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1. Giriş

Bandwagoning kavramı bir devletin kendisinden daha güçlü bir devlet ile birlikte 
hareket etmesi, onun safına katılması veya peşine takılması anlamına gelmektedir. Ban-
dwagoning kavramının en önemli özelliği aralarında güç eşitsizliği olan iki devlet ara-
sında gerçekleşmesidir. Dolayısıyla bandwagoning politikası güçsüz devletlerin ya da 
küçük güçlerin güçlü devletlere karşı durmasının getireceği maliyetin faydayı aşması 
durumunda ortaya çıkar ve sadece güçsüz aktörlerce uygulanır. Kenneth Waltz’un ban-
dwagoning yorumunda devletlerin büyük güçlerin peşine takılmalarının altında kendi 
güvenliklerini maksimize ederek bekalarını koruma dürtüsü yatar.1 Mearsheimer’a gö-
reyse bandwagoning politikasında devletlerin esas amacı olan güvenliğin maksimize 
edilmesi için daha fazla çıkar yani güç elde edilmesi gerekliliği ortaya konur.2 

Waltz ve Mearsheimer’dan hareketle Randall Schweller bandwagoning politika-
sının küçük güçlerin tercih ettiğini kabul ederken anarşik sistem içerisindeki devletlerin 

1 Kenneth N. Waltz, “Soğuk Savaş Sonrası Yapısal Realizm”, Esra Diri (ed.), Uluslararası 
İlişkilerde Anahtar Metinler, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi- Röle Akademik Yayıncılık, 
İstanbul, 2013, 733-770, s. 766  

2 John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company Inc, 
New York, 2014, ss. 162-163.
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rol ve konumlarının açıklanması gerektiğini belirtir ve devletleri hayvanların özellikleri 
üzerinden sınıflandırır. Schweller sınıflandırmasında revizyonist hedeflere sahip küçük 
ve risk almaya eğilimli devletler “Çakal” olarak nitelendirilmiştir. Çakal tipi devlet 
mevcut statükoyu değiştirmek için büyük gücün yardımına ihtiyaç duyar çünkü çakal 
aslında gerçek bir avcı olmadığı için bunu tek başına yapacak güçte değildir. Çakalın 
ihtiyaç duyduğu revizyonist büyük güç ise mevcut düzenden memnun olmayan, do-
layısıyla da statükoyu değiştirmekten kaçınmayan “Kurt” olarak kendisine yer bulur. 
Kurt tipi devlet bandwagoning yapan devlet değil, kendisine bandwagoning yöneltilen 
devlettir.3

Kurdun karşısında ise statükoyu temsil eden ve mevcut düzenin devamından çı-
karı olan, dolayısıyla bunu korumak için büyük riskler alan “Aslan” tipi devlet vardır. 
Aslan da büyük gücü temsilen bandwagoning politikasının yöneltildiği devlettir. Son 
devlet tipi ise küçük güçleri temsil eden “Kuzu” tipi devlettir. Bu tip devletler yayılmacı 
değil statükocudur. Riskten kaçınır, çıkarlarını arttırmak için fırsat kollamaz. Kendisine 
tehdit oluşturan devletin safına katılarak daha az zarara uğrayabileceği gibi kendisi gibi 
mevcut statükodan memnun büyük gücün peşine takılıp, güvenliğini sağlamayı tercih 
edebilir.4 

Schweller sınıflandırması içerisinde Bandwagoning kavramını örneklendirebile-
cek bölgelerden biri Kore Yarımadasıdır. Soğuk Savaş’ın ilk sıcak temasının yaşandığı 
yarımada Kuzey-Güney şeklinde ikiye bölünmüş, bu bölünme sorunu bölgesel olmak-
tan çıkarıp küresel bir boyuta taşımıştır. Kuzey Kore kendini güvende hissedebilmek 
için nükleer silahlanmaya hız verirken, Güney Kore ABD’nin güvenlik şemsiyesi altına 
girmeyi tercih etmiştir. 

