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DİPLOMASİNİN HEGEMON DEVLETLERARASI KRİZLERDE YÜKSELİŞİ 

VE DİPLOMASİNİN EZİCİ ZAFERİ KÜBA KRİZİ 

  

                                                                                                       Atilla Arda BEŞEN1 

Özet 

 

Günümüz sistem yapısının karmaşıklığı elbette ki geçmişle bağlantılı ve bir şekilde 

devamı gibi gelmektedir. Çalışmanın ana konusu Ekim 1962 tarihli Küba Krizi'nin 

hegemonya yarışı bağlamında değerlendirilmesi ve diplomasinin yükselişinin en üst 

düzey olduğu 1945 sonrası diplomasinin kazandığı en büyük ve kesin zaferlerden 

olan Küba'yı stratejik hegemon diplomasisi bağlamında incelemeye çalıştım. Bir 

gece yarısı dünya yok olabilirdi lakin diplomasi etkisini hissettirmeseydi. Hegemon 

devlet olma mücadelesi ve hırsı buna sebep olabilirdi. Küba bir dünyaya mal 

olabilirdi. Zafer için kelime belliydi diplomasi.  

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Küba Füze Krizi, Hegemonya. 

ABSTRACT 

At the present time we have complex system structure and of course this system 

related with past and it is going to as more of past. Main subject of this pepper is 

Cuban Missile Crisis evaluation within hegemonic race and rise of the diplomacy. 

After 1945 diplomacy won absolute victory and the greatest one. I analyzed Cuban 

Missile Crisis around hegemony and diplomacy. A midnight world could be 

destroyed by hegemonic states but diplomacy made feel itself on this issue. Being a 

hegemonic state structure and greed. Cuba could be cost to world existence. Word 

was clear for the victory: Diplomacy. 

Key Words: Diplomacy, Cuban Missile Crisis, Hegemony 

                                                           
1
 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans öğrencisi. 
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Giriş 

 

Uluslararası ilişkiler kapsamında devletler arası ilişkiler karışık ve bir o kadar da 

çatışma içeren bir yapıdadır. Bu çatışma yapısı kimi zaman realist bağlamda güce 

dayanmakta kimi zaman ise diplomasinin etkisiyle realist güç eğilimi 

çözülebilmekteydi. Tabi burada akla gelen bir soru var: Realist güç paradigmasının 

panzehiri diplomasi mi ? Evet kimi zaman panzehir olabilmişse de her zaman 

panzehiridir tarzı bir genelleme yapmak mümkün olmayacaktır; fakat benim son 

bölümde ele alacağım  Küba Krizi  için diplomasi bir panzehir olmakla kalmayıp 

dünyanın yeniden doğuşu olacaktır. Hegemonya mücadelesi veren iki devletin bu 

istek ve sorumluluk bilinci
2
 uğruna dünyayı nükleer savaşa itebilecek bir durumu 

bambaşka bir boyuta sürükleyen diplomasi işte benim ele alacağım diplomasi olacak. 

Hegemonik yapıların uluslararası sistemdeki rolünü açıklamak için ele alacağım 

1960-1962 Soğuk Savaş döneminin uluslararası sisteminin tanımını yapmam yapmak 

gerekmektedir. 1960-1962 dönemi uluslararası sistem ya da döngüyü belirtmek 

ABD'nin hegemonik doğuşunu anlatmak demek. İngiliz Hegemonyasının 2. Dünya 

Savaşı Sonrası çöküşü ve döngünün ABD'ye doğru kayması bizi tam bu düzene 

kadar getirecektir. ABD'nin yanında yükselen ve hegemonya yarışına giren bir devlet 

daha vardı. Tıpkı ABD gibi 2. Dünya Savaşı sonrası yükselen diğer güç SSCB. Bu 

dönemin en büyük özelliği ise Soğuk Savaş'a ve Soğuk Savaşın içinde Küba Krizi 

gibi büyük bir küresel krize sahne olacak olmasıydı. Hegemonya mücadelesi en üst 

düzeyde olacaktı. ''Kriz Diplomasisi''
3
 etkisini uluslararası ilişkiler sahnesine 

taşıyacaktı. 

1960-1962 Dönemi Sistem Yapısı 

Uluslararası ilişkiler dinamiklerinin devletler arası güç gelişiminden kaynaklandığını 

söyleyen Tukidides'in bu tanımını tarih boyunca görmekteyiz. 1960-1962 dönemi 

Küba Krizi zamanında krizi ortaya çıkaran sebeplerden biri devletlerarası güç geçişi 

olacaktır. Bu dönem ABD ve SSCB'nin kendi hegemonik mücadelelerini verdiği bir 

                                                           
2
 Hegemonik Savaş Teorisi Robert Gilpin Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi Yayınları 

3
 The Obligations of Power Harlan Cleveland 1966 
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uluslararası arenaya şahit olacaktı. İngiliz Hegemonyası döneminde sistem 

istikrarlıydı çünkü düzenleyici ve bu sorumluluğu alan bir hegemonik bir güç vardı, 

şimdi ise sistem bir bakıma istikrarsız ABD'yi hegemon yarışında tehdit eden SSCB 

ile beraber hegemonu tehdit altında olan bir sistemle karşı karşıyayız.  

''Baskın devletlerin hayati çıkarını tehdit etmeden meydana gelen sistemler 

dengelidir. Bu tür istikrarlı sistemler güç hiyerarşisine sahiptir ve hegemonik güçleri 

olan bir devleti içlerinde barındırırlar. Hegemonik gücü zayıflatıcı sistemler ise 

istikrarsızdır.''
4
 Tukidides ve yaptığı bu açıklama hatta sistem tanımı bizim 

açıklamaya çalıştığımız sistem tanımıyla birebir örtüşecektir. 1962 döneminde 

ABD'nin hegemon olma yarışında yükselen yüzünü ve sistemi hatta ve hatta 

ABD'nin varlığını tehdit edebilecek bir güç unsuru olarak karşımıza SSCB 

çıkacaktır. Sisteminde ötesinde dünyanın ve uluslararası ilişkilerin varlığını tehdit 

edecek iki güç bu dönemin ana aktörleri olarak karşımızda duracaklardır. Castro, 

Kruşçev, Kennedy, Batista
5
 gibi kişilere ise aktör bazında değilde sistemi belli yöne 

iten liderler olarak son bölümde zaten değineceğiz. Uluslararası sistemin içinde 

güçlerin dengesini sağlayan yapıların varlığı bir hegemonya doğururken Soğuk 

Savaş'ta tam bu hegemonya mücadelesine denk gelecekti. 1. Dünya Savaşı'nın 

hegemonik olduğu gerçeği karşımızda durmaktadır. İngiltere hegemonyasını tehdit 

eden Almanya sistemi tehdit eden aktör olarak karşımıza çıkacaktı. 2. Dünya 

Savaşı'da yine hegemon devleti Almanya'nın ve faşist ideolojinin tehdit etmesiyle 

başlayacaktı. Bir sebebi daha ise 2 dünya savaşı arasındaki dönemde mevcut sistemle 

uyumsuzluğu olan devletler sistemi değiştirmek adına cesur hamleler atarak ilgiyi 

