7. 1. 1. Bloklar Arası Rekabet


1945’te sona eren II. Dünya Savaşı’nın ardından dünya dengeleri yeniden
kuruldu. Dünya kamuoyu; dünya barışının sağlanmasını Almanya, İtalya ve
Japonya’nın oluşturduğu Mihver Devletlerin yenilgiye uğratılmasına bağlamıştı.
Fakat galip devletlerden İngiltere ve Fransa’nın savaştan yıpranarak çıkması ve
bunun yanı sıra SSCB’nin Doğu Avrupa’yı kontrolü altına alması dengelerin
yeniden kurulmasını gerektirdi. SSCB’nin büyük bir askerî güce erişmesi ve
yayılmacı istekleri ise ancak ABD tarafından dengelenebildi. Böylece Soğuk

Savaş süreci başlamış oldu. Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden
sonra ABD ve SSCB’nin siyasi gücü etrafında kümelenen devletlerin oluşturduğu,
çok kutuplu dünyadaki güç mücadelesiydi



Çok kutuplu dünyanın oluşumu Doğu ve Batı
Bloklarının ortaya çıkmasıyla gerçekleşti.
Doğu ve Batı Blokları; ABD ve SSCB
öncülüğünde askerî, siyasi ve ekonomik
alanlarda teşkilatlanarak ülkeler arasındaki
ayrışmayı keskinleştirdi. Bloklaşmalar

ülkeler arasında gerilimli bir süreci başlattı.
Bunun en somut örneklerinden biri de ABD

ve SSCB arasındaki gerilimin çatışmaya
dönüştüğü Kore Savaşı’dır.



Bu süreçte diğer dünya devletleri siyasi durumlarına göre ya ABD ya da SSCB yanında
yer almak mecburiyetinde kaldı. Bunun yanında dünyanın herhangi bir bölgesinde

meydana gelen politik gerilimin bir süre sonra ABD ve SSCB rekabetine dönüştüğü
görüldü. 1950’li yıllarda bu gerilim zirveye ulaştı. Fakat 1955’te yapılan Bandung

Konferansı ile “Üçüncü Dünya Devletleri” olarak isimlendirilen Asya, Afrika ve Latin
Amerika Devletleri tarafından Bağlantısızlar Bloku’nun oluşturulması, dünya siyaset
dengesindeki gerilimin etkisini azaltacak bir süreci başlatmış oldu



1960 yılından itibaren Soğuk Savaş yerini Yumuşama (Detant) Dönemi’ne bıraktı.
Yumuşama Dönemi’ne geçişi sağlayan başlıca etmenler şunlardır:



1. Doğu Bloku arasında meydana gelen çatlaklar (Yugoslavya ve Çin’in SSCB ile
ters düşmesi),



2. ABD ve SSCB arasında 1962’de meydana gelen Küba Krizi ile kendisini gösteren
küresel çapta bir nükleer savaş tehlikesinin ortaya çıkması sayılabilir.



Yumuşama Dönemi’nde bloklarda meydana gelen yapı değişikleri, Doğu ve

Batı Bloklarının yakınlaşmasını sağladı. Böylece önceki yıllara göre blokların
arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, daha yumuşak bir biçimde çözülmeye

başlandı.

Soğuk Savaş"ın Çözülmesi Dönemi (1955-1969)
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Batı Bloku ile Doğu
Bloku arasındaki
ilişkiler

Batı Blokunda
Çözülmeler

1958 yılında
Fransa'da de
Gaulle'in devlet
başkanlığına
gelmesi Batı
Bloku'ndaki
çözülme süreci
açısından yeni
bir dönüm
noktası oldu.
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Bunun en somut adımları şunlardır:



1. 1972’de SALT I ve 1979’da SALT II Antlaşmalarının imzalanmasıyla

ABD ve SSCB’nin nükleer silahlarını azaltma girişimleri,


2. Blokların birbirlerinin varlıklarına saygı göstereceklerini taahhüt

ettikleri Helsinki Sözleşmesi’ni imzalamaları.