2. Soğuk Savaş Öncesi Kore Dış Politikasına Güvenlik Eksenli Bakış

Kore Yarımadası tarihsel olarak jeopolitik konumunun da etkisiyle bölgesel ve 
bölge dışı aktörlerin çıkar çatışmalarının hedefi ve sahası olmuş, çeşitli aktörler arası 
mücadeleler bölgenin kaderini çizmiştir. Kore Yarımadasında tarih boyunca yer alan 
devletler 19. yüzyılın sonlarına kadar Çin’in merkez olarak görüldüğü bir sistemde 
yer almışlardır. Çin ile “süzeren-vasal” ilişkisi içerisinde olan bu devletler iç işlerinde 
bağımsız ancak dış işlerinde merkeze bağımlılığı bulunan bir yapıda bulunmuşlardır.5 

3 Randall L. Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In”, 
International Security, Vol:19 No: 1, 1994, ss. 72-107, s. 93.  

4 A.g.m. , ss. 72-107.
5 Burada “süzeren” devlet büyük gücü temsil ederken, vasal devlet ona vergi veya haraç 
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13. yüzyılda yaşanan Moğol istilası ve 16. yüzyılın sonunda yaşanan Japon saldırıları, 
mevcut otonom yapının kaybolması riskini ortaya çıkarsa da Çin’in otoritesini bölgede 
tekrar kurması ile geleneksel süzeren-vasal devlet ilişki sistemine geri dönülmüştür.6 

Kore uzun yıllar geleneksel büyük güç Çin’i takip etme politikasını sürdürmeye 
devam etmişse de Batılı devletlerin bölgeye gelerek yürüttükleri sömürge faaliyetleri, 
kendi aralarındaki rekabetleri ve Japonya’nın yükselişi bu politikanın devam etme ihti-
malini ortadan kaldırmıştır. Kore, bölgedeki bu rekabet ve çıkar çatışmalarından Çin’in 
korumasını sağlama ve onun hamiliği altındaki otonomisini sürdürme politikasıyla 
kaçınmaya çalışmış ancak 1894-1895 Çin-Japon Savaşında Çin’in yenilgisi, Kore’yi 
bölgesel rekabet sistemi içerisinde yalnız bırakmıştır.7

Çin’in uğradığı yenilgi sonrasında büyük gücü takip etme politikasındaki esas 
aktörün ortadan kalkması ve bu ülkenin sağladığı korumanın artık geçerli olmaması 
Koreli yöneticileri yeni politika arayışlarına itmiştir. Bu çerçevede bir süzeren-vassal 
ilişkisi olmasa da Kore, Japonya’nın kendi bekasına yönelen niyetlerine karşı, Rus-
ya’nın koruyuculuğunu elde etmeye çabalamıştır.8 Kore Kralı’nın bizzat Rus Çarına 
gönderdiği Kore’nin Rus himayesine girme teklifiyle bandwagoning politikası özü 
değişmeyen ancak bölgesel güç geçişine bağlı olarak aktörün yani aslanın değiştiği 
bir politika olarak Kore’nin güvenliğini sağlamada ve bekasını korumada esas politika 
olmayı sürdürmüştür.9

3. Soğuk Savaş Döneminde Güney Kore’nin Güvenlik Politikaları

“Balinalar Kavga Ederken Karidesin Beli Kırılır”, Kore atasözü Koreliler ara-
sında sıkça kullanılan bir atasözü olarak eski zamanlardan beri Kore Yarımadasının 
kaderinin başka güçlerin kararlarıyla şekillenmesiyle doğrudan ilgilidir. Nitekim Kore 
Yarımadasında II. Dünya Savaşı’nın bitişi ile iki ayrı devlet kurulmuştur. Yine 1945-

veren devlettir. Kavramların kökeni Ortaçağ Avrupa’sındaki toprak mülkiyeti ilişkilerinden 
gelmekle birlikte devletler arası ilişkileri açıklamak için sıklıkla kullanılır; Libraire Larousse, 
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 23, Milliyet Gazetecilik A.Ş Yayınları, 
İstanbul, 1986, s. 12114.  

6 Sung-Hack Kang, Korea’s Foreign Policy Dilemmas- Defining State Security and the Goal 
of National Unification, Global Oriental, Kent, 2011, s. 9.

7  Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2012, DER Yayınları, İstanbul, 2013, s. 327-334.
8 The Association of Korean History Teachers, A Korean History for İnternational Readers, 

Humanist Publishing Group Inc, Seoul, 2010, ss. 199-202.  
9 Charles K. Armstrong vd, Korea at the Center: Dynamics of Regionalism in Northeast 

Asia, M.E. Sharpe Inc. , New York, 2006, s. 24.  
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1950 yılları arasında dünya iki kutuplu bir yapıya evrilirken bloklar arası gerginliğin ilk 
silahlı çatışmaya döndüğü bölge Kore Yarımadası olmuştur. 

