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Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından 
bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal 
Güvenlik Stratejisi1, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde 
strateji belgesi üzerindeki çalışmalarını sonuçlandıracaktır.2 
 
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) savunma politikaları açısından “şahin” olarak 
tanımlanırken, Başbakan olmadan önce Kishida savunma konuları açısından “güvercin” olarak 
tanımlanan bir liderdir. Ancak uluslararası sistemdeki yeni krizlerin halktan gelen tepkilerle birleşerek 
Başbakan Kishida’nın politikalarına da yön vermesi beklenmektedir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile Çin 
ve Kuzey Kore’nin güvenlik cephesinde devam eden saldırgan çıkışları, Japonya adına uygulamada 
karşı saldırı yeteneği elde etmek için gerekçeleri şimdiden sağlamıştır. Böylece ABD’nin uzun süredir 
Japonya’dan talepte bulunduğu daha derin bir operasyonel askerî bütünleştirmenin önü de 
açılmaktadır.3 Ancak Abe, 2013 yılında nükleer silahlarla saldırıya uğrayan tek ülkenin topraklarında 
ABD tarafından nükleer silahların konuşlandırılmasının ihtimal dâhilinde olduğunu ileri sürdüğünde4 
pasifist Japonya halkının ne tür tepki vereceğinden çekinmiştir.5 Çünkü Hiroşima (6 Ağustos 1945) ve 
Nagazaki’nin (9 Ağustos 1945) atom bombalarından sonra Japonlar’da nükleer silahlara karşı “nükleer 
alerji” olarak bilinen dürtü gelişmiştir. Japonya’daki politikacıların onlarca yıldır nükleer silahları 
ülkelerine kabul etme olasılığını göz önünde bulundurmalarına rağmen nükleer alerji bunun önünde 
kendini göstermiştir.6 Abe ve ona yakın Liberal Demokrat Parti milletvekilleri tarafından 2022 yılının 
başında ise ABD ile NATO ruhuna uygun bir nükleer paylaşım anlaşması fikrinin benimsenmesi 
gerektiği fikrinin ortaya atılması, gözleri Kishida hükûmetinin Ulusal Güvenlik Politika taslağına 
çevirmiştir. 
 
Japonya parlamentosunda Hiroşima bölgesini temsil eden, ülkenin nükleer karşıtı ilkelerinin 
savunucusu ve 4 Ekim 2021’de göreve gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, nükleer silahların 
Japon topraklarına yerleştirilmesi ve Japonya’da üretilmesine yönelik önerileri “kabul edilemez” 
olarak gören bir lider olarak göreve gelmiştir.7 Kishida’nın, ABD ile söz konusu nükleer silah paylaşım 
müzakerelerine ilişkin geliştirdiği bu söyleminde Japon halkının nükleer karşıtlığı ve yaklaşan 2022 
Japon Meclis Üyelerinin seçimi etkili olmuştu. Abe’nin ABD ile nükleer paylaşım fikrini şubat ayında 
yeniden gündeme getirmesi üzerine Başbakan Kishida dâhil Liberal Demokrat Parti (LDP) yetkilileri, 
bu teklifin acı sonuçları olacağına dikkat çekmişlerdir.8 Nitekim LDP’nin Ulusal Savunma Birimi 
Direktörü Hiroyuki Miyazawa 29 Mart 2022 tarihli bir haber programında, "Japonya’da neredeyse 
herkes nükleer paylaşımın Japonya için uygun olmadığı konusunda hemfikir"9 şeklinde açıklamada 
bulunmuştur. 
 
Eski Başbakan Abe’nin nükleer paylaşım için ileri sürdüğü görüşleri, dünyanın en güçlü silahları olan 
nükleer silahlara karşı Japonya’da uzun süredir devam eden tabuları yakın zamanda ortadan 
kaldırması muhtemel değildir. Ancak Abe’nin bu girişimi Rusya’nın Ukrayna’yı işgale kalkışması 



üzerine ülkede belirginleşen savunma ihtiyacı noktasında ciddi bir zemin hazırlamıştır.10 Böylece 
Japonya’nın savunma ve güvenlik duruşunda büyük bir revizyona hazırlandığı görülmüştür. İlk bakışta 
Abe’nin nükleer çıkışına yönelik LDP tarafında bir karşı duruş sergilense de Rusya’nın sebep olduğu 
saldırganlık Japonların bu konuyu yeniden düşünmesine sebep olmuştur. Nitekim uzun yıllardır 
pasifizmin dışında daha kapsamlı ve normal bir ulusal güvenlik politikası savunucuları için Abe’nin 
çıkışı bir kaldıraç işlevi görmüştür. 
 
