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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE AMERİKA BİRLEŞİK                  

DEVLETLERİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: 

KÜBA BUNALIMI1 

Öz 

Soğuk Savaş yıllarında, 1960’ların başında, ABD’nin Türkiye’de konumlandırdığı 

Jüpiter adı verilen orta menzilli füzelerin bir benzerinin, SSCB tarafından Küba’ya 

yerleştirilmesi girişiminin saptanması ile başlayan süreç, kısa sürede uluslararası 

bir bunalıma dönüşmüştü. İki süper gücün, ABD ve SSCB’nin, askeri stratejik güç 

gösterisi, bir anda dünyayı ve bu silahların yerleştirildiği ülkeleri nükleer bir sava-

şın eşiğine getirdi. 1962 İlkbaharında başlayan Küba bunalımı, ABD’nin Türki-

ye’deki Jüpiter füzelerini sökme kararı, SSCB’nin de Küba’da benzer silahları yer-

leştirmekten vazgeçmesi üzerine uzlaşma ile sona erdi. Ancak konu, Türk basının-

da çok yönlü yorumlarla tartışılmaya devam etti. Bu bağlamda çalışmanın amacı; 

ABD’nin, Soğuk Savaş yıllarında kuşatma politikası çerçevesinde, “müttefik ülke” 

Türkiye üzerinden yürüttüğü askeri stratejik plana, SSCB’nin de Küba’da yanıt 

vermesiyle beliren Küba bunalımını, Türk basınında ve kamuoyundaki farklı yo-

rumlarıyla değerlendirmektir. Bununla birlikte; Kore Savaşı ve NATO’ya üyelikle 

başlayan ABD eksenli dış politika tartışmalarının, Küba bunalımı sonrası, Türk 

kamuoyunu nasıl etkilediği saptanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş, 

Küba Bunalımı. 

 

                                                           
1 İbrahim Bozkurt tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde tamamlanmış 

“Türk Kamuoyunda Amerika İmgesi” başlıklı doktora tezinin, konuyla ilgili bölümün gözden geçirilmesi, 

genişletilmesi ve makale formatına dönüştürülmesi sonucu hazırlanmıştır. 
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A BREAKING POINT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA 

AND TURKEY IN THE COLD WAR PERIOD: CUBAN CRISIS 

Abstract 

In the years of the Cold War, in the beginnings of 1960’s, the period in which 

CCCP attempted to situate a misile system to the Cuba that was similar to the roc-

kets called Jupiter, which were situated in Turkey by the USA led to an internatio-

nal crisis in a short period of time. The military strategic show of strenght of the 

two super powers, the USA and CCCP’s brought the World and the countries these 

missiles were situated to the threshold of a nuclear war. The Cuban crisis which 

began in the spring of 1962, ended with an agreement after the move of the USA to 

dismantle the Jupiter rockets from Turkey and renouncing of CCCP to situate simi-

lar weapons to Cuba. However, the Turkish press continued to discuss this matter 

in different dimensions. Accordingly, the aim of this study is to evaluate the Cuban 

crisis which emerged after the USA’s military strategic plan implemented by the 

‘allied country’ Turkey within the framework of USA’s enclosure policy and the 

response of CCCP in Cuba with the different interpretations from the Turkish 

press. The article also attempts to analyze to what extent the Cuban crisis affected 

the Turkish public opinion the discussions of the USA-oriented international policy 

making processes which began with the Korean war and the membership of NATO 

Keywords: Turkey, United States of America, Cold War, Cuban Crisis. 

Giriş 

Türkler ve Amerikalılar arasındaki ilişkilerin tarihçesinde ilk temaslar, ABD’nin bağım-

sız bir devlet olduğu 1783’ten sonra, 18.yüzyılın sonlarında başlamış2, Ticaret ve Seyrüsefain 

Antlaşmasıyla 19.yüzyılda, ticari ve siyasi ilişkiler artış göstermiştir. Osmanlı’nın son dönemin-

de Amerikan misyonerlerinin Anadolu’da ayrılıkçı hareketlere destek vermesi, Girit, Bulgaris-

tan ve Ermeni krizlerinde ABD yönetiminin Türkler aleyhine yönlendirilmesi3, Amerikalılarla 

ilişkilerin zayıflamasına neden olmuştur. Sözü edilen gelişmeler ve I.Dünya Savaşı’nın da etki-

siyle 1917 baharında kesilen Türk-ABD ilişkileri, ancak 1927 sonbaharında yeniden kurulabil-

di.4 Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu seyir, Cumhuriyet Türkiyesinde 1927’ye kadar sürdü.5 

1927’de iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ardından diplomatik ilişkiler, karşılıklı büyü-

kelçilerin atanması ile yeniden başladı.6 II. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar daha çok ticari 

alanda sürdürülen Türk-Amerikan ilişkileri, ABD’nin “Ödünç Verme ve Kiralama Yasası” 

(Lend and Lease) çerçevesinde Türkiye’ye silah yardımında bulunmasıyla, nitelik değiştirdi. II. 

                                                           
2 Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış, 1800-1959, Doğuş Ltr. Şti. Matbaası, Ankara, 

1959, s.8. 
3 ABD kamuoyunda Türklerin aleyhine yürütülen propaganda çalışmaları için bkz. Seçil Akgün, “Amerikalı 

Misyonerlerin Ermeni Meselesindeki Rolü”, Atatürk Yolu, Mayıs 1988, Yıl:1, Sayı:1, ss.1-12; Ercüment Kuran, 

“ABD’de Türk Aleyhtarı Ermeni Propagandası”, Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri, (24-26 

Nisan), Sivas, 1985; Ahmet Pekcan, Osmanlı’dan Günümüze İç Siyaseti Yönlendiren Yabancı Eller, (ABD Elçisi 

Samuel S.Cox’un Elçilik Yılları, 1885-1886), IQ Yayınları, İstanbul, 2006. 
4 Bilal Şimşir, “ Türk Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar Bey’in Washington Büyük Elçiliği 

(1920-1927)”, Belleten, C: XLI, S: 162, Nisan 1977, s.277. 
5 Çağrı Erhan, “Türkiye ABD İlişkilerinin Mantıksal Çerçevesi”, 21.Yüzyılda Türk Dış Politikası (Ed. İdris Bal), 

Nobel Basımevi, Ankara, 2004, s.140-141. 
6 Bkz. Hâluk Ûlman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri (1939-1947), Ankara, AÜSBF, 1961. 
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Dünya Savaşı sonrası SSCB tehdidine karşı boğazlar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi stratejik ko-

numu dolayısıyla Türkiye, ABD tarafından yalnız bırakılmadı. 1946’da Türkiye’nin ABD Bü-

yükelçisi Münir Ertegün’ün cenazesini taşıyan Missouri Zırhlısının İstanbul ziyareti, bu deste-

ğin sembolik bir göstergesi kabul edildi. 7 Soğuk Savaş döneminde, Truman8 ve Marshall yar-

dımlarının9 katkısı, Kore Savaşı, NATO’ya üyelik sürecinde Amerika ile iyi ilişkiler10, SSCB’yi 

kuşatma politikası11 bağlamında Amerika’nın Türkiye’ye yakınlaşması, 1954’e dek iki ülke 

arasındaki ilişkileri yoğunlaştırdı. Demokrat Parti (DP) iktidarının ikinci dönemine de rastgelen 

1954 sonrası Türkiye ekonomisindeki bozulma, ABD’den daha fazla borç istenmesi, Ameri-

ka’nın kredileri Türk Lirasındaki devalüasyon şartına bağlaması, iki ülke arasında gerginlikler 

yaşanmasına neden oldu.12 Ticari, diplomatik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra ABD-NATO bün-

yesinde “müttefik” ülke olma bağlamında SSCB tehdidine karşı stratejik düzlemde ilişkiler 

devam etti. Gerçekte SSCB, 1953 yılından itibaren Türkiye ile daha dostane ilişkiler kurmak 

amacıyla birtakım adımlar atsa da, Türk hükümetleri Sovyetleri bir tehdit unsuru olarak algıla-

maya devam ettiler ve 1947-1964 yıllarını kapsayan dönemde ABD ve NATO’yla sıkı ilişkiler 

kurmaya öncelik verdiler.13 

Böylece hukuksal çerçevesi II.Dünya Savaşı’ndan sonra adım adım belirlenmiş olan 

Türkiye ABD ilişkileri, 1957 yılına geldiğinde, Başbakan Adnan Menderes’in Anadolu Ajan-

sı’na Jüpiter füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesini kabul ettiğini14 açıklamasıyla, uluslararası 

sorunun bir tarafı olma yolunda süreci başlatmıştır. Yöneticiler bu kararı, SSCB’ye karşı bir 

güvenlik unsuru olarak düşünüyorlardı. Ancak kuşkusuz daha sonraki yıllarda, Türkiye ve Küba 

üzerinden yaşanacak olan bu nükleer tehlikeyi öngörememişlerdi. 1962 Ekim’inde ortaya çıkan 

Küba Bunalımı, Türkiye’deki üslerin ve üslerde bulunan nükleer silahların, Türkiye’yi nasıl bir 

tehlikenin içine çekebileceğine ilişkin örnek bir olaydır. 