Soğuk Savaşın başlangıcından itibaren ABD, Güney Kore’nin en büyük koruyu-
cusu ve destekçisi olurken dış politika açısından bakıldığında bandwagoning politika-
sının eksiksiz bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Güney Kore’nin ilk devlet başkanı 
Syngman Rhee’den Soğuk Savaşın bitişine denk gelen Roh Tae Woo’nun başkanlığına 
kadar taraflar arasında belirli inişli çıkışlı dönemlere rağmen ABD, Güney Kore’nin 
bandwagoning politikasını yönlendirdiği ülke olmuştur.10

Syngman Rhee (1945-1960) döneminde Kore Yarımadasının sert güç unsurları 
ile birleştirilmesi yönünde izlenen politika bölgede yeni bir çatışma istemeyen ABD 
politikasıyla çelişmiş olmasına rağmen ABD desteğine olan ihtiyaç bu politikanın uy-
gulanmasını engellemiştir. Rhee’nin ardından askeri bir darbe ile iktidara gelen Park 
Chang Hee (1961-1979) döneminde bandwagoning politikası geleneksel devlet poli-
tikası halini alacak şekilde uygulanmıştır. Güney Kore-ABD ilişkileri ABD tarafından 
garanti edilen güvenliğin sağlanıp sağlanmayacağı konusu üzerinden bozulmuştur. 
1969’da Başkan Nixon’ın ABD’nin müttefiklerinin güvenliğini sağlamada doğrudan 
sorumluluk almayacağı ve Kore Yarımadasında askeri personel sayısının azaltılacağı 
fikri iki ülke arasında krize yol açmıştır. Nitekim gergin ilişkiler 1980’lerin başına ka-
dar sürmüştür.

İki kutuplu sistemin iki başat gücü arasındaki ilişkilerin gerginleştiği dönemler-
de Güney Kore-ABD ilişkilerinin ortak tehdide karşı işbirliği çerçevesinde geliştiği 
gözlemlenmektedir. ABD-SSCB arasında Gorbachev’in iktidara gelişinden itibaren 
uluslararası sistemde yaşanan yumuşama ise daha önceki deneyimlerden farklı olarak 
ABD-Güney Kore ilişkilerini olumsuz yönde etkilememiştir. Güney Kore’de ilk serbest 
ve adil seçimlerle başkan seçilen Roh Tae Woo’nun Soğuk Savaş devlet yapılanmasını 
tasfiye etmesi, dış politikada hareket alanının genişlemesiyle sonuçlanmıştır. Roh’un 
Nordpolitik11 adını alan dış politika girişimi başta SSCB-ÇHC olmak üzere komünist 
devletler ile diplomatik normalizasyon, Kuzey Kore ile yarımadada gerginliğin azaltı-
larak diyalog kanallarının açılması ve bölgesel işbirliğinin sağlanmasını amaçlamıştır. 
İç politika dinamiklerinin sağladığı ortam Nordpolitik dış politika girişiminin başla-
tılmasını kolaylaştırırken ABD’nin sağladığı diplomatik destek uygulama safhasında 
kritik önemde olmuştur. Bu dönemde de bandwagoning politikası istisnasız izlenmeye 
devam edilmiştir. 

10 Sung-Hack Kang, a.g.e. , s. 22.  
11 Byung-ok Kil, Security Policy Dynamics: Effects of Contextual Determinants to South 

Korea, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2001. , s. 109.
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Soğuk Savaşın iki kutuplu sistemi Güney Kore açısından büyük bir gücün sağla-
dığı güvenliğe duyulan ihtiyacı değiştirmemiş, bekanın korunması bandwagoning po-
litikası ile eş anlamlı hale gelmiştir. Dolayısıyla 19. yüzyılın son yıllarında Doğu Asya 
bölgesel sisteminin çok kutuplu yapısında olduğu gibi Soğuk Savaş döneminde de Gü-
ney Kore’nin kuzu tipi devlet konumu değişmemiş, çakallar ile birçok kurdun mevcut 
olduğu bir bölgede en fazla güvenlik kapasitesi sağlayan aslan konumunda ABD gö-
rülmüştür. Böylece Güney Kore’nin geleneksel bandwagoning politikası değişmemiş, 
politikanın yöneldiği aktörde değişiklik yaşanmıştır.

4. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Güney Kore’nin Güvenlik Politikaları

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasıyla yaşanan büyük jeopolitik dönü-
şümler Kuzeydoğu Asya’da yaşanmamış, bölgesel ilişkilerin yapısı ideolojiden arındı-
rılmış ancak güç politikaları aynı şekilde devam etmiştir. Güney Kore’nin Nordpolitik 
dış politika girişimi çerçevesinde SSCB ve ÇHC ile diplomatik ilişkiler kurulmasına ve 
kurulan ilişkiler çerçevesinde Kuzey Kore’nin çevrelenmesi ve dış dünyaya açılması 
politikalarının görece başarılı olmasına rağmen Nordpolitik stratejisi Kuzey Kore kay-
naklı tehdidi sona erdirememiştir. SSCB ve ÇHC’nin Güney Kore ile diplomatik ilişki 
kurmasından büyük tehdit algılayan Pyongyang rejimi yoğun beka kaygısı duymaya 
başlamıştır. Almanya’nın birleşmesi, Nikolay Çavuşesku’nun bir halk ayaklanması ne-
ticesinde iktidardan indirilmesi ve öldürülmesi gibi gelişmeler ise Pyongyang’ın tehdit 
algısını daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle nükleer silah programının başarısı rejimin 
devamlılığının teminatı olarak görülmeye başlanmıştır.

Güney Kore açısından bakıldığında Kuzey Kore kaynaklı konvansiyonel tehdit 
nükleer tehdit seviyesine yükselmiştir. Ayrıca Kore Yarımadası kaynaklı gerginlikler 
Kuzey Kore’nin nükleer programı nedeniyle bölgesel olmaktan çıkmış uluslararası bir 
güvenlik sorunu halini almıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesine rağmen Kuzey Kore 
kaynaklı tehdidin ortadan kalkmaması ve hatta artmasıysa ABD-Güney Kore ittifakı-
nın, ortak tehdit algısı kapsamında, devamlılığına olumlu etki etmiştir. Ancak ittifakın 
başta I. Kore Nükleer Krizi (1993-1994) olmak üzere Ortak Kuvvetlerin (Combined 
Joint Forces) barış zamanı komutasının ABD’den Güney Kore’ye devredilmesi gibi 
meseleler ittifakın geleceğini tartışmalara açmıştır.12

Özellikle I. Kore Nükleer Krizi sürecinde Güney Kore’de sağ-muhafazakâr Kim 

12 In Taek Hyun, “Strategic Thought in Kim Young-sam Era”, Gilbert Rozman, In-Taek Hyun 
ve Shin-wha Lee (ed.), South Korean Strategic Thought Toward Asia, Palgrave Macmillan, 
New York, 2008, 55-76, s.56.  
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Young Sam yönetiminin (1993-1998) Pyongyang rejimine yönelik sert tedbirler alın-
ması yönünde baskıları ABD’de Clinton yönetiminin tek taraflı hareket etmesinin önü-
ne geçememiştir. Nitekim Clinton yönetimi Kim Young Sam yönetimini dışarıda bıra-
kacak şekilde Kuzey Kore ile görüşmek suretiyle bağlayıcı bir mutabakat imzalayarak 
Seul-Washington hattında fikir ayrılıklarının derinleşmesine sebep olmuştur.13

Buradan hareketle müzakerelerin yürütülüş biçiminin yanı sıra varılan mutabaka-
tın içeriği de ABD-Güney Kore ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Mutabakat ile Kuzey 
Kore’nin geçmiş nükleer programının açığa çıkarılmasından ziyade mevcut nükleer 
programın durdurularak gelecekte nükleer silah yapımının engellenmesi amaçlanmıştır. 
Böylece Kuzey Kore’nin mutabakat öncesinde geliştirdiği silahların ABD tarafından 
onaylanması Kim Young Sam yönetimince Güney Kore ulusal güvenliği ve bekası bağ-
lamında kabul edilemez bulunmuştur. Kim Young Sam yönetimi Pyongyang rejimi ile 
yapılan mutabakatın rejimin nükleer programını durdurmayacağını savunmuş, askeri 
seçenek içermeyen sert önlemlerin alınmasını istemiştir14

