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Sömürge İdaresi Altõndaki Ülkelere ve Halklara Bağõmsõzlõk Verilmesine
İlişkin Bildiri
(Genel Kurul'un 1514(XV) sayõlõ 14 Aralõk 1960 tarihli kararõ)
Genel Kurul,
Dünya halklarõnõn (milletlerinin) temel insan haklarõna insanõn vakar ve değerine,
erkeklerin ve kadõnlarõn ve büyük ve küçük (bütün) milletlerin eşit haklarõna olan inançlarõnõ
yeniden teyid etmek ve daha geniş hürriyet içinde sosyal gelişmeyi ve daha iyi hayat
standartlarõnõn iyileştirmek için Birleşmiş Milletler Şartõ'da ilan ettikleri kararlõlõğõ akõlda tutarak,
İstikrar ve refahõn ve bütün halklarõn eşit haklarõna ve kendi kaderini kendi tayin etme
hakkõna, ve õrk, cinsiyet, dil veya din ayõrõmõ yapmadan, herkes için insan haklarõna ve temel
hürriyetlerine evrensel saygõ ve riayet ilkelerine dayalõ, barõşçõ ve dostane ilişkilerin şartlarõnõ
yaratma ihtiyacõnõnõn bilincinde olarak,
Bütün bağõmlõ halklarõn ihtiras halindeki hürriyet isteğini ve onlarõn bağõmsõzlõklarõnõ elde
etmedeki belirleyici rolünü kabul ederek,
Bu haklarõn hürriyetlerinin inkarõndan veya onun önündeki engellerden, gittikçe artan
ihtilaflarõn ortaya çõktõğõnõ, bunun dünya barõşõ için ciddi bir tehlike teşkil ettiğinin farkõnda
olarak,
Birleşmiş Milleterin Vesayet altõndaki ve Muhtar olmayan ülkelerde bağmsõzlõk hareketini
kolaylaştõrmadaki önemi rolünü göz önünde tutarak,
Dünya halklarõnõn ateşli bir şekilde bütün tezahürleriyle sömürgeciliğin Sona ermesini
arzu ettiğini kabul ederek,
Sömürgeciliğin devam etmesinin milletlerarasõ ekonomik işbirliğinin gelişmesini
önlediğine, bağõmlõ halklarõn sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini engellediğine ve Birleşmiş
Milletler'in evrensel barõş idealine aykõrõ olduğuna kani olarak,
Halklarõn doğal zenginliklerini ve kaynaklarõnõ, karşõlõklõ yararlanma ilkesi ve milletlerarasõ hukuka istinat eden milletlerarasõ ekonomik işbirliğinden doğan herhangi bir
yükümlülüklerine halel gelmeksizin, serbest bir şekilde kendi amaçlarõ için tasarruf edebileceklerini teyit ederek,
Kurtuluş sürecinin karşõ konulmaz olduğuna ve ciddî buhranlardan sakõnmak için
sömürgeciliğe ve onunla bağlantõlõ bütün ayõrma ve ayõrõm yapma uygulamalarõna son verilmesi
gerektiğine inanarak,
Son senelerde çok sayõda bağõmlõ ülkenin hürriyet ve bağõmsõzlõğa kavuşmalarõnõ alkõşlayarak ve bağõmsõzlõğõ henüz kazanmamõş olan bu ülkelerde gittikçe artan güçlü hürriyet
temayülünü kabul ederek;
Bütün halklarõn devredilmez tam hürriyet, egemenliklerini kullanma, ve millî ülkelerinin
tamlõğõ hakkõna sahip olduklarõna kani olarak, sömürgeciliği bütün şekil ve tezahürleriyle çabuk
ve şartsõz olarak sona erdirme zaruretini resmen ilân eder.

UNIC Turkey

1

Ankara, 12.03.2002

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara

Ve o amaçla;
Aşağõdaki hususlan beyan eder;
1. Halklarõn yabancõ tahakkümüne, hakimiyetine ve sömürüsüne tabi bulunmasõ temel
haklarõn inkârõdõr. Birleşmiş Milletler Şartõ'na aykõrõdõr ve dünya barõş ve işbirliği için bir engeldir.
2. Bütün halklarõn kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkõ vardõr; o hakka binaen
serbest bir şekilde siyasî statülerini tespit ederler ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini
serbestçe takip ederler.
3. Siyasî ekonomik, sosyal veya eğitsel hazõrlõğõn yetersiz olmasõ hiçbir surette bağõmsõzlõğõ geciktirmenin bir mazereti olmamalõdõr.
4. Bağõmlõ milletlerin tam bağõmsõzlõk haklarõnõ barõşçõ bir şekilde ve serbestçe kullanmalarõna imkân vermek için, onlarõn aleyhine yöneltilmiş olan bütün silahlõ hareketler veya
her çeşit baskõcõ tedbirler sona erecektir; ve millî ülkelerin bütünlüğüne saygõ gösterilecektir.
5. Vesayet altõndaki ve Muhtar olmayan Ülkelerde veya bağõmsõzlõklarõnõ henüz elde
edememiş olan diğer bütün ülkelerde tam bağõmsõzlõk ve hürriyet haklarõnõ kullanmalarõna imkân
vermek için, onlarõn serbestçe açõklanmõş irade ve arzularõna uygun şekilde herhangi bir õrk,
itikad veya renk ayõrõmõ yapmadan bütün yetkilerin bu ülkelerin halklarõna şartsõz ve kayõtsõz bir
şekilde devri için acil tedbirler alõnacaktõr.
6. Bir ülkenin millî birliğinin ve ülke bütünlüğünün kõsmen veya tamamen bozulmasõnõ
amaçlayan herhangi bir teşebbüs Birleşmiş Milletler Şartõ'nõn amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz.
7. Bütün Devletler, Birleşmiş Milletler Şartõ'na, İnsan Haklarõ Evrensel Bildirisi'ne ve bu
Bildiri hükümlerine, bütün Devletlerin eşitliğine ve iç işlerine karõşmama ve bütün halklarõn
egemen haklarõna ve ülke bütünlüğüne saygõ esasõna göre sadakatle harfiyen riayet
edeceklerdir.
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