ABD’li yöneticiler, 1957’de Sovyetlerin uzun menzilli kıtalararası füzeler geliştirmesi 

üzerine15, topraklarının Sovyetler tarafından vurulabileceği endişesiyle, Amerikan yapımı orta 

menzilli nükleer füzelerin, Avrupa’ya yerleştirilmesini önermişlerdi.16 Basına Amerikan Sa-

                                                           
7 Bkz. İbrahim Bozkurt, “II.Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Missouri Zırhlısı’nın İstanbul Limanı’nı Ziyareti 

Üzerine Değerlendirmeler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.6, Sayı:15, ss.251-274. 
8 ABD Başkanı Harry Truman’ın senato ve temsilciler meclisinin ortak toplantısında yaptığı, kendi adıyla anılan 

yardımı ve gerekçesini açıkladığı konuşması için bkz. Cenan Sahir Silan (Çev.), Amerikan Türk Yardım Programı, 

Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Genel Kurmay Basımevi, Ankara, 1948, s.14-21; ”Türkiye’ye Yapılacak Yardım 

Hakkında Antlaşma” metni için bkz. Düstur, 3.Tertip, C.28, s.1486-1488.  
9 ABD Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Haziran 1947 tarihli konuşmasıyla Batı Avrupa’nın ekonomisinin 

geliştirilmesi amacıyla yeni bir yöntem açıklamış, 12 Temmuz 1947 tarihinde Türkiye’nin de yer aldığı “On Altılar 

Konferansı” düzenlenmiştir. Bkz. Ayın Tarihi, No:170, (Ocak 1947), s.91. Bu görüşmelerden sonra ABD Hükümeti 3 

Nisan 1948’de “Dış Yardım Kanunu”nu kabul etmişti. Bkz. Vehbi Belgil, “Amerikan Yardımı (2)”, Siyasi İlimler 

Mecmuası, (Şubat 1955), C.24, S:287, s.400; sözü edilen kanun üzerine 16 Avrupa ülkesi, 16 Nisan 1948 tarihinde 

“Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı”nı kurdu.  
10 Mustafa Salep, “Türkiye-Amerika İlişkilerinde Haşhaş Ekiminin Yasaklanması Meselesi”, Asos Journal, Akademik 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:5, Sayı:47, Haziran 2017,  s.353. 
11Kuşatma Politikası için bkz. Haluk Gerger, ABD-Ortadoğu-Türkiye, Ceylan Yayınları, İstanbul, 206, s.41. 
12 Erhan, “Türkiye ABD İlişkilerinin Mantıksal Çerçevesi”, s.142. 
13 Nasuh Uslu, “1947’den Günümüze Türk-Amerikan İlişkilerinin Genel Portresi”, Avrasya Dosyası, Cilt:6, Sayı:2, 

2000, s.204. 
14 Mehmet Gönlübol-Halûk Ülman, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996, 

s.316. 
15 R.Oğuz Türkkan, bu gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin öneminin Amerikalılar tarafından anlaşılmasına sağladığı 

katkıdan dolayı Sovyetler Birliği’ne teşekkür etmek gerektiğini belirtmektedir. Bkz. Cumhuriyet, 29 Ekim 1957. 
16 1957 yılında Sovyet Rusya’nın Suriye’ye yerleştirdiği füzelerle Türkiye’ye karşı tehdit unsuru oluşturması, 

Türkiye’nin NATO müttefiki ABD’yi harekete geçirmiş ve Türkiye’nin yanında olduğu yer aldığını belirtmiştir. 
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vunma Bakanı McElroy tarafından, Thor ve Jüpiter tipi orta menzilli balistik güdümlü füzelerin 

Türkiye, Yunanistan ve Fransa’ya verilmesinin planlandığı açıklanmıştır.17 Başlangıçta bu pro-

jeyi destekleyen NATO ülkeleri, iş füzelerin kendi ülkelerine yerleştirilmesine gelince buna 

yanaşmadılar. Çünkü, SSCB’yi kendilerine karşı tahrik etmekten18 ya da olası bir nükleer sava-

şın hedefi olmaktan çekiniyorlardı.19 Böyle bir nükleer savaş, ABD ve Sovyetler Birliği’nin 

Avrupa toprakları üzerinde hesaplaşması anlamına gelebilirdi.20 

Türkiye ise ikna ve baskıya gerek duyulmayan ülkelerdendi. DP Hükümeti, NATO’ya 

girişten itibaren Türkiye’nin dünya güvenliği için özellikle Avrupa kıtasında daha fazla rol al-

ması gerektiğini vurguluyordu. NATO ve ABD’li yetkililerin görüşmelerinden sonra füzeleri 

ülkelerine yerleştirmeyi kabul edenler, yalnızca Türkiye, İtalya ve İngiltere oldu. İngiltere 60 

Thor füzesinin, İtalya 30 Jüpiter ve Türkiye de 15 Jüpiter füzesinin21 kendi sınırları içerisinde 

yerleştirilmesine razı oldular.22 Türkiye’ye 15 Jüpiter füzesinin yerleştirilmesi hakkındaki an-

laşma, Ekim 1959’da Eisenhower ve Menderes hükümeti arasında imzalandı.23 Basına bu haber, 

Batı Avrupa’nın füze savunmasının Türkiye, İtalya ve İngiltere’ye dayanacağı biçiminde akta-

rılmıştır.24 Daha sonra Amerika tarafından topraklarımızda bir füze üssünün kurulmasını kabul 

ettiğimiz resmi bir açıklamayla duyurulmuştur.25 Öte yandan Fransa ve Yunanistan, bu füze 

üslerinin ülkelerinde kurulmasını kabul etmemişlerdir.26  

1959’da Türk-ABD ilişkilerindeki gündemin en üst sıralarında füzeler konusu yer alı-

yordu. ABD Başkanı Eisenhower, 31 Ocak 1959’da George McGhee’yi Ankara’ya gönderdi.27 

McGhee, Başkan Eisenhower’dan getirdiği mesajda, ABD’nin Türkiye’ye vereceği füze ve 

rampaların, verilecek askeri yardımlar çerçevesinde ele alınacağını bir başka deyişle, Türkiye ile 

ABD arasında ikili anlaşmalar kapsamına alınacağını bildiriyordu. 12 Şubat 1959 tarihinde de 

NATO Güney Kanadı Komutanı Amiral Charles Brown gazetelere verdiği demeçte, Türkiye’de 

füze üslerinin kurulacağını dünya kamuoyuna duyurdu. Türkiye, Jüpiter füzelerinin ülkesine 

girişini kabul ederek, ABD’nin gözünde “en sadık, en güvenilir” müttefiklerden biri olurken, 

                                                                                                                                                                          
ABD, aynı yılın Aralık ayında da Türkiye’den gelen istek üzerine ilk kez güdümlü füze vermiştir. Bkz. Fahir 

Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, TTK Basımevi, Ankara, 1991, s.254.  
17 Cumhuriyet, 24 Ocak 1959. 
18 Nitekim Sovyetler, söz konusu füzeleri topraklarına kabul edecek ülkelere yönelik tehditler de savurmuştur. Bkz. 

Ayşegül Sever, “Yeni Bulgular Işığında 1962 Küba Füzeler Krizi ve Türkiye”, AÜSBF Dergisi, C.52, Say.1, Ankara, 

1997, s.649. 
19 “Avrupa’nın bu füzelere direnmesinin ardındaki bir başka neden de Jüpiter füzelerinin niteliğiydi. Söz konusu 

füzelerin geriye sayma işlemleri çok zaman alıyordu. Ayrıca sıvı yakıt kullanıyordu bu füzeler. Bu da katı yakıt 

kullanan füzeler karşısında Jüpiterleri ‘ağır hareket eden füze’ konumuna getiriyordu. Avrupalılar ABD’nin modası 

geçmiş olarak gördüğü ve kendi topraklarında istemediği füzeleri biz niye alalım?, düşüncesindeydiler”. Bkz. Turan 

Yavuz, Satılık Müttefik, Gizli Belgeler Işığında 1962 Küba Füze Krizi ve Türkiye, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 

1999,s.62. 
20 Forum, “Başyazı”, 1 Haziran 1964, s.4. 
21 1963’te Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin sayısının 58 olduğu açıklanacaktır. Bkz. Cumhuriyet, 22 Ocak 1963. 
22 Yavuz, a.g.e., s.62, 68. 
23 “Anlaşmaya göre füzelerin başlıklarının mülkiyeti Amerika’ya ait olacak, silahlar Amerikan ve Türk 

hükümetlerinin onayının alınması şartıyla bir Amerikalı olan NATO’nun Avrupa’daki kumandanının emriyle 

kullanılabilecek ve füze tesislerinde hem Amerikalı hem de Türk askerler görev alacaktı”. Bkz. Cumhuriyet, Hürriyet, 

15 Ekim 1959. 
24 Cumhuriyet, 20 Ekim 1959. 
25 Ulus, 31 Ekim 1959. 
26 Gönlübol-Ülman, a.g.m., s.317 
27 George McGhee, 1951-1955 yılları arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış, tanınan ve sevilen 

bir diplomattı. Yavuz, a.g.e., s.64. 
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Türk-Sovyet ilişkileri de tehlikeli bir dönemece giriyordu. Artık Sovyetler Birliği’ne göre düş-

man silahlar Türk topraklarında bulunuyordu.28  

Jüpiterlerin tam olarak çalışması birkaç yıllık hazırlık süresi gerektirmiştir. Ön hazırlık-

lar DP döneminde tamamlanmış, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra da füzeleri, aktif hale getir-

me çalışmaları sürmüştür. Füze tesisleri de İzmir çevresinde inşa edilmiştir. Silahların tam ola-

rak çalışabilir hale gelmesi, Temmuz 1962’yi bulmuştur.29 İlk Jüpiter füzesinin gerçek anlamda 

Türk yetkililere devri de (füzelerin savaş başlıkları ABD egemenliğinde kalmak koşuluyla) 22 

Ekim 1962 tarihinde gerçekleşmiştir.30 Bu arada krizin zirveye ulaştığı 22 Ekim 1962’de ABD 

Başkanı Kennedy, Türkiye ve İtalya’daki füze üs komutanlıklarına gönderdiği talimatta silahla-

rın, ABD başkanının emri olmaksızın kullanılmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını 

istemişti.31  

Bunalımın Ortaya Çıkışı 

Küba bunalımı, 1960 yılından başlayarak stratejik değişime başlayan Batı ittifakı için-

deki gelişmeyi hızlandırmakla kalmamış, aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkileri açısından da 

önemli sonuçlar doğurmuştur. Küba krizi sırasında, Türkiye’nin olası nükleer silahlarla yok 

olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması, bunun sonucunda Jüpiter füzelerinin sökülme tartışma-

ları ve sonrasında gelişen bazı olaylar, Türk-Amerikan ittifakının günün koşullarına ve özellikle 

Türkiye’nin çıkarlarına uydurulması zorunluluğunu açıkça ortaya koymuştur.32  

Sovyetler Birliği, 1962 ilkbaharından itibaren Küba’ya, Jüpiter benzeri orta menzilli fü-

zeler yerleştirmeye başlamıştı.33 16 Ekim 1962’de ABD istihbarat birimleri, Küba’da Sovyet 

füzelerinin varlığını saptadılar.34 Ateşleme sistemlerini tanıyan Sovyet gemilerinin, Küba’ya 

ulaşmasını önlemek üzere ABD, 22 Ekim’den itibaren adaya abluka uygulamaya başladı.35 Kü-

ba’da abluka hattında bekleyen Sovyet gemilerine, kendilerini Amerikalılarca aratmamaları 

emrini veren Sovyet lideri Kruşçev, abluka ile ilgili bir açıklama yaparak, “bir dünya savaşını 

önlemek için bütün imkânlarımızı kullanacağız”36 diyerek gerginliğin boyutlarına ilişkin bir fikir 

vermekteydi.  

Bir hafta içerisinde iki süper güç silahlı bir çatışmanın belki de nükleer bir savaşın eşi-

ğine gelmişti. Krizin en kritik devreye girdiği 27 Ekim 1962 tarihinde SSCB lideri Nikita Kruş-

çev, Sovyetlerin Küba’daki füzelerini çekmelerine karşılık, Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin 

kaldırılmasının, krizi barışçıl bir şekilde sona erdirmenin en uygun yol olduğunu söylüyordu. 

