolution 2499 A  (XXIV) of 31 October 1969, and in 
particular paragraph 9, in which the General Assembly endorsed the call of 
the Secretary - General for the proclamation of a Disarmament Decade, and 
paragraph 17, in which the Assembly appealed to all Member States to 
consider the possibility of signing or ratifying the multilateral international 
instruments in the field of disarmament,

1. Declares the decade of the 1970s as a Disarmament Decade;

2. Calls upon Governments to intensify withouf delay their concerted and 
concentrated efforts for effective measures relating to the cessation of the 
nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament and the 
elimination of other weapons of mass destruction, and for a treaty on general 
and complete disarmament under strict and effective international control;

3. Requests the Conference of the Committe on Disarmament to resume 
its work as early as possible, bearing in mind that the ultimate goal is general 
and complete disarmament;

4. Further requests the Conference of the Committee on Disarmament,, 
while continuing intensive negotiations with a view to reaching the widest 
possible agreement on collateral measures, to work out at the same time a 
comprehensive programme, dealing with all aspects of the problem of the 
cessation of the arms race and general and complete disarmament under 
effective international control, which would provide the Conference with a 
guideline to chart the course of its further work and its negotiations, and to report 
thereon to the General Assembly ct its twenty - fifth session,-

5. Decides to this effect to draw the attention of the Conference of the 
Committee on Disarmament to all pertinent proposals and suggestions 
formulated during the debates on disarmament, referring to the Conference 
all documents and records of the meetings of the First Committee relating to- 
the items on disarmament;
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6. Recommends further that consideration be given to csannelling a 
substantial part of the resources freed by measures in the field of disarmament 
to promote the economic development of developing countries and, in particular, 
their scientific and technological progress;

7. Requests fhe Secretary - General and Governments to publicize the 
Disarmament Decade by all appropriate means cn their disposal in order to 
acquaint public opinion wiht its purposes and objectives and wiht the 
negotiations and developments related rehereto;

8. Requests the Secretary - General to prov.de ol! appropriate facilities 
and assistance wiht a view to furhering the fullest implementation of the 
present resolution
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EK : 24

RESOLJTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 

2833 (XXVI). World Disarmameent Conference

The General Assembly,

Conscious of the responsibility of the United Notions under the Charter 
for disarmament and the consolidation of peace.

Convinced that all peoples of the world have a vital interest in the success 
of disarmament negotiations,

Believing that it is imperative that all States exert further efforts for the 
adoption of effective measures of disarmament and, more particularly, nuclear 
disarmament.

Believing also that a world disarmament conference could promote and 
facilitate the realization of such aims,

1. Expresses the conviction that it ismost desirable to take immediate 
steps in order that careful consideration be given to the convenin, following 
adequate preparation, of a world disarmament conference open to all States;

2. Invites all States to communicate to the Secretary - General, before 
31 August 1972, their views and suggestions on any relevant questions relating 
to a world disarmament conference, in particular the following :

(a> Main objectives,-
(b) Provisional agenda;
(c) Site favoured;
(d) Date and contemplated duration;
(e) Procedures to be adopted for carrying out the preparatory work;
(f) Relationship to the United Nations;
3. Requests the Secretary - General to submit to the General Asembly 

at its twenty - seventh session a report containing the views and suggestions 
communicated to him;

4. Decides to include in the provisional agenda of its twenty - seventh 
session an item entitled «World Disarmament Conference».
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EK : 25

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENfcRAL ASSEMBLY 

2832 (XXVI). Declaration for fhe Indian Ocean as a zone of peace

The General Assembly,

Conscious of fhe determination of the peoples for the littoral and hinterland 
States of the Indian Ocean o preserve their independer.ee, sovereignty and 
territorial integrity, and to resolve their .political,- economi cond social problems 
under conditions of peace and tranquillity.

Recalling the Declaration of the Third Conference of Heads of State- or 
Government of Non-Aligned Countries, held at Lusaka in September 1970, 
calling upon all States to consider and respect fhe Indian Ocean as a zone of 
peace from which great Power rivalries and competition as well as bases 
conceived in the context of such rivalries and competition should be excluded, 
and declaring that the area should also be free of nuclear weapons,

Convinced of the desirability of ensuring rhe maintenance of such 
conditions in the Indian Ocean area by means other than military alliances, as 
such alliances entail financial and other obligations that call for the diversion 
of rthe limited resources of the States of the area from the more compelling 
and productive task of economic and social reconstruction and could further 
involve them in the rivalries of power blocs in a manner prejudicial to their 
independence and freedom of action, thereby increasing international ‘enstons,

Concerned at recent developments that portend the extension of the 
arms race into the Indian Ocean area, thereby posing a serious threat ‘o the 
maintenance of such conditions in the area.