Bloklar arasındaki siyasi gerginliği bitirmek için atılan olumlu
adımlar rekabeti tümüyle ortadan kaldırmadı. Siyasi askerî ve
ekonomik alanlardaki ülkeler arası rekabet, düşük yoğunluklu da olsa
tüm hızıyla devam etti.

Yumuşama Dönemi Olayları
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının başlangıcı sayılır)

Ping-Pong
Diplomasisi

Salt-I Antlaşması
1972-Moskova

Helsinki Konferansı
1975

Bu antlaşma ile sorunların
Amerikan Masa Tenisi
takımı 1971 yılında Çin’e
davet edildi.
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barışçı yollarla çözülme
süreci başladı. Görüşmelerin

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Konferansı
(AGİK)

başladığı 1969 yılı

Helsinki Nihai Senedi (1975)

«Yumuşama Dönemi»

Arnavutluk hariç bütün Avrupa

başlangıcı sayıldı.

Devletleri,Kanada ve ABD.

Yumuşama Dönemi Çatışmaları
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı
Yumuşama yılının başlangıcı sayılır)
1962'deki Küba Bunalımı
(Ekim Füzeleri Bunalımı)

1968'de Çekoslovakya'nın işgali

ABD’nin Türkiye’ye,

Ancak Prag Baharı adı

SSCB’nin de Küba’ya

verilen bu dönem aynı yılın

nükleer başlıklı füze
yerleştirmesi ile başlayan,
Ekim 1962’de dönemin iki

www.tariheglencesi.com

20 Ağustosunda Sovyet

Sosyalist Cumhuriyetler

süper gücünü karşı karşıya

Birliği ve Varşova Paktı

getiren ve dünyayı nükleer

müttefiklerinin (Romanya

savaş tehditi altında

hariç) ülkeyi işgal etmesi ile

bırakan bunalımdır.

sona erdi. vb.)

7. 1. 2. Arap-İsrail Savaşları



1948’de Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti’nin

kurulmasıyla Orta Doğu’da başlayan gerginlik, uzun soluklu
savaş dönemini başlattı.



Filistin topraklarının üzerinde
İsrail’in kurulmasına karşı çıkan
Arap devletleri bu oluşumu
tanımadılar ve 1948’de Filistin’in
Yahudiler ve Araplar arasında
bölüşülmesini öngören Birleşmiş
Milletler kararını önlemek için
savaşa gitme kararı aldılar.



Arapların yenilgisiyle biten 1948’deki ilk Arap-İsrail

Savaşı, sorunları çözmedi. Aksine uzun yıllar
taraflar arasında çatışmaların yaşanacağı bir

dönemin başlangıcı oldu. Orta Doğu’da 1978’de
Mısır ve İsrail arasında imzalanan Camp David

(Kemp Deyvid) Antlaşması’na kadar İsrail ve Arap
devletleri arasında üç önemli savaş daha yaşandı.



Süveyş Bunalımı



1952’de Hür Subaylar tarafından

gerçekleştirilen askerî darbeden sonra
Mısır devlet başkanlığını ele geçiren
Albay Abdünnâsır, 1956’da Süveyş
Kanalı’nı millîleştirdi. 1881’den beri
Mısır’da etkin olan İngiltere’nin

ülkeden tamamen çekilmesini istedi.
Bu girişime İngiltere tepki gösterdi.
İngiltere, Fransa ve İsrail aralarında
anlaşarak Abdünnâsır’ın bu hamlesini
önlemek istediler.

Cemal Abdünnâsır



İsrail, Mısır’ın Ürdün ve Suriye ile yaptığı
askerî ittifakın kendisini tehdit ettiğini

bahane ederek Mısır’a saldırdı. İngiliz ve
Fransız birlikleri de Süveyş Kanalı’nı işgal
etti. Mısır bu saldırılar karşısında
tutunamadı. SSCB’nin Mısır’dan yana tavır
sergilemesi üzerine ABD, Arap dünyasında

Sovyet etkisinin artacağından çekinerek bu
harekâtı desteklemedi. Birleşmiş Milletler
tarafından alınan kararla İsrail, İngiltere ve
Fransa’nın işgal ettiği Mısır topraklarından
çekilmesi istendi.



