
ARİF ÖZBEYLİ



I. Dünya Savaşı (1914-1918)

Sebepleri

Sebepleri:

a-Almanya’nın siyasi birliğini 
tamamlayarak, sömürgecilikte 

İngiltere’ye rakip olması  

b -Fransa ve Almanya 
arasındaki Alsas-Loren bölgesi 

meselesi(Fransa’nın Sedan 
Savaşı’nda kaybettiği bu 

bölgeyi geri almak istemesi) 

c-Balkanlarda Avusturya-
Macaristan Rusya rekabeti

d-İtalya’nın Akdeniz’de 
hakimiyet kurma isteği  e-Çıkar 

çatışmalarının 
bloklaşmaya(Üçlü İtilaf 
1907,Üçlü İttifak 1882)ve 

silahlanmaya yol açması f-
Osmanlı Devleti’ni paylaşma 

isteği

g-Avusturya-Macaristan 
veliahdının bir Sırplı tarafından 

öldürülmesi

Savaşın Başlaması 
ve Gelişmeler

28 Haziran 1914’te Saraybosna’ da 
Avusturya-Macaristan veliahdının 
bir Sırplı tarafından  öldürülmesi

üzerine Avusturya Sırbistan’a savaş 
ilanı etti. Rusya’nın da Sırbistan’ın 

yanında yer alması ile karşılıklı 
savaş ilanları I. Dünya Savaşı’nı 
başlattı. Savaş başladıktan sonra 
tarafsızlığını ilan eden İtalya 1915 
yılında İtilaf Devletleri’ne katıldı. 

Uzak Doğuda Japonya Alman 
sömürgelerini ele geçirdi. 

Komünist ihtilali sebebiyle Rusya 
savaştan çekilmek zorunda  kaldı 

(1917).

Bu olaydan sonra savaş İtilaf 
Devletleri’nin lehine dönmüştür. 
Almanların Batı cephesi çöktü. 

Diğer cephelerde de alınan 
başarısızlıklarla İttifak Devletleri 

birer birer savaşı terk etmek 
zorunda kaldılar.

I. Dünya Savaşı, 1815 Viyana Kongresi 
ile kurulan ancak bazı değişikliklere 
uğrayarak 1914'e kadar gelen Avrupa 

siyasi haritasının değişmesine ve 
güçler dengesinin yıkılmasına sebep 

oldu. Rusya, Osmanlı Devleti, 
Almanya ve Avusturya-Macaristan 
İmparatorlukları yıkılarak yerlerine 
yeni devletler kuruldu. Avrupa'da 

İtilaf Devletleri lehine yeni bir siyasi 
harita ve güçler dengesi oluştu. 

Yıkılan imparatorluklardan doğan 
siyasi boşluğu, başta İngiltere olmak 
üzere Fransa, İtalya ve Japonya gibi 

devletler doldurmaya çalıştı. 

I. Dünya Savaşı sonunda dünyanın 
bir daha böyle büyük felaketlerle 

karşılaşmaması için Milletler 
Cemiyeti kuruldu. Sömürgecilik, isim 
değiştirerek "manda yönetimi" adıyla 

daha da yaygınlaştı. Sömürge 
rekabeti Uzak Doğu'dan Orta 

Doğu'ya kaydı. Dünyada 
"milliyetçilik" düşüncesi güç kazandı, 

yeni millî devletler, yeni rejimler 
ortaya çıktı. Savaş sonrasında 

sınırların çiziminde etnik yapıya 
dikkat edilmemesi azınlıklar 

sorununu ortaya çıkardı. Savaşa 
katılan yaklaşık 65 milyon 

civarındaki askerin 9,2 milyonu öldü.



SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA 
ASYA'DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI

1. Çarlık Rusyası'nın Yıkılışı ve 
Bolşevik İhtilali

Hayat şartlarının daha da ağırlaşması, 
yolsuzluk ve vurgunlar toplumun her 

kesiminden insanları çarlık yönetimini 
devirmeye yöneltti. Petersburg'da kadın 

işçilerin başlattığı grev kısa sürede 
yayıldı. Bu hareketi dağıtmakla görevli 
askerlerin de katılmasıyla bir devrime 

dönüştü. Zor durumda kalan Çar II. 
Nikola tahttan çekildiğini açıkladı. Duma 

(meclis) üyeleri tarafından kurulan 
geçici hükümet yetkiyi devraldı. Geçici 

hükümeti deviren Bolşevikler Lenin 
yönetiminde  hükümeti ele geçirdiler. 
(Ekim 1917)Almanların büyük toprak 
talepleri karşısında çoğunluk savaşa 

devam etmeyi önerirken Lenin zaman 
kazanmak amacıyla 3 Mart 1918'de 

Brest-Litovsk antlaşmasını imzaladı. Dış 
güçlerin desteklediği Çar yanlısı Beyaz 

Ordu yeni yönetime karşı saldırıya geçti. 
Üç yıl süren bu iç savaş Bolşeviklerin 

zaferi ile sonuçlandı. 

2-Rusların Orta Asya'yı 
İstilası

Ruslar, Altınorda Devleti’nin 
yıkılmasından sonra  ortaya çıkan 

hanlıkları birer ikişer ele 
geçirerek  Orta Asya’yı ele 

geçirmişlerdir. XX. yüzyılın hemen 
başında Çarlık yönetiminin 

baskıcı idaresi Türklerden başka 
Rus olmayan diğer milletleri de 

harekete geçirmiş ve 1905 İhtilali 
çıkmıştır. İhtilalden sonra Türkler 
millî kültürlerini geliştirme imkânı 
buldular. Bu sırada Yusuf Akçura 

ve İsmail Gaspıralı'nın
çalışmalarının da etkisiyle 15 

Ağustos 1905'te "Rusya 
Müslümanları I. Kongresi" gayrı 

resmî olarak toplandı.

3-SSCB Yönetimindeki Türk 
Topluluklarının Durumu

Geçici hükümeti deviren Bolşevik 
yönetimi, Orta Doğu, Güney 

Kafkasya, İran yöresinde etkili güç 
olan İngilizlerin desteklediği 

Türklerin ve diğer milletlerin giriştiği 
bağımsızlık hareketlerine engel 

olmak için onlara kendi kaderlerini 
tayin etme hakkı tanıdı. Bu karar 

Sovyet Rusya'nın o günkü şartlarda 
zaman kazanmak için uyguladığı bir 
oyalama politikasıydı. Bağımsızlığını 
ilan Türk bölgelerinde kısa bir süre 

sonra Bolşevik yönetimleri 
oluşturuldu. Bu olay üzerine 

Basmacı hareketi eden bağımsızlık 
mücadelesi başladı. Enver Paşa’nın 

liderliğe geçmesinden sonra canlana 
hareket onun ölümüyle zayıflamıştır. 

Bundan sonra Rusya, Türk 
bölgelerinde asimilasyon politikası 

izlemiştir.
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Ortadoğu’da Manda 
Yönetimleri

İngiltere

Suudi Arabistan

Dünya Savaşı sırasında yanında yer alan yerel liderlere 
İngiltere'nin bağımsızlık vaadi üzerine Hicaz Emiri Şerif 

Hüseyin kendini "Arap Ülkeleri Kralı" ilan etti. Ancak 
İtilaf devletleri onu sadece Hicaz Kralı olarak tanıdı. 

