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Giivenlik Antla~malan: Olu~umuf 

Hakan GONEN* 

QZET 

Bu rallljmada, ikinci Dunya Savaf}! sonras! ABD-]aponya guvenlik ilifjkilerinin oluf}umu, geliljimi 
ve sonurlart degerlendirilmektedir. ikinci Dunya SaVa$l,nm sonundan itibaren ABD-Japonya 
giivenlik perspektifi rerrevesinde gelifjen ilifjkiler her iki iilkeye de rok onemli faydalar saglamlf}tlr. 
Japonya hem niikleer hem de konvansiyonel silahlarla yapzlacak dlfj saldmlardan korunabilmek 
amaClyla ABD'nin koruma f}emsiyesine guvenmektedir. Guvenlik antlaf}masmm §artlan 
dahilinde, Japonya bu korumayt ABD'den almakta ve karf}tllgmda kendi topraklarmda Amerikan 
giirlerine askeri iisler tesis etmektedir. Bu baglamda, Japonya savunmasma nispeten daha az enerji 
harcayarak ekonomisini yeniden inf}a edebilmek kabiliyetine sahip olabilmif}tir. Fakat Soguk Savafj 
sonraSl degif}en global tehditler rerrevesinde Toktjo ve Washington, gUvenlik gereksinimlerini 
yeniden degerlendirmeye ba!jlam!f}lardlr. 

Anahtar Kelimeler: Giivenlik, Japonya, ABD, Dogu Asya, Global Tehditler. 

US-Japan Security 
Consequences 

ABSTRACT 

Treaties: Formation, Evolution and 

This study examines the formation, evolution and consequences of the US-Japan post-war 
security relations. Since the end of World War n the close US-Japan security relationship has 
benefited both nations. Japan relies on the US for protection from outside attacks by either 
conventional or nuclear forces. In turn, under the terms of the security treaty, Tokyo lends 
military bases on Japanese soil to American forces. In this context, Japan has been able to 
concentrate on rebuilding its economy with relatively little concern for its own defense. But both 
Tokyo and Washington have begun to reassess their security requirements in view of changing 
global threats in the post-cold war era. 

Keywords: Security, Japan, US, East Asian Region, Global Threats . 
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ULUSLARARASIILI$KILER 

Japonya'mn siyasi tarihi incelendiginde, ozellikle iki siireein bu tarihte 
bir yer tuttugu goriilmektedir. Bunlardan birineisi, Meiji 

Restorasyonu olarak adlandmlan 1868 devrimi, bir digeri ise 1945-1952 
yll1an arasmdaki ABD i~gali donemidir. Her iki siire<; de Japonya'mn dl~a 
a<;lhmmm temel Wei giiciinii olu~turmaktadlr.l Japonlarm diinyamn en eski 
milletlerinden biri olmasma ve J apon tarihinin <;ok eskilere dayanmasma 
ragmen modern Japonya'nm ortaya <;lkl~l, ancak 19. yiizyilm ikinci yansmda 
olabilmi§tir. Bu tarihin ba~langlC1 ise, 1868 yill (Meiji Devrimi) olarak kabul 
edilmektedir. Bu donemde Japon devlet adamlan, iilkeyi daha zengin ve 
gii<;lii hale getirmeyi temel ama<; olarak gormii~ler ve endiistrile~meyi 
oncelikli hedef olarak se<;mi;;;lerdir. Bu siirecin paralelinde, askeri ve idari 
yaplda da biitiin otoritenin imparatorda toplanmasl, derebeylik sisteminin 
ylkl1masl, mahalli ve milli idareler ile btmlann mali durumlarmm 
kuvvetlendirilmesi, mecburi askerlik sisteminin getirilerek milli ve modern 
bir ordunun kurulmaSl gibi degi~ikliklere gidilmi~tir. Japonya, uyguladlgl 
bu politikalar sayesinde Uzak Dogu'da siyasi ve ekonomik yond en gii<;lii bir 
iilke konumuna yiikselmi;;; ve yava§ yava~ bolgedeki dengeleri sarsmaya 
ba1?laml~tlr.2 1895'te C;::in He3, 1905'te ise Rusya'yla yapmw oldugu sava;;;lan 
kazanan Japonya'da, elde edilen zaferlerin sonucu olarak milliyet<;i 
duygular ve Sava1?<;l siyaset ideolojisi gii<;lenmi1?tir. 

Aslmda Meiji doneminden itibaren ikinci Diinya SaVa1?l'nm bitimine 
kadar, Japon siyaset ve ekonomi diinyaslmn etkin ki~ileri, Japon 
ekonomisinin iilkenin smlrlanmn dl~mda, Asya pazarlanyla 
eklemlenmesinin gerekliligini savunmu~lardlr. Bazen bir imparatorluk 
hiilyasl ile birle§tirilen bu vizyon, <;agda§ bir Japon sanayi ekonomisinin 
i~leyi~i i<;in bolgesel baglantllan elzem olarak gormii§, bu yonde ekonomik, 
teknolojik ve askeri stratejih~r olu~turmu~tur.4 Bu anlamda, Japonya'mn 
modernle§mesi, 19. yiizyllda oziinde bir ulus-devlet sevresinde ba~lasa da, 

1 Janet E. Hunter, Modern Japonya'mn Dogu~u, Miliit Giinay (<;ev.), Ankara, imge, 2002, s. 16. 

2 Meiji Restorasyonu ile ilgili kapsamll bilgi i<;in onerilen kaynaklar, K. Scott Latourette, The History 
of Japan, New York, The Macmillan Company, 1951, 5S. 78-136; W. G. Beasley, The Rise of Modern 
Japan, New York, st. Martin's Press, 1995, s. 54-84. 

3 W. Eberhard, Eski Devirlerden Zamammlza Kadar Uzak Dogu Tarihi, TTK Basunevi, Ankara, 1986, s. 
212-217. 

4 Japonlar, 1854 ile 1945 yulan arasmda, sanayi ve demokrasi devrimleri:ne gosterdikleri ~epkide 
ger<;ekten biiyiik baljaruar elde ettiler. Japon ulusu kiiltfu ve diiljiince alanlarmda da biiyiik 
degiljiklikler ge~irdi. Ozellikle Japonya'nm kendini degiljtirme giriljuninin ilk donemlerinde olmak 
iizere Bahdan alman fikirler tek tek degil de toptan benimsendi. Yararh goriilen herhangi bir Ijeyi 
inceleyip iilkeye getirmeleri i<;in Avrupa ve Amerika'ya kurullar, Bah ilmini ka2!anmalan i<;in 
ogrenciler gonderildi. Bu kiljiler elde ettikleri bilgileri sistemli olarak Japon halkma aktarmaya 
baljladliar. Bu konu hakkrnda genilj bilgi i<;in bkz. William H. McNeil, Dunya Tarihi, (<;ev.) 
Alaeddin Senel, imge, 2004, s. 712-715. 
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ABD- Japonya Guvenlik Antla§malan 

sonunda 1945'e kadar siiren bir imparatorluk kurma <;abasl ile 

Birinci Diinya Sava:?l'ru bir 
Japonya, 1914'te Almanya'ya sava~ 

Marshall, Manama ve Caroline adalarmdaki Alman 
i§gal ve c;ab§ma ic;ine girmeden bolgede 

onemli ekonomik kazarumlar ba§arml§or.6 Resmen sava§a 
dahil olmasl, Japonya'ya 1919 Versay Konferansl'nda ingiltere ve 
ABD ile e§it oya sahip olarak galip devletlerin yarunda alma fIrsatlru da 
saglaml§hr. Boylelikle, hem Milletler Cemiyeti'nin kurulu§unda ve 
Konseyi'nde yer hem de uluslararasl sistem i<;erisinde konumunu 
saglamla§hrml§tIr. Japonya'run uluslararasl sistemde soz sahibi olmaya 
VU~1U;ULla""1 sadece Dogu Asya baglammda de gil, diinya <;;apmda onemini 
arttIran bir iilke konumuna gelmesine imkan tarumlf;>t1r. Buna kar§m, 
Japonya'mn Bah'ya Bao'mn da Japonya'ya yonelik algllamalarmda 
giivensizlik unsuru her zaman on planda kalml§tIr. Bu unsur, ozellikle 1920 
ve 1930'lu ylliardaki sava§ somaSl silahslzlanma konferanslarmda ingiltere, 
ABD ve J aponya arasmdaki deniz kuvvetleri dengesi konusunda a<;lga 
<;lkml§tIr.8 

1931 yllmdan itibaren Japonya Asya anakarasmda niifuz sahibi olmak 
lc;m yaydmacl tutumunu arttIrmaya ba§laml§hr. Nitekim 1931'de 
Manc;;urya'yt i§gal etmi§ ve burada kendi denetiminde fakat goriiniirde 
baglmslz Man<;;ukuo devletinin kurulmasma destek olmu§tur. Vine 1932 
yllmda <;in'e girmi§ ve Japon adalarmda bulunmayan bazl hammadde 
kaynaklanm elde etmek9 ve <;in'in biiyiik niifusunu pazar olarak kullanmak 
amaClyla 1937'den ba§layarak bu iilke iizerinde denetim ve niifuzunu 
sistemli bir §ekilde artttrmaya ba§laml§hr. Fakat ikinci Diinya Sava§l 

5 Se<;uk Esenbel, "Japonya ve Tiirkiye <;:agda~la~ma Tarihi", C;agda$ Japonya'ya Turkiye'den Bakt$lar, 
Sel<;uk Esenbel, A. Murat Demircioglu (der.), istanbul, 1999. s. 27-28. 

6 Sava~ yillarmda Japon ekonomisi uluslararasl ekonomiyle biitiinle~mi~ ve bu donemden itibaren 
Japonya BabIt devletlere kar~1 biiytik bir rakip haline gelmi~tir. Bkz., Eberhard, Uzak Dogu Tarihi, 
s.219-238. 

7 Japonya, Man<;urya'ya miidahalesi iizerine yaptlan ele~tiriler sonunda Mart 1933'de Milletler 
Cemiyeti'nden <;ekilmi~tir. Conrad Schirokauer, A Brief History of Japanese Civilization, Harcourt 
Brace College Publishers, 1993, s. 250. 

8 1. Diinya Sava~I'ndan sonra sHah smrrlandll'ma meselesi uluslararaSI giindemde onemli bir yer 
te~kil etmi~ ve bu hareketin en onemli etkisi de muazzam bir geli~im gosteren Japon 
donanrnasmda goriilmii~tiir. Nitekim 1921'de toplanan Washington Deniz Klsltlarna 
Konferansl'nda ABD, Ingiltere ve Japonya i<;in biiyiik gernilerde 5:5:3 oram ongorillmii~ ve bu 
oran Japonya tarafmdan istenmeyerek de olsa kabul edilmi~tir. Yine 1930 Londra Denizcilik 
Anla~masl'nda mevcut 5:5:3 oram yardunci gemilere de yanslttl~ ve biiytik gemi ~aslm 
durdurma karan1935'e kadar uzattlilll~tll'. 