Dönemin iki süper gücünün de bu karara
destek vermesi üzerine İngiltere, Fransa ve

İsrail işgal ettikleri Mısır topraklarından
çekildiler. Bu savaş sonucunda Orta Doğu’da

siyasi dengeler değişti. İngiltere ve Fransa
Orta Doğu üzerindeki nüfuzlarını kaybettiler.
Bölgede ABD ve SSCB’nin etkisi arttı. Mısır
Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır’ın Süveyş
Kanalı’nı millîleştirme girişimi savaştan
yenilgiyle ayrılmış olmasına rağmen tüm Arap
dünyasındaki siyasi etkisini artırdı.



Altı Gün Savaşı



Mısır Devlet Başkanı Abdünnâsır, 1948 ve 1956 Arapİsrail Savaşlarındaki yenilgileri telafi etmek için
yeni bir savaşa hazırlandı. Mısır, Suriye, Ürdün ve
Irak arasında İsrail’e karşı askerî bir ittifak
oluşturuldu. Bu doğrultuda Arap devletleri ile İsrail
arasındaki gerginlik tırmanmaya başladı. 1967’de

Filistinli direnişçi grupların Suriye üzerinden İsrail
topraklarına saldırması yeni bir savaşı ateşledi.
Fakat SSCB tarafından silahlandırılan Arap
devletleri çok kısa bir sürede İsrail karşısında ağır
bozguna uğradılar.



Tarihe “Altı Gün Savaşı” diye
geçen 1967 Arap-İsrail Savaşı
sonunda İsrail, Mısır’ın Sina
Yarımadası’nı, Suriye’nin Golan
Tepeleri’ni, Ürdün’ün Batı Şeria
bölgesini ve Doğu Kudüs’ü işgal

ederek sınırlarını dört kat
genişletti. Bu savaş sonucu

Yahudiler yaklaşık iki bin yıl sonra
ilk defa Kudüs’ün tamamına
egemen hâle geldiler



Yom Kippur Savaşı



1973’te meydana gelen ve Yom Kippur Savaşı olarak
adlandırılan Arap-İsrail Savaşı, 1967 savaşının bir
devamı niteliğindeydi. 1967 Arap-İsrail Savaşı’nda
ağır yenilgiye uğrayan Mısır, Suriye ve Ürdün
kaybettikleri toprakları geri almak için yeniden

savaş hazırlıklarına başladı. 1970-1973 yılları
arasında İsrail ve Mısır sınırında yaşanan bölgesel
çatışmalar sonunda topyekûn bir savaşa dönüştü. Bu
savaşta Mısır öncülüğünde Arap devletlerinin
oluşturduğu askerî ittifak, İsrail’e sürpriz bir saldırı
başlattı.



Savaşın ilk anlarında Mısır ve Suriye,
İsrail karşısında ilerleme sağladılar. Ama
savaşın ilerleyen anlarında İsrail
toparlanarak savaşı dengeledi. Taraflar,
BM Güvenlik Konseyinin çatışmayı
durdurma çağrısını dikkate alarak savaşı

sonlandırdılar. 1974’te kesin ateşkes
sağlandı. İsrail’in Mısır ve Suriye
sınırına BM Barış Gücü askerlerinin
yerleştirilmesi kabul edildi.