Bu bağlamda I. Kore Nükleer Krizi, kırılgan bir mutabakat ile krizin çatışmaya 
evrilmesinin önüne geçildiği ancak Kuzey Kore’nin nükleer programını durdurmasını 
birçok şarta bağlaması nedeniyle yeni bir krizin sebeplerinin yaratılmasıyla sonuçlan-
mıştır. Kim Young Sam yönetiminin Pyongyang rejimi ile müzakere sürecinde ulusal 
güvenliği doğrudan ilgilendiren bir konuda daha fazla söz hakkı istemesine rağmen 
dolaylı olarak Clinton yönetimi tarafından süreç dışında bırakılması ve Güney Kore’nin 
mutabakata uymasının beklenmesi ABD-Güney Kore ittifakının asimetrik doğasının 
değişmediğini göstermiştir. Güney Kore, ABD’nin koruyucu gücüne ihtiyaç duymaya 
devam etmiş ve tehdidin artarak sürmesi ittifakın sürdürülmesini zorunlu kılmıştır.

Kim Young Sam döneminde ABD-Güney Kore ittifakının gerekliliği küçük güç 
açısından yaşanan anlaşmazlıklara rağmen zorunluluk teşkil etmekle birlikte Kore Ya-
rımadasında bulunan ABD kuvvetlerinin masraflarının bir kısmının Güney Kore ta-
rafından ödenmeye başlaması ittifakın yük paylaşımı prensibi doğrultusunda yeni bir 
yapılanmaya doğru gittiğini göstermiştir. Ancak I. Kore Nükleer Krizi’nde Güney Ko-
re’nin süreç dışı bırakılarak Washington-Pyongyang arasında doğrudan görüşmelerin 
gerçekleştirilmesi ve ardından gelen ortak kuvvetler komutasının değişmesi kararı Gü-
ney Koreli yönetici elitlerde terk edilmişlik algısını canlandırmıştır. Mamafih ittifakın 
ortak amacını-işlevini kaybettiği algısı Kuzey Kore’nin nükleer programı sorununun 

13 Jina Kim, The North Korean Nuclear Weapons Crisis: The Nuclear Taboo Revisited? , 
Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2014, ss. 59-60. 

14 Jungsup Kim, International Politics and Security in Korea, Edward Elgar Publishing 
Limited, United Kingdom, 2007, ss. 100-102.
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henüz çözülmekten uzak olması, Çin’in Soğuk Savaş sonrası ekonomik ve buna paralel 
şekilde askeri yükselişi gibi bölgesel gelişmeler Güney Kore açısından ABD ile olan 
ittifakın öneminin azalmamasını sağlamıştır.15 

Güney Kore’nin ortak kuvvetlerin barış zamanı komutasını alması ittifak içerisin-
de daha otonom bir konum elde edilmesini beraberinde getirmekle birlikte bu durum 
savaş zamanı komutasını kapsamamış, dolayısıyla ittifakın varlık sebebini ortadan kal-
dırmamıştır. Bu bağlamda Güney Kore’nin ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyesine 
olan ihtiyacı kuzu tipi devlet kimliğinin de sürmesi anlamı taşımıştır. 

ABD’nin izlediği politikalar Güney Kore’de iç politikada da değişimleri etkile-
miştir. Güney Kore tarihinde iktidara ilk defa sol-reformist başkanlar Kim Dae Jung ve 
sonrasında Roh Moo Hyun’un gelmesi 1998-2009 yılları arasında iki Kore arasında si-
yasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine neden olmuştur. Önce Kim Dae Jung’un, Kore 
Yarımadasında taraflar arası diyalog, barışçıl politikalar ve ekonomik ilişkilerin kurul-
ması neticesinde sıfır kazananlı oyunun sona erdirilmesine dayanan Günışığı Politikası 
ve ardından Roh’un bu politikayı devam ettirdiği süreç Kuzey Kore’nin tecrit edilmesi 
politikalarının terk edilerek dünyaya açılmasının teşvik edilmesini hedeflemiştir. Bu 
politikalarla birlikte Kuzey Kore’nin güvenlik hassasiyetleri ile uyumlu, karşılıklı çı-
kara dayalı işbirliği politikalarının ABD’de Clinton yönetiminden aldığı destek, Kore 
Yarımadasında görece bir yumuşama sağlamıştır.16 