9 Japonya'nm, madenkaynaklarmdan ve ozellikle de modem bir endiistri olut>turulmasma olanak 
saglayacak gerekli hammaddeden yoksun olmasl illkeyi dl~anya bagunll hale geti~tir. 
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lJa""o.UL~;L s1rada Japonya (:in batakhgma saplanmaktan da kurtulamaml~tIr. 
ba~ladlgmda bu batakhktan kurtulacagml uman Japonya, ilk olarak 

Hainan Singapur, ve Filipinler'e 

dondurma ve petrol 
kar§l petrol 

elde 
mal 

Kar~lhkh yaptlan de sonue; vermeyince asked bir 
giderek artmaya ba~lamH;l ve Japonya, 7 Arahk 1941'de 
Harbour iissune ABD'nin oradaki ve hava gucunu 

devre dl~l blrakan bir saldmda bulunmu~tur. 

ilk 3§amalarmda i~ler biiyiik ole;iide Japonlarm planlarma uygun 
bir 1942 yIh ortalarmdan itibaren Filipinler, Malaya, Singapur 
ve Hint adalanm kapsayan Giineydogu Asya'mn biiyiik bir 
boliimii denetim altma ahndl. Japon ilerlemesi, ancak 1942'deki Midway 
sava1]mda yava§latrlabildi. lO Bu tarihten sonra yava~ yava§ Japon adalarma 
yakla§mak ve sonunda da bu adalan ele gee;irmek ABD'nin temel stratejisi 
haline geldi. 1945 Subat'mda Iwo Jiwa adasmm, arkasmdan da Okinawa 
adaslmn ele gec;irilmesi arbk Pasifik sava~mm somma yakla~11d1gmm bir 
gostergesiydi. 1945 yllmm ortalarma gelindiginde Japonya'nm ekonornisi ve 
ordusu c;okii§ ic;erisine girmi~ti. Fakat Japonya'yl e;okii§e ve teslirn olmaya 
gotiiren aS11 olay, 6 Agustos 1945'de Hiro§irna'ya, 9 Agustos 1945'de de 
Nagazaki'ye atom bombalarmm atllmasl oldu,11 "Ko§ulsuz tesUrn" 
antla§rnasl ise 2 EyIiil 1945 tarihinde Tokyo Korfezi'nde, Arnerikan ana 
rnuharebe gemisi Missouri'de imzalandl.12 

10 Her ne kadar Midway muharebesi sonw;lan, gerr;ekten de, Japonlar ir;in bilyiik bir yenilgi olmtL\' 
ve harekatlanna bilyilk bir engel te~kil etrni~se de, yine de Japonlarm Giineybah Pasifik'e dogru 
ilerlemelerini dUl'dUl'amalll1~h. Japonlar donanmalarmdan r;ok bilyiik Olr;ilde etkili olarak 
yararlanalll1yorlarsa da, hala ilerlemeye devam etmek istiyorlardl. Bu nedenle Yeni Gine ve 
Solomon adalanm ele ger;irip, bu bOlgelerde kUl'acaklan havaalanlan araclllglyia hava 
hakimiyetini ellerine ger;irmeyi ama"hyorlardl. Liddell Hart, II. Diinya Sava~l Tarihi, Kerim 
Bagnar;.tk (r;ev.), YKY, 2004, s. 375. 

11 Ashnda bu, bilyilk 61r;ilde milttefiklerin gUl'Ul'unu tatmin eden formalite bir imza tareniydi. Zira 
sava~, atom bombaslmn ahlmasmdan bir hafta sonra 14 Agustos'ta, imparator'un, Milttefiklerin 
ko~ul1arill1 kabul ettigini radyodan dUYUl'dugu konu~maslyla, sona ermi~ti. Hiroshima'Yl yerle bir 
eden korkunr; ve ezici giir; gastelisi, teslim olmaYlluzlandrrmaktan ate bir i~e yaramalll1~trr. Ibid., 
s.738. 

12 Ayrmhh bilgi ir;inbkz., Herbert Feis, Japan Subdued, Princeton University Press, 1961. 
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ABD- Japonya Giivenlik Antla§malarl 

Siired ve Minimum Diizeyde 

ikinci Diinya hem Japonya'nm tiimden yenilgisi ile sonue;lamm~ hem 
de bu sava§ Japon politikasml yonlendiren c;ok 6nernli bir unsur 
olmu§tur .. Bu tarihten itibaren Japonya, yakla§lk on yll boyunca iki etmen 
etrafmda yeniden ~ekillenmir;;tir: i§gal ve reformlar. 1945-1952 yillan 
arasmda ABD'nin etkin rol oynadlgl Miittefik devletlerin ir;;gal hareketi 
Japonya'nm tarihinde maruz kaldlgl ilk asked i§gal ozelligi ta~lrnaktayd1. 
Japonya'da i§gal slrasmda uygulamaya konan politikalar, ABD hiikilmeti 
tarafmdan miittefiklerine hemen hemen hie; dam§llmadan yapllml§hr. i§gal 
politikasl temelde iki onemli hedefe sahipti: Askersizlef?tirme ve 
demokratikle~tirme. Buradaki temel ama<;, Japonya'nm yeniden asked bir 
giie; olarak ortaya e;lkmasma engel olmak ve sorurnluluk duygusuna 
sahip bir iilke inf?a etmekti. Bunun gere;ekle§tirebilmesi ic;in atllacak adlmlar 
ise §u §ekilde slralamyordu:13 

Japon devlet yaplsmda var olan militarizmi ve a§lfl milliyetc;i 
yaplyl ortadan kaldlrmak, 

J aponya' nm silahslzlanmasml saglamak, 

Ulkedeki ekonomik yaplyl ve sosyal kurumlan geli§tirmek ve 
demokratik egilimleri giic;lendirmek, 

Liberal siyasi egilimleri desteklemek ve giic;lendirmek. 

Boylelikle ekonomide, politikada ve toplumda bazl unsurlarm, 
militarizme ve saldlrgan bir sava§m siirdiiriilmesine neden oldugu 
inanclyla, iilkede yogun bir kurumsal reform programl ba§lahldl. Silahh 
kuvvetlerin tec;hizat iiretim faaliyetleri yasaklanarak askeri devlet sistemi 
daglbld1.14 "Demokratikle§me" ic;in ve parlamenter sistemin kurulabilmesi 
amaclyla yeni bir anayasamn olu§turulmaslyla birlikte siyasi yapmm da 
yeniden orgiitlenmesini ic;eren esash reformlar getirildi. Bu noktada, 
Japonya'mn sava§ sonras! giivenlik politikasmm belirlenmesinde temel bir 
c;erc;eve niteligi ta~nyan anayasamn dokuzuncu maddesi ozellikle onem arz 
etmekteydi,15 Bu madde baglammda Japonya, adalet ve diizen temeline 
dayah uluslararasl ban§ ve giivenligi giic;lendirecek her tiirlii olu§uma 

13 Beasley, The Rise of Modern Japan, s. 214. 

14 Japonya'daki askeri arac;lar ve bunlarm donammlan yok edildi ve iki milyondan fazla insan 
ordudan terhis edildi. Buna ilaveten sava(> su<;:lusu olarak nitelendirilen Japonlarm yargilanma 
siired ba~Iad1. Mayls 1946 ile Kas11ll 1948 tarihleri arasmda ic;inde siyasi liderlerin de bulundugu 
bir c;ok ki~i alum cezasma ~arpttrild1. Daha ayrmtill bilgi iC;in bkz., Ibid, s. 215-216. 

15 Militarist politikalarm yeniden canlanmasml anlemenin tek yolu militarizme gec;it vermeyen yeni 
bir siyasal sistem saglayacak olan 1947 anayasaslydl. Dolaylslyla bu i~gaI danemi anayasasl 3 
Kas11ll 1946 tarihinde ilan edilmi~, 3 Mayts 1947' de de yiiriirliige girmi(>tir. . 
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ULUSLARARASIILi~KllER 

i<;teniikle bagh oldugunu bildiriyor, bu ama<;lara ula~iinada kara, deniz ve 
kuvvetlerinin olu~turulmayacagl belirtiliyor ve zamanda devletin 

sava~ hakkl da reddediliyordu,16 

tarafmdan uygulanacak bu reform programl Japon 
hliklimeti araclhglyla gen;;ekle!;,tirilecekti. Nitekim, ABD onderligindeki list 
komuta merkezi tarafmdan hazlrlanan ve sosyal, kiiltiirel, ekonomik ve 
siyasi reformlarm uygulanmasma yonelik bir reform paketi, General 
MacArthur tarafmdan 11 Ekim 1945'te Baf?bakan Shidehara Kijuro'ya 
verilmif1ti. Reform programl ana hatlanyla ~u noktalan ic;eriyordu:17 

Kadmlara oy kullanma ozglirliigtinlin verilmesi, 

Sendikalarmm kurulmaSl, 

Daha liberal egitimin saglanmasl amaClyla yeni okullarm a<;llmasl, 

Polis-devleti sisteminin sona erdirilmesi, 

Ekonomik sistemin demokratikle~tirilmesi ve sanayi tizerindeki 
tekelci kontroltin kaldmlmasl. 

i~gal rejiminin ba~langlcmda Japon toplumunun genel gortintimtine ve 
i~gal rejimine yonelik tutumuna bakllacak olursa, Pasifik sava~mm sonuna 
dogru ya~anan ekonomik ve maddi sarunlar toplum tizerinde yeni 
gerilimlere neden olmasma ve normal ya~amm aglr mal ve insan 
kaYlplanndan dolaYl olumsuz etkilenmesine kar~m, toplumun gelenek ve 
goreneklere dayah ya~ayl~mda ve otoriter egilimlerinde fazla bir degi~iklik 
olmaml~t1. Bu da i~gal rejimini iilkede demokrasinin tesisinin ve kahnhgmm 
toplumun demokratikle~tirilmesinden gec;tigi sonucuna varmasma yol a<;h. 
Ytiriirltikteki medeni kanun ve diger yasalar asklya ahmr ya da 
degi~tirilirken yerel otoriteler de dagllml~ halkl denetim altma almak ve 
harekete gec;irmek ic;in kullamldl. Sava~ Yillarmm toplumsal sarsmtisl i<;inde 
bir yandan i~gal reformlan diger yandan ekonomik ve siyasal sorunlar 
Japonlan moral bozuklugu ic;ine soktu ve her gec;en gtin artan zorluklarla 
ba~a <;lkmaya yoneltti. DolaYlSlyla Japonlarda, i~gal rejiminin iilkeye 
dayattlgJ. sosyal yap! ve degerlerdeki radikal degi~ikliklere direnecek enerji 
ve gti<; kalmaml~h. Halkm pasifle~tigi boyle bir ortamda 1947 anayasasl ile 
Japonya'mn kahn olarak askersizle~tirilmesinin yaygm halk destegi bulmasl 
~a~lrhcl olmadl. Ozetle sava~ somaSl donemde Japonlar, toplumsal ve siyasi 
anlamda i~gal giic;lerinin politikalarma kar~l koyabilecek bir konumda 
degildiler. Buna ilaveten silahh kuvvetler de, en biiytik varhk nedeni olan 

16 Yukio Satoh, "The Evolution of Japanese Security Policy", Robert O'Neill (ed.), Security in East 
Asia, Gower Publishing, 1984, s. 20. 