Şerif Hüseyin, oğullarını Irak ve Ürdün'e kral tayin etti 
ve 5 Mart 1924'te halifeliğini ilan ederek bölgedeki 

konumunu güçlendirdi. Başlangıçtan beri bölge liderliği 
konusunda rekabet eden Necd Emiri Abdülaziz İbni

Suud, Şerif Hüseyin'e savaş açtı. Galip gelen İbni Suud
kendini Hicaz ve Necd Kralı ilan etti. İngiltere'nin 

1927'de tanıdığı bu krallık 1932'de "Suudi Arabistan 
Krallığı" adını aldı.

Suudi Krallığı'nın 1936'da Amerikan şirketi 
Aramco'ya petrol ayrıcalığı vermesiyle ABD 

bölgeye girmiş oldu.

Irak 

İngiltere sömürge yollarını Akdeniz'den Basra Körfezi'ne 
kadar birleştiren Irak topraklarına tam olarak egemen 

olmak istiyordu. İngiltere, 1921'de Hicaz Kralı Şerif 
Hüseyin'in oğlu Faysal'ı Irak krallığına getirdi. 30 

Haziran 1930'da yapılan antlaşma ile Irak, bağımsızlığını 
kazandı.

Ürdün

Sınırları ve yönetim biçimi İngiltere'nin isteğine göre 
Milletler Cemiyetinin kararıyla belirlenen Ürdün 1922'de 
İngiltere'nin mandası olarak kuruldu. Başına Hicaz Kralı 

Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'ın getirildiği manda 
yönetimi doğrudan Filistin'deki İngiliz komiserine 

bağlıydı. Ürdün, bağımsızlığına 1946'da ı kavuştu,.

Mısır

1882'de Mısır'ı işgal eden 
İngiltere, Osmanlı 
Devleti'nin savaşa 

girmesiyle de 1914'te 
topraklarına kattığını 

açıklamıştı.Mısır
milliyetçilerinin çıkardığı 
ayaklanmalar sonunda 

İngiltere, 1922'de Mısır'ın 
bağımsızlığını tanımak 
zorunda kaldı. Ancak 

İngiltere, Süveyş Kanalı 
ve Mısır'daki yabancıların 

haklarını korumayı 
üzerine aldı. 

Filistin

San Remo Konferansı'nda 
İngiliz mandasına 

bırakılan yerlerden biri de 
Filistin'di. İngiltere'nin 

Filistin'de "Yahudi yurdu" 
kurma çalışmaları, Wilson 

Prensipleri'ne uygun 
olarak ABD tarafından 

desteklendi. 

Fransa

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden 
temsilcilerin oluşturduğu Suriye 
Ulusal Kongresi, Mart 1920'de 

merkezi Şam olmak üzere Lübnan 
ve Filistin topraklarını da içine 
alan Suriye Krallığı'nı kurdu. 

Başına Kral Faysal'ın getirildiği bu 
devlet, San Remo Konferansı'nda 

tanınmadı. 

İngiltere'ye, Lübnan ve Suriye ise 
Fransa mandası altına verildi 

Suriye'yi işgal eden Fransa, Kral 
Faysal'ı tahttan indirerek bölgeyi 

sıkı askerî denetimi altına aldı 
Lübnan'ı, topraklarını iki kat 
artırarak Suriye'den ayırdı. 

Fransa'nın Suriye'yi eyaletlere 
ayırarak federal bir düzen 

kurması, Arapların tepkisini daha 
da artırdı

Anadolu'da işgal ettiği yerlerde 
Türk kuvvetlerine karşı 

direnemeyen Fransa, Ankara 
Antlaşması'yla Güney Doğu 
Anadolu'yu boşaltarak bütün 
dikkatini Suriye'ye yöneltti. 
Kuvvet yoluyla buralarda 

tutunamayacağını anlayınca 
1926'da Lübnan'a, 1930'da da 

Suriye'ye bağımsızlıklarını verdi.
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Hakimiyet Teorileri

Kara Hâkimiyet

Teorisi

Halford J.Mackinder

(Helfırd Cey Mekındır)

“Karalara hâkim olan dünyaya 
hâkim olur.”

Mackinder bu teorisinde denizlere 

egemen olma çağının artık önemini 

kaybettiğini, yeni uluslararası sistem 

içerisinde dünya egemenliğini kara 

güçlerinin sağlayacağını savundu. Bir 

devlet için coğrafi açıdan en uygun 

yerin merkez bölgesi olduğunu 

düşünen Mackinder, kara gücünün 

ortaya çıktığı merkezi ise Avrasya’nın 

iç bölgesi olarak gördü.

Deniz Hâkimiyet

Teorisi

Alfred Thayer Mahan

(Alfirıd Deyır Mehın)

“Dünya egemenliğinin anahtarı 
deniz yollarının

kontrolündedir.

’’Amerikalı Amiral Alfred Thayer

Mahan (1840-1914), bir devletin 

büyüklüğünün kıyılarının uzunluğu 

ve limanlarının özelliğiyle 

ölçülebileceğini dolayısıyla 

uluslararası ilişkilerin 

düzenlenmesinde ve dünya 

politikasının kontrolünde hâkim 

unsurun deniz egemenliği olduğunu 

ortaya koydu. Mahan, ulusal 

yayılmanın denizlere yönelmesi 

gerektiğini, deniz egemenliğinin 

ABD’yi dünya egemenliğine 

götüreceğini söylüyordu.

Hava Hâkimiyet

Teorisi

Harry A. Sachaklian

(Hery Saçaklian)

“Havaya hükmeden bir 
millet tüm dünyaya hâkim

olur.’’

Teori, hava gücünün deniz 

gücünden üstün, onları 

kuşatan ayrıca bu

iki gücün etkisinde olduğu 

kadar onları etkisi altına

alan bir güç olduğu esasına 

dayanır. Teorinin

temel felsefesini ‘‘Havaya 

hükmeden bir millet,

tüm dünyaya hükmeder. Bu 

sebeple havacılıkta üstün 

olmak gerekir.’’ düşüncesi 

oluşturur.
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II.DÜNYA SAVAŞI 
KRONOLOJİSİ

1940

Nisan- Almanya 
Norveç ve 

Danimarka’yı işgal 
etti.

Mayıs-Hollanda 
ve Belçika’yı işgal 

etti.

Haziran-İtalya 
Batılı devletlere 
savaş ilan etti.

Haziran-
Almanya, Fransa 

ateşkes 
Antlaşması 
imzaladı.

1941

Mart- Kuzey 
Afrika’da Alman –
İtalyan taarruzu 

başladı.

Ağustos- Atlantik 
Sözleşmesi 
yayınlandı.

Aralık- Japon 
uçakları ABD üssü 
Pearl Harlbour’u

bomboladı.

Aralık- Almanya 
ve İtalya ABD’ye 
savaş ilan etti.

1942

Haziran- ABD 
Midway Deniz 

Savaşı’nda 
Japonları 
yenilgiye 
uğrattı.