1973 Arap-İsrail savaşı sonunda Arap ülkeleri, İsrail’i
destekleyen Batı ülkelerine karşı petrol fiyatlarını bir
siyasi güç olarak kullanma kararı aldı. Arap ülkelerinin
üretimi azaltmasıyla 1970’te varili 1,80 dolar olan ham

petrol fiyatı 1973’te 34 dolara kadar yükseldi. Böylece
küresel ölçekte bir petrol krizi ortaya çıktı. Petrol
krizinin başlangıcında endişelenen Batı ülkeleri,
yükselen petrol fiyatlarını sanayi ve teknoloji ürünlerine
yansıtarak kısa sürede bu ekonomik durumu

dengelediler. Böylece Arap ülkelerinin Batı’ya karşı
yaptığı petrol fiyatlarını yükseltme girişimi, istenilen
amaca ulaşamadı.

Barış İçinde Bir Arada Yaşama
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama
yılının başlangıcı sayılır)

Arap-İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları

1948- Arap İsrail Savaşı: BM kararıyla
Filistin topraklarında İsrail Devleti'nin kurulması. İsrail kazanmıştır.
1956- Arap-İsrail Savaşı: Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millîleştirmesi
Filistinlilerin ülkelerinden Çıkarılmaları
1967 Arap İsrail Savaşı: Mısır'ın Akabe
Körfezi'ni İsrail'e kapatması. Filistin Kurtuluş Örgütünün kurularak Ürdün’e
yerleşmesi.
Israil; Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Sina Yarımadası ve Gazze'yi ele
geçirerek topraklarını dört kat genişletti.
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1973 Arap İsrail Savaşı: 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır ve Suriye'nin
kaybettiği toprakları İsrail'den geri almak istemesi



Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşmaları



1948’de İsrail’in kurulmasının ardından başlayan

Arap-İsrail savaşları, 1978’de İsrail ve Mısır
arasında imzalanan Camp David Antlaşması ile

yeni bir sürece girdi. Mısır’ın yeni devlet başkanı
Enver Sedat, SSCB ile iş birliğinden vazgeçip
ABD’ye yaklaşma kararı aldı. Bunun üzerine
ABD, Mısır ile İsrail arasında barış sağlanması
için arabuluculuk yaptı. Yapılan görüşmeler
sonucunda ABD, İsrail ve Mısır arasında 17 Eylül
1978’de Camp David Antlaşmaları imzalandı

Barış İçinde Bir Arada Yaşama
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının
başlangıcı sayılır)

Camp David Antlaşmaları (1978)

1978'de ABD, bölgedeki gücünü kullanarak Israil ve Mısır'ı Camp David'te bir araya getirdi. 17 Eylül'de Israil ile
Mısır, Filistin meselesi ve iki ülke arasındaki barış esaslarını içeren anlaşmaları imzaladı. Camp David
Anlaşmalarında Filistin meselesi ile ilgili şu kararlar alındı.
•

Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, şekli ve mahiyeti, İsrail, Mısır ve Ürdün'ün ortak j kararına

göre belirlenecek beş yıllık bir süre için bir muhtariyet verilecek.
•

Bu muhtariyet döneminde İsrail, bu iki toprakta, kendi güvenliğini de sarsmayacak şekilde, asker

miktarını asgariye indirecekti.
•

Muhtariyet döneminin üçüncü yılından itibaren, İsrail, Mısır, Ürdün ve Filistin muhtariyet idaresinin

temsilcileri arasında, Batı Şeria ve Gazze'nin nihai statüsünü tespit edecek bir anlaşma için müzakereler
yapılacaktı. Bu anlaşma, Filistin halkının "meşru haklan" ile "adil istekleri"ni tanıyacaktı.
•
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Bu dönemde İsrail ile Ürdün arasında barış müzakereleri ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak

düzenlemelerde yapılacaktı.



Antlaşmalara göre İsrail, Sina Yarımadası’nı Mısır’a geri verecek, Mısır da İsrail’in
siyasi varlığını tanıyacaktı. Böylece kurulduğu 1948’den bu yana İsrail’in siyasi
varlığını, bir Arap devleti ilk kez resmen kabul etti. Camp David Antlaşmaları,
Mısır ve Ürdün’de ABD etkisini artırdı. Antlaşmalara şiddetle karşı çıkan Arap
devletlerinden Suriye, Irak, Libya, Güney Yemen ve Cezayir, bir “Red Cephesi”
kurarak SSCB’ye yaklaştı.