17 Mikiso Hane, Eastern Phoenix, Japan Since 1945, Westview Press, 1996, s. 21. 
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ABD- Japonya Giivenlik Antla$malan 

adma ba~anh bir sava~ slirdlirme konusunda yetersiz i<;:in 
dli~mti~hi. Ulkenin teslim olmasl, silahh savundugu 

6ncesi sistem ve politikalarm da genel olarak iflasma etti. 
DolaylSlyla i~gal yonetiminin askersizle~tirme politikasmda bir degi~im i<;in 
ilk mesaj, Japon }:talkl veya yonetiminden degil, ABD'den gelmi~tir. Bu 
dogrultuda ABD ve miittefikleri, Japonya' da, ba~langl<;ta tasarlandlgl gibi 
ekonomik olarak slmrlandmlml~, tarafslz ve askersiz bir devlet yerine, 
Soguk Sava~m gittik<;e ~iddet1endigi bu donemde Uzak Dogu'da ABD 
yanhsl bir kamp yaratma ihtiyael duymaya ba~laml~tlr.18 

Haziran 1950'de Kore sava~lmn patlak vermesi He Japonya, ABD'ye 
sava!;l1 yiirlitmesi i<;in hayati onem ta~lyan bir lis sagladl. Aym zamanda 
Japonya'd~ konu~lanan Amerikan birliklerinin bir klsml da Kore'ye 
gonderildi. Boyle bir donemde, iilkede i<; glivenligin saglanmasl amaclyla 

1950'de General Me. Arthur tarafmdan Japon hiiklimetine, 75.000 
ki~iden olu~an Ulusal Polis Te~kilah'mn ve 18.000 ki~ilik Deniz Giivenlik 
idaresi'nin kurulmasl talimah, verildi. Biltlin bu geli~meler aslmda 
Japonya'nm sava~ somaSl askeri kapasitesinin temelini olu~turmaktayd1.19 

ABD'nin Japonya'ya yonelik bakl~ a<;lsl bu noktadan itibaren esash bir 
degi~iklige ugraml~ ve Japonya i~gal altmda yenik bir devletken, bu tarihten 
soma Uzakdogu'da ABD'nin hayati <;lkarlanm savunabileeek dost bir iilke 
konumuna gelmi~tir. Nitekim, 1951 Eyli.ili.inde imzalanan San Francisco 
Ban~ Ant1a~masl ile de lilke baglmslzhgma yeniden kavu~mu~tur.20 E~ 
zamanh olarak imzalanan ABD-Japonya Giivenlik Ant1a~mas121 da 
Japonya'yl ABD ve miittefiklerinin <;lkarlarma slkl slklya baglaml~t1r. 

Japon liderler bu donemde ni<;in tarafslzhk veya aktif olarak yeniden 
silahlanma gibi diger olasl alternatifler yerine, minimum bir gilvenlik 
politikasml en iyi se<;im olarak degerlendirmi~lerdir? Bu soruya bir cevap 

18 Hunter, Modern Japonya'nm Dogu$u, s. 115-116, 383. 

19 The Japan a/Today, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, 1959, s. 20; Japon muhafazakar liderler bu 
geli~meleri Japonya'run silahh kuvvetlerinin yeniden in~asl olarak algllaml~lar, Japonya'nm 
Asya'da sava(> iincesi yayumacl politikalarmm ve ama<;larmm tekrar canlandmlmasl olarak 
dii~tinmerni~lerdir. Bkz., James W. Morley, Japan and Korea: America's Allies In the Pasific, Walker 
and Company, New York, 1965, s. 4. 

20 Ibid, s. 70. San Francisco Bar~ Antla$maSl ABD ve Japonya'yl ayru zamanda iki tarafh bir askeri 
antla~maya da gotiirdugii i<;in, Sovyetler Birligi ve bu iilkenin miittefikieri tarafmdan 
onaylanma~trr. Dolaylslyla, bu ban~ antla~masl Sovyetler Birligi ve <;:in gibi iilkeleri dl$layan 
bir ban$l tesis etrnit;; olmaktaydl. Sovyetler Birligi He Japonya arasmda diplomatik ili$kiler ise 1955 
yumda ba$layabilmi~tir. 

21Japonya-ABD Giivenlik Antla$masl'nda vurgulanan hususlarm ba$mda, Japonya'nm hi<;bir zaman 
saldrrgan bir iilke konurnuna gelmemesi, askeri yapuanmasllli sadece savunma konsepti iizerine 
kurmasl ve Japon silahh kuvvetlerinin diger miittefik iilkelerin silahh kuvvetleri ile entegre 
olabilecek $ekilde yapuanmasl konulan gelmektedir. Bkz., David J. Lu, Japan, A Documentary 
History (The Late Tokugawa Period to the Present), M. E. Sharpe, 1997, s. 499-500. 
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1956). 

Japonya'mn giivenlik politikasmm olu~umunun 

Japonya'mn temeli iki 
dayamr. Bunlardan birincisi, 1951 yllmda kIrk sekiz iilke 

San Francisco Banz;; Antla1?maSl ve ABD He bir giivenlik 
yapIlmasl yonunde sergilenen kararh tutum (1945-1952), bir 

ise yeniden silahlanmaya kaqn gosterilen yogun muhalefettir (1950-

Japonya'run guvenlik politikasl 1950'li ylliann baf;lmda iilke ic;erisinde en 
fazla anla~mazhga neden olan bir dl~ politika sorunu olmu~tur. Yoshida 

onderligindeki Japon Liberal Partisi hukumetinin22 ABD ile 
guvenlik ittifakl pe~inde ko~masl, hem Amerikan kar~ltl solcular hem de 
yeniden silahlanma taraftan sagCl gruplar tarafmdan f;liddetli tepkiyle 

UIke ic;erisindeki sol kesim, ozellikle de Japon Sosyalist 
Partisi hukumetin dUf;luncelerine temelden kaqn Bunlara gore, hem 
ulkenin yeniden silahlanmasl engellenmeli ve hem de hukumet Bah'dan 
gelebilecek bir guvenlik garantisini kabul etmemeli idi. Klsacasl bu kesim 
tamamen tarafslz bir dlf;l politika anlaYlf;lma sahipti.23 

Diger taraftan, sagcl gruplar ise, anayasarun sava~n hukuk dlf;ll sayan 
dokuzuncu maddesine ragmen, Japonya'run silahh guC; ortaya <;Ikarma 
hakklrun var oldugunu iddia ediyorlardl. Ichiro Hatoyama ve Ichiro Kano 
gibi siyaset<;iler iilke uzerindeki Amerikan nufuzunun giderilmesi ve 
iilkenin yeniden silahlandmlmasl lc;m anayasanm revize edilmesi 
gerektigini vurgulamaktaydllar. Bunlarm temel saVl, Japon. halkmm 
kendisini savunabilecek gii<;te oldugu yonundeydi.24 

Bununla birlikte, Japon hukumeti hic;bir goru~un iilke ic;in uygun 
olmadlgl kanaatini taf;Hyordu. Baf;lbakan Shigeru Yoshida'ya gore, Japonya 
i<;in tarafslzhk <;abalan, "bir uyurgezerin sa<;ma sapan saYlklamasmdan 
ba~ka bir f;ley degildi ve anlamslz bir davraru~h."25 Heniiz, Japonya'nm 
kendini savunmaSl i<;in yeniden silahlanmasl da kabul edilebilir bir alternatif 
degildi. Hukumet iilkenin kendi silahll kuvvetleriyle baglmslzhgml devam 
ettirebilmesinin imkanslz olduguna inamyordu. Onlara gore i<;eriden veya 
dlf;landan bir saldmya ugrandlgl takdirde bunun maliyetini iilke tek baf;lma 

22 Eski bir diplomat olan Shigeru Yoshida 1946-1947 (Japon Liberal Partisi) ve 1948-1954 (Liberal 
Demokrat Parti) yillarmda olmak iizere iki danem Ba~bakanhkiyaprru~ttr. Bkz., Duncan McCargo, 
Com temporary Japan, MacMillan Press, 2000, s. 81. 

23 Tae Hyo Kim, "The Origins and Demise of Japan's Minimalist' Security Policy: Changing 
Environment, Perception, and Strategy", http://www.isanet.org/archive/taehyo.htm. (14 Eylill 
2004) 

24 Ibid. 

25 Shigeru Yoshida, Sekai to Nihon (The World and Japan), Tokyo, Bnchou Shobou, 1963, s. 131, aktaran 
Ibid. 
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sadece 
baglammda saglayacagl faydalardan degil aym zamanda 
pazarlarma gm~ kolayhgl saglayacagma yonelik inancmdan da 
kaynaklanmaktayd1.26 Bununla birlikte, baZl siyaset<;iler Sovyetler Birligi'nin 
onay vermedigi bir ban~ antla~masmm anlamslz ve potansiyel olarak zarar 
verici olabilecegi gorii~iindeydi. Eger J aponya ban~ antla~maslyla ve ABD 
ile yapdan giivenlik antla§maslyla uluslararasl sisteme yeniden dahil olursa, 
bu durum Japonya'nm Batlyla ittifakmm a<;lk bir gostergesi olurdu ve Soguk 
Sava§l da §iddetlendirebilirdi. 

ABD He bu giivenlik ant1a~masl iki tarafh bir giivenlik paktma 
i§aret etmekteydi. Hem Japonya hem de ABD kendi ulusal <;lkarlan 
a<;lsmdan iki tarafh bir guvenlik antla§masmm kazan<;h 
bulmu§lardlr. ABD, Dogu Asya'da olu~turulacak bir guvenlik sisteminde 
Japonya'run <;ok onemli bir rol oynayabilecegine inaruyordu. Stratejik 
a<;ldan son derece onemli olan bu taklm ad alarm Washington He ili~kisi 

devam ettigi siirece, bu bOlgede Amerikan giivenligini tehdit edebilecek 
ciddi bir tehlike olmayacagl kanaatindeydi. 

ABD-Japonya Giivenlik Antla~masl, Japonya'run, dogrudan veya dolayh 
d1~ saldmlardan korunmasl amaclyla bu iilkede Amerikan birliklerinin 
konu~lanmasm1, bolgede ban§ ve giivenligin temini i<;in Japonya'da 
konu~lanan Amerikan birliklerinin kullarumml, ve ayru zamanda dl~ 

baskllar nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir kan~lkhgm 
onlenmesini ama<;hyordu,27 

Mart 1954'de de iki iilke arasmda, Japonya'run silahh kuvvetlerinin 
desteklenmesi amaClyla temel askeri te<;hizat maddelerinin kiralanmasl ve 
tahsis edilmesini ongoren Kar~lhkh Savunma Yard 1m Anla§masl, (Mutual 
Defense Assistant Agreement of 1954) imzalanml~t1r. Anla§ma Japonya'run 
egemen bir ulus olarak dogal ve kollektif me§ru miidafaa hakkma sahip 
oldugunu teyid etmekte ve ABD'nin, Japonya'nm kendi savunmasmm 
sorumlulugunu iistelenebilecegi beklentisini yansltmaktaydl. Aynca 
anla§ma Japonya i<;in savunma yardlm programl planlamasmda Japonya'run 
i<;inde bulundugu genel ekonomik ko§ullarm ve kapasitesinin asH bir unsur 
olarak dikkate almacaglru vurgulamaktaydl. Anla§mada Japon gii<;lerinin 
deniz a§m kullarulmaslru engelleyen spesifik bir hiikiim olmamasma kar§m, 
Japonya'nm kendisi bu anla§mayt dar yorumlayarak deniz a§m sorumluluk 
altma girmeme taahhiidiinde bulunmu§tur. Japonya boylece kendi kendisini 

26 Ibid. 

27 The Japan a/Today 1959, s.22. 
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smlrlarken bu anla~ma temelindeki yardlml ekonomik kalkmmaya 
klsmen ba~ar1 saglayabilmi~tir. Anla~mamn sonU(;lan

sanayisini canlandmrken Kore sava~mm 

ortamml a~mada Japon ekonomisine katklda 
bulunmu~tur.28 

Ashna baklhrsa, 1945 yllmda i~gal kuvvetleri tarafmdan dagltIlan Japon 
ordusu iiC; a~amada yeniden in;>a edilmeye <;;all~llml~tIr. Bu a~amalar1 ~u 
~ekilde slralamak miimkiindiir:29 

1950 yllmda daha once de belirtildigi gibi iC; giivenligin saglanmasl 
maksadlyla kii<;:iik ol<;;ekli bir Ulusal Polis Te~kilah'mn 
olu~turulmasl, Keisatsu Yobitai. 