üzerlerine çekmişlerdir. Organski'nin belirttiği üzere sistemdeki büyük güçlerden 

kaynaklanan bir yapı sistemi tehdit edebilecekken küçük devletlerin istekli ve 

huzursuzlukları sisteme adapte edilebilirdi
6
; fakat 1. ve 2. Dünya Savaşları bunun 

yani büyük devletlerim sistem karşıtlığı, huzursuzluğu üzerine patlak vermişti ve her 

iki dünya savaşı sonunda farklı hegemonlar ve farklı büyükler ortaya çıkmıştı. 1960-

1962 dönemi bizim içi asıl meselemiz olduğundan 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya 

                                                           
4
 UİK, a.g.e Gilpin sf. 423-425 

5
 Castro öncesi Küba diktatörü. 

6
 Organski The Power Transition 
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çıkacak sistem asıl incelenmesi gerekendir. 1945 ile başlayan yarışın; dünya 

sisteminin koruyucu olarak ABD savaş sonrası kurulan sistemi kendine göre 

çevirmek isteyecek ve dönemin rakip gücü SSCB'ye ve rakip ideolojisi Komünizm'e 

karşı her alanda (Ekonomi, İdeoloji, Eğitim, Siyaset, Diplomasi...)
7
 rakip olacaktır.  

1960-1962 döneminin yapısını belirlerken ele aldığımız ABD-SSCB Liberalizm-

Komünizm gibi kavramların yanında Batı-Doğu bloklarını unutmamak gerekir ve bu 

bloklara dahil olmak isteyen yumuşak ya da sert güç vasıtasıyla ya da rıza yoluyla bu 

bloklarda müttefik edinen devletler sistemin canlı aktörleri olarak Küba Füze 

Krizi'nde karşımıza çıkacaktır. Castro önderliğinde devrime giden Küba, kendi 

rızasıyla Batı Bloğu'nu seçen Türkiye gibi canlı aktörler sistemin yapısını hem 

etkileyecek hem de Organski'ye paralel olarak asıl mesele çokta küçük güçlerin 

istekleriyle örtüşmeyecektir. Cumhuriyet gazetesinde 1 Kasım 1962 tarihli şöyle bir 

haber dikkat çekicidir: 

''Bizdeki üslerin kaldırılmasını isteyenler evvela Türkiye'ye karşı tehdit teşkil eden 

daha büyük ölçü ve miktardaki Rus üslerinin de kaldırıldığını vaad etmeli ve bunu 

gerçekleştirmelidirler.''
8
  

Şeklinde Türkiye tarafından yapılan bir açıklama mevcuttur. Her ne kadar böyle bir 

istek Türk tarafından gelse de Küba Krizi'nde pek bir destek ve muhatap 

bulamamıştır. 

Burada önemli olan noktalardan biri realist paradigmada SSCB ile aynı ideolojik 

çizgide olan Küba'nın ABD'ye karşı silahlanması ve hegemonu tehdit etmesidir; ama 

gerçekte ve dolaylı olarak tehdit eden güç bir diğer rakip SSCB'dir. 

2. Hegemon Güç Diplomasisi (Nükleer Yapı, Hegemonik Savaş)  

Hegemonun ya da hegemon olma mücadelesi veren devletlerin diğer devletlere ve 

birbirlerine karşı uygulayacağı diplomasi, politikalar farklılık göstermektedir. Bu 

farklılık hegemonya mücadelesi veren 2 devlet arasında patlak veriyorsa işte sistemin 

                                                           
7
 Tanrı'nun Eli'nin Avrupa'ya Dokunuşu: Büyük Savaş Çağında ABD'nin Zamansız Hegemonya Girişimi 

ve Tarihin Vetosu Yeliz Yazan sf. 4 
8
 Cumhuriyet Gazetesi 1962, 1 Kasım.  
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tıkandığı ve belli bir yöne doğru açılması  gerektiği vakit gelmiştir. 1960-1962 yılları 

arası sistemde hegemon olma mücadelesi veren ABD ve SSCB'nin hegemon adayı 

olarak ne hissettiklerini anlamak gerekir. ABD ve SSCB arasındaki mücadeleyi 

''Hegemonya mücadelesi''olarak adlandırdık. Şimdi bu mücadelenin unsurlarına ABD 

ve SSCB boyutunda bakmamız gerek. Hegemon güç sistemin nesidir ? İşlevi nedir ? 

Neye dayanır ? gibi sorulara cevap vermemiz gerekmektedir. Hegemonya 

mücadelesi veren devletlerin hissettiği ilk doğu bloğunun savunucusu görürken ABD 

kendisini Batı Bloğu'nun savunucusu olarak görmekteydi. Bu bağlamda Cumhuriyet 

Gazetesi'nde bir bölüm
9
 dikkat çekicidir. ''Küba'dan batı yarımküreye atılacak 

herhangi bir bombadan SSCB'nin ABD topraklarına tecavüzü sayılacağı ve en güçlü 

şekilde karşılık verilecektir.'' manşeti ABD'nin Küba ve SSCB ilişkisinin ne derece 

ciddi olduğunu vurgulamasıyla dikkat çekicidir. Batı yarımküre ise 

yorumlanabilmektedir. Küba'dan Avrupa'ya gelecek bir bombada ABD topraklarına 

tecavüz sayılabilirdi ki zaten bir Rus askerinin Batı Bloğu'na kurşun sıkması demek 

ABD için savaş sebebiydi. Batı Bloğu ABD koruması altındaydı. Bu Hegemon güç 

olmanın verdiği bir sorumluluktu ve ABD bunu üstleniyordu. Böyle bir riskin 

gerçekleşmesi durumunda ise nükleer topyekün bir savaşın gerçekleşmesi 

kaçınılmazdı, 1. ve 2. dünya savaşlarının özelliği olan topyekün savaş
10

 en üst 

düzeye ulaşıp nükleer hale dönebilirdi. Hegemonya mücadelesinin bir diğer unsuru 

ise kendi ekonomisini, ideolojisini, liderliğini rızalı olarak kabul ettirmektir. Tıpkı 

Türkiye örneğinde olduğu gibi ABD batı bloğundaki ülkelerin rızasını elde etmiş ve 

kendi ekonomisini ve ideolojisini bu tarafa yayabilmişti. SSCB'de aynı şekilde bunu 

doğu bloğuna uygulamaktaydı. Varşova Paktı ile Çekoslovakya'nın işgali gibi, 

sadece güç kullanımı daha farklı yollardan olmaktaydı.  