Kassım- SSCB, 
Almanya’yı 
Stalingrad 
Savaşı’nda 
yenilgiye 
uğrattı.

1943

Eylül- İtalya, 
Müttefik-

lerle ateşkes 
antlaşması 
imzaladı.

1944

Haziran-
Normandiya

çıkarması 
yapıldı.

Ağustos-
Müttefikler 
Paris’e girdi.

1945

Şubat- Yalta
konferansı yapıldı.

Nisan- San Fransisko
konferansı yapıldı.

Mayıs- Almanya 
kayıtsız şartsız teslim 

oldu.

Temmuz- Potsdam
Konferansı yapıldı.

Ağustos- Hiroşima’ya 
atom bombası atıldı.

Ağustos- Japon 
imparatoru Hirohito 
kayıtsız şartsız teslim 

oldu.
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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

(1945-1990) 

II.Dünya Savaşı’ndan ABD ve SSCB  fazla yıpranmadan çıkmışlardır. 

SSCB, savaş sonrasında  Avrupa’nın büyük bir bölümünü  nüfuzu altına aldı.

ABD ile SSCB’nin siyasi doktrinleri farklı idi. SSCB’nin  getirdiği düzene karşı olan ve 

yayılmasından çekinen ülkeler ABD’ye yanaştı. Böylece iki blok ortaya çıktı.

Batı Bloku

1949 yılında 
Almanya ikiye 

ayrıldı.

TRUMAN 
DOKTRİNİ 

(1947)

MARSHALL 
YARDIMI 

(1947)

Avrupa Konseyi (1949)

Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu

AET (1957)

Roma Antlaşması

NATO (1949)

Doğu Bloku

1949 yılında Almanya ikiye 
ayrıldı. 1961’de Berlin Duvarı 

kuruldu.

Sosyalist Blokta 
Sarsıntılar

1-Yugoslavya 1948’de 
Kominform’dan çıkarıldı.

2-Çin’le Sovyet Rusya’nın arası 
açıldı.

3- Macaristan,Çekoslovakya 
ayaklanmaları.

DOĞU BLOKU 
İÇİNDEKİ DİĞER 

GELİŞMELER

1-Çin Halk Cumhuriyetinin 
Kuruluşu

2-Kore’nin ikiye ayrılması ve Kuzey 
Kore’de Komünist yönetimin 

kurulması

3-Küba’da 1959’da Komünist 
yönetim kuruldu.

Sovyet Modeline 
Göre Ekonomik ve 

Sosyal Düzenin 
Kurulması

KOMİNFORM

(1947)

VARŞOVA PAKTI (1955)

COMEKON (1949)

Üçüncü Dünya veya 
Bağlantısızlar

Yugoslavya
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PAYLAŞILAMAYAN ORTADOĞU

İsrail’in Kuruluşu

1948

Balfour Deklarasyonu

Arap-İsrail Savaşı (1948)

Arap-İsrail Savaşı (1967)

Arap-İsrail Savaşı (1973)

Eisenhower Doktrini

1) Bağımsızlığını korumak için ekonomik kalkınma 
çabası içine giren Orta Doğu ülkelerine ekonomik 

yardım yapmak.

2)  Bunlardan isteyen ülkelere askeri yardım yapmak.

3) Bu ülkelerin istemeleri şartı ile “milletler arası 
komünizmin kontrolu altında bulunan  bir ülkeden 

gelecek açık silahla saldırılar karşısında”, Amerikan 
silahlı kuvvetlerinin kullanılması. 

İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’dan çekilmesinden 
sonra boşluğu ABD doldurmak istemiştir. Orta 

Doğu’nun  SSCB’nin kontrolüne girmesine engel 
olmak ve halkı ABD’nin yanına çekmek. 

(Not: ABD, Suudi Arabistan krallığı ile  yaptığı 
antlaşmayla petrol şirketi ARAMCO’ya ayrıcalık 

elde etmiş ve bölgeye girmişti.1936)



1-Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış 
Politikası

Türkiye’nin 

Avrupa 

Konseyine Girişi

1949

Türkiye’nin 

Nato’ya Girişi 

(1952)

1950 yılında 

başlayan Kore 

Savaşı’na 

katılan Türkiye 

1952 yılında 

Nato’ya

alınmıştır.

Balkan Paktı’nın 

Kuruluşu 

(Dostluk ve 

İşbirliği 

Antlaşması )

1953

Siyasi İşbirliği ve 

Karşılıklı Yardım 

Antlaşması 

1954

Bağdat Paktı’nın 

kurulması

1955 (Türkiye, Irak, 

İran, İngiltere, Pakistan)

Irak’ta krallık yönetiminin 

yıkılması ile yeni yönetim 

Bağdat Paktı’ndan 

ayrılmıştır. Paktın adı 

1959 yılında Merkezi 

Antlaşma Örgütü (Cento) 

olarak değiştirildi. 20 yıl 

sonra İran ve Pakistan’ın 

ayrılması ile pakt dağıldı.



2- Türkiye’ Hayat

a- Siyaset

1945 yılında çok partili 

hayat geçişte ilk parti olan 

Nuri Demirağ tarafından 

Milli Kalkınma Partisi 

kuruldu. Daha sonra Celal 

Bayar, Adnan Menderes, 

Refik Koraltan ve Fuad

Köprülü tarafından 

Demokrat Parti kuruldu. 

(1946) 1946 yılında ilk 

çok partili seçim yapıldı. 

1950 seçimleri ile 

Demokrat Parti iktidara 

geldi.

b-Ekonomi

«7 eylül 1947 Kararları» ile Türk 

lirasının değeri %50 düşürülerek ( 1 

Dolar: 280 kuruş) düşürülerek, 

bankaların altın satmalarına izin 

verilmişti. Devletçi ekonomiden 

liberal ekonomiye geçiş bu kararlarla 

olmuştur.  Marshall yardımıyla tarım 

sektörü hızla gelişmiştir. Ekonomi % 

11-13 oranında büyüdü. Yabancı 

yatırımlar teşvik edildi ama sonuç 

alınamadı. Liberal ekonomi yeterince 

gelişmedi.1950-1954 yıllarında 

yatırım karayolu, inşaat, sanayi ve 

tarım alanlarında yoğunlaştı. 

Ekonomik canlanma 1954’ten sonra 

azaldı. 1958 IMF’den borç alındı.

c-Sosyal ve Kültürel 
Hayat

Bu dönemde başta caz olmak üzere 

Rock and Roll ve diğer müzik türleri 

Türkiye’yi etkisi altına alınmaya 

başlamıştır. Türk müziğine ilgide 

devam etti. Zeki Müren, Müzeyyen 

Senar, Neşet Ertaş dönemin 

sanatçılarıdır. Batı etkisi ile sinemada 

gelişmeye başladı. Ömer Lütfi Akad’ın 

«Vurun Kahpeye» adlı filmi batı 

sinemasının izlerini taşımaktadır. 

1940 yıllarda edebiyatta «Garip 

Akımı» gelişti. 1950’de  «Hisarcılar

Grubu» oluştu. Salgın hastalıklarla 

mücadele milli bir dava olarak kabul 

edilmiştir.