ABD’de iktidara George Bush’un gelmesi ile söz konusu ılımlı süreç de sona 
ermiş,  bu sefer sertlik yanlısı istek ABD’den gelmiştir. 9/11 olayları sonrası Bush yö-
netiminin Kuzey Kore’yi İran ve Irak ile birlikte “şer üçgeni” içerisinde tanımlaması ve 
ülkeye karşı askeri seçeneklerin kullanılmasını dışlamadan zorlayıcı diplomasiyi tercih 
etmesi Kore Yarımadasında gerginliği tekrar arttırmıştır. ABD politikasıyla birlikte Ku-
zey Kore’nin 1994 mutabakatına aykırı şekilde gizli olarak uranyum zenginleştirdiği-
nin ortaya çıkması II. Kore Nükleer Krizine giden yolu açmıştır. Bush yönetiminin sert 
tutumu ABD ve Güney Kore arasında fikir ayrılıklarının derinleşmesine yol açarken 
ve tarafların Kuzey Kore’ye olan yaklaşım konusundaki farklılıkları ittifakın temelini 
derinden sarsmıştır. 

15 Min Yong Lee, “The Vietnam War: South Korea’s Search for National Security”, Byung-
Kook Kim ve Ezra F. Vogel (ed.), The Park Chang Hee Era: The Transformation of South 
Korea, Harvard University Press, Massachusetts, 2011, 404-430, s. 404.  

16 Günışığı Politikası Soğuk Savaşın ideolojik mücadelelerinin miras kaldığı Kore 
Yarımadasında taraflar arası diyalog, barışçıl politikalar ve ekonomik ilişkilerin kurulması 
neticesinde sıfır kazananlı oyunun sona erdirilmesine dayanmıştır; Alon Levkowitz, “The 
Sunshine Policy: Between Cold War and Normal Peace”, Carmela Lutmar ve Benjamin 
Miller (ed.), Regional Peacemaking and Conflict Management: A Comparative Approach, 
Routledge Publishing, New York, 2016, 285-301, s. 289.  
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2000’li yılların başında Çin’in diplomasi başarısıyla Kuzey Kore’nin nükleer 
programı müzakeresini çoklu katılım ile çözme girişimleri Güney Kore’nin yoğun des-
teğini alıp Pekin-Seul yakınlaşmasını bir üst seviyeye taşırken Seul-Washington hat-
tında ittifakın işlevi meselesi tekrar gündeme gelmiştir. Roh’un, Güney Kore’nin Ku-
zeydoğu Asya’da daha otonom bir dış politika izlemek suretiyle insiyatif alarak siyasi, 
ekonomik ve kültürel çekim merkezi haline gelmesine yönelik politikaları ve ABD ile 
olan ittifakın başta Kuzey Kore meselesi olmak üzere Güney Kore’yi sınırlandırdığına 
yönelik algı asimetrik ittifak ilişkisi çerçevesinde ittifakı olumsuz etkilemiştir.17 Roh’un 
görüşlerine benzer şekilde Bush yönetimi Güney Kore’nin Altılı Görüşmelerde Çin ile 
birlikte hareket ederek ABD’nin diplomatik manevra kabiliyetini sınırlandırdığı görü-
şünde olmuştur.

Roh’un Güney Kore’ye Kuzeydoğu Asya’da biçtiği “dengenin dengeleyicisi” ve 
arabuluculuk rolü böylece 2006 yılında Kuzey Kore’nin ilk nükleer silah denemesini 
gerçekleştirmesi ve Bush yönetiminin Güney Kore ile uzlaştığı rakamdan daha faz-
la sayıda ABD askerini çekmesi neticesinde önemli zemin kaybına uğramış, iki ülke 
arasında önemli fikir ayrılıklarına neden olmuştur.18 Bunun yanı sıra ortak kuvvetlerin 
komutasının savaş zamanı da Güney Kore’ye devredilmesi meselesinin teknik boyutu 
ittifakın bir anlamda sona ermesi anlamına gelmiştir. Nitekim Roh yönetimi iç baskı-
ların yoğun etkisiyle süreci hızlandırmaktan vazgeçmiş ve geçiş süreci 2012’ye erte-
lenmiştir.19 