Uluslararası sistemde hegemonik güce sahip devletin belli bir sorumluluk duygusu 

olduğundan bahsettik. Bu sorumluluk duygusu ve hegemonya terimi bu devlete 

uluslararası alanda yasama, yürütme, yargı hakkını da veriyordu. Gramsci'nin 

hegemonya kavramını literatüre kazandıran Robert Cox'un belirttiği üzere 

                                                           
9
 Cumhuriyet Gazetesi 23 Ekim 1962 Sayı 13.729  

10
 Carl Von Clausewitz Doruk Yayınları  
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hegemonya rızaya dayalı olduğu kadar baskıyı da ihmal etmez.
11

 Baskının 

kullanılabileceği durum ise sapkınlık ve marjinallik durumlarında ortaya 

çıkmaktaydı. Aslında burada değinmemiz gereken en önemli yapılardan biri 

uluslararası sistemin organik yapısıdır. (Fichte)
12

 Hegemon beyin gibi çalışarak 

sistemin hangi yöne nasıl gideceğine karar vermekte ve olayları kendi faydasını göze 

alarak değerlendirmekte ve bir sonuca varmaktadır kendi çıkarıyla doğru orantılı 

olarak. Hegemonik sistem her yeri tek elden yönetmeyi zaten amaçlamaz, adem-i 

merkeziyetçi bir yapısı vardır. Yasama, yürütme, yargı gibi kolları bu yüzden vardır. 

Ekonomik örgütleri, dünyaya yayılmış kültürü ona bağlılığı arttırır ve bu da sistemin 

adem-i merkeziyetçi yapısının hegemon lehine işlemesi demektir. 

2.1. Hegemonik Savaş Krizi 

Hegemonik mücadele sadece Otuz Yıl Savaşları'ndaki ya da 1. 2. dünya 

savaşlarındaki gibi sıcak bir mücadele olmayıp kriz boyutunda da 

şekillenebilmekteydi. Eski dönem hegemonik savaş, siyasi, dini, ideolojik iken 

modern uluslararası sistemde bu kavramlar kendini 3 başlığa bırakacaktı.  

 Ekonomik İlişkiler: Liberal ekonominin komünist ekonomiye karşıtlığı ve 

çatışması Batı ve Doğu bloklarının derin ayrılıklar içermesi. 

 

 Teknolojik Kapasiteler: ABD'nin nükleer güce sahip olması ve silahlanma 

kapasitesini hem kendi içinde hem de SSCB etrafında arttırması ( müttefik 

ülkelere yerleştirilen roketler) SSCB'yi de teknolojik kapasite arttırımına ve 

nükleer güç olmaya itecekti ve hatta nükleer silahların Küba'ya yollanmasıyla 

SSCB ABD'ye ''Sen de benim gibi hisset.'' mesajı verecekti. Bu konuda 

BM'deki Sovyet Temsilcisi Zorin'in açıklamaları dikkate değerdir: ''Birleşik 

Amerika 35 devlette roket üssüne sahiptir ve Sovyetlerin sadece Küba'da 

iddia edilen üslere yapılan bu tepki anlaşılabilir değildir.'' şeklinde bir 

açıklama yapacaktır. 

 

                                                           
11

 uik, Gramsci, Hegemonya ve Uluslararası İlişkiler Rober Cox 
12

 Umut Özkırımlı Milliyetçilik Kuramları Doğu Batı Yayınları sf. 34-35 
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 Siyasi Örgütlenmeler: Bu kısım daha karmaşık olmakla beraber ekonomik 

örgütlenmeden ayrılmamalıdır. BM, NATO, WB, OECD, IMF (Bretton 

Woods sisteminin koruyucusu.) gibi örgütler hem siyasi hem ekonomik 

anlamda hegemon devletin kuvvetli ve istediği zaman uluslararası sistemi 

revize etmede kullanabileceği araçlardır.
13

 Ekonomik gelişmeden 

bahsederken Wallerstein'ın The Modern World System çalışmasının şu giriş 

paragrafı önemlidir: ''Onbeşinci yüzyılın sonlarında ve on altıncı yüzyılın 

başlarında Avrupalı dünya ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz bir şey 

ortaya çıktı. Bu bir İmparatorluk değildi. Dünyanın daha önce bilmediği ve 

modern dünya sisteminin belirgin özelliği olan bir çeşit sosyal sistemdi. 

Siyasi değil, ekonomik bir birlikti. Sistemin parçaları arasındaki temel bağ, 

ekonomik olduğu için bir dünya ekonomisiydi.''
14

 

Hegemonya mekanizmalarının yararlarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Kurallar bütünü hakimdir. 

2. Kendisi zaten hegemonik gücün ürünüdür ve onun yararına çalışır. 

3. İdeolojik meşrulaştırma sağlar. 

4. Çevre ülkelerin elitlerini sisteme dahil eder. 

5. Hegemonya karşıtı fikirlerin etkisini azaltır. 

Hegemonya aslında dünya ekonomisi düzeni diye de nitelendirilebilir. 3 evrensel 

şarttan söz Cox:  

1. Evrensel Norm 

2. Evrensel Kurum 

3. Evrensel Mekanizmalar 

Hegemonik savaş sistemi değiştirir diyecek olan Aron bu konuda haklı olacaktır ve 

bizim ele aldığımız dönemde ABD sistemi kendine evirmeye çalışırken SSCB'de 

kendi ideolojisine evirmeye çalışmaktadır.  

                                                           
13

 Uik, Sosyal Kuvvetler, Devletler ve Dünya Görüşleri Robert Cox 
14

 Immanuel Wallerstein, The Modern World System, Capitalist Agriculture and the Origins of the 
European World Economy in the 16th Century, New York, Academic Press, 1974, sf. 15 
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Peki hegemonik savaş sadece sıcak çatışmadan mı ibarettir ? Teorik olarakta pratikte 

de hayır. Savaş modern sistemde ekonomik ve siyasi örgütlerle, ideojilerle 

yapılabilen bir olgudur ki bizim 1960-1962 dönemi için kullandığımız hegemonik 

savaş tam da saydığımız kavramlar etrafında gerçekleşmiştir. Sıcak savaşa dönüşme 

riski çok yüksekken diplomasinin aktör olarak devreye girişi sıcaklığı önleyecekti. 