F-Soğuk Savaş Dönemine Dünya

Büyük Sanayi ülkeleri büyük ekonomik kalkınma sağladılar. Hızlı nüfus artışı yaşandı.

Sanayileşmeyle birlikte şehirlere göçler arttı. Şehirlerde ekonomik rahata ulaşmayan kitleler aşırı

siyasi akımların oluşmasına yol açtılar. Kadınların iş hayatındaki etkinlikleri arttı. Teknik alanındaki

gelişmeler hayatı kolaylaştırdı. Tüketimin teşvik edilmesi reklamın gelişmesine yol açtı. Radyo ve

sinemanın önemi televizyonla azaldı. Amerika’da Rock and Roll müziği ortaya çıktı. Fen ve sosyal

bilimler hızla gelişti. Bilgisayarlar geliştirildi. Füze teknolojisinde sağlanan gelişme ile ilk uydu

Sputnik SSCB tarafından uzaya gönderildi. (1957) Nükleer çalışmalar arttı. Enerji üretiminde

kullanılmaya başladı. İletişim ve denetim ağları gelişti. DNA’nın yapısı çözüerek değişik alanlarda

yararlanıldı. Konut sektörü gelişti, gökdelenler ve toplu konutlar yapılmaya başladı. Sürrealizm

(gerçeküstücülük) edebiyat ve sanat alanında gelişti. 1951 yılında ilk defa Mısır’da Akdeniz

oyunları düzenlendi. UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk defa 1955—1956 sezonunda

düzenlendi.



UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA

1-Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Kuruluşu (1949)

Mao

-SSCB ile 30 yıllık dostluk 
antlaşması imzalandı

-1956 Süveyş Krizinde Batılara 
karşı Mısır’ı destekledi

-Vietnam Savaşı’nda Komünist 
Kuzey Vietnamlıları destekledi.

-1972 yılında BM’ye tekrar üye 
oldu.

2-Uzak Doğu’da Hakimiyet 
Mücadeleleri

a- Kore Savaşı (1950-1953)

-38.Enlem Sınır

-Savaşa katılan Türkiye 1952 
yılında NATO’ya alındı.

-Amerikalı general MacArthur

27 Temmuz 1953 - Panmunjom’  

b- Güneydoğu Asya Antlaşma 
Teşkilatı (SEATO)’nın

Kuruluşu (1954)

-ABD,İngiltere,Fransa, Yeni 
Zelanda,Avustralya,Filipinler, 

Tayland, Pakistan.



ASYA VE AFRİKA’NIN 
KURTULUŞU

1-Güney Asya’daki 
Gelişmeler

Hindistan ve Pakistan’ın 
Kuruluşu (1947)

-Muhammed Ali Cinnah

-Mahatma Gandhi

-1971 Bangladeş

Seylan, Birmanya ve Malezya 
İngiltere’den; Endonezya 

Hollanda’dan; Vietnam, Laos ve 
Kamboçya Fransa’dan 

bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

2-Afrika’daki Gelişmeler

Afrika’daki sömürgeciliğin sona ermesi, 

İtalyanların Etiyopya ve Libya’dan 

çıkarıldığı 1940’lı yıllarda başladı. 

Bağımsızlıklarını kazanan ülkeler, Doğu-

Batı mücadelesinde her iki blok dışında 

kalarak ekonomik kalkınmayı 

hedeflemişlerdir. 

-1963-Afrika Birliği Teşkilatı (OAU),32 

bağımsız Afrika ülkesi tarafından 

kurulmuştur.



Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası 

Sebepleri

Doğu Blokunda
Çözülmeler

Soğuk 

Savaş'ın 

çözülmesi 

yolundaki ilk 

gelişmeler 

Doğu 

Bloku'nda

görüldü. 

1953'te 

Stalin'in ölümü 

ile başladı.

Moskova 

ile Pekin 

arasında 

doğmaya 

başlayan 

ideolojik 

görüş 

ayrılığı ile 

devam 

etti.

Batı Blokunda
Çözülmeler

1958 yılında 

Fransa'da de 

Gaulle'in

devlet 

başkanlığına 

gelmesi Batı 

Bloku'ndaki

çözülme süreci 

açısından yeni 

bir dönüm 

noktası oldu. 

1957 yılında 

Avrupa 

Ekonomik 

Topluluğu' 

nun (Avrupa 

Birliği'nin) 

temelini atan 

Roma 

Anlaşması'nın 

imzalanması

Batı Bloku ile Doğu 
Bloku arasındaki 

ilişkiler

Doğu ile Batı bloku

arasındaki ilk ilişkiler 

1958 Berlin Buhranı 

sonrası Cenevre’de 

başladı. 1959 yılında 

Kruşcev ABD’ye gitti. 

1961’de ABD ve SSCB 

Viyana’da bir araya 

geldi. 1963 yılında 

Moskova’da ABD-

SSCB görüşmesi oldu.

www.tariheglencesi.com



"Soğuk Savaş"ın Çözülmesi Dönemi (1955-1969)

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

1955-Bandung Konferansı Bağlantısızlar

(Üçüncü Dünya Ülkeleri)

Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya 

ve Afrika’dan 24  ülke, ilk kez Endonezya’nın , Bandung kentinde bir araya 

gelmişlerdir. Konferansın amacı, bağımsızlığına yeni  kavuşan Afrika ve Asya 

ülkelerinin ABD ve SSCB  gibi iki büyük nükleer güç karşısında varlıklarını korumak 

için birlik ve dayanışmalarını sağlamaktı. Bağlantısızların ilk teşkilatlı toplantısı 

1961’de Belgrat’ta yapıldı. İkinci toplantı 1964’te Mısır’da yapıldı. Üçüncü toplantı 

Zambiya’nın başkenti Lusaka’da yapıldı. Bağlantısızların dördüncü toplantısı 

Küba’da 118 ülkenin katılımıyla yapılmıştır. 

www.tariheglencesi.com



Yumuşama Dönemi Olayları

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

Ping-Pong
Diplomasisi

Amerikan Masa 

Tenisi takımı 1971 

yılında Çin’e davet 

edildi.

Salt-I Antlaşması

1972-Moskova

Bu antlaşma ile sorunların 

barışçı yollarla çözülme 

süreci başladı. 

Görüşmelerin başladığı 

1969 yılı «Yumuşama 

Dönemi» başlangıcı sayıldı.

Helsinki Konferansı

1975

Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Konferansı

(AGİK)

Helsinki Nihai Senedi 

(1975) Arnavutluk hariç 

bütün Avrupa 

Devletleri,Kanada ve 

ABD.

www.tariheglencesi.com



Yumuşama Dönemi Çatışmaları

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

1962'deki Küba Bunalımı

(Ekim Füzeleri Bunalımı)

ABD’nin Türkiye’ye, 

SSCB’nin de Küba’ya 

nükleer başlıklı füze 

yerleştirmesi ile başlayan, 

Ekim 1962’de dönemin iki 

süper gücünü karşı 

karşıya getiren ve 

dünyayı nükleer savaş

tehditi altında bırakan 

bunalımdır. 