1952 yllmda, baglmslzhgm tekrar elde edilmesinden sonra, bu 
te~kilatm Giivenlik Giicii olarak yeniden revize edilmesi ve 
geni~letilmesi, Hoantai. 

1954 yllmda biitiin bunlann Me~ru 

donii~tiiriilmesi, Jieiiai. 
Savunma Giicii'ne 

1950 yllmda mevcudu yakla~lk 75.000 olan Japonya'mn Me~ru Savunma 
Giicii 1962 yllma gelindiginde 243.923 ki~iye ula~ml~hr. Bu donemde 
Japonya'run asked masraflanrun yakla~lk ii<;:te biri de ABD ile 1954 yllmda 
imzalanan Kar~lhkh Savunma Y ardlm Ahla~masl <;;er<;:evesinde 
saglanmaktaydI.30 

Kar§lhkh Giivenlik Antla§masl'nm Revizyonu (19,57-1960) 

Bu donemde Japonya'ya, iki iilke arasmda devam eden giivenlik ili~kilerinin 
ana hatlarmm degif?tirilmesi konusunda ilk kez bir f?ans verilmif?tir. Kendi 
denetiminde de olsa Japonya'nm yeniden silahlanmasma katklda bulunan 
ABD, savunma yard 1m anlaf?maslrun yam Slra, 19 Ocak 1960'da Karf?lhkh 
Giivenlik Antlaf?masl'ru revize ederek Japonya'mn kendi savunmaSl ic;in 
dogrudan bir sorumluluk altma girmesini de saglamlf?hr. 

, 
Daha once de belirtildigi gibi iilke ic;erisindeki Sosyalist ve Komiinist 

partiler Japonya'run giivenlik ant1a~masmdan vazge<;;erek tarafs1z bir 
politika benimsemesinin daha uygun olacagl gorii~iindeydiler. Ancak 

28 John Welfield, An Empire in Eclipse, The Athlone Press, 1988, ss. 106-107. 

29 Morley, Japan and Korea: America's Allies in the Pasific, s. 110. 

30 Ibid, s. 111; 1954 yilmda Japonya'daki Amerikan askeri personelinin saYlsl210.000 idi. 1957 yumm 
sonu itibariyle bu sayl 77.000'e dii~mii~, 1960 yuma gelindiginde ise 30.000'i hava kuvvetlerinde 
olmak iizere 48.000 Amerikan asked personeli kalm19tl.Bkz., Welfield, An Empire oj Eclipse, s.110. 
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(Liberal Demokrat Parti)31, bu gorii~iin iilkenin <;lkarlan 
gel,<;;eI(Cl olmayacagml belirterek ili~kilerin daha e~it bir 

tabana oturtulmaSl ~arhyla guvenlik konusunda ABD ili;;kilerin devam 
etmesi gerektigini bildirmi~tir.32 

Bit u<;iincii se<;enek olan dokuzuncu maddenin anayasadan <;lkanlmasl 
ve iilkenin yeniden silahlanmasl, medisteki sandalye saYlsmm ii<,;te birinden 

Sosyalist gruba aU olmasl nedeniyle neredeyse imkanslz 
goriinuyordu. Daha da onemlisi, hiikiimet de savunma biit<;esini 
geni~leterek ekonomik geli~meyi goz ardl etmek istemiyordu. 

1955 Agustosunda, Japonya oncelikli olarak kar~lhkh giivenlik 
revize edilmesi gerektigini belirttL Ba~bakan Ichiro Hatoyama 

bu konunun goru~iilmesi amacryla Dl~i~leri Bakam Mamoru'yu 
Washington'a g(jndermi~tir. Dl~i~leri Bakam, Japonya/nm biitun savunma 
gereksinimlerinin ABD tarafmdan kar~rlanmasl temeline dayanan 1951 
antla;;masmm giincelligini yitirdigini, bu antla;;manm artlk gUvenlik 
gereksinimlerini kar~Ilayamadlgml bildirmi~ ve her iki iilkenin de <,;lkarma 
uygun dii~ecek yeni bir ant1a~mamn yapllmasl gerektigini belirtmi~tir. 
Ancak yapllan goriif,>mede ABD Dlf,>if,>leri Bakam John Foster Dulles, 
Japonya'nm heniiz kendi savunma gereksinimini karf,>llamasmda yeterli 
sorumlulugu alabilecek diizeye gelmedigini, ant1a~mamn bu f,>ekilde devam 
etmesi gerektigini Hade etmif,>tir. Antlaf,>mamn degif,>tirilebilmesinin temel 
;;arh olarak da, Japonya'mn kendini savunabilecek kapasiteye ula;;masl ve 
biitiin Pasifik bolgesinin giivenligine katklda bulunmasl gerektigini 
bildirmi;;tir.33 

Giivenlik antla;;masmm revize edilmesi sorunu Hatoyama kabinesi 
tarafmdan <;oziimlenememi;; ve problem bir sonraki hiikiimete kalml~hr. 
Haziran 1957'de, Nobuske Kishi, Baf,>bakan se<;ildikten bir ay sonra ABD'yi 
ziyaret etmif,>tir. ABD Devlet Ba;;kam Dwight D. Eisenhower He 
gorii;;mesinde Kishi, Japonya He ABD arasmdaki ilif,>kilerin daha e~it bir 
tabana oturtulmasl onerisini getirmif,>tir. Nitekim yeni donemde, Amerikah 
politikacllar da ef,>it taban11 ilif,>ki konusunda iki yll oncesine nazaran daha 
istekli davranmaktaydllar. Lakin bu yakla~lmm temelinde, bir yandan 

. Japonya'nm askeri kapasitesini arttlrarak savunma yiikii p'ayla~lmma 

31 Liberal Demokrat Parti, II. Diinya Sava~t'ndan soma 1955'de iki muhafazakar "partinin 
birle~mesiyle kurulmu~ olup bu ylldan itibaren neredeyse kesintisiz olarak iktidarda kal~hr. 
Bkz., McCargo, Contemporary Japan, s. 81. 

32 Kim, "The Origins and Demise of Japan's Minimalist Security Policy: Changing Environment, 
Perception, and Strategy". 

33 Ibid. 
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yandan Sovyetler 
ABD'nin 

gelmekten 

giivenlik antla1;'maSl He ilgili konularm gorii~iilmesi maksadlyla 
komite olu~turuldu. Baf?bakan ile ABD Dl~if?leri Bakam Dulles 
yapllan zirve toplanbsmda, giivenlik ant1a~masl He ilgili gerekli 

degif?ikliklerin yapdmasl ve bunun getirecegi siyasi sonw;lar gorii~iildii. 
yill Haziranmda giivenlik He ilgili belli konularda anla~maya 

vanlmaslmn ardmdan, Japonya ile ABD arasmda Kar~llikh i~birligi ve 
Giivenlik Antla§masl19 Ocak 1960'da imzaland1.35 

onem arz etmektedir. 

i~birligi ve GUvenlik 
herhangi bir 

e~it bir statU vermesi nedeniyle bu iiIke i<;in 

Antla§ma ile ilk olarak, 1951 antla§masmm ABD tarafmdan Uzak 
Dogu'da ban§ ve gUvenligin korunmasl ve Japonya'nm iC;; ve dl§ saldmlara 
kaqn savunulmasl konulanm i<;eren birinci maddesi kaldmldl. Bu durum, 
Japonya'mn artlk i<; i§lerinde baglffiSlzhgmm tamndlgma i§aret etti ve daha 
baglmslz bir gUvenlik politikasl izlemesine yol a<;tI. ikinci olarak, 1960 
antla§masl on yllhk bir siire i<;in yapllml§tl ve her iki taraf da bir yll onceden 
bildirmek suretiyle antla§maYl sona erdirebilecekti. En onemlisi de, Japonya 
planlama ve karar alma siire<;lerinde daha fazla yetkiye sahip olacaktl. 
Antla§manm 4. maddesine gore, Japonya'da veya Uzak Dogu'da 
uluslararasl ban§ ve giiveligin tehdidi halinde, her iki taraf da antla§masmm 
uygulanmaslyla ilgili olarak zaman zaman bir araya gelebilecekti. Yine her 
iki liaraf da, Japonya'nm yonetimi altmdaki herhangi bir bolgeye yapllacak 
bir silahh saldmnm, kendi anayasal diizenlemelerine yonelik bir tehdit 
olacaglm kabul etmekteydiler. Boyle bir silahh saldm kaqnsmda· alman 
onlemler derhal Birle§mi§ Milletler Giivenlik Konseyi'ne bildirilecek, 
Giivenlik Konseyi de gerekli hazlrhklan yaptlgl takdirde bu onlemlere son 
verilecekti.36 

34 1956 ytlmda 24ncii Diet meclisinde, Birinci Savuruna in~a Plan! olu~turulmu~tur. Bu plan 1957 'de 
yiiriirliige girrni~tir. Plan temelde iki amaca sahipti. Birincisi, minimum diizeyde savtmma 
gereksiniminin temini i~in yava~ yava~ etkili kuvvetler olu1?turmak, bir digeri de, BM bu gbrevi 
iistlenene kadar, ABD ile oltt5turulan giivenlik sisterni temelinde olasl i~ ~at~malarla miicadele 
etmek. Ibid. 

35 Ibid. 

36 Welfield, An Empire in Eclipse, s. 138. 
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ibareleri yer almaktaydL37 

Revize edilen giivenlik antla~masl Japonya'da <;ok biiyiik kitlesel 
isyanlarm <;lkmasma neden olmu~tur. Antla§ma muhalefet partilerinin 
§iddetli tepkisiyle kar§11a§ml§ ve U1usal Ogrenci Federasyonu, Zengakuren, 
ba§ta olmak iizere <;e§itli gruplar tarafmdan boykot edilmi§tir. Meclis 
i<;erisinde ise, muhalif partiter sec;imlerin yenilenmesi ve antla§manm 
referanduma sunulmasl yoniinde taleplerde bulunmu§lardlr.38 

19 Mayls 1960 gecesi antla§mamn meclisten gec;irilmesi iilke i<;erisinde 
biiyiik bir krize neden oldu. Iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin bu 
tutumu ciddi bir sorumsuzluk olarak degerlendirildi ve bu durum muhalif 
gruplar tarafmdan §iddetle kmandl. Kishi hiikiimeti antla§mayl mecIisten 
ge<;irebilmeyi ba§arml§h, ama hiikiimetin yaptIgl bu giri§im Ba§bakamn 
istifaslyla sonw:;lanml§tl.39 

Japonya'da 1959-1960 yIllarmda yapIlan kamuoyu yoklamalarmda halkm 
giivenlik antla§masma bakI§ a9s1 a<;lkc;a goriilmektedir. 