 

2.2. Nükleer Yapı ve Hegemonik Kriz 

Nükleer silahlar, bazen ''dehşet dengesi'' olarakta algılanırken Soğuk Savaş 

döneminde inanılmaz bir güç dengesi yaratmıştır. Tıpkı Küba'da göreceğimiz üzere 

aklımıza bir soru geliyor. Nükleer savaşa girebilecek bir devlet kendisinin de yok 

olabileceğini düşünmeli mi ? Morgenthau şiddet ve dış politika arasındaki akılcı 

ilişkiyi topyekün nükleer savaş olasılığının yok ettiğini söylemiştir.
15

 Nükleer 

güçlerin amacı birbirlerini nükleer güç kullanmaktan caydırmak ve hegemonik 

savaşın çıkmasını engellemektir.
16

 Küba ise bunun bir örneğidir. ABD ve SSCB 

arasındaki nükleer kriz diplomasi öncülüğünde caydırma aracı olarak kullanılmıştır. 

Tam bu nokta bizi realizme götürüyor. Uluslararası sistemin modern yapısı 

güvensizlik, belirsizlik ve emniyetsizlik üzerine kuruludur (Hobbes'çu bakış) ve bu 

durum devletlerin silahlanmasına ve savaşa hazır olmalarına sebep oluyor. Bir ulus 

gücünün azalacağı endişesi ile silahlanmasını arttırabilir ve bu güç sistemi hegemon 

devleti tehlikeye sokabilir. 1. ve 2. Dünya Savaşlarında sistemi tehdit eden Almanya 

şimdi yerini SSCB'ye bırakacaktır. Nükleer silahlanma SSCB'nin etrafının roket 

üsleriyle çevrelenmesi SSCB'nin kendini tehlikede hissetmesine sebep olup nükleer 

güce kavuşmasıyla sistemi tehdit edebilecek hale gelecekti ki Küba Krizi'nde askeri 

güç ile diplomasinin birbiriyle birleştiğini ve aynı zamanda birbirleriyle yarıştığı 

görülecektir.
17
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 Hans Morgenthau Sidney Hook Stuart Hughes Charles P. Snow Western Volves and Total War, 
1961, 280. 
16

 Joseph Nye, a.g.e, sf 238-248 
17
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2.3. Stratejik Güç Olarak Diplomasi 

''Savaş onu durdurabilecek bir şey olmadığı için oluşur.'' 

                                                       Kenneth Waltz 

Diplomasi tarih boyunca devletlerin kullandığı bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Osmanlı tarihinde verilen emanlar, Venediklilerin öne çıkarttığı 

günümüzdeki ismiyle büyükelçiler diplomasi yapıcı mekanizma ve kişilerin yanında 

önemli etkilere sahip idiler. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren uluslararası alanda artan 

bir öneme sahip olan diplomasinin stratejik olarak kullanılması bu dönemde 

artmıştır. Talleyrand'ın 1. Paris Barışı'nda Avrupalı devletlerin Napolyon'u 

cezalandırması gerektiğini suçsuz olan Fransız halkının cezalandırılmasının bir 

manası olmadığını vurgulaması gerçekten dikkate değer bir strateji örneğidir. 1945 

sonrası değişen yapıda ise diplomasi ''zorunlu'' güç olacaktı. Gelişen silah teknolojisi, 

gelişen sanayi ve bunların doğurduğu  nükleer güç, silahlanma yarışı devletleri sıcak 

savaştan uzak tutmalıydı ki nükleer güç tam olarak buna cevaptı. Kutuplaşmanın 

olduğu bir dönemde ise gergin hava daha çok hissedilecekti ki bu dönemde sıcak 

çatışmanın yaşanması demek nükleer savaş demekti. Bu bir bakıma bir yok oluş 

anlamına geliyordu. Bu durumu önleyecek silah ise diplomasiydi. Diplomasi araç 

olmaktan ziyae artık devletlerin ana odak noktası olacaktı. Küba Krizi ve 13 günlük 

diplomasinin neredeyse doruğa ulaştığı bir sonla bitecekti. Olası bir nükleer savaşın 

sonucu olan yok oluş diplomasinin araya girmesiyle son bulup, savaş önlenecekti.  

Stratejik olarak kullanılan diplomasiyi 3'e ayırmak gerekir. Teknik kısım, stratejik 

kısım, verilen mesaj kısmı. Teknik kısımdan bahsetmek gerekirse diplomasinin 

yapım sürecidir. Bu süreçte ABD ve Sovyet karar verici mekanizmaları devreye 

girer. CIA'in
18

 her gün başkana bilgilendirme yapması, keşfedilen füzeler sonrası 

Sovyet Büyükelçisi ile olan görüşmeler, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin
19

 toplanması 

ve diplomatik kararların verilmesi bu tür kurum ve oluşumlarda gerçekleşmektedir. 

Tabi başkanın karar verici mekanizma durumunu atlamamak gerekir. Stratejik 

                                                           
18

 The Evoluiton of The National Security State (Ubiquitous and Endless) Anna Kasten Nelson 
19

 Cleveland, a.g.e., Crisis Diplomacy sf. 33 
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diplomasi ise asker gücünden, silah gücüne caydırıcı olarak kullanılabilecek her kozu 

içerir. Stratejik diplomasinin bir diğer yanı da al-ver ilişkisidir, caydırıcı imkanlara 

göre değişen ''Verilen tavizler'' vardır. Küba'daki füzelere ve Küba'nın işgal 

edilmeyeceğine karşılık Türkiye'nin Jüpiter füzelerinin kaldırılmasının teklifi 

''stratejik diplomasi tavizler'' başlığı altına konulabilir. Görünen ve verilmek istenen 

mesaj ise aslında büyük olanın isteğine göre şekillenir yani 1. ve 2. dallarda güçlü 

olan taraf krizin çözümünde kendi istediği mesajı dünyaya iletir. BM Genel 

Sekreteri'nin Küba'yı denetlemesi fikrinin sunulması ya da Sovyetlerin Jüpiter 

füzelerinin kaldırılacağına dair bir açıklama yapmaması ve ABD'nin bu füzeleri 

yenileme amaçlı geri çekmesi stratejik diplomasi tavizlerinin ardından verilmek 

istenen mesajı oluşturur.   

Görüldüğü gibi savaş noktası siyasi amaçların çakıştığı noktada ortaya çıkmaktadır. 

Bunu önleyici kavram ise diplomasidir.  