1968'de Çekoslovakya'nın işgali

Ancak Prag Baharı adı 

verilen bu dönem aynı yılın 

20 Ağustosunda Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği ve Varşova Paktı

müttefiklerinin (Romanya 

hariç) ülkeyi işgal etmesi 

ile sona erdi.  vb.)
www.tariheglencesi.com
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Yumuşama Dönemi Çatışmaları

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

Vietnam Savaşı- 1964-1973

Daha önce Fransa’nın sömürgesi olan Vietnam 1954 yılında imzalanan 

Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam olmak üzere iki 

bağımsız devlete dönüştü. Cenevre Antlaşmasına göre iki ülke 

1956’da yapılacak seçimlerle birleşecekti. Güney Vietnam seçime 

girmeyince Kuzey Vietnam zorla birleşmeyi sağlamaya çalıştı, Güney 

Vietnam ABD’den yardım istedi. ABD’de yardım yapacağını dünya 

kamuoyuna duyurdu. 1964 yılında Kuzey Vietnam donanmasının ABD 

donanmasına saldırmasıyla savaş başladı. Savaş 1973 yılına kadar 

sürdü. 1973 yılında yapılan antlaşma ile ABD kuvvetleri Vietnam’dan 

çekilecek, esirler karşılıklı geri verilecek, Kuzey ve Güney Vietnam 

arasında yapılacak müzakerelerle birleşme gerçekleşecekti.www.tariheglencesi.com
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Yumuşama Dönemi Çatışmaları

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

Keşmir Meselesi

Keşmir halkının büyük 

çoğunluğu Müslüman bir 

bölgedir. 1948 yılında 

bölge için Hindistan ve 

Pakistan arasında savaş 

meydana gelmiştir. 

Birleşmiş Milletler araya 

girdi halk oylaması şartıyla 

ateşkes sağlandı. Fakat 

Hindistan günümüze 

kadar halkoylaması 

yapmamıştır. Bölge iki ülke 

arasında bölünmüş 

durumdadır.

Afganistan’ın SSCB’nin 
İşgali

1978 yılı sonlarına doğru Afganistan’da halkın SSCB yanlısı yönetime 

karşı direniş hareketi başlatması üzerine iktidarda bulunanlar 

SSCB’den yardım istedi. Sovyetler Birliği'nin Aralık 1979'da 

Afganistan'a girmesiyle, 9 yıl sürecek bir savaş başlamış; Sovyetlerin 

dağılmasına varan gelişmelere ve hem iç ve hem de dış etkilere 

maruz kalmasına sebep olmuştur.

1982 yılında BM'ce ele alınan Afganistan sorunu; Afganistan, 

Pakistan, ABD ve Sovyetler Birliği arasında yapılan görüşmelerle 

çözüme kavuşturulmaya çalışılmakta idi. Ancak, görüşmeler uzun 

süre devam etti ve sorun 14 Nisan 1988 Cenevre Antlaşması ile 

çözümlendi. Cenevre Antlaşmasının imzalanmasından sonra, Sovyet 

askerleri 1988-1989 yılı içinde Afganistan'dan çekildiler. Sovyetlerin 

çekilmesinden sonra ülkede "mücahit" gruplar birleşerek bir hükümet 

kurdular. Fakat bir süre sonra iktidar için iç çekişmeler başladı.
www.tariheglencesi.com



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.

• Bu dönemde İsrail ile Ürdün arasında barış müzakereleri ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak 

düzenlemelerde yapılacaktı.
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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.

1973 Arap İsrail Savaşı:  1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır ve Suriye'nin 

kaybettiği toprakları İsrail'den geri almak istemesiwww.tariheglencesi.com



Barış İçinde Bir Arada Yaşama

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

İslam Konferansı Örgütü

İsrail işgali altındaki Kudüs'te, 21 Ağustos 1969'da Müslümanların kutsal yerlerinden olan El-Aksa 

Camii'nin kundaklanması ve camide maddi hasar oluşması İslam dünyasında büyük tepkilere 

yol açtı. Ürdün Kralı Hüseyin'in önerisi ile Arap devletlerinin dışişleri bakanları 25 Ağustos 

1969'da Kahire'de toplanarak bir "İslam Zirvesi" oluşturulması kararı verildi.

22-25 Eylül'de Fas'ın başkenti Rabat'ta Türkiye dâhil 24 ülkenin katıldığı bir "İslam Zirvesi" 

toplandı. Zirve sonunda yayınlanan bildiride, İsrail'in Kudüs'ü boşaltması ve 1967 Haziran 

savaşında işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi kararlaştırılırken İsrail'i tanımış olan 

devletlerin, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmeleri istendi.

İslam Zirvesi'nin ikincisi, 1974'te Pakistan'ın Lahor kentinde yapılmıştır. Teşkilatın 1973'te yapılan 

Cidde toplantısında üye ülkelerin maliye bakanları mali teşkilatlanmanın önemini vurguladılar. 

Ekim 1975'teki toplantıda İslam Kalkınma Bankasının kuruluş planı onaylandı. 
www.tariheglencesi.com



Barış İçinde Bir Arada Yaşama

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

Uluslararsı Politikada Petrolün Yeri

Petrol üreticisi ülkeler, Ağustos 1960'ta OPEC'i (Organization Petroleum Exporting

Countries -Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı-) kurdular. OPEC'in amacı petrol 

fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında teknik konularda 

iş birliğini sağlamaktı. Kurucu üyeleri: Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve 

Venezüela'dır. Kuruluşa sonradan Katar, Libya, Endonezya, Ekvador, Birleşik 

Arap Emirlikleri katılmıştır.1970'li yılların başında OPEC amacına ulaştı ve petrol 

şirketlerine karşı üstünlük sağladı. Petrol üretimini daha pahalıya mal ettiği için 

düşük fiyatta petrol satışından zarar gören ABD'nin petrol şirketlerine destek 

vermemesi, OPEC'in başarılı olmasında etkili oldu.
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İran –Irak Savaşı (1980-1988)

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

Irak’ta rejim değişikliği

1958'de yapılan bir askerî müdahale sonucu ülkede monarşi rejimi yıkılarak 

cumhuriyet ilan edildi. Irak rejim değişikliğinden sonra Bağdat Paktından çekildi. 