Roh döneminde ABD-Güney Kore ilişkilerinde bir diğer dönüm noktası ABD 
birliklerinin Kore Yarımadası dışında kullanılabilmesinin önünün açılmasıdır. Roh’un 
esasen Çin ile gelişen siyasi ve ticari gelişmelere rağmen Kore Yarımadasındaki Ameri-
kan birliklerinin acil durumlarda yarımada hariç bölgelere konuşlandırılabilip müdaha-
le edebilmesinin önünü açan mutabakat Güney Kore’nin, her ne kadar bölge devletleri 
ile ilişkilerin bozulmaması şerhine rağmen, stratejik tercihini ABD’den yana koyduğu-
nun göstergesi olmuştur. Roh yönetimi son tahlilde otonom dış politika hedefleri ve bu 
yöndeki tahayyüllerine rağmen ABD’nin sağladığı korumadan vazgeçememiş ve her 

17 Bruce E. Bechtol Jr, “The ROK-US Alliance During the Bush and Roh Administrations: 
Differing Perspectives and Their Implications for a Changing Strategic Environment”, 
International Journal of Korean Studies, Vol. 9, No. 2, 2005, 87-117, ss. 91-93.  

18 Young Whan Kihl, “Beyond Electoral Politics: US-ROK Alliance and the Six-Party Talks on 
North Korea”, International Journal of Korean Studies, Vol. 8, No. 1, 2004, 157-178, ss. 
165-166  

19 Seong-Ho Sheen, “Strategic Thought toward Asia in the Roh Moo Hyun Era”, Gilbert 
Rozman, In-Taek Hyun ve Shin-wha Lee (ed.), South Korean Strategic Thought Toward 
Asia, Palgrave Macmillan, New York, 2008, 101-126, ss. 107-108.  
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ne kadar taraflar arası anlaşmazlık krize yol açsa dahi ittifakın devamı ağır basmıştır.20 

Kore Yarımadası kaynaklı kriz Roh sonrasında başta 2010’da Cheonan destroye-
rinin Kuzey Kore tarafından batırılması ve Yeonpyeong adasının bombalanması hadise-
leriyle daha da derinleşirken ÇHC’nin açık Kuzey Kore provokasyonlarını eleştirmek-
ten geri durması ve bir anlamda alttan alarak geçiştirmesi Güney Kore’nin güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzakta olduğunu göstermiştir.21

Kuzey Kore’de Kim Jong İl’in ölümü ve iktidara oğlu Kim Jong Un’un geçmesi 
gerginliği tırmandırma politikalarının artmasıyla sonuçlanmış nükleer testlere periyo-
dik olarak devam edilmiştir. Kuzey Kore’nin yörüngeye uydu yerleştirme denemeleri 
balistik füze menzilinin kapasitesinin teorik olarak ABD anakarasını vurabileceğini or-
taya koyarken tehdidin ortaklaşması Güney Kore-ABD ittifakını pekiştirmiştir.22 Pyon-
gyang rejiminin balistik füze denemelerini menzil genişleterek sürdürmesi ABD’nin 
Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) hava savunma sisteminin Güney Ko-
re’ye yerleştirme kararını almasına yol açarken sistemin kurulması ÇHC’nin yoğun 
tepkisine yol açmış, Seul-Pekin arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemiştir. THA-
AD krizi ÇHC-Güney Kore arasındaki iyi ilişkiler ve artan ticaret hacmine rağmen 
Güney Kore’nin ulusal güvenlik meselesi ve bekası söz konusu olduğunda tarafını 
güvenlikten yani ABD’den yana koyduğunu bir kez daha teyit etmesi açısından önem 
teşkil etmiştir.23

ABD’de ise Obama döneminin ardından Kuzey Kore ile gerginlik Donald 
Trump’ın başkanlığı döneminde ivmelenerek devam etmiş, Trump’ın Kuzey Kore li-
deri Kim Jong Un ile kişisel aşağılamalar ve hakaretlerin edildiği, Kuzey Kore’nin 
2017 Ekim ayına kadar 15 balistik füze testinin yapıldığı yeni bir krizi başlatmıştır. 
ABD yönetimi Kuzey Kore’ye olası bir saldırgan tutumunda müdahale edebileceğini 
açıklarken Kuzey Kore balistik füze ve nükleer silah denemelerini sürdürmeye devam 
etmiştir. Kriz doğal olarak ABD-Güney Kore ittifakını konsolide etme işlevi görmüştür.