 

3. Küba Krizi ve Diplomasisi 

Küba Krizi denildiğinde akla ilk gelen ''Nükleer tehlikedir.'' Sovyetlerin ABD kara 

kentlerine odaklanmış füzelerinin keşfinin ardından ABD bürokratları yoğun bir işe 

girdiklerinin farkındaydı ve bu misillerin ateşlenmesi durumunda ABD'nin vereceği 

tepki de çok net belliydi: ''Misillere misille karşılık verilecekti.'' ABD ve SSCB 

arasındaki soğuk savaş durumu dünyayı tehlikeye sokmaktaydı. SSCB Birleşmiş 

Milletler'e güvenmiyorken ABD Sovyetleri işbirliğine zorluyordu. ABD nükleer 

tehdidi kullanırsa Sovyetler buna karşılık Avrupa'yı konvansiyonel güçleriyle işgal 

etme girişiminde bulunabilirdi ki bu durum hem ABD hem Avrupa hem de SSCB 

için büyük bir çıkmaz demekti. Soğuk Savaş dönemi iki güç etrafında şekilleniyordu. 

ABD ve SSCB bu dönemde birbirlerinin hem dengeleyicisi olacaktı hem de sistemi 

her an bozabilecek hareketlerde bulunacaklardı. İki kutuplu sistemin garip bir şekilde 

istikrarlı olduğu da dikkate değerdir. Bunun en önemli sebebi de facto bölgenin 

Avrupa olması ve nükleer bir inatlaşmanın 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan nükleer 

bombalardan kat kat daha fazla etki bırakacak olmasıydı. Nükleer caydırıcılığın 
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mantığını Joseph Nye şu cümleyle özetlemeye çalışacaktı: ''Bana saldırırsan belki 

saldırını önleyemeyebilirim; ama o kadar güçlü bir misillemede bulunabilirim ki, ilk 

olarak saldırmak istemeyeceksin.''
20

 Soğuk savaş dönemi içinde sorduğumuz 

sorulardan biri olan Soğuk Savaş'ın nasıl erdiği yerine Soğuk Savaş'ın neden sıcak 

savaşa dönüşmediğidir ki caydırma faktörünün yanı sıra diplomasidir. İki hegemon 

devlet dolaylı olarak periferi devletler aracılığıyla çatışsa da Küba Krizi gibi bir 

durumda bile sıcak çatışma iki hegemon devlet arasında olmamıştır. Denge sistemi 

bozulmuş fakat diplomasinin çarkı tekrar döndürmesiyle dengeye gelmiştir. 

3.1. John F. Kennedy Amerikan Güvenlik Politikası ve Küba 

Kennedy'nin kısa başkanlık dönemi birçok sıkıntıyla beraber geçti, Krizin yaşandığı 

13 gün nükleer tehlikenin doruk noktasıydı. Kennedy'de Kruşçev de kendi 

hesaplarının içinde boğulabilirlerdi. Kennedy başkanlığa geldiğinden beri ABD'nin 

komünizm karşıtı politikasını sürdürmekteydi. Hatta Avrupa onun için Sovyetlerle 

bir sınırdı Kennedy için. Kennedy ve Amerikan halkı için en büyük tehdit Doğu 

Blok'u yani SSCB idi. Kennedy kendi müttefiklerine olası bir saldırı ve çevreleme 

politikası bağlamında 35 müttefik devlet topraklarına füze üsleri yerleştirmişti. Bu 

hem bir caydırıcılık örneğiydi hem de bir savunma aracıydı. Kennedy komünizme bu 

derece karşıyken kendi etrafında herhangi bir silahlanmaya göz yumamazdı. 16 Ekim 

1962 Salı günü Kennedy'e tam olarak böyle bir haber gelecekti. Ulusal Güvenlik 

İşlerinden sorumlu yardımcısı McGeorge Bundy başkanın yatak odasına gerçekten 

çok vahim sorunlar getirdi. U-2 keşif uçağının Küba'da bulduğu füzeler nükleer 

başlıklı füzelerdi ve Sovyet görevlileri bunları yerleştiriyordu. Besbelli ki Kruşçev 

seçim üstü Kennedy'i zora sokacak bir hamle yapmayacağını söylemesine rağmen bu 

sözünü tutmamıştı. Kennedy'e sunulan bilgi ise tüyler ürpeticiydi. Sivil savunma 

uzmanı ABD halkının korkunç derecede korunmasız olduğunu söylüyordu. Kennedy 

Krizin açığa çıkmasının ardından hemen ExCom'u
21

 kuracaktı. 
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Kennedy ABD'nin arka bahçesi olan Küba'da böyle bir yapılanmaya izin veremezdi. 

ABD'ye gelecek herhangi bir saldırı dünyada topyekün bir nükleer savaşa yol 

açabilirdi. Füzelerin keşfinin hemen ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplanacaktı. 

Kennedy ve ekibi karar almak zorundaydı; fakat bu kararın ne olacağı belirsizdi. Le 

May dünyada son iki Amerikalı kalana kadar yok etmek isterken McNamara bunu 

anlamsız buluyordu. Kennedy ise Avrupa Devletlerinin 1. Dünya Savaşı'nın batağına 

nasıl bir gaflet içinde sürüklendiğini biliyordu ve bunu yapmak istemiyordu hatta 

Barbara Tuchman'ın The Guns of August kitabını tüm Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 

okumasını istedi. Bobby Kennedy'e Küba'da yapılabilecek sabotaj planları sunmuştu 

ama çok bir faydası olmayacaktı Castro'yu yıkmak için. Kennedy nükleer bir savaşa 

girildiğinde ABD'nin kazanacağını biliyordu; ama nükleer savaş kazanmak ona göre 

anlamsızdı. 

Keşfedilen füzeler için hegemonya yarışında olan iki devletten karşı taraf ne 

yapabilirdi ? Kennedy Batista'nın Castro tarafından devrilmesi sonrası Küba'ya 

müdahale etmek istiyordu. ABD desteği alan sürgündeki Kübalıları Fidel'in yeni 

kurduğu rejimi devirmesi için Küba'ya yollayacaktı fakat başarısızlıkla 
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sonuçlanacaktı bu operasyon. Domuzlar Körfezi operasyonundan 1 yıl sonra Küba'ya 

füzeler yollanmaya başlayacaktı ve bu Kennedy için felaketti. ABD'nin arka bahçesi 

nükleer başlıklarla çevrilemezdi. Sistemin güç bakımından hegemonu olan ABD 

nükleer silah bakımından ve uluslararası alandaki örgüt çerçevesi bakımından 

SSCB'nin bir hayli üstündeydi ve Kennedy her şeye rağmen SSCB'nin çok üzerine 

gitme riskini almayacaktı. Kennedy'nin Kriz için 5 seçeneği vardı.
22

 

 HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK: Küba'daki füzelerin saldırı amaçlı değil 

savunma amaçlı olduğu söyleniyordu. Füzelere göz yummak olabilirdi; fakat 

sistemin hegemonu kendi hegemonyasını ve varlığını tehdit edebilecek böyle 

bir olayı asla görmezde gelemezdi. McNamara Küba'dan ya da Sovyetlerden 

gelecek füzeler arasında fark olmadığını zaten söylüyordu. Sistemi tehdit 

eden büyük bir devlet olduğu zaten belirlenmişti ve bu durumda hiçbir şey 

yapmamak olmazdı. 