Antla$mayt Tarafsnltgt Sosyalist blogu 
Kurum Tarih Savunan Savunan Destekleyen 

Kesim Kesim Kesim 

Tokyo 19 Temmuz 1959 %45,3 %36,0 %1,6 
Shimbun 

Yomiuri 
4 Ekim 1959 %26,0 %50,0 % 1,0 

Shimbun 

Asahi 
18 Ocak 1960 % 14,0 %35,0 %8,0 

Shimbun 

Kaynak: Welfield, An Empire in Eclipse 

37 Kim, "The Origins and Demise of Japan's Minimalist Security Policy: Changing Environment, 
Perception, and Strategy". 

38 Welfield, An Empire in Eclipse, s. 138. 
39 Ibid. 
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Bu kriz Yll1arca siiren bir zltla~mamn ulat;>tlgl noktaYl gosterdi, 
daha 

ekonomik 
giivenlik 

daha baglmslz olacagl iddiasmdaydl. ant1a~masmm 

revize edilmesiyle, Japonya sadece daha baglmslzhk elde etmekle 
kalmaml~ aym zamanda iilkenin dii~iik maliyetli, minimum gUvenlik 
politikasma izin veren ABD giivenlik korumasml da pere;inlemi~tir. Buna 
kar~lhk ABD de Asya-Pasifik bolgesinde Japonya'yl stratejik bir asked iis 
haline getirerek bu bolgede kendi e;lkarlan ie;in daha miicadeleci bir politika 
izlemeye e;ah§lml~tlr. Boylelikle Japbnya, ABD'nin stratejik ~emsiyesinin 
altma girerek yok denecek kadar az askeri harcamasl He klsa siirede biiyiik 
bir ekonomik kalkmma gere;ekle§ltirmi§ltir. 

ikinci Diinya Sava~>l'nda atom bombalanna maruz kalan tek iilke olan 
Japonya, ya~anan bu deneyimin ardmdan, kitle imha silahlanna sahip 
olmama, ve bu baglamda uluslararasl sisteme tehdit olu~turmama anlayl~ml 
benimsedi. 1955 ytlmda niikleer silahlann kullammmi smlrlayan Atom 
Enerjisi Temel Yasasl e;lkanldl. 1967 yllmda, iilkede niikleer sHah 
bulundurmama, bunlan iiretmeme ve iilkeye giri~lerine izin vermeme 
ilkelerini kapsayan "De; Prensip" (Three Non-Nuclear Principles) benimsendi.40 

1960'11 yIllarm ortalarmda, Vietnam sava~l nedeniyle bu bOlgedeki 
Amerikan giie;lerine silah saglayan Japon endiistrisi, Japonya'nm silah 
ihracatlm biiyiik orand a artt1rml~hr. Artan silah sat1~lanndan dolayl iilkenin 
sava~a siiriiklenmesi endi~esine kapllan Japon hiikiimeti, halkm da destegini 
alarak 1967 Ylhnda Japonya'dan silah ihracatlm sln1rlandlran "De; SmlrlaYlcl 
ilke" (Three Restrictions) benimsemi~tir. Bu ilkeler belirgin bir ~ekilde 
komiinist iilkelere ve uluslararasl c;at1~malara taraf olan iilkelere sHah 
sah~ml engellemeyi amae;hyordu. 1976 $ubatmda da yasa dl~l sHah 
sat1~larmm artmaslyla beraber hiikiimet, teknolojisi ve iiretim 
ekipmanlanyla birlikte sHah ihracatmm yasaklanmaSln1 biitiin iilkeleri 
kapsayacak ~ekilde geni~letmi~tir. Aym zamanda bu smlrlandlrmalar 
Mec1isten e;lkan bir kararla da desteklenmi~tir.41 

40 Tadahiro Qhkoshi, "In Pursuit of an Arms-Free World", Asia-Pasific Perspectives, Cilt 1, No 7, 
Kaslm 2003, s. 26. 

41 Reinhard Drifte, Japan's Rise to International Responsibilities, The Case of Arms Control, The Athlone 
Press, 1990, s. 15. 
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Minimum Yiik Payla§lml Donemi (1960-1989) 

1945-1970 yillan arasmda yeniden yapllanma ve dl~ dunyaya 
uyum saglama stratejileri izlemeye Japonya'mn dl~ politikaSl bu 

ozellikle diplomatik ili~kileri yeniden tesis etmeyi, Birle~mi~ 
ve uluslararasl orgiitlere kabul edilmeyi, ve ekonomik 
saglayabilmek i~in gerekli olan uluslararasl ili~kileri yeniden 

kunnaYl hedefliyordu. Japonya'mn dogal kaynaklardan yoksun oimasl ve 
iilke topraklarmm yeterince geni~ oimamasl uluslararasl sistem i<;erisinde 

dezavantaj yaratIrken, tilkenin dl§ politikada Bah dunyaslyla 
biitunle~mesi, ABD He miittefik durumunda oimas142 ve gosterdigi 
ekonomik performans bu donemde Japonya'yl uluslararasl ekonomik 
sistemin yonetiminde onemli bir aktor konumuna getirmi§tir. 

1968 yllmda ABD'nin Kuzey Vietnam'l bombalamaYl durdurma ve Paris 
goru~melerine ba§lama kararlanm almasl, Dogu Asya'da guvenlik 

dengelerinin degigmesine ve Japonyafda ABD'nin bu bolgede jandarmahk 
gorevini sona erdirecegi yonunde kugkularm belirmesine neden oldu. 
Bununla birlikte, ABD bundan sonra bolge guvenligine yonelik askeri 
operasyonlara daha az miidahil olacagml belirterek, bolgesel savaglan 
caydlrmanm, ancak bu tiir savaglann tehdidi altmda olan tilkelerin 
sorumlulugunda oldugunu bildiriyordu. ABD bu devletlere slmrh ol~ude 
yardlm edebilirdi ama bunlar savunmalarmm sorumlulugunu kendileri 
ustlenrneliydiler. ABD, butiin bu a~lklamalan yaparak bir nevi kendi dIg 
politikasml degigtirmeye bagladlgmm sinyallerini veriyordu. Nixon doktrini 
olarak da bilinen bu goruglerin a<;lklanmasmm ardmdan, ABD'nin, nukleer 
~emsiyesini daraltma ve Japonya'mn ulusal guvenligini koruma konusunda 
daha az istekli olma olaslhgl artmaya baglad1.43 

Nixon goklanndan sonra Japonya uluslararasl iligkilerde giderek daha 
baglmslz bir ~izgi izlemeye yoneldi, ancak ABD ile olan iligkilerindeki 
parametreler de korundu. Bunurua birlikte Japonya, ekonomik konularda 
izleyecegi yontemler uzerinde artan bir uluslararasl basklya maruz kaldl. 
Bu, savunma gibi siyasi konularda da ge~erliydi. Japonya'daki gu~lu savag 
karglh duygu, yuksek askeri harcamalarm olmamaslmn ekonomik 
buyumeye katkl saglayacagl bilinci ve Japon savunrna yetenegine yonelik 
klsltlamalanyla anayasamn ihtilafh dokuzuncu maddesi, bu donemde 

42 8 Mayls 1981 tarihinde Japonya Ba~bakaru Suzuki Zenko ile ABD Ba/?karu Ronald Reagan arasmda 
Washington'da ger<;ekle~tirilen zirve toplantIsmda a<;Ik bir I?ekilde Japonya ile ABD'nin miittefik 
olduklan belirtilmi~tir. Bkz., "A Chronology: 50 Years of Japan-U.S. Military Alliance", 
http://www.japan-press.co.jp/2251/a.htrnl. (10 Eylill2004) 

43 Kim, "The Origins and Demise of Japan's Minimalist Security Policy: Changing Environment, 
Perception, and Strategy". 

'129 



ULUSLARARASIILI~KILER 

Japonya'nm ozellikle ABO ile olmak iizere dl~ ili~kilerindeki temel 
belirleyici unsurlar olarak kald1.44 

1971 Ylhnda Halk Cumhuriyeti 
Japonya'run 

olmu~tur. Soguk tekrar 1970'li Yillann ba~mda, Nixon 
ili~kilerini geli§tirmeye <;ah§ml§tIr. 
olarak ABD Ulusal Giivenlik Oaru§maru 

ve ABD Ba~karu Richard Nixon ardl ardma bu iilkeyi ziyaret ve iki 
siyasi ili§kilerinin temel ta§lru olu!}turan $anghay Deklarasyonu'na 

1972) imza atml§lardtr.45 1972 yllmda ABD'nin ardmdan Japonya 
He ili§kilerini normalle§tirmeye ve alb yll sonra 

Dostluk Antla§masl'ru bu sured hlzlandlrml!}hr.47 

Japonya ve arasmdaki ki 
ie:;in hie:; de olumlu 

Nitekim, Birligi'nin, bu geli~melere onlemler almasl 
bir geli§me olmadl. Uzak Oogu'da asked hazlrhklarm geni§letilmesi, 

V,,"'=lH."'U::: 1978 ilkbaharmda Sovyet Uzak Oogusu'ndaki stratejik hava ve 
deniz uslerine Sovyetler Birligi Komiinist Partisi (SBKP) Genel sekreteri 
Brezhnev'in yapml§ oldugu ziyaret biitiin bu geli§melere birer cevap 
niteligindeydi.48 

Boyle bir iiC;1ii ittifakm olu§masma yonelik olarak Sovyetler Birligi'nden 
gelen diger bir tepki de diplomatikti. Sovyetler Birligi Vietnam He yakm bir 
askeri ittifak yaparak c;HC'nin dikkatini c;in-Sovyet smmndan c;in-Vietnam 
slruflna kaydlrmaYl amac;hyordu. Biiyuk miktarlarda yapilan askeri 

44 Hunter, Modern Japonya'mn Dogu!/u, s. 425; Bu donemde, ABD'de gittik<;e arran enflasyon iilke 
ekonomisini zor bir donemece sokmu~ ve buna bir de iilke i<;erisinde ya~anan Irk <;atI~malan, 
sava~ protestolan ve ogrenci ayaklanmalanrun eklenmesi, Amerika'run daha smIrh bir dl~ politika 
izlemesini gerekli ktlmaya ba:;;larru~tIr. Dl!?anda ise, Vietnam batakllgma saplanan Nixon, daha 
once de belirtildigi gibi komiinizmle mucadelede artIk her iilkenin kendi balimm <;aresine 
bakmasmm gerektigini, yani artIk dtinya jandarmahgmdan <;ekildigini 1969'da ilan etmi~tir. 

Nixon doktrininin ilan edilmesi Japonya'da da, gerek siyasi kulislerde gerekse de sosyal 
platformlarda ABD He guvenlik ili~kilerinin gelecegi yontinde yogun tarh~malarm ya~anmasma 
neden olmu~hlr. 