Convinced that the establishment of a zone of peace in the Indian Ocean 
would contribute towards arresting such developments, relaxing international 
tensions and strengthening international peace and security,

«
Convinced further that the establishment of a zone of peace in an extensive 

geographical area in one region could have a beneficial influence on the 
establishment of permanent universal peace based o nequal rights and justice 
for a ll, in accordance with the purposes and principles of the Charter of »he 
United Nations,
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1. Solemnly declares that the Indian Ocean, within limits to be determined, 
Together with the air space above and the ocean floor subjecent thereto, is 
hereby designated for all time as a zone of peace;

2. Calls upon the great Powers, in conformity with this Declaration, to 
enter into immediate consultations with the littoral States of the Indian Ocean 
with a view to :

(a) Halting the further escalation and expansion of their military presence 
in the Indian Ocean,-

(b) Eliminating from the Indian Ocean a ll bases, military installations 
and logistical supply facilities, the disposition of nuclear weapons and weapons 
of mass destruction and any manifestation of great Power military presence in 
the Indio nOcean conceived in the context of great Power rivalry;

3. Calls upon the littoral and hinterland States of the Indian Ocean, the 
permanent members of the Security Council and other major maritime users 
Indian Ocean, in pursuit of the objective of establishing a system of universal 
collective .security without military alliances and strengthening international 
security through regional and other co - operation, to enter into consultations 
with a view to the implementation of this Declaration and such action as may 
be necessary to ensure that :

(a) warships and military aircraft may not use the Indian Ocean for any 
threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity and 
inaependence of any littoral or hinterland State of the Indian Ocean in 
contravention of the purposes and principles of the Charter of the United 
Nations;

(b) Subject to the foregoing and ito the norms and principles of 
international law , the right to free and unimpedet use of the zone by the 
vessel of all nations is unaffected;

(c) Appropriate arrangements are made to give effect to any international 
agreement that may ultamafely be reached for the maintenance of the Indian 
Ocean as a zone of peace;

4. Requests the Secretarp - General to report to the General Assembly 
at its twenty - seventh session on the progress that has been made wiht regard 
to the implementation of this Declaration;

5. Decides to inslude in the provisional agenda of its twenty - seventh 
session an item entitled «Declaration of the Indian Ocean as a zone of peace»
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EK : 26

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

2667 (XXV). Economic end social consequences of the 
armaments race and its extremely harmful 

effects on world peace and security

The General Assembly,

Conscious of the threat to mankind posed by the ever spiralling arms race, 
especially in view of the existing large stockpiles of, and impending new 
qualitative advances in, nuclear armaments,

Aware rhat world military expenditures have been continuously increasing, 
in spire of the achievem ent in the field of arms limitation and disarmament 
during the 1960s,

Convinced tha“ unless vigorous measures are taken without delay to 
stop thearms race and to make concrete progress towards disarmament, giving 
the highest priority to nuclear disarmament, military expenditure is likely to 
increase at an even greater rate during the 1970s,

Deeply concerned that the arms race, nucleai and conventional, constitutes 
one of the heaviest burdens which peoples everywhere have :o bear and that 
it absorbs immense material wealth, human energy and intellectual resources,

Deeply convinced that the elimination of the enormous waste of wealth 
and talent on the arms race, which is detrimental to the economic and social 
life of all States, would have a positive impact, especially on the developing 
countries, where the need for skilled personnel and the lack of material and 
financial resources are most keenly felt,

Convinced that a halt in the arms race, a reduction of military expenditures 
and concrete progress towards disarmament would greatly facilitate the 
achievement by nations of their economic and social goals and would contribute 
effectively to *he improvement of international relations and the maintenance 
of world peace and security,

Conscious that it is the fundamental task of the United Nations to promote, 
in accordance with the Charter, the establishment and maintenance of 
international peace and security with the least diversion for armaments of the 
world's human and economic resources,
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Determined to take appropriate steps *o bring the arms race to a halt 
and to make progress towards general and complete disarmament, which is 
the most important question facing the world today,