 DİPLOMATİK BASKIYI KULLANMAK: Domuzlar Körfezi 

çıkartmasının başarısız olmasının ardından Viyana'da görüşmüştü Kennedy 

ve Kruşçev. Bu görüşme Kennedy'nin imajının dünyada yükselmesini 

sağlamayacaktı ve hatta Kruşçev Kennedy'i küçümseyici bir yorumda 

bulunacaktı. Böyle bir durum varken diplomatik baskı yerine yukarıda 

bahsettiğimiz karşılıklı stratejik diplomatik tavizler daha mantıklıydı. 

 MİSİLLERE HAVA SALDIRISI: İki tür saldırı tarzı yapılabilirdi ya direkt 

misilleri yok etmek ya da misillerin bulunduğu alanları bombalamak, bu 

seçeneğin riski bombalanamayan misillerin direkt olarak ABD'ye 

ateşleneceğine dair şüphenin olmamasıydı ve çok büyük bir risk demekti.  

 KÜBA'NIN İŞGALİ: CIA Müdürü John A. McCone krizin sadece Sovyet 

misillerini yok etmek için değil aynı zamanda Castro'yu da devirmek için bir 

fırsat olduğunu savunuyordu. Hesaplanılana göre herhangi bir çıkartmada 

18.000 kayıp verilecekti. Bu seçeneğin en riskli yanı herhangi bir çıkartma 

sonucunda kısa ve orta menzilli füzelerin ABD birlikleri üzerine düşeceğiydi. 

                                                           
22
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Bu düşüncelerinde ise gerçekten haklıydılar Castro bu misilleri ABD 

askerlerinin üzerine atmaktan çekinmezdi. 

 DENİZ ABLUKASI:  Deniz ablukası seçeneği ise daha olabilitesi yüksek 

bir seçenekti. İnsanlığı yok edecek bir savaş yerine deniz ablukası göze 

alınabilirdi. Küba'ya gelen ve misilleri taşıyan Sovyet gemilerinin Küba'ya 

girişi engellenecekti. Başkanın aklına yatacak fikirlerden birisi buydu.  

 

Küba'ya yerleştirilen füzelerin kapasitesi gerçekten hafife alınabilecek seviyede 

değildi. Washington DC, Panama Kanalı, Mexico Şehri gibi güneydoğuda bulunan 

birçok şehir bombaların vurabileceği uzaklıktaydı. Bu füzeler sadece ABD'yi değil 

tüm Batı Bloğunu tehdit ediyordu. Herhangi bir yere atılacak bir füze direkt Sovyet 

Müdahalesi olarak sayılacaktı. 

Joseph Nye'a göre iki tür reddediş vardı. Birincisi kesin reddediş diğeri yumuşak bir 

reddediş. Küba Krizini ve Kennedy politikalarını değerlendirirken bizde bu iki 

aşamadan bahsetmek durumundayız. Küba Krizi'nin ilk zamanları kesin bir reddediş 

ve saklama kararı hakimdi, ne olursa olsun o füzeler orada kabul edilemezdi. 

Kennedy'nin televizyonda halka seslenmesi ve abluka kararını açıklamasından sonra 

ise kesin reddediş çok net belli ediliyordu. Bir diğer reddediş ve kesin hamleler 

Amerikan basınından geliyordu. New York Times ''Biz Küba'yı abluka ettik, artık 

seçme sırası Kruşçev'dedir.''
23

 Dünyanın barış içinde yaşaması veya bir savaşta 

mahvolması onun elindedir.'' başlığını atacaktı. Abluka kararından sonra korkulan iki 

durum vardı. 

1. Küba ablukası sırasında Küba'ya gelen Sovyet gemilerini uyaracak ABD 

gemileri ile Sovyet gemileri arasında sıcak çatışma çıkabilirdi ki bu nükleer 

savaşı başlatırdı.  

2. Türkiye, İran ve Afganistan'da tıpkı Küba gibi Sovyetler tarafından ablukaya 

alınabilirdi ki bu çatışmayı bir sonraki seviyeye taşıyacak bir hamle olurdu. 
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Her karar risk taşıyordu ama 1. karar ABD'nin alması gereken ve alabileceği bir 

riskti. Deniz ablukası kararı çok netti ve Küba'ya mal sokulması yasaklanmıştı. 

Kruşçev'le olan mektuplaşmalardan resmi görüşmelere kadar her şey aslında stratejik 

diplomasinin etkisini bizlere gösterecekti. Küba'dan çekilmesi istenen füzelerin 

karşılığı çok net belliydi. Türkiye'deki füzelerin geri çekilmesi ve Küba'nın işgal 

edilmeyeceğinin sözünün verilmesiydi. SSCB BM önünde Türkiye'nin işgal 

edilmeyeceği sözünü vermişti fakat ABD de aynısını Küba için yapmalıydı. 

Türkiye'den çekilen füzelerin sebebi yenileme amacı olmasına karşın işin gerçeği 

''Stratejik Diplomasi Tavizleri'' kapsamında verilen bir tavizdi. Nixon'a göre 

Türkiye'deki üslerden vazgeçmek NATO zincirini tahrip edecekti. Batı Bloğunda 

ABD imajı bu kriz sonrası nasıl olacaktı ? Kennedy'nin Domuzlar Körfezi 

başarısızlığa uğramıştı ama Küba başarısız olamazdı ne olursa olsun füzeler 

temizlendi. Uzun süren görüşmeler sonrası U-Thant
24

, SSCB ve Fidel Castro 

anlaşmaya vardı. Füzeler Küba'dan çekilecekti ama Küba topraklarında denetim 

olmayacaktı. 