45 Nuraniye Ekrem, C;in Halk Cumhuriyeti Dl§ PolitikaSl (1950-2000), Asam, 2003, s. 70. 

46 Bu donemde Japon.ya He <;::in, ili:;;kilerin yeni kurulan normal <;erc;:evede geli~ebilmesi i<;in kar~lhkh 
olarak onemli bir takun giri~imlerde bulundular. 6rnegin Japon hukumeti Taipei'dekl el<;iligini 
kapatarak Ocak 1973'de Pekin'de yeni bir el<;ilik a<;h. 1 $ubat 1973'te ise <;::HC, Tokyo'da el<;ilik 
a<;h. Japon htiki.imeti aynca, Pekin ile bir dizi goru~me yaparak, 1972 Eyli.il Ortak Bildirisi'nde yer 
alan bazl konularda antla~malar imzalamaya <;ah~h. Daha ayrmhh bilgi i<;in bkz., A Mete 
Tun<;oku, Japonya-C;in Halk Cumhuriyeti j/i§kiieri, Asam, 2002, s. 79-95. 

47 Kim, "The Origins and Demise of Japan's Minimalist Security Policy: Changing Environment, 
Perception, and Strategy". 

48 Ibid. 
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Sovyetler Birligi, Vietnam'l <;HC ic;in biiyiik bir tehdit 

minimalist giivenlik politikasml tehdit eden bir diger onemli 
ABD He savunma yiik payla~lml konusunda ortaya <;:lkan 

anla§mazhktl. ABD'nin bu bolgede uluslararasl gUvenlik ve istikrar tesis 
edilmesi ve aym zamanda kendi ulusal <;lkarlannm da korunmasl 
baglammda gereginden fazla giivenlik harcamalan yapmasl, iilke 
ekonomisini <;:ok fazla etkiliyordu. Bu durum, ABD-Japonya giivenlik 
m§kilerine de yansldl ve Amerikan halkmm, Japonya'yl ulusal 
gUvenliklerine yonelik bir tehdit olarak gormesine neden oldu. 1988 ylhnda 
Marttilla & Killey adh bir ara~tlrma kurulu~unun yapml~ oldugu kamuoyu 
yoklamaslmn sonuc;lan durumu aC;:lkc;:a gozler oniine seriyordu. Buna gore, 

kahlan Amerikan vatanda~larmm yakla~lk yiizde ikisi, iilke 
a<;:lsmdan J aponya ekonomik potansiyeli c;ok yiiksek olan bir 

iilkenin Sovyet askeri tehdidine nazaran daha ciddi bir tehdit 
olu~hlrabilecegi kanaatindeydiler.50 Biitiin bu veriler l~lgmda ABD'nin 
Japonya'yl daha yiiksek profilli bir savunma politikasl benimsemeye 
<;:aglrmasl ve bu yonde Japonyafyl zorlamasl l;la~nrhCl olmamahdlr.51 ABD, 
uluslararasl giivenlik sisteminin yapllanmasmda ve uluslararasl istikrann 
saglanmasmda GSMH'nm yiizde be1? ila alhslm harcarken, Japonya 
GSMH'slmn sadece yiizde birini bu harcamaya tahsis etmekteydi. Yani 
Amerikah siyasetc;iler, Japonya'mn savunma yiik paylal;llml konusundaki 
aC;lgml giderebilmesinin en onemli c;oziim yolunun, savunma harcamalanm 
arthrmasmdan ve savunma yiikii konusunda daha genil;l bir payla~llma sahip 
olmasmdan ge<;:tiginin altIm c;izmekteydiler. 

1980'lerde Japonya'nm askeri roliiniin artmasl ve daha yiiksek bir 
savunma profili ic;in yiikselen muhafazakar sesler giderek dozunu arttlrsa 
da askeri harcamalarm genil;lletilmesi ya da anayasanm degil;ltirilmesine 
kan,n hala giiC;lii bir direnc;:· vard1.52 ABD kan,lllal;lIlan ciddi ekonomik 
sorunlara ragmen Japonya'nm savunma yiikiinii biiyiik olc;iide iistlenmeye 
devam etti ve Japonya'mn daha yiiksek bir savunma profilini benimsemeye 

49 Ibid. 

50 Ibid. 

51 1990 $ubatrnda Washington Post gazetesinin yaphgl bir ankette, yine illke giivenligini tehdit eden 
faktOrler degerlendirilmi~tir. Bu ankette Japonya'nrn ekonomik giiciinden kaynaklanan tehdit 
aigilamasl % 66 olarak saptamrken, Sovyetler Birligi'nden gelen askeri tehdit algllamasl ise % 
28'lerde kalilll~hr. Anketlerde ortaya ~lkan sonu~larda dalgalanrna ya~anmasrnrn temel nedenini 
Amerikan halkrnrn ~iipheciliginde aramak gerekmektedir. Bkz., R. D. Leitch, A. Kato, and M. E. 
Weinstein, Japan's Role in the Post-Cold War World. Greenwood Press, 1995, s. 191. 

52 Buna kar~rn Japonya deniz kuvvetleri 26 $ubat 1980 tarihinde ilk kez ~ok uluslu "RIMPAC 80" 
deniz tatbikatma kahlilll~ ve yine ilk kez 27 Ekim 1986 tarihinde Japonya ile ABD arasmda 
biitUnle~tirilmi~ bolge tatbikatlan yapIlilll~hr. 
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yonelik isteksizligi iki ulke arasmda anIa~mazhk konusu olarak kaId!. 
uluslararasl siyasal ekonomik <;en,;:eveye giderek daha <;ok 

oldu ve buradaki rolii oylesine onem kazandl ki Japonya tarafmdan 
ve Japonya'yt ilgilendiren kararlann geni~ O1<;iide uluslararasl 

yan<llmalan oldu.53 

Sava§ SonraSl Geli§meler 

Japonya'mn gelenekseI dl~ politika <;izgIslm belirleyen ozellikler 
incelendiginde, Tokyo'nun ozellikle izolasyonist, pragmatist ve flrsat<;l 
kimligi on plana <;lkmaktadlr. Bunun yamnda Japon dl~ politikasmda, gti<;lii 
bir devletin liderligini izleme ozelligi de belirgin olarak kendini 
gostermektedir. Ozellikle sava§ somas! donemde ikincil tilke olma 
konumundaki Japonya'mn, dl~ politikasl da buna bagh olarak ic;e doniik 
ancak ulusal <;lkarlarm soz konusu oldugu durumlarda harekete gec;ilmesini 
ve angajmana girilmesini temel alan bir nitelik arz etmi~tir.54 

Japonya'nm Soguk Sava§ boyunca uluslararasl sistemdeki rolii Bah 
Blogunda yer almak ve bu blogun ikincil onemde bir uyesi olmak ~eklinde 

etmi~ti. Uzun ydlar ABD He ili§kilerinde gerekli olanm dH;Hnda, 
giiC;lii siyasi pozisyonlar iistlenmede biiyiik bir isteksizlik gosteren Japonya, 
bu tiir giri§imlerin kendi dl~ ticareti iizerindeki olumsuz etkilerinden 
<;ekinmi§tir. Hatta bu ekonomik C;lkar odakh yakla§lm, Japonya'mn 
ekonomik <;lkarlarmm gerektirdigi durumlarda Amerikan politikalanyla ters 
dii~me noktasma bile gelmi~tir. Nitekim 1973 Yom Kippur Sava~a'nda 
Japonya, petrole olan a§1r1 baglmhhgl nedeniyle Araplarm kendisine yonelik 
klsmi ambargosunu klrmak amaclyla israil' e, i§gal ettigi topraklardan 
<;ekilmesi ic;in c;agnda bulunmaktan bile c;ekinmemi~tir. 55 Bununla birlikte, 
ABD He yaptlan giivenlik ant1a~malan aym zamanda Japonya'yl ozellikle 
savunma konularmda yakm bir i§birligine itmekteydi. iki tilke arasmdaki bu 
i§birligi ortak tatbikatlar, askeri teknolojilerin transferi kbnusunda nota 
degi§imleri ve savunma i§birligi c;er<;evesinde yapllan ortak c;ah§malar 
yoluyla geli~tirilmeye c;ah§llml§hLJaponya'nm ABD He olu§turdugu bu bag, 
giivenlik antla§malanmn inamhrhgml arttIrmada ve devam ettirilmesinde 
her zaman onemli bir zorunluluk te§kil etmi§tir.56 

Japonya ve ABD Soguk Sava§ somast uluslararasl konjonktiiriinde 
ekonomik ve siyasi aC;ldan gii<;1ii iki iilke olarak ortaya <;lkml§lardtr. ABD 

53 Hunter, Modern Japonya'nm Dogu~u, s. 425. 

54 Bruce Stronach, Beyond the Rising Sun: Nationalism in Contemporary Japan, Praeger, Westport, 
London, 1995, s. 130. 

55 Ibid., s. 131. 

56 The Japan of Today, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, 1986, s. 37. 
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Soguk Sava~tan yalmzca, miicadeleyi kazanan blogun hegemonik bir Iideri 
aym zamanda diinyanm en biiyiik ekonomilerinden ve 

giiciine sahip bir devlet olarak <;lkml1?t1.57 Japonya ise, kendisine siyasi 
yol gosteren ve giivenligini garanti altma alan ABD'nin sayesinde 

biiyiik bir ekonomik gii<; haline gelmi1? ve bu durum Tokyo'ya, siyasi 
<;ah1?ma riski altma girmeden ekonomik refahlm arttlrma flrsah vermi1?tir. 
Soguk Sava~ siiresince Japonya'nm dl1? politikasl, ticareti politikadan aylrml§ 
ve Japonya, parametreleri Bah Blogu ve ABD tarafmdan belirlenen dii§iik 
profilli bir siyaset izlemi~tir. Dii§iik profilli dl~ politika stratejisi Japonya'nm 
ekonomik gii<; konumunu peki§tirse de bunun bir bedeli olmu~tur. Siyasi 
konularda izlenen pasifist politika, Tokyo'nun buyiik gii<; olma slfatIm hak 

imajml gii<;lendirmi~tir.58 Dolaylslyla Japonya siyasi sorunlara 
yonelik karar almada, uluslararasl ili~kiler hiyerargisinde diger geli~mi~ 
iilkelere orania daha a~agl bir konuma ya raZl olmu~tur ya da olmak 
durumunda kalml~tIr. Ancak ekonomik gii<;,. giiniimiiz uiuslararasl 
sisteminde giderek bir devletin gii<;lii olup olmadlgml daha fazla belirlerken 
ve Japonya'nm da ekonomik giicii giderek artarken hem i<; kamuoyu hem de 
oteki devletler Tokyo'nun siyasi liderligini gosterme zamam geldigine 
dikkat <;ekmektedir. Boylelikle Japonya bir yandan bu dii~iik profili 
siirdiirme diger yandan ise bu yakla~lmm i<;erde ~e dl~andaki tepkileriyle 
ba~ etIne gii<;lUgiiyle kaqn kar~lya kalml§hr. ikinci tilr tepkileri gogiislemek 
ugruna da daha fazla siyasi inisiyatif almasl halinde ekonOlnik giiciinii 
artIrmada ara<;sal olarak ba~vurdugu politikalan riske atmak tehlikesini 
goze alml~tIr. . 