20 Ralph A. Cossa, “U.S. Post Cold War Foreign Policy After 9/11 and Changing Asia-Pacific 
Alliances”, In Taek Hyun, Kyudok Hong ve Sung-han Kim (ed.), Asia-Pacific Alliances in 
the 21st Century: Waxing or Waning? , ORUEM Publishing House, Seoul, 2007, 31-44, ss. 
33-35.  

21  http://www.un.org/press/en/2010/sc9975.doc.htm (Erişim Tarihi: 10.10.2017)
22  http://www.bbc.com/news/world-asia-21115985  (Erişim Tarihi: 10.10.2017)
23  http://www.bbc.com/news/world-asia-39188826 ( Erişim Tarihi: 10.10.2017)
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5. Sonuç

Güney Kore, vasal bir devlet statüsünde olduğu eski çağlardan günümüze büyük 
bir gücün peşine takılarak güvenliğini sağlama, bekasını sürdürme arayışında olmuştur. 
Bandwagoning politikası Güney Kore açısından geleneksel güvenlik politikası olarak 
öne çıkarken değişen sadece aktörler olmuştur. Buradan hareketle denilebilir ki ban-
dwagoning politikası sadece Kore’ye özgü bir politika olmamakla birlikte kesinlikle 
Kore tarzı bir dış politikadır.

Uluslararası güç ve çıkar mücadelelerinin sürdüğü küresel bir düzende Kuzeydo-
ğu Asya bölgesinin güvenlik gündemi ve dengeleri radikal bir değişime uğramamıştır. 
Kuzeydoğu Asya dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük ikinci savunma büt-
çesine sahip ÇHC, SSCB’nin varisi Rusya, geniş bir konvansiyonel ordusunun da ol-
duğu nükleer bir Kuzey Kore ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi ve emperyal bir 
geçmişe sahip Japonya’nın bulunduğu bir bölgedir. Dolayısıyla mevcut siyasal, askeri, 
teritoryel ve ekonomik anlaşmazlıkların var olduğu Kuzeydoğu Asya bölgesinde Gü-
ney Kore’nin dünyanın en büyük on birinci ekonomiye ve buna paralel olarak dünyanın 
en teknolojik ve modern silahlı kuvvetlerinden birisine sahip olması bölgesel güven-
lik tehditleri bağlamında beka kaygısını ortadan kaldırmamıştır. Bu bağlamda bölgesel 
tehditlerin ve aktörler arası mücadelelerin günümüzde farklı şekillerde devam etmesi 
Güney Kore’nin gelişen güç kapasitesine rağmen kuzu tipi devlet kimliğini değiştir-
memiştir. Çakallar ile kurtların bulunduğu bir coğrafyada aslanın korumasına duyulan 
ihtiyacın sürdüğü görülmüştür. Korumasına ihtiyaç duyulan aslan ise ABD’dir çünkü 
bölgesel devletlerden hiçbiri Güney Kore’nin bekasına tehdit olarak algıladığı Kuzey 
Kore konusunda güvenlik garantisi ve kapasitesi sağlamamaktadır. 

Uluslararası güç hiyerarşisinin tepesinde gerçekleşecek hegemonik aktörün de-
ğişmesi hususu yaşanmadıkça ABD, Güney Kore’nin bandwagoning politikalarını yö-
nelteceği ülke olacaktır. Asimetrik ittifak yapısı, ittifaka kimin daha çok ihtiyaç duy-
duğu noktasında devam edecektir. Kuzey Kore’nin balistik füze menzilinin Guam ve 
Okinava gibi önemli Amerikan askeri üslerini vurma yetisinin olduğunun ortaya çık-
ması ittifaka kimin daha çok ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirmemekle birlikte Güney 
Kore-ABD ittifakını pekiştirmektedir. 

ABD’nin Doğu Asya’nın yerel bir üyesi olmamasına rağmen bölgedeki varlığı 
çerçevesinde dengeleyici rolü bölgesel güçler arasındaki ilişkilerde Güney Kore’nin 
diplomatik-askeri gücü açısından kaldıraç işlevi görmektedir. Dolayısıyla Güney Ko-
re’nin bölgesel güçler arası denge ve arabuluculuk politikası dahi bandwagoning poli-
tikasına bağlıdır.