Abe nükleer paylaşım önerisinde, ülkelerin nükleer silaha sahip komşularına karşı kendilerini 
savunamadıklarında neler olabileceğine dikkat çekmiştir. Özellikle bu konuda örnek olarak işaret 
ettiği Rusya’nın Ukrayna’yı işgali de LDP’li yetkilileri Ulusal Güvenlik Stratejisi için kapsamlı bir 
incelemeye sevk etmiştir. Ayrıca Abe, Çin’in artan askerî kapasitesine ve nükleer silaha sahip Kuzey 
Kore’nin füze teknolojisindeki ilerlemesine atıfta bulunmuştur.11 Özellikle Kuzey Kore’nin 2021 yılında 
yaptığı ve sonrasında 16 Mart 2022 tarihinde yinelediği uzun menzilli füze denemesi,12 Başbakan 
Kishida’yı, Abe’nin söylemlerine yakınlaştırmış; ülkenin savunma kapasitesini “büyük ölçüde 
güçlendirileceği” ve gerektiğinde düşman üslerini vurabilecek kapasiteye erişmek üzere “her 
seçeneğin değerlendirileceği” yönündeki açıklamalarını13 tekrar gündeme getirmiştir. 
 
Nisan 2022’de Japonya’nın Yomiuri Gazetesinin anketinde, Japonya’nın savunma kapasitesinin 
güçlendirilmesi noktasındaki halk desteğinin %27’den %64’e yükseldiği görülmüştür. Bu desteğin 
uygulamalara nasıl yansıyacağı tam olarak net olmasa da halktan gelen desteğin son yıllarda hiç 
görülmeyen bir seviyeye yükselmiş olması önemlidir. Aynı ankete göre ilginç bir sonuç ise Japonya’nın 
düşman üslerine saldırmaya yetecek seviyedeki bir kapasite artışına verilen olumlu ve olumsuz 
cevapların sayısının başa baş olmasıdır. Bu durum desteğin sadece ulusal sınırları korumak kaydıyla 
verildiğini göstermiştir.14  
 
 
Japonya İçin Düşman Hatlarına Temel Vuruş Yeteneği 
 
Başbakan Ichiro Hatoyama’nın (1954-1956) ülkenin savaşma hakkından feragat eden Anayasasına 
rağmen bir saldırı anında düşman üslerini bombalamanın meşru müdafaa hakkı temelinde haklı 
görülebileceğini belirlemesi sonrası 1956 yılından bu yana meşru müdafaa hakkının kapsamı ve tanımı 
sürekli olarak ülke siyasi gündeminde yerini korumuştur. Hatoyama, Japonya’nın yakın gelecekte bir 
füze saldırısına uğraması hâlinde nasıl davranacağına ilişkin olarak “Anayasanın ruhunun sadece 
oturup ölmeyi beklememizi gerektirdiğine inanamıyorum” sözüyle cevap vermiş olması bugün saldırı 
kabiliyetine erişime yönelik ileri sürülen ön önemli argüman olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hatoyama’nın vurguları 66 yıl sonra uygulamada karşılık bulur bir şekilde, nisan ayında iktidar partisi 
LDP’nin ulusal güvenlik kurulu oybirliğiyle Japonya’nın Ulusal Güvenlik Politikası revizyonlarının bir 
parçası olarak düşman üslerine saldırı yetenekleri edinmesi yönündeki çalışmalarını başlatmıştır.15 
 
Ancak ülkede tarihsel olarak şüpheci bir Japon kamuoyunun yanı sıra LDP iktidar bloğunun küçük 
koalisyon ortağı Komeito’yu16 vuruş yeteneğine ikna etmesi zor görünmektedir. Komeito, bu yeteneği 
edinme kararının neleri gerektirdiğine yönelik belirsizlikleri ve kamuoyu şüphesini öne sürmüştür. 
Bazı Komeito üyeleri, yalnızca caydırıcı ve savunma amaçlı bir askerî kapasitenin olmasını ve “düşman 
üssüne saldırı kapasitesi” teriminin yeniden yazılmasını önermişlerdir. Bu hâliyle mevcut 
adlandırmanın yanlış anlaşılabileceğinin ve terminolojik kullanımın genel halk tarafından da daha 
kolay ve kabul edilebilir şekilde değiştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte, Komeito 
üyeleri süreç nasıl ilerlerse ilerlesin, saldırı yeteneği oluşturmanın, konuşlandırmanın ve sürdürmenin 
Japonya için zaman alıcı ve maliyetli bir girişim olacağının altını çizmişlerdir. Nitekim Japonya şu anda 
uzak menzilli füze çalışmalarına devam etse bile bu silahların nasıl kullanılacağının yanı sıra ülkenin 
kendi bağımsız hedefleme yeteneklerini geliştirip geliştirmeyeceği veya ABD’ye güvenmeye devam 
edip etmeyeceği konusundaki ayrıntıların henüz tam olarak açıklanmaması da vurgulanmıştır. 
Japonya’nın savunma kapasitesini artırma girişimlerinin mevcut savunma harcamalarını çok daha 



öteye taşıyacağı ve bu durumun ülke bütçesine daha önce hiç olmadığı kadar yük getireceği, iktidar 
ortağının diğer endişeleri arasında yer almaktadır. 
 