7. 1. 3. İran-Irak Savaşı


Yumuşama Dönemi’nde Orta Doğu’da
meydana gelen önemli çatışmalardan
biri de Irak ve İran arasında çıkan

savaştı. Bu savaşın çıkmasındaki temel
etmenler; Irak ve İran’ın Basra Körfezi

üzerinde hâkimiyet kurma mücadelesi,
Şattülarap su yolu meselesi, dinî ve
etnik anlaşmazlıklardı.



Irak ve İran, Şattülarap su yolunun sınırlarının
çizilmesi konusunda XX. yüzyıl başından itibaren
anlaşmazlık içindeydiler. 1975’te Cezayir
Antlaşması’nın imzalanmasıyla sorun çözülmüştü.
Fakat İran’da 1979’da Şah Rejimi’nin yıkılması ve
dinî lider Ayetullah Humeynî’nin önderliğinde İslam
Cumhuriyeti’nin kurulması bu dengeyi bozdu. Baas

Partisinin egemen olduğu Irak ile İran İslam
Cumhuriyeti arasında ilişkiler tekrar gerginleşti.

Ayetullah Humeynî



Irak’ın devlet başkanı Saddam
Hüseyin, İran’ı ülkesindeki Şiî
Müslümanları isyana teşvik ettiği
gerekçesiyle suçladı. Saddam
Hüseyin’in asıl amacı İran’da

gerçekleşen devrim sonrası zayıflayan
İran ordusunun durumundan
yararlanarak saldırıya geçmek ve
Şattülarap su yolunun denetimini ele
geçirmekti.

Saddam Hüseyin



22 Eylül 1980’de Irak kuvvetleri İran’a
sürpriz bir saldırı başlattı. Savaşın
başlarında Irak kuvvetleri İran
topraklarına girerek Huzistan bölgesini
ele geçirdi. Fakat 1982’den itibaren İran
kuvvetleri toparlanarak önce Irak’ın ele
geçirdiği toprakları geri aldı ve ardından

da karşı taarruza geçti. Fakat savaş bir
süre sonra cephelerde kilitlendi ve iki

taraf birbirine üstünlük sağlayamadı.



Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı, Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğu ile 1988’de
sona erdi. Savaş sonucunda Irak ve İran eski sınırlarına geri döndü. Savaş sırasında
her iki ülkenin birbirlerinin petrol rafinerilerini vurması, petrol üretimini düşürdü
ve fiyatların yükselmesine yol açtı. İki ülkeden bir milyona yakın insan hayatını
kaybetti.



Savaşın Irak’a getirdiği ekonomik kayıp

561 milyon dolar iken İran’ın kaybı da
400 milyon dolar oldu. İran-Irak

Savaşı’nın ardından Camp David
Antlaşmaları sonucunda oluşan Arap
dünyasındaki bölünmeler daha da
arttı. Savaşta Suriye ve Libya İran’ı
desteklerken; Suudi Arabistan, Ürdün
ve Körfez Ülkeleri Irak’a destek verdi.
ABD, SSCB, Avrupa ülkeleri ve Türkiye

tarafsız kaldı.

İran –Irak Savaşı (1980-1988)
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının
başlangıcı sayılır)
İran’da rejim değişikliği

1925'ten itibaren İran'ı yöneten Pehlevi Hanedanlığı uygulamalarıyla halk tarafından

benimsenmemişti. Batı kültürünün toplumsal alanda kendini hissettirmesi halkta
memnuniyetsizliğe yol açmıştı. Bununla birlikte plansız toprak reformu, kırsal nüfusu
yoksullaştırmış köyden kente göçe zorlamıştı. Ayrıca petrol gelirlerinin silahlanmaya
harcanması gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da artırdı. Halkın uygulamalara karşı
başlattığı protestoların yönetim tarafından dikkate alınmaması ayaklanmaya sebep oldu.
1978 yılı başlarında bölgesel nitelikli başlayan ayaklanma ,bir yıl içinde halk hareketine
dönüştü. 1979'da sürgündeki lider Ayetullah Humeyni'nin ülkeye dönmesiyle İran İslam