Wishing to promote the elaboration and implementation of a comprehensive 
programme for disarmament, which would also facilitate the United Nations 
development programmes during the 1970s,

Believing that thorough consideration of the main aspects of the arms race 
would facilitate a better understanding and evaluation of its negative 
consequences and of the great dangers wiht wich it is fraught,

1. Calls upon all States to take effective steps for the cessation and 
reversal of the arms race and for the achievement of steady progress in the 
field of disarmament;

2. Requests the Conference of the Commitee on Disarmament to continue 
to pay urgent attention to all questions meant to put an end to the arms race, 
particularly in the nuclear field;

3. Requests the Secretary General to prepare, with the assistance of 
qualified consultant experts appointed by him, a report on the economic and 
social consequences of the arms race and of military expenditures;

4. Calls upon all Governments to extend their full co-operation to the 
Secretary - General to ensure that the study is coiried out in the most effective 
way;

5. Calls upon non - governmental organizations and international 
institutions and organizations to - operate with the Secretary - General in the 
preparation of the report;

6. Requests that the report be transmitted to the General Assembly in 
time to permit its consideration the tw enty-sikh session.
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2831 (XXVI). Economic and social consequences of he armaments
race and its extremely harmful effects on world peace and security

The General Assembly,

Concerned about the ever spiralling arms »ace and military expenditures, 
which constitute a heavy burden for all peoples and have extremely harmful 
effects on world peace and security,

Deeply convinced that the common aspirations of mankind for peace, 
security and progress require the urgent cessation of the arms race, particularly 
of the nuclear arms ace, and lh;e reduction of military expenditures, as well 
as the adoption of effective measure», leading towards general and complete 
disarmament.

Considering that a halt in the arms race ond a significan* reduction of 
military expenditures would promote the social and economic development of 
all countries and would increase the possibilities of providing additional 
resources to developing countries,

Recalling its resolution 2667 (XXV| of 7 December 1970, in which it 
requested the Secretary - General to prepare, with the assistance of qualified 
consultant experts appointed by him, a report on the economic and social 
consequences of the arms race and of military expenditures,

1. Welcomes with satisfaction the report of the Secretary - General on 
the econom.c ond social consequences of the arms race and of military 
expenditures and expresses the hope that it w ill help to focus future disarmament 
negotiations on nuclear disarmament and on the goal of general and complete 
disarmament under effective international control;

2. Extends its thanks to the Secretary • General and to the consultant 
experts as weil as to the Governments and international organizations that 
have rendered assistance in the preperation of the report;

3. Requests the Secretary * General to arrange for the reproduction of the 
report as a United Nations publication and to give it the widest possible 
publicity in as many languages as is considered desirable and practicable;

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
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4. Recommends to oil Governments the widest possible distribution of 
the report so as to acquaint public opinion in their countries with its contents, 
and invites the specialized agencies as well as intergovernmental, national 
and non - governmental organizations to use their facilities to make the reporl 
widely known;

5. Recommends that the conclusions of the report of the Secretary - 
General on the economic and social consequences of the arms race and of 
military expenditures should be taken into account In fuiure disarmament 
negotiations;

6. Calls upon all States to imensify their efforts during the Disarmament 
Decade with a view to promoting negotiations on effective measures for the 
cessation of the nuclear arms race at the earliest possible date and for nuclear 
disarmament, as well as on a treaty on general and complete disarmament 
under strict and effective international control;

7. Decides to keep the item entitled «Economic and social consequences 
of the armaments race and its extremely harmful effects on world peace and 
security» under constant review and to place it on the provisional agenda of 
its twenty - eighth session.
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COMMUNIQUE ON THE MEETING OF THE DELEGATIONS 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNION 

OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON QUESTIONS OF 
CURBING THE STRATEGIC ARMS RACE

In accordance w it hthe agreement reached between the Governments 
of the United States of America and the Soviet Union to enter into negotiations 
on curbing the strategic arms race, the Delegations of the USA and the USSR 
met in Helsinki from November 17 to December 22, 1969, for preliminary 
discussions of the questions involved.

The US Delegation was headed by the Director of the Arms Control and 
Disarmament Agency, Gerard Smith, Member of the Delegation included Paul 
Nitze, Llewellyn Thompson, Harold Brown, and Royal Allison.

The USSR Delegation was headed by Deputy Minister of Foreign Affairs of 
the USSR, V . S. Semenov, Member of the Delegation included N. V. Ogarkov, 
P. S. Pleshakov, A. N. Shchukin, N. N. Alekseev, and G. M. Kornienko.