Baas Partisi 1968'de Irak'ta yönetimde söz sahibi oldu, SSCB ile yakınlaşarak bu 

ülkeden ekonomik ve askerî yardım almaya başladı. Bu durum Batı'ya dönük bir 

politika takip eden İran ile arasındaki ilişkileri zayıflattı. Diğer taraftan, 1970'te 

İngiltere'nin Basra Körfezi'nden çekilmesinden sonra İran'ın, buraya tek başına 

hâkim olmak istemesi iki ülke ilişkilerini daha da gerginleştirdi. Baas Partisinin 

1972'de, SSCB ile imzaladığı dostluk antlaşmasıyla beraber bu ülkeden silah satın 

almaya başlaması İran'ı tedirgin etti. Ancak 1975 Martında Cezayir'in 

arabuluculuğu ile imzalanan Cezayir Anlaşması'yla Irak ile İran arasındaki 

Şattülarap Su Yolu'nun en derin yeri sınır kabul edilirken karşılıklı dostluk ve iş 

birliğinin taahhüt edilmesi ilişkileri bir süreliğine düzeltti.
www.tariheglencesi.com



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 petrol ihracatının azalması ekonomiyi zor durumda bıraktı.
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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 aldı. Avrupa ülkeleri ise tarafsız bir politika izleme kararı alırken 

İran'daki rejim değişikliğinden dolayı Irak yanlısı tutum takındı. www.tariheglencesi.com



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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Yumuşama Döneminde Dünya

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

Ekonomi

Merkezî ısıtma sistemi, evlere kadar suyun getirilmesi, çamaşır makinesi, telefon ve televizyonun 

yaygın olarak kullanılması insan hayatını kolaylaştırdı. Petrol, elektrik ve otomotiv sektörlerinde önemli

üretim artışı oldu. Sanayideki büyüme, enerji tüketimini artırırken enerji kaynağı olarak kömürün yerini

alan petrol, kimya sanayiinde yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu gelişmelerle dünya 

ekonomisi hızlı bir büyüme dönemi yaşadı. 1970'lere kadar büyümenin kesintisiz devam etmesi işsizlik 

oranını da düşürdü. Dünya ekonomisindeki büyümeye bağlı olarak talep fazlası ürünleri pazarlama 

ihtiyacı reklam sektörünün önemini artırdı. İşlevleri artmaya başlayarak geniş kitlelere ulaşan radyo ve 

televizyon bu ürünlerin tanıtımında önemli birer araç hâline geldiler. Uydu teknolojisi sayesinde de 

televizyon programları uluslararası bir boyut kazandı. İlk kez "1964 Tokyo Olimpiyatları" canlı televizyon 

yayını ile tüm dünyaya ulaştırıldı. Uluslararası alanda ticaretin yaygınlaşması bu dönemin dinamizmini 

oluşturdu. Serbest ticaret ve çok uluslu şirketler tarafından yapılan uluslararası yatırımların gelişmesi 

ilerlemeyi perçinledi. Dünya ticaret hacmi de büyük bir büyüme gösterdi. Uluslararası ticaret hacmi 

% 7 oranında büyüdü.
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Türk Dış Politikası

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

Türk-Yunan İlişkileri

Kıbrıs Meselesi

Yunanistan, 1951'de Kıbrıs'ın kendisine verilmesi için İngiltere'ye resmen 

başvurdu. Bu girişimi olumsuz karşılanan Yunanistan, 1954'te Kıbrıs 

sorununu BM'ye taşıyarak meseleyi uluslararası bir konu hâline getirdi. 

Kıbrıs'ta self-determinasyon ilkesinin uygulanmasını isteyen Yunanistan'ın 

bu girişimi BM tarafından reddedildi. Bu gelişmeler, Türkiye'nin Kıbrıs 

konusunda harekete geçmesinde önemli rol oynadı. Böylece Kıbrıs sorunu, 

Türk dış politikasının en önemli konularından birisi hâline geldi.
www.tariheglencesi.com



Türk Dış Politikası

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

Kıbrıs Meselesi

1960'tan önce Yunanistan'ın Kıbrıs konusundaki isteklerinin BM tarafından reddedilmesi üzerine 

Rumlar, Kıbrıs'ta EOKA yer altı örgütünü kurarak önce İngilizler, sonra da Türklere yönelik tedhiş 

hareketlerine başladılar. Bu örgütün amacı: İngiltere'yi Kıbrıs'tan atmak, Türkleri imha etmek ve 

Enosis'i gerçekleştirmekti. Yunanistan'ın kışkırtma ve yardımlarıyla Rumların başlattıkları tedhiş 

hareketleri genişleyerek bir iç savaş hâlini aldı. 1959'da Türkiye ve Yunanistan başbakanları Zürih'te bir 

araya gelerek Kıbrıs anlaşmazlığını çözümlemek için görüşmelere başladılar. 11 Şubat 1959'da Kıbrıs'ta 

bağımsız bir cumhuriyet kurulması kararı alınarak Zürih Anlaşması yapıldı. Zürih ve Londra 

Anlaşmaları doğrultusunda 16 Ağustos 1960'ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. 

Cumhurbaşkanlığına Rum lider Makarios, yardımcılığına da Türk lider Dr. Fazıl Küçük getirildi. 

Kıbrıs'ta sağlanan barış ortamı uzun sürmedi. Yunanistan'ın asker ve silah göndererek desteklediği 

EOKA, Türklere karşı tedhiş hareketlerine devam etti. Kıbrıs Türkleri de bu faaliyetlere 1955'te kurulan 

Türk Mukavemet Teşkilatı(TMT) vasıtasıyla karşı koymaya çalıştı. Makarios, 1963'te, Türk toplumu

lideri Fazıl Küçük'e, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye anayasa değişikliğ önerisinde bulundu.www.tariheglencesi.com



Türk Dış Politikası

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

Kıbrıs Meselesi

Türkiye'nin Makarios'un yaptığı önerileri reddetmesi, iki toplum arasındaki gerginliği 

arttırdı. Rum çeteleri Türk köylerini yakıp yıkarak 25 bin Türk'ü göçe zorladı. 24 Aralıkta 

"Kanlı Noel" denilen ve 24 Türk'ün şehit edildiği olay üzerine Türk savaş uçakları Lefkoşa 

üzerinde ilk uyarı uçuşunu yaptı. 1964'te Yunanistan'ın Ada'ya daha çok asker ve silah 

göndermeye başlaması üzerine olayların büyümesinden endişelenen BM Güvenlik Konseyi, 

Barış Gücü kurulması kararı aldı. Ancak Barış Gücü Ada'ya henüz gelmeden Rum çetelerinin 

saldırıya geçmesi Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale kararı almasına yol açtı. Ancak bu kararın 

uygulanmasını istemeyen ABD Başkanı Johnson, yazdığı mektupla Türkiye'yi kararından 

vazgeçirmeye çalıştı.
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Türk Dış Politikası

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

Kıbrıs Meselesi

Johnson'un mektubundan sonra yapılan diplomatik temaslar sonucunda Türkiye Kıbrıs'a müdahale 

kararını bir süre askıya aldı. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios, Ada'daki Türklere ekonomik 

ve sosyal baskılarda bulunarak göçe zorlayan bir politika uyguladı. Ancak Enosis'in hemen

gerçekleştirilmesini isteyen EOKA üyeleri Yunanistan'dan aldıkları destekle 15 Temmuz 1974'te 

Makarios'a karşı bir darbe gerçekleştirdi. EOKA üyeleri Nikos Sampson'u cumhurbaşkanlığına

getirirken "Kıbrıs Elen Cumhuriyeti"ni ilan ettiler. Türkiye, Kıbrıs’taki darbenin bir Yunan müdahalesi 

olduğunu belirtti ve garantilerin ihlâli saydı. İngiltere'ye ise ortak hareket etmeyi teklif etti. Olumsuz 

cevap alan Türkiye, garanti antlaşmasının kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak müdahale kararı aldı. 