Japonya'mn kar~lsmdaki bir ba~ka sorun da milliyet<;ilik kavrammm 
oteki devletlerce nasll algllandlgldlr. Japonya'mn ne ol<;iide lider bir iilke 
olabilecegi, Japon milliyet<;iliginin oteki devletlerce kabul goriip 
gormemesiyle de ili~kilidir. Bu durum ozellikle Asya iilkeleri ile ili~kilerde 
belirgin olmakla beraber aym zamanda Rusya ve ingiltere gibi iilkelerle 
ili~kileri de etkileyecektir. Giiniimiiziin <;agda~ Japon milliyet<;iligi sava~ 
oncesi milliyet<;ilikten farkhhk arz etmektedir. Sosyo-kiiltiirel tonu aglr 
basan bu milliyet<;ilik kavraml daha Ihmh bir <;izgi izlemektedir. Ancak bu 
tilr bir Japon milliyet<;iliginin oteki devletlerce kabul gormesi, Japonlann 
kendi yakm tarihlerinin ve bunun yanslmalarmm farkma varmaslyla 
miimkiindiir. <;ogu siyaset bilimcisine gore Japonya'nm liderlik vasfmm ve 
milliyet<;ilik anlaY1~mm me~ru goriilebilmesinin temel ~artl, ge<;mi~ini 
muhakeme etmesinde ve bunun sorumlulugunu payla~masmda 

yatInaktadlr. 

57 Donald C. Hellmann, The Viality ofJapan, St. Martin's Press, 1997, s.Hl1. 

58 Stronach, Beyond the Rising Sun: Nationalism in Contemporary Japan, s. 131. 
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iic;iincii bir sorun isc, dl~ politik olmaktan c;ok 
1U"'''"'''':;1 sisteminin nasll ol"giitlendigi ve kendisini 

adapte etme konusunda nasll bir algIlama ic;inde oldugu 
He ilgilidir. Soguk Sava~ boyunca Japonya i<;in ABD'nin giivenlik 
politikasma dayanmak ve ikincil onemde bir giiC; olma konumu siirdiirmek 
nispeten daha kolaydl. Nitekim ABD i~gal rejimi de Japonya'ya bu roW 

Ancak bu tiir bir roWn sunulmasl soz konusu olmasa bile, 
Japonya'mn Dogu Blokunu terdh etmesi veya tarafslz bir politika izlemesi 
§iipheliydi. Soguk Sava~m biti§iyle ABD'nin ve diger iilkelerin Japonya'yl 

sistem ic;erisinde daha fazla rol almaya c;aglrdlgl gozlenmi~tir. 
Japonya'mn Soguk Sava~ somaSl izledigi dl§ politika <;izgisi bu 

soylemin gerisinde kalml~ goriinmektedir. Japonya sadece Asya-Pasifik 
bolgesinde belli birkac; konuda siyasi liderlik gosterebilmi~ ve iilkenin bOlge 
dl~mda etki saglama kapasitesi oldukc;a slmrh kalml~t1r.59 

1992'de Amerikah ve Japon liderler "global ortakhgm" tesis 
yoniinde kar~lhkh gorii~ ah1?veri§inde bulunmak amaClyla 

Tokyo'da bir araya gelmi§lerdir. Vine Ocak 1995'de, Japonya Ba§bakam 
Murayama'nm ABD'yi ziyareti esnasmda Beyaz Saray'da iki iilke lideri 
tarafmdan Global konularda i§birligi Ortak Giindemi, Global Cooperation 
Common Agenda-GCCA, ortak deklarasyonu ilan edilmi1?tir. GCCA, 
uluslararasl sistemde meydana gelen zorluklarla miicadelede iki iilke 
arasmdaki i~birligini kapslyordu ve bu konuda temel bir c;en;eve tesis 
ediyordu.60 $ubat 1995'de Amerikan hiikiimeti tarafmdan Dogu Asya 
Strateji Raporu yaymlanml§hr. Bu raporda, iki iilkenin Bah PasHik 
bolgesinin giivenligine yonelik olarak gerc;ekle§tirdigi askeri ittHakmm 
onemi vurgulanml§ ve bolgedeki Amerikan birliklerinin saYlsmda bir 
azalmaya gidilecegini bildirilmi§tir. Vine 17 Nisan 1996 tarihinde Japonya 
Ba§bakam Hashimoto Ryutaro ile ABD Devlet Ba§kam Bill Clinton arasmda 
yapllan zirve toplantlsl somasmdfl iki iilke arasmdaki gUvenlik ili§kilerini 
kapsayan ortak bir deklarasyon yaymlanml~hr.61 Bu deklarasyona gore, 
Asya-Pasifik bolgesinin giivenligi ve istikrannda Japonya-ABD Giivenlik 
Ant1a~masl'nm c;ok onemli bir unsur olacagl Hade edilmi~tir. 

59 Japonya SSCB'ye ekonomik anlamda yeniden yapuanma ic;:in kapsamh bir plan sunan ilk illkeydi. 
Mogolistan'a Sovyet ekonomisine olan baglmlulgmdan kurtulmasl i<;in yol gosterdi. ikili 
Deniza~Irl Dogrudan Yardnnlan ve c;:ok tarafh yardlm kurulu~larma odemeleri art!rdl. C;:in ile Bat! 
arasmda Tianenmen'den sonra arabuluculuk yapt!. Kuzey Kore ile Gilley Kore arasmdaki 
gorili;melerde rol aldl. Kamboc;:ya konusundaki gorugmelerde oynadlgl rol Fransa'nm takdirini 
topladl. Ayrmtuar i<;:in bkz., Ibid., s. 134. 

60 Chin Chu-Kwang, "Us-Japan Joint Declaration", World Affairs, Winter, 1998. 
http://www.findartic1es.com/p/articles/mi_m2393/is_n3_v160/ai_20380794.(13Eyli.il2004) 

61 http://www.japan-press.co.jp/2251/a.html. (13 Eylill2004). 
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Terorizme kaqJ1 miicadele ve kitle imha silahlarmm 
ve Kuzey Kore sorunlar, Japonya 

son donemdeki en onemli konulanm olu1,>turmu~tur.62 Ba1,>bakan 
Koizumi, ABD'de meydana gelen terorist saldmlara yonelik olarak 12 Eyhil 
sabah1 resmi bir kmama yazlsl yaymlaml1,> ve Japon hiikiimetinin, 
uluslararas1 terorizme kar~l miicadelede ABD ve oteki ilgili devletlerle 
i~birligi h:;:erisinde bulunacagml bi1dirmi~tir.63 Aym gun yapllan Japon 
Ulusal Giivenlik Konseyi toplantlsmda da ABD'ye yapIlan terorist 
saldmlann yalmz Amerikan halkma degil aym zamanda demokratik 
diinyanm geri kalamna da yone1tilmi~ bir saldm oldugu belirtilmi§ ve Japon 
hiikiimetinin bu konudaki tavnm yinelenmi~tir. 19 EyIiil 200l'de Ba§bakan 
Koizumi, ABD'ye yonclik saldmlara kaqn hiikiimetin temel polihkas1n1 
belirleyen ve yedi adl cinlem maddesinden olu§an bir aC;lklamu;;hr, Bu 
onlemler i<;erisinde, terorizme miicadelede ABD'ye ve ilgili 

amaClyla Japon Mef;>ru Miidafaa Gu<;leri'nin, Self Defense 
, gonderilmesi de bulunmaktadlr,64 Biittin bu aC;lklamalann 

ardmdan, hiikiimet 5 Ekim 2001'de medise Anti-Terorizm Ozel Onlemler 
Yasa Tasansl'm sunmu§ ve me§ru rniidafaa giic;lerinin terorizme kar§l 
operasyonlan desteklemede gorev almasml miimkiin k11mas1 ic;in, Me§ru 
Mudafaa Giic;leri Yasasl'nda degi§iklige gidilmesi onenSlm meclis 
giindemine getirmi§tir. 16 Ekim'de Temsilciler Medisi Alt Komisyonu'nda 
gorii§iilmeye ba§lanan yasa tasansl, medisteki gorii§melerden soma 29 
Ekim 2001 tarihinde yasala§ml§tIr.65 Anti-Terorizm Ozel Onlemier 
Yasasl'mn ana hatlanm §U §ekilde aC;lklamak miirnkUndiir;66 

1. Oncelikle yasanm amaCl Japonya'nm 11 EyIiil terorist saldmlara 
kaqn almacak onlemierle smlrhdlr. 

2. Yasa, alman onlemlerin gen;ekle~tirilmesine yonelik temel ilkeleri 
ongoren hiikiimler ic;ermektedir. Buna gore birind ilkede, yasaya 
gore almacak herhangi bir onlemin tehdit veya giiC; kullamml 
olu§turmayacagl vurgulanmakta, bir diger ilkede ise, yasa altmda 

62 "Diplomatic Blue Book, 2003, Regional Diplomacy, North America", Ministry of Foreign Affairs, 
http://www.mpfa.go.jp/pol:icy/other/bluebook/2003/chap2-b.pdf , (14 Eylill2004) 

63 "Statement by the Prime Minister of Japan", September, 12, 2001, 
http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2001/0911seimeLel.html, (15 Eylill2004) 

64 "Japan's Measures in Response to the Simultaneous Terrorist Attacks in the United States", 
September, 19, 2001, 
http://www.kantei.go.jp/foreign/koizum:ispeech/2001/0919terosoti_e.hhnl, (15 Eylill2004) 

65 "Statemeny by Prime Minister Junichiro Koizumi on the Passing of the Anti-Terrrorism Special 
Measures Bill", October, 29, 2001, 
http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2001/1029danwa_e.html, (15 Eylill2004) 

66 East Asian Strategic Review, The National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2002, s. 310-311. 
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alman onlemlerin sadece Japonya ana karasmda, karasulannda 
veya hava sahaSl iizerinde uygulanabilecegi belirtilmektedir. 

3. gore alman bir onlemin uygulanabilmesi i<;in, hiikiimet 
medisinin onayml almak zorundadlr. 

4. Anti-Terorizm Ozel Onlemler Yasasl, Japon Me§ru Miidafaa 
G ii<;leri' nin sHah kullanabilecegi d urumlan slmrlandmCl bir 
hiikme sahiptir. 