Cumhuriyeti kuruldu.
Yeni yönetim, anayasa ile halka siyasi haklar tanıyan bir takım değişiklikler yaptı. İki
aşamalı seçimler sonucunda yeni meclis oluşturuldu. Ülkedeki yeni yapılanma sırasında
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petrol ihracatının azalması ekonomiyi zor durumda bıraktı.

İran –Irak Savaşı (1980-1988)
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının
başlangıcı sayılır)

Savaş

1979'da İran'ın rejim değişikliği sebebiyle yaşadığı iç sorunlardan yararlanmak
isteyen Irak, Basra Körfezi'ne hâkim olmak için harekete geçti. Cezayir Anlaşması'nı
feshettiğini açıkladı. 22 Eylül 1980'de İran topraklarına saldırıya geçerek Basra
Körfezi'ne kadar ilerledi. Bir süre sonra İran, savaşta dengeyi sağlayarak Irak'ın işgal
ettiği bazı toprakları geri aldı.
İran-Irak Savaşı'nda Suriye ve Libya İran'ı; diğer Arap devletleri ise Irak'ı
desteklediler. ABD, savaşın başlarında tarafsız kalmayı ve iki devletin toprak
bütünlüğünün korunmasını esas aldı. SSCB savaş sırasında Basra Körfezi'nde etkili
olmak ve Afganistan işgalinde serbest hareket edebilmek için İran'ın yanında yer
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aldı. Avrupa ülkeleri ise tarafsız bir politika izleme kararı alırken İran'daki rejim

değişikliğinden dolayı Irak yanlısı tutum takındı.

İran –Irak Savaşı (1980-1988)
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının
başlangıcı sayılır)

Savaş

1986'da İran'ın Basra Körfezi'ne hâkim olmaya başlaması ve körfeze kıyısı olan ülkelerin
petrol satışı yapamaması ABD ve bazı Batılı devletleri ekonomik açıdan olumsuz
etkiledi. Ayrıca SSCB'nin İran'la yakınlaşarak bölgede güç kazanması ABD'yi
endişelendirdi. Bu sebeple ABD, Fransa ve İngiltere gibi bazı Batılı büyük devletler
harekete geçerek Basra Körfezi'ne savaş gemileri gönderdiler. Bu müdahale sonucu
Irak, İran'a karşı cephelerde dengeyi sağladı. BM'nin kararı ile 6 Ağustos 1988'de
ateşkes gerçekleşti ve savaş sona erdi. Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi ve ABD'nin
bu işgale müdahale ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Irak işgal ettiği İran

topraklarından çekildi. Böylece İran kaybettiği toprakları geri aldı.
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İran –Irak Savaşı (1980-1988)
(Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının
başlangıcı sayılır)

Sonuçları

Sekiz yıl gibi uzun süren bir savaş sonucunda iki ülkeden yaklaşık bir milyon insan
hayatını kaybetti. Savaş sırasında iki devletin birbirlerinin petrol bölgelerini
bombalaması sonucunda 150 milyar dolar civarında bir ekonomik kaynak yok oldu.
Savaştan sonra iki ülkede de ekonomik sıkıntılar yaşandı. Kuveyt'in işgalinde, Irak'ın
yaşadığı bu ekonomik bunalım etkili oldu. İran-Irak Savaşı ile Arap ülkelerinin taraf
olması Arap birliğinin bozulmasına ve İsrail'in Orta Doğu'da daha serbest hareket
etmesine zemin hazırladı. Bazı devletler tarafsız olmalarına rağmen bu iki devlete silah
satarak önemli bir gelir elde etmiş oldu.
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