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24. 1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın ya
yılmacı politikalar takip etmesi Türkiye’yi 
de telaşlandırmıştır. Türkiye de hem dünya 
barışına katkıda bulunmak hem de bölge
sel güvenliğini sağlamak amacı ile adımlar 
atmıştır. Türkiye’nin bu yönde attığı adım
ların önemlileri şunlardır:

•  1934'te Balkan Antantı’nın, 1937’de Sa- 
dâbad Paktı’nın oluşturulmasını sağla
yarak bölgesel ittifaklar kurmuş ve ülke 
güvenliğini sağlamaya çalışmıştır (I).

•  II. Dünya Savaşı’nın başlama tehlikesi 
Türkiye’yi büyük devletlerle (İngiltere, 
Fransa, Sovyet Rusya gibi) dostluk iliş
kilerini güçlendirmeye yönelik adımlar 
atmaya yöneltmiştir (II).

•  1932’de Milletler Cemiyetine üye olan 
Türkiye, 1936’da Montrö Sözleşmesi ile 
Boğazlar üzerinde tam egemenlik hak
larını elde etmiş ve böylece ülke güven
liğini de korumuştur.

Fakat Birleşmiş Milletler Teşkilatı II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra 1945 yılında kurulan, 
Türkiye’nin de kurucu üyelerinden biri 
olduğu barış örgütüdür. 1930’lu yıllarda 
yaşanan gelişmelerle Birleşmiş Milletler 
Teşkilatına Türkiye’nin üye olmasının bir 
ilişkisi olamaz.

25. •  Kardak Kayalıkları ile ilgili olarak yaşanan 
kriz 1995’te Türk bandıralı bir geminin 
Kardak’ta kayaya oturması sonucu orta
ya çıkmıştır. Bu kayalıklarla ilgili Türk ve 
Yunan hükümetleri arasında yaşanan kriz 
iki ülkeyi savaşın eşiğine getimniştir (I).

•  Batı Trakya Türkleri Sorunu, Balkan Sa- 
vaşları'nda kaybedilen topraklarda kalan 
Türklerin hakları ile ilgili olarak Yunanis
tan ile yaşanan bir sorundur. Batı Trakya 
adı verilen bölge Yunanistan sınırları içe
risinde kalan bir bölgedir. Yunanistan’ın 
kuzeyinde kalan ve birçok Türk’ün ya
şadığı bu bölgenin belli başlı şehirleri is- 
keçe, Gümülcine, Dedeağaç, Dimetoka, 
Sofulu. Şapçı ve Simduna’dtr (II).

•  Ege Adalarının Silahsızlandırılması So
runu da Yunanistan ile Türkiye arasında 
günümüzde de devam eden bir sorun
dur. Lozan Antlaşması'nın Yunanistan’a 
bırakılan adaların silahsızlandırılması 
kararına Yunanistan uymak istememek
te ve zaman zaman sorun çıkarmakta
dır. 1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs Soru
nu ile bozulan Türk - Yunan ilişkileri bu 
sorunla da zaman zaman gerginleşmek
tedir (111).

26. Soğuk Savaş, 11. Dünya Savaşı’ndan sonra 
iki süper güç olarak ortaya çıkan Sovyet 
Rusya ve ABD arasında yaşanan rekabe
tin sonucunda dünyada oluşan iki kutuplu
luk ve bu kutuplar arasında 1960’lı yıllara 
kadar devam eden çatışmalar dönemidir. 
Siyasi, ekonomik, teknolojik yarışın doruk 
noktasına ulaştığı bu dönemde yaşanan 
gelişmeler arasında Atlantik Bildirisi’nin 
yayımlanması yoktur. Atlantik Bildirisi, 
9 Ağustos 1941’de İngiltere Başbakanı 
Winston Churchill ile ABD Başkanı Frank
lin Roosevelt’in bir araya gelerek hazırla
dığı ve yayımladıkları bildiridir. Bu bildiri II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleş
miş Milletler Teşkilatına temel oluşturur.

COMECON, Sovyet Rusya’nın çabalan ile 
1949’da oluşturulan komünist ülkeler ara
sında ekonomik dayanışmayı sağlamaya 
yönelik örgütlenmedir.

Marshall Planı, ABD'nin Sovyet yayılmacı
lığına karşı yakın bulduğu Avrupa devlet
lerine yönelik olarak hazırladığı ekonomik 
yardım planıdır.

SEATO, Sovyet Rusya’nın Uzak Doğu’da 
güçlenmesini önlemeye yönelik olarak 
ABD öncülüğünde kurulan Güney Doğu 
Asya Antlaşma Teşkilatının kısa adıdır.

Bağdat Paktı, 1955’te Türkiye ile Irak’ın ça
baları ile kurulan ve ardından İngiltere, İran 
ve Pakistan’ın da katıldığı örgütlenmedir. 
Sovyet tehdidine karşı oluşturulmuştur.

27. Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren gelişen 
askerî teknolojiyle birlikte uzun menzilli 
füzelerin, nükleer silahların geliştirilmesi 
"devletler arasındaki doğal engellerin ve 
mesafelerin” önemini azaltmıştır. Kıtalar 
arası atılabilen füzelerin kullanılmaya baş
lanması yaşanabilecek bir savaşta devlet
ler arası mesafelerin önemini azaltan bir 
gelişmedir. Bu gelişmelerden önce savaş
larda doğal engeller ve savaşan taraflar 
arasındaki mesafe, savaşların kaderini be
lirleyen önemli bir durumdu. Artık bu özelli
ğin bir önemi kalmamıştır.

Fakat, silahların bu kadar tehlikeli boyuta 
gelmesi,

•  Devletler arasındaki askerî ittifak sis
temlerinin önemini artırmıştır.

•  Dünya barışını korumaya yönelik ulus-
• - lararası örgütlenmelerin savaşları önle-

' '  mek için çalışmalar yapmasının gerekli
liğini ortaya koymuştur.

•  Geliştirilen kitle imha silahları sivil hayatı 
da tehdit ettiğinden sivil savunma teşki
latlarının da yaygınlaştınimasını gerek
tirmektedir.

•  Kullanılan silahlar çevre felaketlerine 
de neden olduğundan, çevre ile ilgili 
koruyucu tedbirlerin alınmasını gerekli 
kılmaktadır.

13 Diğer sayfaya geçiniz.
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