Bu konuda Kruşçev’in Kennedy’e gönderdiği söylenen ve basında yayınlanan bu mektupta yer 

alan talepleri şunlardı: 

“Kruçef, Küba ve Türkiye’deki üslerin 2-3 hafta içinde tahliyesini istedi. Rus diktatörü bir başka 

teklif daha ileri sürdü: “Biz Türkiye’nin toprak bütünlüğüne riayet edeceğimize Birleşmiş Mil-

letler önünde resmen söz verebiliriz; fakat Amerika da Küba’nın toprak bütünlüğüne riayet 

                                                           
28 Yavuz, a.g.e., s.64, 69. 
29 Faruk Sönmezoğlu, II.Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 2006, s.51. 
30 Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkileri, 21.Yüzyıl Yayınları, Ankara, 2000, s.138. 
31 Oral Sander, Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964, A.Ü. SBF Yayınları, Ankara, 1979, s.218. 
32 Sander, a.g.e., s.215. 
33 Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1980, Cilt I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1994, 

s.609. 
34 A. Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Nükleer Savaş Eşiğinde Türkiye, Kastaş Yayınevi, İstanbul, 2003, s.85. 
35 Çağrı Erhan, “ABD ve NATO’yla İlişkiler”, Türk Dış Politikası, 1919-1980, (Ed: Baskın Oran), C.I, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2002, s.681. Ayrıca bkz. Pehlivanoğlu, a.g.e, s.98.  
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edeceğini Birleşmiş Milletler önünde garanti etmelidir”.37 Kennedy ise bu mektuba cevabında; 

Küba’daki füzelerin kaldırıldığı takdirde, ABD’nin uygulamakta olduğu ablukaya son vereceği-

ni ve Küba’yı işgal etmeyeceğini belirtti. Türkiye’deki füzeler konusunda ise teminat vermekten 

kaçındı.38 Nasuh Uslu’ya göre, son anda yapılan Sovyet hamlesi karşısında Amerikalılar zor 

durumda kalmıştı. Çünkü Amerikalılar, zaten eskimiş ve masraflı olarak gördükleri Jüpiter füze-

lerini sökmeyi düşünüyorlardı; ancak krizin ortasında ortaya çıkan bu füze pazarlığı, Amerikalı-

lar için beklenmedik bir durumdu.39  

Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Kruşçev, Moskova Radyosu tarafından yayınlanan 

bir konuşmasında, Amerika’nın güvenliğini tehdit eden tehlikeler karşısındaki endişesini gayet 

iyi anladığını, ancak bizler de askeri üslerle çevriliyiz ve Türkiye’de, İtalya’da kurulmuş olan 

askeri üslerdeki füzeler bize çevrilmiş durumdadır. Bu bakımdan memleketlerimiz aynı durum-

dadır demiştir. 40 Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Rusların bu taleplerine; “Bizdeki üslerin 

kaldırılmasını isteyenler evvelâ Türkiye’ye karşı tehdit teşkil eden daha büyük ölçü ve miktarda-

ki Rus üslerinin de kaldırılacağını vaat etmeli ve bunu gerçekleştirmelidirler”41 yanıtını vermiş-

tir. 1 Kasım 1962’de İran Şah’ının Yeşilköy Havalimanı’ndan uğurlanması sırasında Türk Dı-

şişleri Bakanı basına konuyla ilgili bir başka açıklama daha yapmıştır: “Üsler bizim için parato-

ner vazifesi görmesi dolayısıyla hem tehlikeli hem de bir garanti teşkil etmektedir. Bizimkiler 

tesis edilirken Rusya’da bize karşı üsler mevcuttu. Bizim üslerimiz, tehditler üzerine bir millet-

lerarası tedafüi teşkilât olan NATO’nun kararı ile tesis edilmişlerdir. Biz de bir veya iki üs var-

sa Varşova Paktı ülkelerinde çok büyük miktarlarda üsler mevcuttur. Bizdeki üslerin kaldırıl-

masını isteyenler öncelikle Türkiye’ye tehdit oluşturan daha büyük ölçü ve miktarlardaki üslerin 

kaldırılacağını vaat etmeli ve gerçekleştirmelidirler”42.  

SSCB, topraklarında üslerin kurulmasına izin vermiş olan Türkiye’yi, ciddi bir tehdit 

unsuru olarak görüyordu. Böyle bir atmosferde Sovyetler Birliği tarafından önerilen teklif, ba-

sında Sovyetlere karşı genel bir öfkenin oluşmasına yol açmıştı. Küba’daki füzeler ile Türki-

ye’dekilerin karşılaştırılamayacağı43, Küba’dakilerin saldırı, Türkiye’dekilerin ise savunma 

amaçlı silahlar olduğu Türk basınında sıkça tekrarlanmıştır.44  

                                                                                                                                                                          
36 Cumhuriyet, 25 Ekim 1962. 
37 Cumhuriyet, 28 Ekim 1962. 
38 Sander, a.g.e., s.216. 
39 Uslu, a.g.e., s.137. 
40 Cumhuriyet, 28 Ekim 1962, benzer ifadelerle; “Sizin Sovyetler Birliği’ni askeri üslerle çevirmenizi, gerçek 

anlamıyla ülkemizin etrafında askeri üsler kırmanızı, üslere füzeler yerleştirmenizi nasıl yorumlayabiliriz? Sizin 

füzeleriniz İngiltere ve İtalya’ya yerleştirilmiş ve bize çevrilmiş durumda. Füzeleriniz Türkiye’ye de yerleştirilmiş. 

Amerikan kıyılarının 90 mil uzağında denizin diğer tarafında yer alan Küba’nın sizi endişelendirdiğini iddia 

ediyorsunuz. Türkiye ise bizim hemen yakınımızda. Siz Türkiye’ye hemen bizim yakınımıza yok edici füzeler 

yerleştirdiniz”. Bkz. Robert F. Kennedy, Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Misilse Crisis. Norton, New York, 

1971, s.161-162. 
41 Milliyet, 1 Kasım 1962 
42 Cumhuriyet, 2 Kasım 1962 
43 “Türkiye’deki füze üsleriyle Küba’daki füze üsleri hukuki ve aslî mahiyetleri bakımından aynı değildirler. Küba 

üsleri tecavüzî, bizdekiler ise tedafüidir. Bu bakımdan aynı şekilde mütalaa edilemezler. Üstelik Türkiye ve 

İtalya’daki üsler bir kişinin emrinde değil NATO camiası içindedir ve NATO kumandanlığına bağlıdır. Küba’daki 

üsler ise doğrudan doğruya Rusların emri altındadır. Bunlar hukuki bakımdan da aynı değildirler. Bunun için 

konuyu beraber mütalâa etmemek lazımdır”, bkz. Cumhuriyet, 28 Ekim 1962. 
44 Bu görüşteki yazarlardan bazıları; Başyazı (Durum), “İran Şahı’nın Ziyareti ve Küba İhtilâfı”, Milliyet, 27 Ekim 

1962; Ahmet Kabaklı, “Küba Ablukası”, Tercüman, 26 Ekim 1962; Mümtaz Faik Fenik, “Türkiye’nin Durumu Küba 

ile Kıyaslanamaz”, Son Havadis, 31 Ekim 1962; Ecvet Güresin, “Küba Olayları karşısında Ankara’daki Akisler”, 

Cumhuriyet, 24 Ekim 1962. 
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ABD Başkanı Kennedy, Küba bunalımının en üst seviyeye çıktığı dönemde, NATO 

müttefiklerine ve Türkiye Başbakanı İsmet İnönü’ye mektup göndererek, destek istemiştir. Baş-

bakan İnönü mektubu alır almaz ivedi bir şekilde yanıtlamıştır. İsmet İnönü’ye en yakın isim-

lerden biri olan Metin Toker olayı şöyle anlatır: “…İsmet Paşa ertesi sabah erkenden Çanka-

ya’ya, Gürsel ile görüşmeye çıktı. Biraz sonra oraya Feridun Cemal Erkin ve Sunay da çağrıl-

dılar. Arkadan dosyalarıyla iki istihbarat albayı köşke geldi. Olay bütün dünyada fiilen patla-

mıştı ve Türkiye topun ağzında bir durumdaydı. Çankaya’daki toplantıda İsmet Paşa, hükümetin 

görüşünü açık söyledi. ‘Müttefikimiz Amerika’yı destekleyecektik. Onu Küba ile ilgili endişele-

rinde haklı buluyorduk. Amerika, Türkiye’nin kendi yanında bulunacağından emin olabilir-

di…‘Biz tehlike karşısında bulunduğumuz vakit müttefiklerimizden tesanit vazifelerini yapmala-

rını isteyeceğimiz gibi müttefiklerimizden biri vazifemizi ifa etmemizi talep ettiği vakit, biz bu 

mükellefiyetlerimizi elbette yerine getireceğiz…”45. 

Bunalım sırasında Sovyetler Birliği’ne olan coğrafi yakınlığına rağmen Türkiye, 

ABD’nin Küba’yı abluka altına almasına ilk destek veren ülkelerden biriydi.46 Türk basınının 

önden gelen gazetelerinden 26 Ekim 1962 tarihli Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Türkiye 

Milli Talebe Birliği, Türkiye Kemalistler Teşkilâtı, Türkiye Liseliler Birliği bir bildiri yayınla-

yarak Kennedy’nin aldığı Küba ile ilgili abluka kararını olumlu karşıladıklarını belirtmişlerdi47. 