The Delegations were accompanied by advisers and experts.

The preliminary exchange of views which took place concerning the 
limitation of strategic arms was useful to both sides. As a result of thant 
exchange, each side is able better to understand the views of the other \vikh 
respect to the problems under consideration. An understanding was reached 
on the general range of questions which will be the subject of further US - Soviet 
exchanges.

The two sides express their appreciation to the Government of Finland for 
creating favorable conditions for holding the negotiations. They are grateful 
for the traditional Finnish hospitality which was extended to them.

Agreement was reached that negotiations between the US and the USSR 
Delegations w ill be resumed on April 16, 1970, in Vienna and that they will 
be held again in Helsinki at a later time.

December 22, 1969 
Helsinki
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In accordance with the agreement between the governments of the 
United States of America and the Soviet Union, negotiations took place in Vienna 
from April 16 to August 14, 1970 on the question of limiting strategic armaments.

The US Delegation w as headed by the Director of the US Arms Control 
and Disarmament Agency, Gerard Smith. Members of the Delegation included 
J. Graham Parsons, Paul Nitze, Llewellyn Thompson, Harilr Brown and Royal 
Allison.

The USSR Delegation was headed by the Deputy Minister of Foreign 
Affairs of the USSR, V. S. Semenov. Members of the Delegation included N. V . 
Ogarkov, P. S. Pleshakov, A. N. Shchukin and N. N. Alekseev.

The Delegations were accompanied by advisors and experts.

In the course of the negotiations a wide range of questions dealing with 
the problem of limiting strategic offensive and defensive armaments was 
thoroughly considered. The exchange was useful for both sides and made it 
possible to increase the degree of mutual understanding on a number of 
aspects of the matters discussed.

Both Delegations expressed their determination to pursue the negotiations 
with the aim of limiting strategic armaments. Agreement was reached that 
negotiations between the US and USSR. Delegations will be resumed on 
November 2, 1970 in Helsinki.

The two Delegations express their appreciation to the oGvernment of 
Austria for creating favorable conditions for holding the negotiations. They 
are grateful for the traditional Austrian hospitality which was extended to 
them.

August 14, 1970 
Vienna

Communique on the Negotiations of the Delegations of the United States
of ¡he America and the Union of Soviet Socialist Republics on Limiting

Strategic Armaments
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COMMUNIQUE

EK : 30

On the Negotiations of the Delegations of 
the United States of America 

and the Union of Soviet Socialist Republics 
on Limiting Strategic Armaments

In accordance with the agreement between the Governments of the United 
States of America and the Soviet Union, negotiations on the question of 
limiting strategic armaments continued In Helsinki from November 2 to December 
18, 1970.

The U .S . Delegations was headed by the Director of the U .S . Arms 
Control and Disarmament Agency, Gerard Smith. Members of the Delegation 
included J. Graham Parsons, Paul Nirze, Harold Brown, and Royal Allison.

The USSR Delegation was headed by the Deputy Minister of Foreign 
Affairs of the USSR, V . S. Semenov Member of the Delegation included N. V. 
Ogarkov, P. S. Ploshakov, A . N. Shchukin, and O. A. Grinevsky.

The Delegations were accompanied by advisors and experts.

In the continuing course of the negotiations a wide range of questions 
dealing with the problem of limiting strategic offensive and defensive armaments

was considered. The exchange further clarifiea a number of aspects 
of the matters discussed. Both Delegations expressed their determination to 
pursue the negotiations with the aim of limiting strategic offensive and defensive 
armaments.

Agreement was reached that negotiations between the U. S. and the 
USSR Delegations will be resumed on March 15, 1971, in Vienna, Austria.

The two Delegations express their appreciation to the Government of 
Finland for assisting in establishing favorable conditions for holding the 
the negotiations, and for the warm hospitality extended to them.

December 18, 1970 
Helsinki
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«Thee Governments of the United States and the Soviet Union, after 
reviewing the course of their talks on the limitation of strategic armaments, 
have agreed to concentrate this year on working out an agreement for the 
limitation of the deployment of anti - ballistic missile systems (ABMs). They 
hove also agreed that, together with concluding an agreement to limit ABMs, 
they w ill agree on certains measures with respect to the limitation of ooffensive 
strategic weapons. The two sides are taking this course in the conviction that 
it w ill create more favourable conditions for further negotiations to limit all 
strategic arms. These negotiations w ill be actively pursued.»