Türkiye 20 Temmuz'da Enosis'e engel olmak, barışı yeniden kurmak ve Türklerin güvenliğini sağlamak 

amacıyla "Kıbrıs Barış Harekâtı"nı başlattı.
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Türk Dış Politikası

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

Kıbrıs Meselesi

Lefkoşa'ya kadar ilerleyen Türk kuvvetleri, 22 Temmuz'da BM'nin ateşkes çağrısına uydu. Kıbrıs meselesinin 

görüşülmesi maksadıyla 25 Temmuzda Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Cenevre Konferansında biraraya geldi. 

Görüşmelerden barışı sağlayacak bir sonuç çıkmayınca 14 Ağustos'ta "İkinci Barış Harekâtı" başladı. Türk birlikleri 

Ada'nın yaklaşık üçte birine hâkim oldu. Türkiye BM'nin ateşkes çağrısına uyarak 16 Ağustosta askerî harekâtı 

durdurdu. Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra Türklerin kuzeyde, Rumların da güneyde yerleşmesi yeni bir devlet 

düzeninin kurulmasını gerekli kılıyordu. Başlatılan toplumlar arası görüşmelerden istenilen sonucun alınamaması 

üzerine Türk toplumu 13 Şubat 1975'te Rauf Denktaş'ın liderliğinde "Kıbrıs Türk Federe Devleti"ni kurdu. 

Türklerin Ada'daki siyasi varlığı Rumlar tarafından kabul edilmediği için sonuç alınamadı. BM Genel Kurulu, 13 Mayıs 

1983'te Kıbrıs Rumlarını "Kıbrıs Hükümeti" olarak tanıma kararı aldı. Bu gelişmeler karşısında Türk toplumu da 15 

Kasım 1983'te "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 

kurulduğu gün tanıyan ilk devlet oldu.
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Türk Dış Politikası

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

Türk-Yunan İlişkileri

Ege Adaları Meselesi

Ege Adalarının Silahlandırılması Yunanistan, özellikle 

1963 Kıbrıs bunalımından itibaren Ege Denizi'nde 

Türkiye kıyılarına yakın olan adalarla birlikte 1947'de 

İtalya'dan aldığı Meis ve On iki Ada'yı, Lozan 

Antlaşmasına aykırı olarak gizlice silahlandırmaya 

başladı. Bunun üzerine Türkiye bu konuyla ilgili 

1964'ten itibaren farklı zamanlarda Yunanistan'a 

nota vermiştir. 1974'ten itibaren Yunanistan, Ege 

adalarını açık olarak silahlandırılmaya

devam etti.  

Kıta Sahanlığı 
Sorunu: Kara 

Sularının 12 Mile 
Çıkarılması Sorunu
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Türk Dış Politikası

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

Ermeni İddiaları

Ermeni diasporası ve bazı devletler politik amaçlarla Ermeni meselesini yeniden 

canlandırmışlardır. Bu bağlamda diaspora, iddialarını dünyaya tanıtmak ve Türkiye'ye 

kabul ettirmek, Türkiye'den tazminat ve toprak almak son aşamada da büyük 

Ermenistan hayalini gerçekleştirmekti. Bu amaçla propoganda faaliyetlerine de 

başlayan Ermeniler "Ermenistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu" adı verilen ASALA 

adlı terör örgütünü kurdular. Ermeni terörünü asıl yönlendiren terör örgütü ASALA 

olmuştur. ASALA'nın 1973'te başlatarak 1994 yılına kadar devam ettiği terör 

faaliyetlerinde çoğu diplomat olan 35 Türk şehit edilmiştir. Bu durum karşısında Türkiye, 

önlemlerini artırmış, ulusal ve uluslararası platformlarda tezimizi ortaya koyan 

çalışmalar yaparak faaliyetlerini sürdürmüştür.
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Türk Dış Politikası

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

Türkiye’nin Ortadoğu Politikası 

1950-1960 yılları arasında Arap ülkelerinin SSCB’ye yaklaşmalarına karşılık NATO 

üyesi olması sebebiyle Türkiye Orta Doğu’da batıya paralel bir politika izlemişti. 1973 

petrol krizine kadar olan dönemde Türkiye, Orta Doğu’ya açılma politikası izleyerek 

Arap ülkeleri ile ilişkilerini geliştirdi. 1967 Arap- İsrail Savaşı’nda Türkiye ABD’nin 

Türkiye üzerinden İsrail’e yardım isteğini reddetti. Türkiye 1969 Mescid-i Aksa 

yangınına büyük tepki gösterdi.  Rabat’taki İslam Zirve toplantısın katıldı. 1981 

yılında başbakan düzeyinde katıldı. Türkiye günümüze kadar Batılı devletlerle, Orta 

Doğu arasında denge unsuru olmaya gayret gösterdi.
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Türkiye’de Bunalımlı Yıllar

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

Siyaset

Türkiye, 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti ile ilk yıllarda birçok alanda büyük gelişme kaydetmişti. 

Ancak 1957'den itibaren ekonomide enflasyonist baskı hissedilmeye başlanmıştı. Ülkemizde 

demokrasinin tam olarak yerleşmemiş olması siyasi yaşamdaki hoşgörü eksikliği ve belirtilen ekonomik 

nedenler siyasi ortamı gerginleştirdi. Bu şartlar altında 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi 

gerçekleştirilerek DP iktidarına son verildi. Demokrasimizin gelişimini kesintiye uğratan bu müdahale 

sonucunda anayasa yürürlükten kaldırılarak meclis kapatıldı. Cumhurbaşkanı, başbakan, pek çok 

bakan ve milletvekili yargılandı. Bu yargılama sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri 

Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi (1961).15 Ekim 1961'de yapılan 

seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet Partisi (AP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), 

Yeni Türkiye Partisi (YTP) katıldı.    Seçimlerden sonra oluşan Meclis, Cemal Gürsel'i 

cumhurbaşkanlığına seçti. 1965 seçimlerine kadar koalisyon hükümetleri iktidarda kaldı. 10 Ekim 

1965'te yapılan genel seçimleri AP kazandı. 27 Ekim 1965'te Süleyman Demirel'in başbakanlığı ile 

başlayan AP iktidarı, 12 Mart 1971 Askerî Muhtırasına kadar devam etti. 
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Türkiye’de Bunalımlı Yıllar

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

Siyaset

Türk Silahlı Kuvvetleri yer yer meydana gelen şiddet ve terör olaylarını 

gerekçe göstererek 12 Eylül 1980'de demokratik yönetimi ortadan 

kaldıran askeri müdahaleyi gerçekleştirmiştir. 24 Kasım 1983'e kadar 

devam eden bu dönem, Türk siyasi tarihine "12 Eylül Dönemi" olarak 

geçti. Anayasanın kabulünden sonra seçim hazırlıkları başladı. 6 Kasım 

1983 seçimlerine Anavatan Partisi (ANAP), Halkçı Parti (HP) ve 

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) katıldı. Bu seçimler sonucunda 

birinci parti olarak çıkan ANAP, Turgut Özal başkanlığında tek başına 

iktidar oldu.www.tariheglencesi.com



Türkiye’de Bunalımlı Yıllar

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

Ekonomi

Devletin ekonomik, sosyal, kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete 

danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için kalkınma planları 

hazırlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu(1960).1960-

1970 yılları arasında uygulanan "ithal ikameci sanayileşme" ile daha önce 

ithal edilen tüketim mallarının ülkede üretimi amaçlanmıştı. Bu dönemde, 

sanayi daha çok demir-çelik, çimento, kağıt, kimya, petrol rafinerisi, 

alüminyum ve madencilik alanında yoğunlaştı. 1970'li yıllarda uygulanan 

"ileri ithal ikameci model" ile buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi 

dayanıklı tüketim mallarının yanı sıra ülkemizde artık otomobil de 

üretilmekteydi. 
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Türkiye’de Bunalımlı Yıllar