Küba bunalımı süresince Amerika’nın askeri yaklaşımını destekleyen bu dernekler, aslında ka-

muoyunun da dış politikaya bakışının mikro ölçekte bir yansımasıydı. Başbakan İnönü, Küba 

olaylarının neden olduğu uluslararası durum ve Türkiye’nin siyasi tutumu hakkında mecliste 

yaptığı konuşmada ilk kez Küba füze bunalımına değinmişti: “Bildiğiniz gibi müttefikimiz Ame-

rika Birleşik Devletleri, kendi aleyhine taarruz hazırlıkları yapıldığı endişesiyle Küba’ya karşı 

abluka ilan etmiştir. Gerek açık beyanatında ve gerekse bize gönderdiği bilgilerde Amerika, 

emniyetine karşı duyduğu tehlikeyi anlatmakta ve tehdit unsurlarının ortadan kalkması için 

barış yolu ile mümkün olan gayreti göstereceğini söylemektedir. Birleşik Amerika milletinin 

sulh içinde yaşamayı samimiyetle arzu eden büyük bir millet olarak ihtilafların sulh yolu ile 

halledilmesine çalışmakta iyi niyet sahibi olduğuna emniyetimiz vardır. Bütün temennimiz ve 

ümidimiz, dünya ölçüsündeki ihtilafın barış vasıtası ile halledilmesidir. Ancak, hadiseler tama-

mı ile bizim kontrolümüz haricinde husule gelmiştir ve o şekilde cereyan etmektedir. Buhranın 

ne neticeye müncer olacağını kestirmek bizim için mümkün değildir…Türkiye’nin durumu şu-

dur; Barış içinde yaşamak istiyen bir milletiz. Milletlerarası ihtilâfların barış yolu ile hallini 

candan arzu ediyoruz. Vahim tehlikelere mâruz kalmış bir millet olarak aynı kaderde bulunan 

milletlerle tamamiyle tedafüi ittifaklarımız vardır. Biz tehlike karşısında bulunduğumuz vakit, 

müttefiklerimizden tesanüt vazifelerini yapmalarını istiyeceğimiz gibi, müttefiklerimizden biri 

vazifemizi ifa etmemizi talebettiği vakit, biz de mükellefiyetimizi elbet yerine getireceğiz.”48.  

                                                           
45 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları, İnönü’nün Son Başbakanlığı, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1969, 

s.140-141. 
46 Çıkabilecek bir nükleer savaşın boyutları düşünülmeden “Türk Ordusunun her ihtimale karşı hazır olduğu” 

kamuoyuna duyurulmaktaydı. Bkz. Cumhuriyet, 25 Ekim 1962. Başbakan İsmet İnönü’ye göre; “Türkiye, Küba 

krizinde müttefiklerine sadakat ve barış davasına hizmet yolundaki dürüst ve açık politikasının manevi karşılığını 

görmüştür”. Bkz. Ulus, 15 Aralık 1962. 
47 Ulus, Cumhuriyet, 26 Ekim 1962 
48 Hürriyet, 26 Ekim 1962, ayrıca bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (24.10.1962), Dönem I, Cilt 8, Birleşim 135, 

s.246-247; İsmet İnönü’nün Küba bunalımının üzerinden yıllar geçtikten sonra CHP İstanbul İl Kongresinde, TİP, 

parti politikaları, dış politika ve Kıbrıs konularına ilişkin yaptığı konuşmada Türkiye’nin ABD ve SSCB’yi kapsayan 

dış politikasının Amerika ve Sovyet Rusya arasında bir denge politikası üzerine odaklandığını anlıyoruz: “Dünya 

politikasının temeli bugün Amerika ve Sovyet Rusya’nın nükleer silah ve kudret konusunda elde tuttukları dengeye 

dayanır. Denge halen mevcut olduğuna göre nükleer harp olmayacaktır ve olmamalıdır nazariyesi içindeyiz… Bizim 
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Türk yetkililer, Kruşçev’in ABD’ye Küba’daki füzelerin kaldırılması karşılığında, Jüpi-

ter füzelerinin de sökülmesi doğrultusundaki teklifini öğrendiklerinde önceleri bu konuya çok 

fazla değinmemişlerdi; daha sonra ise konunun NATO bünyesinde ele alınması gerektiğini, 

ayrıca Küba’daki Sovyet füzeleri ile Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin durumlarının bire bir ben-

zemediğini, zaten ABD’nin de bu tür bir pazarlığı reddettiğini belirtmişlerdir. Öte yandan Küba 

ve Türkiye’nin stratejik durumları üzerinden bir pazarlık haberi, Türk kamuoyunda rahatsızlık 

yaratmıştır. 

Bu sırada basında ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukadan dolayı zarar gören iki Türk 

şilebi ile ilgili haberlere yer verilmiştir. Rusya’dan Küba’ya buğday götüren Cerrahoğulları 

Şirketine ait olan iki Türk şilebi (Bingül ve Eşref şilepleri) 29 Ekim 1962’de ABD tarafından 

geri çevrilmiş49 ve bu davranış sürdürüldüğü takdirde tüm ABD limanlarının Türk gemilerine 

kapatılacağı tehdidinde bulunulmuştur. Türk bandıralı gemilerin Küba’ya Sovyet malı taşıma-

sından dolayı Amerikan yardımının kesilebileceği endişesi bile yer almıştır.50 Basında daha 

sonra Amerika’nın Türkiye yerine Sovyetlerle krom ticaretine başlaması, bu iki olay arasında 

bağlantı kurularak eleştirilmiştir: “Serbest ekonomi sisteminde bir insanın iyi kalite, ucuz fiyat 

peşinde koşmaya yerden göğe kadar hakkı vardır. Ama her meseleyi tamamen ticari ve iktisadi 

açılardan değerlendirmek hatalıdır. Meselâ Karaib Denizi’ndeki son buhran patlak verince 

Amerika, Türk şileplerinin Küba’ya ‘Demir Perde’ gerisinden yük taşımamalarını istemiştir. 

Türk armatörleri, Rusların iki misli navlun teklif etmelerine rağmen sırf müttefiklerimizin men-

faatlerine zarar vermekten kaçınmak düşüncesiyle Washington’un talebine uymuştu. Aynı zihni-

yeti ve titizliği Batılı dostlarımızdan beklemek hakkımızdır…”51. 

Silahların Değiştirilmesi: Jüpiterlerin Gidişi, Polarislerin Gelişi 

Jüpiter füzelerinin Türkiye’den çekilmesi kararının verildiği dönemde NATO’da azım-

sanmayacak ölçüde önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. ABD, NATO savunma stratejisinde ve 

nükleer vurucu kuvvetinde bazı değişiklikler önermekteydi. Amerika’nın 1961’de benimsemeye 

başladığı yeni görüşlerin anahatlarını, Dışişleri Bakanı Dean Rusk, NATO Bakanlar Konse-

yi’nin Ocak 1963 toplantısında açıkladı: “Topyekûn mukabele” stratejisinin “esnek mukabele” 

stratejisine dönüştürülmesi.52  

Füzelerin geri çekilmesi meselesi, ilk kez 27-28 Nisan 1961 tarihlerinde CENTO Mer-

kezi Antlaşma Teşkilatı’nın, Ankara’daki toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Dean Rusk tara-

fından I.Gürsel Hükümeti Dışişleri Bakanı Selim Sarper’e bildirilmiş olmasına karşın yeni kuru-

                                                                                                                                                                          
menfaatimiz Amerika ile Sovyet Rusya ile tahrik etmeyen ve düşmanlık gütmeyen bir politika içinde varlığımızı ve 

bağımsızlığımızı barış yoluyla savunmaktır. Ve barış içinde herkesle beraber yaşamaktır…”. Bkz. İlhan Turan 

(Haz.), İsmet İnönü, Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri, 1968-1970, “Parti Politikaları Üzerine Yapılan 

Konuşma”, 12.10.1968, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.105, Ankara, 2004. 

(http://www.ismetinonu.org.tr/ismet-inonu-1968-1970.htm) 
49 Basında Türk şileplerinin Küba’ya Sovyet buğdayları taşıması nedeniyle Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı iktisadi 

yardımı kesme ihtimalinin belirdiği haberleri de yer almıştır. Bkz. Cumhuriyet, 31 Ekim 1962. 
50 Cumhuriyet, 1 Kasım 1962.  
51  Kayhan Sağlamer, “Rusya’nın Yeni Soğuk Harb Silahı: Krom”, Cumhuriyet, 12 Mayıs 1963 
52 Böylece şimdiye kadar “kılıç” görevi görmüş olan nükleer kuvvetler, bundan böyle “kalkan” görevini 

yükleneceklerdi; “kılıç” görevi yani saldırı karşısında ilk fiili savunma ve çarpışma görevi ise konvansiyonel 

kuvvetlere devredilecekti. Nükleer kuvvetlere gelince; Amerika nükleer silahlara sahip olma ve kontrol etme 

sorununu çözmek amacıyla NATO üyelerinin ulusal kuvvetlerinin katılacağı ortak bir vurucu kuvvetin (MLF), 

önermekteydi. Bu kuvvet yeni geliştirilmiş Polaris füzeleriyle donatılan ve atomla işleyen denizaltılardan meydana 

gelecekti. Ancak kuvvetin atom başlıklı silahlarını kullanma yetkisi Amerika’da kalacak diğer üyeler planlamaya, 

kumandaya ve mürettebata katılacaklardı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Duygu Sezer, Kamuoyu ve Dış Politika, AÜSBF 

Yayınları No:339, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972, s.132. 
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lan Türk hükümetinin füzelerin geri çekilmesi ile zor duruma düşebileceği gerekçesiyle bu işle-

min bir süre daha ertelenmesi istenmiştir. Dean Rusk’ın ABD Başkanı Kennedy ile görüşmesi-

nin ardından Jüpiter füzelerinin Türkiye’den çekilme işlemi bir süre daha geciktirilmiştir.53 Tür-

kiye’deki füze üslerinin kaldırılacağı haberi ise Temmuz 1962’de basın tarafından kamuoyuna 

duyurulmuş ve “Türkiye’den başka İngiltere ve İtalya’da bulunan NATO emrindeki bu üslerin 

yerini tutmak üzere Amerika, Polaris denizaltıları verecek” 54 şeklinde bir bilgi kamuoyuna ak-

tarılmıştır. Ertesi günkü gazetede, Türk donanmasının emrine Polaris Denizaltısı verileceği55 

Kasım 1962’de ise füzelerin sökülme işleminin 1963 yılından önce yapılamayacağı açıklanmış-

tır.56 Anlaşıldığı üzere 1961 yılında, Türk Hükümetinin isteği doğrultusunda füzelerin Türki-

ye’den kaldırılması işlemi geciktirilmiştir. Gelinen süreçte, bu defa Büyükelçi Raymon Hare, 26 

Ekim 1962 tarihinde Washington’a gönderdiği mesajda, Küba krizi dolayısıyla Türkiye’deki 

Jüpiter füzelerinin kaldırılmasının Türk-Amerikan ilişkilerine olduğu kadar NATO içinde de 

sorunlara neden olacağını belirtmiştir: “Küba durumu ile ilgili olarak, Türkiye’deki Jüpiterlerin 

çekilmesi, ikili ilişkiler açısından Türkiye ile olduğu kadar, NATO teşkilatı ile olan ilişkilerde de 

önemli problemler yaratacaktır. Burada biz daha fazla kaybedeceğiz. Türkler, düşmanı yatış-

tırmak için güvenliklerinin takas edildiğini düşünecekler…”.57 Bu bağlamda işlemin biraz daha 

ertelendiği anlaşılıyor.58 1963 yılının başında Türk ve Amerikan Hükümetleri arasında yapılan 

anlaşma gereği, Jüpiter füzelerinin sökülmesi planıyla beraber Polaris füzelerinin üstün nitelik-

leri kamuoyuna aktarılmaya başlanmıştır.59 Birkaç gün sonra da ABD Başkanı Kennedy, “Tür-

kiye ve İtalya’ya Polaris füzesi verilmesi için bazı görüşmeler yapıldığını, Polarislerin daha 

güvenli bir savunma aracı” 60 olduğunu açıklamıştır.  