May 28, 1971 
Vienna

Communique on the Negotiations of the Delegations of the United
States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on

Limiting Strategic Aimaments
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COMMUNIQUE

The US-USSR negotiations on limiting stratejic armaments continued in 
Helsinki from Ju ly 8 to September 24, 1971.

Tu US Delegation was headed by the Director of the US Arms Control 
and Disarmament Agency, Gerard Smith. Members of the Delegation Philip 
J . Farley, J . Graham Parsons, Paul Nitze, Harold Brown and Royal Allison 
participated in the negotiations.

The USSR Delegation was headed by Deputy Minister of Foreign Affairs 
of the USSR, V. S. Semenov. Member of the Delegation P. S. Pleshakov, A . N. 
Shchukin, K. A. Trusov and R. M. Timerbaev participated in the negotiations.

The Delegations were accompanied by advisors and experts.

In accordance with May 20, 1971 understandings of the Governments 
of US and USSR, the Delegations have engaged in detailed consideration of 
issues relating to an agreement on the limitation of anti - ballistic missile (ABM) 
systems, and have given consideration to issues involved in agressing on 
certain measures with respect to the limitation of stratejic offensive arms. 
Some other related questions were also discussed.

Certain areas of common ground with respect to such limitations have 
been developed durrng this phase of the negotiations, and a clearer 
understaindig was achieved concerning issues to be resolved.

The two sides express their appreciation to the Government of Finland 
for creating favorable conditions for holding the negotiations. They are grateful 
for the traditional Finnish hospitality which was extended to them.

Agreement was reached that negotiations between the US and the USSR 
Delegations w ill be resumed on November 15, 1971, in Vienna.

September 24, 1971 
Helsinki.

On the Negotiations of the Delegations the US and the USSR
on Limiting Strategic Armaments
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Communique on the Negotiations of the Delegations of the United States of 
America and the Union of Soviet Socialist Republics on Limiting Strategic

Armaments

«In accordance with May 20, 1971, understandig between the
Governments of the United States and the Soviet Union (Ek : 31) the delegations 
engaged in further consideration of issues relating a treaty on the limikakion 
of antibalIistic missile systems and to an interim agreement on certain measures 
with respect to the limitation of strategic offensive arms. Progress was made 
on a number of issues. The delegations expressed their determination to 
continue their efforts to reach agreement.»

February 4, 1972 
Vienna
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2779 (XXVI). Preparation of an international treaty concerning the Moon
The General Assembly,

Recalling its resolution 2222 (XXI) of 19 December 1966 stressing the 
Importance of international co-operation in the field of activities In the 
peaceful exploration and use of outer space, including the Moon and other 
celestial bodies, and the importance of developing the rule of law  in this new 
area of human endeavour,

Reaffirming the common interest of all mankind in furthering the peaceful 
exploration and use of outer space for the benefit of all States and for the 
development of friendly relations and mutual understanding among them,

Taking into account the advances made in recent years in the exploration 
of outer space, including those resulting from extensive lunar research 
programmes on the basis of modern science and technology,

Bearing in mind the interest of all mankind in exploration and utilization 
of the Moon exclusively for peaceful purposes and in preventing the Moon 
from becoming a scene of international conflict,

Prompted by the consideration that the Moon, as the only natural 
satellite of the Earth, has an important role to play in the conquest of outer 
space and that it should be used with due *egard to the interests of present 
and future generations,

Desiring to further the elaboration of specific rules of international law 
to govern the activities of States on the Moon on the basis of the Charter of 
the United Nations and the Treaty on Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and 
Other Celestial Bodies, as a means of further developing a sound legal basis 
for such activities.

Considering that special rules should also govern activities in the use of 
all natural resources and substances of the Moon and other celestial bodies,

1. Takes note of the draft treaty concerning the Moon submitted to the 
General Assembly by the delegation of the Union of Soviet Socialist Republics;

2. Requests the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its 
Legal Sub - Committee to consider, as a matter of priority, the question of the 
elaboration of a draft international treaty concerning the Moon in accordance 
with the recommendation contained in paragraph 38 of the report of the 
Committee and to report thereon to the General Assembly at its twenty - seventh

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

session.
T. C,

D ÏÇ ÎÇT  ‘ • E  E  '
r *  V '  t v y T  ‘ T C  tT