Hiikiimet bu yasaya dayanarak, deniz kuvvetlerine aU alh gemi, sekiz 
u<;agl 1.500 personel He birlikte ABD ve ilgili devletlere lojistik, hbbi yardlm 
ve bakIm, onanm destegi, yaklt saglama ve arama-kurtarma faaliyetlerinde 
bulunmak iizere Hint Okyanusu'na gonderme karan almlghr.67 Boylelikle 
Japan Metjru Miidafaa Gii<;leri ilk kez bir deniz a§m operasyona ir;;tirak 
etmi§tir.68 

boyle bir ijnlem almasmm temelde iki nedeni 
bulunmaktadlr. Birincisi, gii<;W destegine sahip olan Ba~bakan 
Koizumi'nin liderlik vasfl, bir digeri ise halkm genel yakla~lmlyla Korfez 
Sava~l!ndaki tutumu kar;nlagtmldlgmda, giivenlik konularmda arhk daha 
gen;ek<;:i davranmaslydl. Yapl1an bir kamuoyu yoklamasma gore, Japon 
halkmm %39'u olumsuz goruf;i bildirmesine ragmen, %57'lik bir kesim 
lojistik destek saglanmasl amaclyla Japon Me§ru Miidafaa Gii<;leri'nin Hint 
Okyanusuna gonderilmesini miimkiin hale getiren Anti-Terorizm Ozel 
Onlemler Yasasml desteklemi~tir. ·Bununla birlikte, aym ara~hrmaya gore 
%63'liik bir kesim de Afganistan'da askeri operasyonlar gen;ekler;;tiren ABD 
askeri kuvvetlerini desteklemir;;tir. Bu kamuoyu yoklamasl aym zamanda 
Bar;;bakan Koizumi'nin halkm %73'liik bir destegini de yanma aldlglm 
gostermektedir.69 

Japonya'yl, ABD'ye daha fazla yaklnlar;;mak ya da daha ozerk ve iddiah 
bir dl~ politika geli~tirmek gibi iki stratejik sec;enek arasmda blrakan diger 
bir sorun ise, Kuzey Kore'nin niikleer giic; politikasl idi. Ashna baklhrsa 
Kuzey Kore Japonya'yl sadece ABD ile daha yakm bir politika izlemeye 
degil, baglmslz askeri ve diplomafik yeteneklerini geli$tirmeye de 
itmektedir. 2003 yIh ba~lannda, Japonya Savunma Bakam, Kuzey Kore'nin 
kendilerine yonelik YlklCl bir saldm planladlgma dair deliller bulunacak 
olursa Japonya'mn bu iilkeye onleyici bir saldm yapmaYl diir;;iinmeye hazlr 

67 Me~ru Mtidafaa Deniz Kuvvetlerine ait ikmal gernisi 2Arahk 2001 tarihinde Arap denizinde ABD 
sava~ gemisine ilk yaklt ikmalini yapnnl?, Hava Kuvvetlerine ait C-130 H Nakliye u<;agl da Guam 
ve Japonya arasmdaki ABD tisleri arasmda kargo u<;~lan gef(;ekle~tirrnil?tir. 

68 East Asian Strategic Review, ss.37-38. 

69 Ibid., s. 39. 
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olmasl gerektigini soylemi~tir. Japonya'mn tutumundaki bu degi~ikligi UC; 
olay koruklemi~tir: 

Kare'nin nukleer programma ili~kin kamtlarm ilk 
C;lkhgl ve Kore yanmadasmda sava~m ciddi bir olaslhk 

haline geldigi 1994 krizi, 

Kuzey Kore'nin 1998'de Japonya uzerin~en w;arak Pasifik 
Okyanusu'na dU§len orta menzilli balistik fUze denemesi, 

Kuzey Kore'nin 2002'de gizli bir nukleer sHah programl oldugunu 
kabul etmesi. 

Biittin bu olaylar Japon siyasetc;ilerinin on aIle! vuru~, pre-emptive strike, 
caydlflClhk konulanm aC;lkc;a gundeme getirmelerine imkan 

Fakat bu geli~melere ragmen Japonya'nm oniindeki yasal ve 
teknik engeller (2001 ydmda Anti-Terorizm Ozel Onlemler Yasasl'nm 
meclisten gec;irilmesine ragmen) BM ban~l koruma faaliyetlerine ve ABD 
liderligindeki askeri operasyonlara katIlmasml engellemektedir.70 

Biittin bunlann yanmda Japonya'nm, iki casus uydunun 2003 Martmda 
flrlahlmasml ve iki tanesinin de 2004 Martmdan once . yorungeye 
sokulmasml ic;eren bir gozetleme programma yaphgl iki milyar dolar 
tutarmdaki yeni yahnml onemli geli~meler olarak degerlendirilmektedir. 
Japonya'mn bu ~ekilde bir yatmma giri~mesinin temelinde, istihbarat 
toplama mekanizmalannda Ulkenin kendi aglrhgml arthrmak istemesi 
yatmaktadlr. Nitekim Japon hiikiimetinin yaphgl bu giri~im, ABD He yakm 
giivenlik baglarmm yeterliliginden emin olmadlgml ve Washington'un 
Asya-Pasifik bolgesine yeterli ilgiyi gostermeme ihtimaline kar~l kendini 
hazlrlamaya ba~ladlgml gostermektedir.71 

Sonue; 

Japonya ikinc,i Dunya Sava~n'n~ biiyiik bir ylklmla kaybetmi~ olmasma 
ragmen, sava~ sonrasmda klsa siirede toparlamp biiyuk bir ekonomik 
kalkmma gerc;ekle~tirmi~ ve diinyanm sayIll ekonomik guc;lerip..den birisi 
haline gelmi~tir. Ozellikle Soguk Sava~ doneminde siyasi, askeri ve 
ekonomik fusatlan iyi degerlendiren Japonya, giiC;Iii bir ekonominin tesisi, 
uluslararasl ili§kilerde dl§a ac;Ilma ve ABD He guvenlik ittifakt dahilinde bah 
demokrasHeri He entegrasyonu ba§anyla hayata gec;irmi§tir. A ym zamanda 
Japonya Dunya Sag11k Orgiitii, BM Miilteci politikalan konulanndada son 
derece aktif bir yapllanma ic;erisinde olmu~tur. 

70 Bill Emmqt, "Japonya'ya ingilizce Dersleri", Yetkin Ba~kavak (<;ev,), Foreign Policy Review, Mart / 
Nisan 2004, s. 89. 

71 Ibid" S. 90, 
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11 Eyliiliin ardmdan ortaya ~lkan uluslararasl sistem ABD'ye ve 
Japonya'ya ~ok daha karma~nk olaslllklar sunmaktadlr, Bir yanda 

ekonornik biiyiime, Japonya ile oleki arasmda yiiksek 
da i~inde ve 

Japonya'nm daha aktif, uluslararasl alanda daha yiiksek profilli bir 
aktor olacagl beklentisi artrnaktadlr.72 

Japonya'yl Pasifik bolgesinde gii~lii bir rniittefik yap rna temel rnotifinden 
yola <;lkan Giivenlik Anla~rnasl, ABD ile i~gal Yillarmda aglr geli~en yakm 
baglarm gii~lendirilrnesine yardlrn etmi~tir. Soguk Sava~ donerninde ABD 
ile Japonya arasmdaki ikili ili~ki, Batmm Japonya'nm dl~ ili~kilerindeki en 
onernli belirleyid olarak kaldl. ,Ekonornik ABD'nin egemen 
oldugu uluslararasl ekonomi parametreleri yiiriitmeye ve 
Batmm ~ok politik ve ekonomik degerlerini kabul etmenin al<;ak 

temelinde bu ni~ki, Japonya'mn, Bah onde gelen bir 
olarak kabul edilmesinin ~at1sml kurdu.7J Bununla birlikte, Soguk 

Sava:;nn sona ermesine ragmen kitle imha silahlarmm ve balistik fiizelerin 
<;ogalmasl, etnik ve dini farkhhklardan kaynaklanan bolgesel <;ah~malann 
hiHii devam etmesi Asya-Pasifik b61gesini uluslararasl konjonktiirde daha da 
onemli bir konuma getirdi. B6ylelikle, iilkelerin giivenligini tehdit eden bu 
faktOrlere kar~l Japonya'nm kendisavunrna kapasitesinin bu tehditleri 
caydlrmakta yetersiz kalmasl Japonya-ABD Giivenlik Antla~malanmn 

devam ettirilmesi neticesini dogurdu. Bu perspektiften baklldlgmda 
Japonya, giivenlik antla§malarmm temelini daha da saglamla~t1rabilmek 
amaClyla daha fazla <;aba sarf etmek durumunda kalmaktadIr.74 Japonya, 
yirmi birinci yiizyllda bolgesel ve kiiresel ban~m tesisi yolunda, uiusiararasl 
konjonktiirel dengelerdeki degi~im trendine bagh olarak yeni roller 
iistlenebilme kapasitesine sahiptir. Bu baglamda, ABD He ittifakm devam 
edecegi, demokrasi ve' silahslzlanma prensibinin Il1'1ihafaza edilecegi 
degerlendirilmektedir. 

Uluslararasl sistem i<;erisinde Japonya'nm konumu giderek daha saglam 
zemine oturmaktadir. Guniirniizde Japonya temel bir ekonomiye sahip, 
diinya ticaretinin merkezi, ve Asya'nm ekonomik baklmdan refahmm 
saglanmasmda !ider konumundadir. Ayni zamanda ban~<;Il, demokratik ve 
ne dl~ politikaslyla ne de davram~ tarzIyla diger milletleri tehdit eden, 

72 Daha oncede belirtildigi gibi Japonya'nm sava~ somaSl ba~anSl biiyiik i:i1c;iide liderlik almaktan 
kac;man bunun ye~ine d~iik bir profil izleyerek ekonomik <;lkarlarllli korumada hassas bir 
bic;:imde ABD'nin onderligini kabul ettigi bir dl~ politikaya baghydJ. Ayrmttlar iC;in bkz., Stronach, 
Beyond the Rising Sup: Nationalism in Contemporary Japan., s. 132. 

73 Janet E. Hunter., Modern Japonya'mn Dogu§u , s. 60. 

74 "Diplomatic Blue Bb9k-2003, Securing Peace and Stability in the International Community," 
Ministry of Foreign Affairs, Japan, http://www.mofa.go.jp/policy ! other !bluebook/2003! chap3-
a.pdf, (15 Eyli.il2004) 
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dtinyada barlf;l ve refaha btiytik katkllar yapan bir devlettir. Diger yandan 
Japonya's1.1930 ve 1940'11 yillardaki imparatorluk Japonya'slyla 

a~m bir karf;llthk i<;erisindedir. Bu karf;llthgm temel gostergelerinden biri de 
Japonya'nm uluslararasl sistemdeki rolii olmu~tur.75 

Gtintimtizde, ABD ile i~birliginin getirdigi faydalara baklldlgmda, 
J aponya sadece kendi savunma kapasitesini onemli olc;tide tesis etmekle 
kalmamlf;l aym zamanda bolgesel anlamda daha da onemH roller tistlenmeye 
ba~laml~t1r. Fakat ne var ki bu roller sadece ekonomik faaliyetlerle 
smlrlandmlnu~hr. Soguk Sava~m ardmdan !ider bir iilke olmak istiyorsa, 
Japonya'mn uluslararasl konjonkrurde roliinu yeniden tammlayarak 
kendisini Bah Blogunun ikind sImf bir tiyesi oldugu algllamasmdan 
kurtarmasl ve Asya ve dunyanm lider gildi olma hedefine gore, kendine bir 
yon c;izmesi gerekmektedir. Artlk bu rur bir izolasyonizmin stirduriilmesi 
mumkun degildir. Ekonomik ba~arlSl ve bunun dayandlgl kaynak ihtiyacl 
ve pazar arayl~l iilkeyi dunyanm geri kalanma baglmh kllml~t1r. 

Japonya'nm koruyuculugunu tistlenen ABD de Japonya'yl bugun ekonomik 
yuk ve sorumlulugun yam Slra siyasi yuku de payla~maya c;aglrmaktadlr. 
Dunyamn geri kalanmm da beklentisi bu yondedir. 

75 Warren S. Hunsberger, Japan's Quest, The Search for International Role, Recognition and Respect, An 
East Gate Book, 1997, s. 210. 
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