Ocak 1963’te gazetecilerin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-

kin’e Türkiye’nin izni olmadan Jüpiter füzeleri sökülecek mi sorusuna yanıtı: “Füze üsleri rı-

zamız olmadan sökülemez… Bir kısım gazetede çıkan Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin kıymeti ve 

NATO’da Türkiye’nin ifa ettiği mühim vazifelerde büyük bir değişiklik olabileceği şeklindeki 

yorumların gerçeğe uymadığını füze üslerinin ancak NATO savunma sistemi içerisindeki değer-

leri ile nispetli olarak mütalaâ edilebileceğini ifade etmiş, güvenliğimizle ilgili herhangi bir 

kararın bizim muvafakâtimiz olmadan alınmayacağı”61 olmuştur. 

Küba bunalımı ile gelişen olaylar sonrasında Jüpiter füzelerinin sökülüp Polarislerin 

gelmesi ile sonuçlanan süreç, basında önce Türkiye’nin savunma sistemini zayıflatacağı yönün-

deki yazılarla eleştirilmiştir. Daha sonra ise ‘teknolojisi eskimiş’ Jüpiterlerin sökülmesi ile Tür-

kiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ‘son teknoloji’ Polarislerin gelişi ile sorunun çözülece-

                                                           
53Pehlivanoğlu, a.g.e., s.52. 
54 Hürriyet, Cumhuriyet, 29 Temmuz 1962. 
55 Cumhuriyet, 30 Temmuz 1962. 
56 Hürriyet, 29 Kasım 1962 
57 Pehlivanoğlu, a.g.e., 120. 
58 Böylece dış politikada Türkiye’nin kendi kaderine terk edilmişlik duygusuna kapılması bir süre daha ertelenmiş 

oldu. Bkz. Cüneyt Akalın, ABD ve Türkiye-2, Yumuşama Yılları, (1961-1989), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2011, 

s.102. 
59 “Gerek Polaris gerekse Jüpiter orta menzilli silahlardır. Fakat Jüpiter mayi yakıtlı bir roket olup satıhta bulunan 

bir üsten satıhtaki bir hedefe yöneltilecek bir silahtır. Halbuki Polaris, katı yakıtlı bir füze olup gerek denizaltıdan ve 

gerekse satıhtan atılabilen bir silahtır. Her iki silahın da menzili takriben 1500 deniz milidir”. Bkz. Cumhuriyet, 22 

Ocak 1963 
60 Hürriyet, 26 Ocak 1963. 
61 Cumhuriyet, 10 Ocak 1963; “Başyazı”, Milliyet, 11 Ocak 1963 
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ği noktasında ABD’li ve Türk yetkililerden açıklamalar gelmiştir. Polarislerin ne kadar yeni ve 

teknolojik bir silah olduğu propagandası basında hayli geniş yer bulmuştur.62  

Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin kaldırılmasının kesinlik kazanmasından ve pazarlıklarla 

ilgili haberler yayılmaya başladıktan sonra bile Türk basınında konuyu, ABD’nin Türkiye üze-

rinden pazarlık yapmayacağı, ancak iyi niyetini SSCB’ye karşı bazı adımlar atarak göstermek 

istediği şeklinde ele alanlar da vardı: “Amerika stratejlerinin Jüpiter füzelerini, Polaris füzeleri 

ile değiştirmek istedikleri hakkındaki rivayetler, dünya basınının birinci sahifelerini işgal etti. 

Acaba Amerika, Türkiye ve İtalya’daki üslerde mevcut olan füzeleri Küba olaylarından sonra 

Rusya ile Batı dünyası arasında bir yumuşamaya yol açmak için mi geri çekecekti? Hatırlarda 

olduğu gibi Sovyet Rusya, Küba’daki füzeleri geri almak icab ettiği zaman Türkiye’deki benzer-

lerinin de Amerika tarafından geri çekilmesini istemiş ve bu talep çok ciddi olarak reddedilmiş-

ti. Şimdi Amerika, Rusya’nın Küba’da gösterdiği iyi niyete ve uysallığa kendiliğinden bir hare-

ket yapmayı mı düşünmektedir?... Şu da var ki süratle değişen stratejik taktikler karşısında 

mevcut Jüpiter füzeleri sistemi de artık eskimiş bulunuyor. Bunun yerine Amerika, Polaris füze-

lerini koymuştur. Orta menzilli Polaris füzeleri iki katlı silahlardır. Bunlar nükleer denizaltılar-

da yer alır. Amerikan askeri dergilerinin yazdıklarına nazaran bunlar bugün Amerika’nın elin-

de bulunan dağıtıcı silahların en çok işe yarayanlarıdır… Çok muhtemeldir ki Amerika’nın 

sabit füzeleri kaldırması bu Polaris füzelerinin imâl edilmesiyle ilgilidir. Öyle anlaşılıyor ki 

Amerika, yeni stratejisinde kendini kuvvetli hissedince Rusya’ya karşı iyi niyetini göstermesini 

istemiş ve sabit füzelerin kurulduğu memleketleri hedef olmaktan çıkarmak gibi iyi bir niyetle 

hareket etmiştir”63. 

Ulus Gazetesi’nde de Ahmet Şükrü Esmer, “Kruşçef’den Gelen Mektup”64 ve “NATO’nun Yeni 

Silâhları”65 başlıklı yazılarında Jüpiterlerin Polarislerle değiştirilmesini, dış politikamız açısın-

dan bir sorun olarak değil, askeri teknolojideki gelişmelere göre NATO savunma stratejisinde 

yer alan bir değişiklik olarak değerlendirmiştir. 

Türkiye’deki füze üslerinin sayısının azaltılması ile ilgili “The New York Herald Tribu-

ne”de yayınlanan bir analize baktığımızda, 1950’lerden 1960’lara gelindiğinde ABD için Türki-

ye’nin stratejik önemindeki değişimi özetler niteliktedir: “Küba ile ilgili pazarlık sırasında red-

dedilmiş olmasına rağmen Türkiye’deki askeri üslerin azaltılması muhtemeldir…Türkiye’de 

üslenen nükleer silahlar öteki müttefik ülkelerdeki üslenen nükleer silahlara kıyasla Rusya’nın 

çok içerlerine kadar ulaşabilecek bir pozisyondadır. Bu memleketteki Jüpiter füzeleri, Mosko-

va’ya, Leningrad’a ulaşabilirler… Oysa bugün yeni silahların gelişmesi, Türkiye’nin bir nük-

leer silah üssü olarak taşıdığı önemi azaltmıştır. Bilhassa atom denizaltıları ve bu denizatlılar-

dan fırlatılan Polaris füzeleri artık sabit ve dolayısıyla düşmana hedef teşkil edebilecek kara 

üslerine ihtiyaç olmadığını ortaya koymaktadır. Batı’nın Türkiye’deki askeri üslerinin kaldırıl-

ması acaba bu memlekette iç politika alanında bir rol oynar mı? Eğer yalnız nükleer füze üsleri 

kaldırılacak olursa bunun Türkiye’nin iç politikasında bir tepkisi görülmeyebilir. Bu üsler hiç-

bir zaman Türkiye’de popüler addedilmemiş, birçok Türk bunları sebep olabilecek misilleme 

hareketlerinden dolayı tehlikeli addetmişlerdir. Nitekim son Küba buhranı, Türkiye’de oldukça 

                                                           
62 Yapılan açıklamalara göre, Türkiye’deki Jüpiterler, bir silah olarak etkinliklerini yitirmişti. Yani bu füzeler demode 

olmuştu. Jüpiterlerin yerlerinin kolayca saptanabilmesi, bunların askeri değerini azaltmış ve Polaris füzeleri fırlatacak 

denizatlıların Altıncı Filo’nun emrine verilmesiyle, bölgenin savunulmasında stratejik bir değişikliğe gidilmişti. Bkz. 

Sander, a.g.e., s.221. 
63 M. Piri, “Füzeler Meselesi”, Cumhuriyet, 4 Ocak 1963. 
64 Ahmet Şükrü Esmer, “Kruşçef’den Gelen Mektup”, Ulus, 27 Mayıs 1963. 
65 Ahmet Şükrü Esmer, “NATO’nun Yeni Silâhları”, Ulus, 30 Mayıs 1963. 
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endişe ile izlenmiş ve Amerika, Küba’yı işgal etmeye teşebbüs ettiği takdirde misilleme olarak 

Rusların da Türkiye’ye karşı böyle bir teşebbüse girebilecekleri konusu üzerinde durulmuştur. 

Bu bakımlardan Türkiye’deki füze üslerinin sökülmesini Türkiye pek arzu etmese bile bu üslerin 

kaldırılmasına üzülecek insanların sayısı pek azdır. Askeri üsler ve askeri tesisler üzerine girişi-

lecek umumi bir pazarlık Türkiye’nin Batılılar nazarındaki değerini sarsabilir…Eğer Türki-

ye’deki üslerin sökülmesi, Batı bloku nazarında Türkiye’nin önemini azaltır ve bu arada Rusya 

Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceğine dair kesin bir garanti verirse böyle bir 

garantinin samimiyetine Türkleri ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır…Türkiye’deki insanla-

rın çoğunun kanaati Batı memleketleri Türkiye’ye daha az askeri fakat daha çok iktisadi yardım 

yapmaları zarureti üzerinde toplanmaktadır. Her ne olursa olsun Türkiye mutlak Batı’ya bağlı 

kalacaktır diye düşünmek pek hatalı bir davranış olur. Türkiye’nin Batı’ya bağlı kalması Ba-

tı’nın bu memleketin iç meselelerini halletmeye göstereceği yardıma bağlıdır”66. 