 

3.2. Kruşçev Güvenlik Politikaları ve Küba Krizi Diplomasisi 

Stalin'in ölümünden sonra Kruşçev çok farklı bir lider profili çizecekti. Stalin'in ters 

tavrından hoşlanmayan Kruşçev gece toplantılarını bu yüzden kaldırmıştı. Küba 

Krizi'nde yapması gereken gece toplantısı ona Stalin'i hatırlatacaktı. Kruşçev 

Stalin'in aksine daha yumuşak bir liderdi. Kruşçev fakir bir aile çocuğuyken 

Sovyetlerin başına geçecekti.
25

 Yolu engellerle doluydu ve bunları aşmayı 

öğrenmişti. Şimdi karşısında uluslararası sorunlar, sistem sorunları vardı. Kruşçev 

anılarında da bahsedeceği gibi ABD ile güç dengesinde olmak istiyordu fakat bunu 

engelleyen en önemli olgu nükleer silahlardı. SSCB'nin nükleer silahların yapımını 

başarmasıyla ve nükleer silahlanma yarışına girmesiyle beraber artık güç dengesi 

hayali gerçek olabilecekti; Sovyetlerin her tarafı füze üsleriyle çevrelenmişti. Batı 

Bloğu net bir şekilde Sovyetleri tehdit olarak görüp herhangi bir işgali önlemek adına 

bu çevreleme politikasına başvurmuşlardı. Berlin Krizi'nde Almanya'nın sosyalizme 
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karşı bir de facto bölge olmayacağı çok açıktı. Kruşçev buna izin vermeyecekti. Batı 

Bloğu'nun o kısımda birleşmesi kabul edilemezdi ve etmedi. 1961'de duvarın 

yapılmasıyla bitecek olan krizin yerini Batı Bloğu'nun koruyucusu ABD ile olacak 

olan Küba Krizi alacaktı. Sovyetler ve özellikle Kruşçev güç dengesini önemsiyordu. 

ABD'ye rakip olmak sadece silah üretmekle olmazdı, bu silahları ABD'yi tehdit 

edecek bir yere konuşlandırmak gerekirdi. Batista'yı deviren Castro'lu Küba 

Sovyetler için tam bir Türkiye tipiydi. Küba'ya gizlice taşınmaya başlayan füzeler 

Amerikalılar tarafından fark edilecekti elbette ve Kennedy konuşmasını yaptığı 

günden sonra Sovyetler Anadyr Operasyonu'nu
26

 başlatacaktı. Operasyon Küba'ya 

birçok nükleer füze başlığı ve askerin gönderilmesini içeriyordu. Nabızlar iki taraf 

içinde yüksek olacaktı. Küba'ya yollanan füzeler sonrası Kruşçev'in 5 seçeneği vardı. 

1. ABLUKA: Kruşçev, Küba'ya olan ablukanın aynısını Türkiye ya da 

Afganistan için yapabilirdi. 

2. FÜZELERİN KÜBA KONTROLÜNE VERİLMESİ: Bu en riskli 

seçenekti; çünkü Castro nükleer savaşı hiç önemsemeden dünyaya ne 

olacağını hiç umursamadan Amerikalı öldürmeye hazırdı.  

3. GEMİLERİN GERİ ÇEKİLMESİ: Kruşçev tansiyonu dindirmek 

adına yolda olan gemilerini geri çekebilirdi. Yoldaki gemilerin 

içlerinde bir sayıda nükleer başlık ve asker bulunmaktaydı. Amerikan 

gemileriyle karşılaşılması durumunda herhangi bir müdahalede 

bulunulursa çatışma ve gemiyi batırma emri verilmişti.  

4. SOVYET GEMİLERİNİ DENİZALTI İLE KORUMAK: Sovyet yük 

gemilerine ve doğal olarak Amerikan gemilerine yakın durumda 

bulunan Sovyet denizaltılarının herhangi bir Amerikan savaş gemisini 

batırması olası bir nükleer savaş demekti. 

5. DİPLOMASİ: Sovyetler ellerinde olan güce karşılık iyi bir kazanç 

elde etmek istiyorlardı. Küba üssü ve Kennedy'nin Kruşçev'e göre 

daha çekingen tavrı Sovyetlerin neler alabileceğini anlamasına 

yaramıştı. 
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Sovyetler dünya sistemin hegemon olma yarışının içindelerdi. Nükleer güçlerini 

arttırmak ve sosyalist ekonomiyi yaymak onların hegemon olma anlayışıydı. 

Sovyetler hegemon olduğu yerleri rıza yolunun yanında işgalle de sağlıyorlardı. 

Çekoslovakya'nın işgali, Afganistan'ın işgali bize bunu gösterecekti. Son olarak 

''devrim'' olan ülkelere verilen destek çok açık ve netti, özellikle ABD karşıtı olan 

ülkeler potansiyel Doğu Bloğu üyesiydi Sovyetler için. Kruşçev 20 yıl içerisinde 

herkesin eşit olduğu bir düzen yaratılacağı şeklinde bir konuşma yapmıştı.
27

 Bu 

eşitliğin getireceği zenginlikle ABD'ye karşı bir güç olabilecekti; lakin 1962'de bu 

durum söz konusu değildi ve nükleer güç kaçınılmazdı. Anadyr Operasyonu'nun 

amacı da tam olarak dengeleme isteğiydi Kruşçev'in meslektaşlarına anlattığı 

kadarıyla. Sovyetler sadece ABD ile güçleri dengelemek için çıkarmamıştı Küba 

Krizi'ni komünist çerçevede Doğu Bloğu'nun öncüsü kim olacaktı ? Şu an SSCB'ydi 

fakat Çin ile olan yarış Sovyetleri endişelendiriyordu. Küba Sovyetlerin hem ABD 

tarafında bir güç dengesi sağlamasına hem de komünist dünyada üstünlüğüne 

yarayacaktı. SSCB ABD'nin herhangi bir Küba'ya olacak bir operasyonunun nükleer 

savaşa yol açacağını biliyordu. Kruşçev özellikle bunu istemiyordu, çünkü altta 

kalamazdı ve bir cevap vermesi şarttı.  

Ne Kruşçev ne de Kennedy dünyayı nükleer bir savaşa götürmek istemiyordu. Hatta 

Kruşçev: ''Bir dünya savaşını önlemek için bütün imkanlarımızı kullanacağız.''
28

 

açıklaması yapacaktı. ABD'nin abluka kararının arkasından Sovyet gemileriyle 

karşılaşan Amerikan gemilerinin durumu savaşı başlatacak ya da krizi sonlandıracak 

ilk adım olacaktı. Sovyet gemilerinin durması ve geri dönmesi ABD'yi rahatlatacaktı. 

Kruşçev zaten yumuşama sinyalini vermişti şimdi tek gereken Stratejik Diplomasi 

Tavizi vermekti. SSCB'nin stratejik diplomasi tavizi Küba olacaktı; ama karşılığında 

Türkiye'deki füzelerin temizlenmesini sağlayacaktı. 

3.3. Dünya Ülkelerinin Abluka Kararına Yaklaşımları 

Kanada: Küba'ya gidecek Sovyet uçaklarının Kanada'ya inişini engellemiştir. 

                                                           
27
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Batı Almanya: Kennedy, Sovyetlerin Küba'yı nükleer silah üssü haline getirmesinin 

hür dünyayı tehdit ettiğine dair görüşünde haklıdır diyecektir. 

İspanya: Bu hamleyi çoktandır beklediğini açıklayacaktır. 