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

Ekonomi

Ekonomide ithalata bağımlılık ve ihracatta durgunluk yaşanmasına 

rağmen 1960'lı yıllarda Avrupa'ya giden işçilerimizin ülkeye döviz 

transferleri ekonomiye önemli katkılar sağladı. 1973 petrol krizi, 1974 

Amerikan ambargosu, ve işçi dövizlerindeki azalma ekonomik 

gerilemeye neden oldu. Türkiye'de 1977 yılında dış ticaret dengeleri 

bozulmaya başladı. Ülkede birçok temel malda kuyruklar, karaborsa 

ve aşırı fiyat artışı görüldü. Türk lirasının yabancı paralar karşısında 

değeri hızla düştü. Ekonomideki bu kötü gidişi önlemek için çeşitli 

ekonomik programlar hazırlandı. Bu programlar içerisinde karma 

ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlayan 24 Ocak 

Kararları önemli bir yer almaktadır (1980).www.tariheglencesi.com
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Sosyal ve Kültürel Hayat

1960-1980 yılları arasında Türkiye'de köyden kente göç, gecekondulaşma, işçi 

sayısındaki artış ve daha önce başlayan sendikal faaliyetlerin yoğunlaşması gibi önemli 

toplumsal değişimler yaşandı. Sanayileşmeyle artan köyden kente göç

çarpık kentleşmenin ortaya çıkmasında etkili oldu. Edebiyatta 1950 sonrasında görülen 

edebî akımlar etkilerini 1960'lara kadar sürdürdü. Garipçilere karşı ortaya çıkan "İkinci 

Yeni Akımı" 1960'ların ortalarına kadar etkisini devam ettirdi. Bu akımın temsilcileri 

arasında Edip Cansever, ilhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Sezai Karakoç gibi 

isimler yer alır. Daha önceki dönemlerde başlayan "köy romancılığı" Fakir Baykurt'un 

"Yılanların Öcü", Şevket Süreyya Aydemir'in "Toprak Uyanınca"

eserleriyle ön plana çıkmıştır. 1960'lı yılların ortalarından itibaren "Toplumculuk" 

edebiyatta bir akım olarak ortaya çıktı. 
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Sosyal ve Kültürel Hayat

1970'lerden itibaren toplumdaki politikleşmenin hızlanması, çarpık 

kentleşmenin meydana çıkardığı sorunlar ve işsizliğe bağlı dış göç, 

edebiyatın başlıca konularını oluşturdu. Bu dönem edebiyatında 

tiyatro, gezi, hatıra ve deneme, eleştiri türlerinde büyük gelişmeler 

yaşanmıştır. Gezi, hatıra türünde Yusuf Ziya Ortaç; deneme eleştiri 

türünde Nurullah Ataç, Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç önemli 

yazarlarımızdandır. Türk Sineması toplumsal sorunlara ağırlık vererek 

gelişme göstermiştir.www.tariheglencesi.com
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Sosyal ve Kültürel Hayat

Yaşanan toplumsal değişim beraberinde yeni anlayışları, farklı fikir 

hareketlerini, yeni estetik değerleri de getirdi. Kırsaldan göç eden 

insanların var olan değerleri ile şehir kültürünün kaynaşması 

"arabesk" adı verilen yeni bir anlayışı ortaya çıkardı.1960'lı yılarda 

Fecri Ebcioğlu'nun öncülüğünde aranjman (düzenleme) tarzı müzik 

ortaya çıktı. Bu tarz, yabancı müziklere Türkçe sözlerle şarkılar 

yazılarak oluşturuldu ve Türkçe bestelerin yolunu açtı.
www.tariheglencesi.com



Türk 
Cumhuriyetleri

Azerbaycan Türkmenistan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan



SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI

1.SSCB’DE POLİTİKA 

DEĞİŞİKLİKLERİ VE 

NEDENLERİ

-Glasnost ve 

Perestroyka (Açıklık 

ve Yeniden 

Yapılanma

-Mihail Gorbaçov

1989-

Afganistan’dan 

çekilme

2.SSCB’NİN DAĞILMASI

Egemen Devletler 

Birliği Antlaşması

Rusya Federasyonu

Boris Yeltsin

1991- SSCB’nin 

Dağılması

3.SSCB’NİN DAĞILMASININ 

DOĞU AVRUPA’YA ETKİSİ

Çekoslovakya, 

Polonya, 

Macaristan, 

Bulgaristan, 

Romanya

4.SSCB’NİN DAĞILMASININ 

DÜNYA GÜÇLER DENGESİ 

ÜZERİNE ETKİLERİ

-Bağımsız Devletler 
Topluluğu

-Afganistan’da ve 
Irak’ta ABD

-Şanghay İşbirliği 
Örgütü

Çin, Rusya, 
Kazakistan, 
Kırgızistan, 
Tacikistan, 
Özbekistan



AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği 
Komisyonu

AB Komisyonu 
üye devletlerce 

atanan 20 
üyeden oluşan 

bir

yürütme 
organıdır. 

Komisyon, Birlik 
politikalarının 
tasarlayıcısı ve

koordinatörüdür.

Avrupa 
Parlamentosu

Üye 
ülkelerde 
Avrupa 

Parlamento

su için

yapılan 
seçimler 

sonucunda 
seçilen 

üyelerden

oluşmaktadır.

Parlamento 
Genel Kurulu 
Strazburg’da

toplanır.

Avrupa 
Konseyi

Üye ülke 
devlet ve 
hükûmet 

başkanlarının

katılımıyla 
yılda en az 

iki kere 
toplanır. 
Avrupa

Konseyine 
Dışişleri 

bakanları ile 
bir Komisyon 

üyesi

de yardımcı 
olmaktadır.

Konseyin 
merkezi 

Brüksel’dedir.

Sayıştay

Sayıştay’ın 
görevi, 

AB’nin ve 
bağlı 

kuruluşların

gelir ve 
harcamala-

rını
incelemek, 
bunların 
yasalara

uygun 
şekilde 

yürütülmesi-
ni

sağlamaktır

Ekonomik ve 
Sosyal Komite

Komite, bir 
danışma 
organı 

olduğundan

çalışma 
düzeni, 
görüş 

bildirme 
şeklindedir.

Adalet Divanı

Adalet 
Divanı, 

AB’nin en 
yüksek 

hukuksal

organı 
niteliğini 

taşımaktadır.
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