ABD Dışişleri Bakanı Dean Rusk’a göre ise, Jüpiterlerin sökülmesi için Türk Hüküme-

tini ikna etme çalışmaları aslında Küba bunalımından önce başlatılmıştı: “1 Mayıs 1961 tarihin-

de Ankara’da CENTO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldım. Aslında ABD, CENTO üyesi 

değildi. Ancak Dışişleri Bakanları düzeyinde sadece gözlemci statüsü ile katılırdı. Bir akşam 

yemeğinden sonra Türk Dışişleri Bakanı Selim Sarper’le bahçede yürümeğe başladık. Yürüyüş 

sırasında Jüpiter füzelerinin Türkiye’den sökülmesi fikrini gündeme getirdim. İki noktada büyük 

tepki gösterdi. Birincisi daha Türk Hükümeti’nin söz konusu Jüpiterler için TBMM’den daha 

yeni ödenek aldıklarını söyledi. Hükümetin daha yeni ödenek almışken tekrar parlamentoya 

giderek Jüpiterlerin söküleceğini söylemesi, hükümeti mahçup duruma düşüreceğini ve sıkıntı 

vereceğini söyledi. İkinci olarak, Akdeniz’e Polaris denizaltıları yerleştirilmeden veya gönde-

rilmeden Jüpiterlerin sökülmesinin ülke morali açısından kötü olacağını belirtti”67. 

Turan Yavuz’a göre de 1959 yılında Jüpiterlerin Türkiye yerleştirilmesi anlaşmasında 

“bunlar sizin savunmanız içindir” diyen ABD’li yöneticiler, bir yıl sonra; “bu silahların artık 

fonksiyonel niteliği kalmamıştır, bunları elinizden alacağız” diyordu ve bu politika stratejik 

açıdan sıra dışı bir durumdu.68 

Nihayet 21 Ocak 1963’te Jüpiter füzelerinin sökülerek yerine Polaris füzelerinin verile-

ceği açıklanmıştır.69 Bu arada gazeteler de, “1 Nisan’da Akdeniz’de bulunacak olan Polaris 

denizaltılarının sökülen Jüpiter füzelerinden daha modern ve tesirli silahlarla değiştirilmiş ol-

duğunu ispat için limanlarımıza geleceği”70 bilgisini kamuoyuna aktarmaktaydı. Türkiye ve 

İtalya’dan sökülen Jüpiter füzeleri basında; “Jüpiter füzeleri hurdaya çıkarıldı”71 şeklinde haber 

olmuştur. Bu dönemde ABD’de Jüpiterlerin sökülmesi ile ilgili kararın, hükümet ile askeri yet-

kililer arasında bir çatışmaya neden olduğu da belirtilmiştir.72 Bu görüşe göre Jüpiter füzelerinin 

                                                           
66 Aktaran Cumhuriyet, 2 Ocak 1963. 
67 Yavuz, a.g.e., s.71. 
68 Yavuz, a.g.e., s.70. 
69 Ulus, 22 Ocak 1963 
70 Cumhuriyet, 14, 19 Şubat 1963 
71 Cumhuriyet, 10 Ağustos 1963 
72 “Orta menzili Jüpiter füze rampalarının Türkiye’den sökülmesi Amerikan Hükümeti ile Amerikan yüksek askeri 

şahsiyetleri arasındaki  anlaşmazlığı ortaya çıkarmış bulunmaktadır. NATO Başkumandanı General Lemnitzer’in 

Amerikan kongresinde yaptığı konuşmada Jüpiter füzelerinin Amerikan Genel Kurmayına danışılmadan söküldüğünü 

ve Jüpiterlerin kalsaydı daha iyi olacağı yolundaki açıklaması bu anlaşmazlığı doğrulamaktadır”. Aynı gazetede bir 

başka haberde ise General Lemnitzer’in kongredeki konuşmasından sonra NATO Başkumandanlığından alınacağı 

yazılmıştır. Bkz. Cumhuriyet, 24 Ekim 1963 
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sökülmesi kararı, NATO’nun askeri yetkililerinin tümüyle desteklediği bir karar olmayıp siyasi 

bir karardı. 

Bu arada konuyla ilgili askeri görüşmelerden birinde ABD Milli Savunma Bakanı 

McNamara’nın özel temsilcisi olarak Ankara’ya gelen Orgeneral Robert J. Wood ve Milli Sa-

vunma Bakanı İlhami Sancar, Jüpiter füzeleri yerine Polaris denizaltılarının verilmesi ile Türk 

Ordusunun modernleştirilmesinin hedeflendiğini belirtirken73, daha bir ay önce Türkiye’ye veri-

lecek bu denizaltıların, NATO’nun değil doğrudan doğruya ABD’nin denetimi altında olacağı 

basına açıklanmıştı.74  

Amerikan Askeri yardım Kurulu Başkanı Orgeneral Wood, Jüpiterlerin sökülmesi ko-

nusunda Türk Hükümetini nasıl ikna ettiğini Kongre’de şöyle açıklamıştır: “Türklere, bir savaş 

durumunda açık bir hedef oluşturan Jüpiterlerin yerine saklı bir ateş gücüne sahip Polarislerin 

yerleştirilmesi gerektiğini söyledik. Ayrıca, Jüpiterler eskidikçe bunların bakım masraflarının 

da artacağını Polarislerin ise Türkiye açısından hiçbir masraf gerektirmeyeceğini söyledik. 

Bunu derhal kabul ettiler. Bundan başka eski modellerin yerine geçmek üzere kendilerine mo-

dern F-104 uçaklarından vermeyi planladığımızı da belirttik. Tepkilerini ortadan kaldırmak için 

yaptığımız pazarlıkta işte bu noktalar vardı”.75 

Haluk Gerger’e göre gelişmeler, kararın tek taraflı olmadığını ve bu konuda teklif ve 

görüşmelerde bulunulduğunu gösteriyordu.76 Jüpiterlerin yerini alacak Polaris atom denizaltısı 

Houston’un, bir gün önceden İzmir’i ziyaret edeceğine dair haber basında geniş yer bulmuş77, 

ertesi gün de Türkiye’de Jüpiterlerin sökülmesi ile belirecek endişeleri gidermek amacıyla 14 

Nisan 1963 günü USS Houston Polaris Denizaltısı İzmir Limanı’nı ziyaret etmiştir.78 Amiral 

Atıf Büyüktuğrul bu ziyaretle beraber yeni silahlarla yüklü denizaltılara değindiği konuşmasın-

da; “Türkiye’nin malik olacağı bir Polaris Denizaltısı’nın Türkiye’nin güvenliğini sağlayacak 

bir caydırma gücüne sahip olacağını çünkü bu denizaltının bir kerede kullanacağı 16 Polaris 

füzesi ile 16 kenti tehdit etme gücüne sahip olduğunu” vurgulamıştır.79  

Cumhuriyet gazetesinin dış politika yazarlarından Kayhan Sağlamer de Polaris atom 

denizaltısının Türkiye’ye gelişi nedeniyle yazmış olduğu yazısında; Türkiye’nin güvenliğinin 

Polaris ve F-104 uçakları ile daha güçlü olacağını ayrıca Jüpiterlerin sökülmesi ile bazı çevrele-

rin şikâyetlerinin de önlenmesi açısından yararlı bulduğunu belirtmiştir. 80Oysa İlhan Selçuk gibi 

Jüpiterlerin sökülmesinden sonra Polarislerin Türkiye’ye asla verilmeyeceğini düşünen yazarlar 

da vardı. Selçuk’a göre Türkiye, dünyadaki gelişmeleri izleyememiş, füzelerin sökülmesi işle-

mini Birleşik Amerika ve Sovyetler Birliği’nin bir kararı olarak kabullenmek zorunda kalmıştır: 

“Olaylar öyle hızla gelişiyor ki, düşündüğümüzün de ötesinde. Kaç aydan beri şu sütunlarda 

davul çaldık: ‘Bir dönüm noktasındayız… Türkiye’de bazı kör çevreler dışardan çok açık işaret-

ler gelmeden bazı konuları ele almazlar. Ele almak isteyenleri de lekeleyip susturmaya çalışır-

                                                           
73 Cumhuriyet, 14 Mart 1963 
74 Cumhuriyet, 14 Şubat 1963. 
75 Sander, a.g.e., s.223. 
76 Jüpiterlerin yerine Polarislerin sağlayacağı güvenlik, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-104’lerle güçlendirilmesi ve 

Jüpiterlerin bakım masraflarının kalkması düşünceleriyle Türkiye, 23 Ocak 1963 tarihinde Jüpiter füzelerinin 

sökülmesini kabul etmiştir. Haluk Gerger, O Yıllar, Dost Kitabevi, Ankara, 1987, s.155-156. 
77 Milliyet, 13 Nisan 1963 
78 Cumhuriyet, Milliyet, 15 Nisan 1963. “Polaris denizaltısı Meclis Başkanı Sirmen, Savunma Bakanı Sancar ve 

gazeteciler tarafından gezilmiş ve nükleer denizaltıların yeni bir çığır açtığı bilgisi aktarılmıştır”. 
79 Atıf Büyüktuğrul, “Marmara’da Bir Polaris Denizaltı Gemisi”, Cumhuriyet, 14 Nisan 1963. 
80 Kayhan Sağlamer, “Jüpiterlerin Gidişi, Polarislerin Gelişi”, Cumhuriyet, 13 Nisan 1963 
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lar…Kime vermiş Amerika bu Polarisi şimdiye kadar? İngiltere’ye bile 1970 üzerinden bir ha-

vada söz verdi, Polaris yerine. Amerika bize füze vermez. Biz ona füze rampası, yani memleket 

topraklarından arsa veririz veya kiralarız. Batının ortak savunması şimdiye kadar böyle yapıl-

mıştır. Bundan sonra ise başka şekilde yapılacaktır. Mesele bundan ibaret… Amerika’nın siya-

setinde de bir değişme meydana geldiğini görmemek imkânsızdır. Hele şimdi her şey, Rusya ile 

Amerika’nın bir anlaşma düşüncesi içine girdiklerini gösteriyor. Bir ülke ki kendinden geçmiş 

birtakım adamlar: Ya Amerika bize Polaris vermezse? Diye kaygıya düşmüşler…”81’di. 