Milliyetçi Çin: Tamamen ABD yanlısı bir tavır takınıp BM'deki delegelerine ABD 

taleplerine destek vermesi talimatını verecektir. 

Güney Kore: Geçici Cumhurbaşkanı General Hee bu hareketi ve Kennedy'i 

selamlamıştır. 

Hollanda: Zor durumu kabul ederek beyanı olumlu karşılamıştır. Çünkü taraflar 

artık ne yapmaları gerektiğini bilmekteydiler diyecekti. 

OAS: ABD'nin kararını tasvip etmiştir. 

TİTO: Bu konunun sadece BM'de çözülebileceğini savunmuştur.  

 

3.4. Kronoloji  

16 Ekim 1962 Salı Saat 11:50 Füzelerin ilk fotoğrafları çekildi. (Amerikan Saatiyle) 

ExCom toplantıları sonrası elde iki seçenek kaldı hava saldırısı ya da abluka. 

 17 Ekim Çarşamba Öğle vakti Küba İşgali için ABD gemilerinin Küba'ya 

doğru yola çıkması ve ORTSAC Operasyonu başlangıcı. 

 18 Ekim Perşembe 09:30 Bobby'nin saldırı seçeneğini reddetmesi ve 

McNamara'nın abluka fikrine yaklaşması. ExCom ablukanın Küba'ya gidecek 

askeri teçhizatı önleyeceğini düşünüyordu. 

 19 Ekim Cuma Sabah 09:45 İkinci füze rampa grubunun keşfedilmesi. (Orta 

ve uzun menzilli füzeler) Matahambre Operasyonu'nun başlangıcı. Sovyetler 

radyodan ABD'nin Küba'yı işgalinin yakın olduğunu duyurdu. 

 20 Ekim Cumartesi Sabah Anadir Operasyonu Başlangıcı. 

 21 Ekim Pazar U-2 fotoğrafları nükleer depoların olduğunu ortaya çıkardı. 

 22 Ekim Pazartesi Kennedy Ulusa Sesleniş Konuşması. 

 23 Ekim Salı Sovyetler Ablukanın korsanlık olduğunu ve gemilerinin bunu 

umursamayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler'de Rus temsilcisi misillerin 

saldırı amaçlı değil savunma amaçlı olduğunu açıkladı. 
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 24 Ekim Çarşamba saat 10:00 Küba'yı abluka eden gemiler ilk kez Sovyet 

Gemileriyle karşılaştı. 

 25 Ekim Perşembe Ünlü gazeteci Walter Lippmann krizin karşılıklı takas ile 

çözülebileceğini yazdı. Küba'daki füzelere karşılık Türkiye'deki füzeler 

kalkabilirdi. 

 26 Ekim Cuma günü KGB ajanı Scalli'den Beyaz Saray'a bir teklif geldi 

Küba'nı işgal edilmemesi karşılığında füzeler geri çekilebilirdi. 

 27 Ekim Cumartesi İkinci bir mektup daha geldi. Sadece işgal değildi 

istenilen aynı zamanda Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin de geri çekilmesi 

isteniyordu. Robert Kennedy ve Sovyet Büyükelçisi gizli bir görüşme ve gizli 

bir anlaşma yaptılar. Türkiye'deki misiller geri çekilecekti kriz sonrasında 

fakat bu takastan halkların haberi olmayacaktı. 

 28 Ekim Pazar İlk Kruşçev radyo anonsuyla Amerikalıların son tekliflerini 

kabul ettiklerini ve işgal olmaması karşılığında füzeleri geri çekeceklerini 

açıkladılar. Türkiye'deki Jüpiter füzeleri hakkında hiç açıklama yapılmadı. 

 29 Ekim 1962 Kruşçev füzelerin çekilme emrinin verildiğini Kennedy'e 

bildirdi. 

 

4. Sonuç 

  

Hegemonya yarışını Küba Krizi çevresinde değerlendirirken en büyük noktamız 

sistemin tehlikeye girmesiydi. Hegemon olma yarışının olduğu yerde sistemden 

rahatsız olan devletlerin oluşturduğu kaos Küba Krizi'ydi. Sovyetlerin ABD 

üstünlüğünü kabul etmeyip ABD karşısında güç dengesini sağlama istekleri, nükleer 

silahlanma hızının artmasının sonucu kesinlikle bir kriz olacaktı, sadece nerede 

olacağı nasıl son bulacağı belli değildi. Doğu Almanya ve Berlin Krizi Sovyetlerin 

şakasının olmadığını ve herhangi bir işgalden kaçmayacağının işaretiydi. 

Kararlılıkları ABD'ye karşı kesindi. Batı Bloğunun hegemon gücü ABD için durum 

Sovyet tehdidinin var olduğu ve dünyanın komünizmden korunması gerektiği 

yönündeydi. Doğu Almanya'dan gelecek herhangi bir kurşunun savaşa sebep olacağı 
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çok net belliydi ve ABD bunu affetmeyecekti. Tek bir kurşunla nükleer savaş 

çıkabilirdi, her iki devlet bunun farkındaydı. Bu sürecin en sıkıntılı yanı iki 

devletinde zafer kazanamayacağını bile bile birbirlerini zorlamalarıydı. İki liderin 

özellikle Kruşçev'in tehditkar havası Kennedy'i zor durumda bırakacaktı; lakin 

Kennedy'de olası bir nükleer savaşta tüm kozlarını kullanmaktan çekinmeyecekti 

ama en son dileği bir nükleer savaşın çıkmasıydı. Soğuk Savaş'ın en kızgın olduğu 

dönem olan 1962 Ekim ayı gerçekten Joseph Nye'ın sorusuna gönderiyor bizi:''Soğuk 

Savaş neden sıcak savaşa dönüşmedi ?'' sorusunun cevabı krizin savaştan öte nükleer 

felakate dönüşebileceği Küba Krizi'nde gizliydi. Diplomasinin ve stratejik diplomasi 

tavizlerinin yoğun olarak kullanıldığı bir kriz olacaktı. Medyada görünen taviz ABD 

için Küba'nın işgal edilmemesiydi; fakat arka planda verilen stratejik taviz ise 

Türkiye'deki Jüpiter füzeleriydi. Sovyetler açıklamarında Türkiye'deki füzelerle ilgili 

bir açıklama yapmayacaktı; ama aslında bir tehdidi silmiş oluyorlardı. SSCB ve 

ABD'nin ortak yönü ise hegemon sorumluluğu üstlenmek istemeleriydi, her ikisi de 

kendi bloğunun hegemonu olmak için uğraşıyorlardı ve bunu Küba Krizi'nde 

başarmaları imkansızdı. Realizmin doğurduğu güçlenme hırsına Diplomasi izin 

vermeyecekti. 
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