Basında ABD’nin Türkiye’deki füze üslerinin sökülmesiyle ilgili dış basın kaynaklı bil-

gi akışı sonrası ABD’nin açıklamalarına şüphe ile bakılmaya başlanmıştı: “Türkiye’deki füzele-

rin sökülmesi konusunda Amerika ile Sovyetlerin gizlice anlaştıkları iddia ediliyor. Küba mese-

lesiyle ilgili hâl çaresinin NATO müttefiklerinin başına patladığını ileri süren dergi, yapıldığı 

iddia edilen anlaşmayı acı bir şekilde tenkit etmiştir. Amerika’da yetkili makamlar, Avrupa’daki 

Amerikan füzeleri hakkında Ruslarla herhangi bir pazarlık veya anlaşma yapıldığı yolunda ileri 

sürülen iddiaları yalanlamışlardır. Yarı resmi Fransız askeri dergisine göre, Amerika bu an-

laşmanın sonuçlarını örtbas etmek için Jüpiter füzelerinin ‘Modası geçmiş’ olduğunu ileri sürü-

yor”.82 

Türk Kamuoyunda Askeri ve Stratejik Bakımdan Küba Bunalımı ve Küba-

Türkiye Benzetmesine İlişkin Yorumlar 

Türk basınında Küba bunalımı sürecinde askeri-stratejik açıdan ABD’nin Türkiye’yi 

nasıl gördüğüne ve ulusal çerçevede Küba bunalımı ile ortaya çıkan Türkiye’nin güvenlik mese-

lesine dair birbirinden farklı birkaç yorum bulunmaktadır: Bunlardan birincisi; ABD’nin, ger-

çekte ABD Başkanı Kennedy’nin, NATO tahsisli bir silahı, NATO’nun bilgisi dışında, Küba 

bunalımında pazarlık konusu yaptığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı yo-

rumudur. Bu görüşteki yayın organları ve yazarların yorumları şöyledir:  

Turan Yavuz, Türkiye’nin Küba bunalımı sürecinde ABD tarafından pazarlık konusu 

yapıldığını belirtmiştir: “Ekim 1962’de Türkiye, bölgede ABD’nin en sadık müttefiklerinden 

biriydi. NATO’ya girmiş ve Washington’un her dediğini harfiyen yerine getiren bir ‘dost mütte-

fik’ görünümündeydi. ABD de Türkiye’yi çok seviyor ve Sovyet tehdidine karşı Türkiye’yi sa-

vunması için tüm olanakları seferber ediyordu. Hatta NATO stratejisinin bir parçası olarak 

Türk topraklarına Jüpiter füzeleri konuşlandırılmıştı. Bu füzeleri verirken de ‘sizin güvenliğiniz 

için’ ifadesinin altını çizmişti. Ancak Küba füze krizinin patlak vermesinde bu füzelerin yeri 

oldukça büyüktü. Türkiye’nin güvenliği için Türk topraklarına konuşlandırılan bu füzeler, Tür-

kiye’nin haberi olmadan Sovyetler Birliği’yle pazarlık masasında ele alınmıştı. Kısacası ‘dost 

müttefik’ bir anda ‘satılık müttefik’e dönüşmüştü”83. 

Türkkaya Ataöv, Forum’daki yazısında Küba krizinde Türkiye’nin ABD tarafından pa-

zarlık konusu veya deney tahtası olduğunu ifade etmişti.84 Faruk Sönmezoğlu’ne göre ise pazar-

lığın yönü farklıdır. Sönmezoğlu, Türkiye’deki füzelerin başlıklarının takılıp işler hale getiril-

mesinin Sovyetler Birliği’nin tepkisini çektiğini, Kruşçev’in Küba’ya füzeler yerleştirme kara-

                                                           
81 İlhan Selçuk, “Değişen…”, Cumhuriyet, 29 Ocak 1963. 
82 Cumhuriyet, 28 Mart 1963. 
83 Yavuz, a.g.e., s.19. 
84 Türkkaya Ataöv, “Bu Sevinç Neden?”, Forum, S.346, 1 Eylül 1968, s.4. 
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rının bu döneme rastlamasının tesadüf olmadığını ve en azından Sovyetler Birliği açısından 

Küba’daki füzelerin önemli bir pazarlık amacı taşıdığını aktarmıştır.85 

A.Halûk Ülman, Sovyetlerin uzun menzilli füzeler geliştirmesinden sonra ABD’nin 

ekonomik ve askeri yardımlarının artacağı rüyasıyla, Türkiye’nin kendi topraklarını Amerikan 

füzelerine ve çekirdekli başlıklarına açmakta çok istekli davrandığını belirtmiştir: Ülman; “ken-

di güvenliğini yalnızca NATO’ya ve Birleşik Amerika ile yaptığı ikili anlaşmalara bağladığı 

sürece, Türkiye’nin günün birinde yeni bir Washington ile Moskova pazarlığına konu olmaya-

cağını kesinlikle kestirebilir mi?”86 diye sormaktadır.  

Oral Sander’e göre olayların akışı ve ABD’nin açıklamaları, Türkiye’deki Jüpiter füzeleri üze-

rinde bir pazarlığın olmadığını gösterecek nitelikteyse de Kennedy’nin 20 Ekim 1962’deki giri-

şimi, bu görüşü gölgelemektedir: Kennedy’nin o gün Sovyet Büyükelçisi Dobrynin’i çağırarak, 

bu bunalım sırasında Türkiye’deki füzeleri sökmenin doğru olmayacağını, böyle bir kararın 

NATO tarafından verileceğini söylemiş, ancak ABD Başkanı’nın uzun bir süreden beri bu me-

seleyi düşündüğünü, krizin atlatılması halinde ve kısa bir süre sonra Türkiye’deki füze üslerinin 

kaldırılacağını belirtmiştir. 28 Ekim’de ABD ve SSCB arasında geçen bu görüşmeden sonra, 

Kennedy’nin niçin Jüpiterlerden söz etmediği ve Khrushchev’in de neden bu konuda ısrarcı 

olmadığı daha net anlaşılmaktadır. Böylece Türkiye’deki Jüpiterler üzerinde açıkça olmasa bile 

üstü kapalı bir biçimde pazarlık yapıldığı ortaya çıkmıştır.87 Türkiye ve ABD’nin dış politikala-

rının stratejik analizini yapan Nasuh Uslu’ya göre, Sovyetleri ortak bir tehdit unsuru olarak 

görmesine rağmen süper güç Amerika, müttefikleri zayıf devletlerin aleyhine zaman zaman 

düşman kuvvetlerle işbirliği yapmada herhangi bir sakınca görmemiştir.88 Küba bunalımında 

Türkiye üzerinden görüşmeler de sözü edilen işbirliğine/pazarlığa bir kanıt kabul edilebilir.  

Küba bunalımı üzerine bir başka yorumda ise, bu olay ABD için Türkiye’nin stratejik 

öneminin azaldığını kanıtlayan uluslararası bir gelişmedir:  

Çetin Altan, Milliyet’teki yazısında Türkiye’nin Amerika için stratejik öneminin azal-

ması nedeniyle Jüpiterleri söktüğünü belirtmiştir: “Türkiye’deki Jüpiterler Polarislerle değişe-

cek. Türkiye’nin teklifi müsait karşıladığı bildiriliyor. Bilmem hatırlıyor musunuz, Küba olayla-

rının ertesinde bir fısıltı dolaşmıştı. Amerika, Türkiye’deki üslerini boşaltacak diye… Bunu önce 

bizimkiler tekzip etmişti: -Yok böyle şey, demişlerdi. Aradan bir zaman geçti. New York Herald 

Tribune, Türkiye’deki füzelerin modası geçmiş füzeler olduğunu ve geri alınacaklarını haber 

verdi. Bizimkiler parlamentoda dış siyaset konusu görüşülmeğe çalışılırken buna da azıcık do-

kundular: -Evet ama biz istersek kaldırılacak, demeğe getirdiler. Şimdi Amerika resmen açıkla-

maktadır: -Türkiye’deki Jüpiterler, Polarislerle değiştirilecek…Yani Jüpiterlerin Polarislerle 

değiştirilmesi demek Türkiye’nin üs merkezlerinden biri olmaktan çıkışı demek oluyor… Ve bu 

füzeler de Jüpiterlerde olduğu gibi ancak NATO ve Amerikan kuvvetleri tarafından kullanılabi-

leceğine göre, Türkiye’deki Jüpiterlerin Polarislerle değiştirilmesi sadece bir nezaket deyimi 

olarak kalıyor… artık eskisi gibi NATO’nun ve Amerika’nın önemli üslerinden birisi değiliz. 

Stratejik rolümüz gitgide azalmakta… Ayrıca üsler meselesinde bizimkilerin açıklamaları ile 

olayların tâkip ettiği seyir de dış politikada fazla bir inisiyatifimiz olmadığını usul usul meydana 

                                                           
85 Sönmezoğlu, a.g.e., s.51; Küba bunalımını, Sovyetlerin pazarlık konusuna dönüştürdüğü görüşünde olan başka 

çalışma için bkz. Ernest R. May- Philip D. Zelikow, Kennedy Tutanakları ve Türkiye Üzerine Gizli Pazarlıklar, (Çev. 

Mehmet Harmancı), Sabah Kitapçılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 1998. 
86 A.Halûk Ülman, “Türkiye ve NATO, Türkiye Sahneye Çıkıyor”, Cumhuriyet, 22 Mayıs 1968. 
87 Sander, a.g.e., s.222. 
88 Nasuh Uslu, “1947’den Günümüze Türk-Amerikan ilişkilerinin Genel Portresi”, s.205. 
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çıkarmıştır…dünya siyasetinde Küba olayları ile birlikte ilk defa olarak çok büyük değişiklikle-

rin kokuları tütmeye başlamıştır…”89. 

Çetin Altan, bir başka yazısında ise Küba krizi süreciyle dünya politikasında meydana 

gelen değişmeler sonucunda, Türkiye ve ABD’nin birbirleri için anlamlarının değiştiğini anlat-

maktadır: “Resmi sıfatı da olan aydın, uyanık ve insancıl bir Amerikalı dostumla konuşurken, 

(siz Amerikalılar)… ‘şimdiye kadar hep ön planda kendi çıkarlarını düşündüklerini için her 

dediğinize gözü kapalı ‘evet’ diyen cılız kişilere karşı sempati gösterdiniz. Türkiye’nin çeşitli 

yerlerinde NATO dışı üslere ihtiyacınız vardı. Bunları, halka mâl olacak bir tartışmaya düşme-

den elde etmek istiyordunuz. Elinizin altında her an istediğiniz gibi kullanabileceğiniz askeri 

kuvvetler bulundurmak arzusundaydınız. Müttefiklerinizin hiçbiri, size bizim gösterdiğimiz uy-

sallığı göstermiyorlardı… Bugün durum değişmiştir. Türkiye’deki menfaatlerinizin şekli değiş-

miştir… Gerçekleri hesapları ve aklın icabını konuşturanlara doğru kaymalısınız’ dedim. Dos-

tum açık konuştu. – Amerika her şeyden önce Amerikalı’nın menfaatini düşünür, de-

di…Amerikalı şimdiye kadar ‘bana en faydalı olanı tutarım’ demişti. Acaba Amerika’ya en fay-

dalı olan Türkiye’ye de en faydalı olan mıydı? Bütün mesele bu soruda düğümleniyordu...”90. 

1970’lerde yayın hayatına başlayan Türk siyasetinin merkezindeki süreli yayınlardan bi-

ri olan Yankı’ya göre; Küba krizi sırasında Kennedy’nin Türk Hükümeti’ne sormak bile lüzumu 

görmeden, Türk topraklarına yerleştirdiği Jüpiter füzelerini sökmesi, ABD’nin Türkiye’nin ulu-

sal bağımsızlığına zarar verici eylemlerinden biri şeklinde değerlendirilmiştir.91 

Bir başka görüşe göre Küba bunalımı; ABD ve SSCB’nin, Türkiye ve Küba gibi ülkele-

re yerleştirdikleri silahlar, bu ülke insanlarının varlığını tehdit ettiğinin kamuoyunca anlaşılma-

sına neden olmuştur. Benzer bir görüşle Fahir Armaoğlu, Küba bunalımı ile iki önemli sonucun 

anlaşıldığını belirtmiştir: Birincisi Küba bunalımının, “fevkalâde korkutucu” olduğudur. Çünkü 

nükleer silahlar çıktığından beri ilk defa topyekûn bir savaşın eşiğine gelinmiştir. İkincisi ise bu 

buhran “öğretici” olmuştur. Bir nükleer savaşın eşiğine gelmiş iki süper gücün sertlik politikası-

nın nelere yol açabileceği, uluslararası ilişkilerde yumuşamanın ne kadar gerekli olduğunun 

öğrenilmesini sağlamıştır.92 

İlhami Soysal, Yön dergisinde yayınlanan yazısında “Türkiye nerde Küba nerde? İki 

memleket arasında okyanuslar, kıtalar var. Mesafe binlerce mil, olmasına rağmen Küba ve Türk 

halklarının kaderinin”, Küba füze krizi ile nasıl bir benzerlik gösterdiğine iki ülke halkının 

içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekmiştir.93 

Ahmet Şükrü Esmer ise “kriz sırasında Türkiye’nin güvenliğini bir tarafa bırakın, var-

lığının çok yakın bir tehlike altına girdiğini çoğu kimse bilmemektedir. Aslında Türkiye’de Ame-

rika tarafından yerleştirilmiş Jüpiter füzelerinin bulunduğu gerçeğini kamuoyu ancak Küba 

bunalımı ile öğrenmiştir”94 diyordu. 

                                                           
89 Çetin Altan, “Takke Önümüze Düşmeden”, Milliyet, 23 Ocak 1963, Altan’ın ABD için Türkiye’nin stratejik 

önemini yitirdiğine ilişkin görüşleri için bkz. Çetin Altan, “Türkiye-Amerika- Rusya”, Milliyet, 2 Şubat 1963; Çetin 

Altan, “Dünya Politikasındaki Gelişmeler”, Milliyet, 27 Temmuz 1963, 
90 Çetin Altan, “Türk-Amerikan Münasebetleri”, Milliyet, 3 Nisan 1963 
91 “Amerika ile Orta Bir Yol”, Yankı, S.227, 21-27 Temmuz 1975, s.34. 
92 Armaoğlu, a.g.e.,, s.602. 
93 İlhami Soysal, “Dış Politikadan İç Politikaya”, Yön, S.46, 31 Ekim 1962, s.6. 
94 Ahmet Şükrü Esmer, Ulus, 28 Ocak 1963. 
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İlhan Selçuk da “…Şöyle hakçasına bir düşünelim: Bundan çok değil, 3 ay önce kim çı-

kıp da Türkiye’deki füze üsleri konusunda bir çift laf edebilirdi?”95 diyerek konunun bir sır ol-

duğuna işaret etmiştir. 

Türk kamuoyundaki bir görüşe göre de Küba bunalımı sürecinde ABD’nin füzeleri Tür-

kiye’den sökmesinin iki nedeni vardı; birincisi bu silahların zaten ömrünü tamamlamış olmaları, 

ikincisi ise füzelere sahip ülkeleri hedef olmaktan çıkarmaktı. Bu konuda bir pazarlık olabilece-

ğini düşünmüyorlardı.96  

İlhan Selçuk Cumhuriyetteki bir başka yazısında, aslında Küba’daki bunalımın gerçek 

nedeninin Türkiye ve Türkiye’deki füzeler olduğunu belirtmiştir: Yazar; “…bütün dış basında 

bu işin uzmanları Kennedy’nin tutumunu biraz acemice bulmaktadırlar. Genel olarak deniyor 

ki: ‘Sovyet lideri Khrutchev, Küba hadisesini tertipli olarak sahneye koymuştur’. Niçin? Çünkü 

Rusya, Türkiye’deki füze rampaları meselesini milletlerarası bir dava konusu haline getirmek  

istemektedir. Büyük Amerikan otoritesi Lippmann’dan, İngiltere’nin Guardian’ına ve Fran-

sa’nın Le Monde’u başyazarına kadar itibarlı basın firmaları, Küba ile Türkiye arasında bir 

paralellik gördüklerini yazmışlardır… Evet şüphesiz Batı blokundayız ve taahhütlerimize sadı-

kız. Ama Amerika, Küba’yı ablukaya giderken olaylara safdilane dümtek tutmak, sonunda bizi 

gülünç duruma düşürüyor…”97 demiştir. 

Bunalımın üzerinden yıllar geçtikten sonra, 1970 yılında, CHP Ortak Grup Toplantısın-

da Gençlik Hareketleri Üzerine yaptığı konuşmasında deneyimli politikacı İsmet İnönü, Küba 

bunalımı eksenli Türk dış politikasına ve 1960’lar boyunca gelişen anti Amerikanizm ve bera-

berindeki anti Sovyetizm üzerine görüşlerinde her iki ülkeye karşı düşmanlığın nelere yol açabi-

leceği tehlikesine dikkat çekerek, bu iki süper güç karşısında “denge” politikasına vurgu yap-

mıştır: “Memleketi tahrip etmek isteyenler; Ben dış politikada vaziyetimizi anlatırken, Birleşik 

Amerika’ya ve Sovyet Rusya’ya karşı düşmanlık yapılmamasını söylemiştim. Memleketi tahrip 

etmek isteyenler, dış politikada Sovyet Rusya ve Birleşik Amerika’ya karşı düşmanlığı ön safa 

almışlardır. Düşmanlık güdenler, bir tarafa karşı o kadar gözü kapalı ve şuursuz saldırıyorlar 

ki, ileride de Devletin politikasını düzeltmek imkânsız hale gelebilir. Millî Kurtuluş ve bütün 

Atatürk devri, dış memleketlerde dostluk ve müşterek menfaatlerde beraberlik arama kaygısına 

dayanmıştır. Böyle bir kaygıyı, ancak bağımsız devletler taşıyabilir ve yürütebilir. Uluslararası 

münasebetleri gözü kapalı bir bağımlılık sayan iptidai anlayış, Türkiye’nin hayatına hiçbir za-

man girmemiştir”.98 

Sonuç 

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından başlayan Türkiye ABD ilişkileri, Kore Savaşı 

ve NATO’ya üyelikle bir üst aşamaya geçmiş; Soğuk Savaş yıllarında SSCB’ye karşı kuşatma 

politikasının ilanı ve “müttefik ülke” kimliğiyle halkaya Türkiye’nin de dahil edilmesini sağla-

mıştır. Küresel düzlemde ABD’nin, Türkiye üzerinden yürüttüğü askeri stratejik plana 

SSCB’nin de Küba üzerinden yanıt verme çabası, (Sovyet lideri Kruschev’in Türkiye’deki füze-

lerin çekilmesindeki ısrarı), Küba bunalımını doğurmuştur. 16-29 Ekim 1962 tarihleri arasında, 

                                                           
95 İlhan Selçuk, “Değişen…”, Cumhuriyet, 29 Ocak 1963. 
96 Örneğin, Kayhan Sağlamaer, “Jüpiterlerin Gidişi, Polarislerin Gelişi”, Cumhuriyet, 13 Nisan 1963; 

M.Piri,”Füzeler Meselesi”, Cumhuriyet, 4 Ocak 1963 
97 İlhan Selçuk, “Olayların Bağlandığı Nokta”, Cumhuriyet, 2 Kasım 1962. 
98 Ulus, 16 Aralık 1970; ayrıca bkz. İlhan Turan (Haz.), İsmet İnönü, Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve 

Söyleşileri, 1970-1973, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 2004. 

(http://www.ismetinonu.org.tr/ismet-inonu-1970-1973.htm) 



 

  

 Soğuk Savaş Döneminde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye İlişkilerinde Bir Kırılma 

Noktası: Küba Bunalımı                                            

 

The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 57, Kasım 2017, s. 221-239 

 

 

237 

13 gün süren Küba bunalımı; ABD, Türkiye, SSCB ve Küba için olduğu kadar tüm dünyayı 

kapsayan, soğuk savaş döneminin en ciddi bunalımlarından biridir.  

Değişen hükümetlere rağmen, Soğuk Savaş’ın önemli aktörlerinden biri görünümündeki 

Türkiye, ABD’nin SSCB ile uzlaşması sonrasında topraklarındaki Jüpiter adıyla anılan orta 

menzilli füzelerin sökülmesiyle, (Polaris denizaltıları potansiyel saldırılara karşı Akdeniz’de 

yerlerini alarak) Küba bunalımının sona erdiği gelişmelere tanık olmuştur. Türk kamuoyun-

da/yönetiminde Küba bunalımı, İkinci Dünya Savaşı sonrası “müttefik ülke” ABD’nin, Türki-

ye’nin güvenliğini ne büyük bir tehlikeye düşürebileceğini gösteren somut bir kanıttır. Jüpiter 

füzelerinin kaldırılması görüşmelerinde ABD’nin SSCB ile görüşmelerinin kayda geçmemesi ve 

gizli kalması çabalarına rağmen, Türkiye’nin aleyhine bir pazarlığın açığa çıkması, Türkiye’de 

bir kırgınlık/kızgınlık yaratmıştır. Bir başka deyişle Küba buhranı, Türk kamuoyunun bazı ke-

simlerince, ABD’nin SSCB ile Türkiye aleyhine bir pazarlık yaptığı şeklinde bir algıyı doğur-

muştur. Küba bunalımı ile yaşanan gelişmeler çerçevesinde kamuoyundaki bir başka gruba göre 

ise Jüpiter füzeleri zaten demode silahlardı ve kaldırılması normaldi. Nitekim ABD, SSCB ile 

münasebetlerini yumuşatarak, Türkiye’yi de feda etmeden dünyayı, bir nükleer savaşın eşiğin-

den kurtarmıştır.  

Şunu da ilave etmek gerekir ki, her ne kadar Küba bunalımı, başarılı bir biçimde savaşa 

dönüşmeden atlatılmışsa da bu kriz, 1964’te Johnson Mektubu gelişmeleri ile de pekişerek, 

ABD eksenli Türk dış politikasına karşı eleştirilere ve Türkiye’de anti Amerikanizm hareketine 

yol açan önemli etkenlerden biridir.99 
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