2021 Ekim ayındaki Alt Meclis (Shūgiin-衆議院) seçimlerinden hemen önce LDP, ilk kez ülkenin 
savunma harcamalarını ikiye katlayarak GSYİH’nın yüzde 2’sine çıkarmayı amaçladığını kamuoyu ile 
paylaşmıştı. Bu hedefin ilk başta taban bulamayacağı düşünülse de değişiklik Kishida, Abe ve onun 
kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kishi’nin de bulunduğu kişilerce güçlü bir şekilde desteklenmiştir.17 
Abe ve Kishi, Almanya’nın savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 2’sine yükseltme konusundaki 
olağandışı kararını örnek olarak desteklerini göstermişlerdir. Ayrıca 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgale başlamasına takiben Japonya her ne kadar NATO üyesi olmasa da bu birliğin her üyesi için 
benzer savunma harcama artışını belirlemesi Japonya’nın savunma bütçesinde gerçekleştirilen artışa 
bir dayanak oluşturmuştur.18 Kishi, “GSYİH’daki savunma harcamaların oranının artırılmasının 
zamanlama olarak kesin bir anlamı olduğunu düşünüyoruz” şeklinde açıklama bulunarak bu politikaya 
desteğini sürdürmüştür. Böylece Mart 2023’te, Japonya’nın savunma bütçesi 5,4 trilyon (44 milyar $) 
ile rekor seviyeye ulaşarak, art arda sekizinci yıl için yeni bir rekor kırmıştır.  Bu oran, önceki yılın 
başlangıç bütçesinin yüzde 1,1 üzerinde artışı ifade etmektedir. Nikkei gazetesinde yayınlanan bir 
yazıda ise yüzde 2 hedefinin gerçekleşmesi Ulusal Güvenlik Politika belgesinde yapılması düşünülen 
tekliflerle örtüştüğüne dikkat çekilmiştir.19  
 
Ülkenin ulusal haber kanalı NHK’de yer alan bir haberde ise bu artış sırasında diğer aktörlerle çatışma 
riskinden kaçınmak için dengenin de korunmasına dikkat çekilmiştir. Nitekim Rusya-Ukrayna 
savaşında olduğu üzere uluslararası sistemdeki askerî dengeler bozulmaya devam ederse Rusya ile 
Japonya arasında devam eden Kuril Adaları sorunu kapsamında Japonya’nın doğrudan taraf olacağı 
bir çatışmanın çıkması muhtemeldir.20 Bununla birlikte, LDP’nin taslak Ulusal Güvenlik Politika 
güncelleme teklifi kabul edilse bile analistler, özellikle Japonya’nın mevcut ekonomik durgunluğu 
bağlamında bu hedefin gerçekleştirilebilirliğini sorgulamaktadırlar. Ülkenin yıllık ekonomik 
büyümesinin yüzde 2 olarak kabul edildiği bir senaryoda on yıllık süre zarfında askerî harcamalarda 
yüzde 9,5’lik sabit yıllık artış veya on beş yıllık bir süreç için yüzde 7’lik artış oranı gerektirecektir. 
GSYİH’nın büyümesi yüzde 1,5 gibi bir noktada kalsa bile taslak Ulusal Güvenlik Politika planına göre 
savunma harcamalarının her yıl yüzde 5 ile 6 arasında bir oranda artırılması gerekecektir. Bu durumda 
Japon ekonomisinin, gelecekteki sosyal harcama taahhütlerinden kaynaklanan borç finansman 
baskılarına ve parasal istikrarını koruma noktasında ikilemlere sürüklenme riski söz konusudur. 
Böylece Japon ekonomi politikalarında geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamaları 
adlandırmada kullanılan heterodoks yönelimler söz konusu olacaktır. Sosyal harcamalardan ve diğer 
harcama portföylerindeki giderlerden büyük oranda ödün vermeksizin bu seviyede savunma harcama 
artışı reel görünmemektedir. Nitekim küresel salgın anlarında yurt içinde retoriklerde ve küresel 
beklentilerde savunma harcamalarında yapılan %1’lik artış bile sorgulanmıştır.21 
 
 
Sonuç  
 
Abe’nin açıklamalarıyla tekrar alevlenen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Politikaları üzerine yapılan 
tartışmalar kamuoyunda geniş yankı bulurken uzmanlar sürecin Japonya açısından olası uzanımlarını 
ele almışlardır. Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı ve ülkede savunma konularına ilişkin uyanan 
hassasiyet Ulusal Güvenlik Politika belgesinin mahiyetinde belirleyici olacaktır. Başbakanlık 
zamanlarında bile savunma politikalarını güncelleme noktasında bu kadar geniş bir taban bulamayan 
Abe’nin sözleri, uluslararası sistemdeki gelişmelerle şimdiden çok geniş bir tabana yayılmıştır. Kishida 
hükûmeti, Abe dönemine ve uygulamalarına karşı çekimser politika izlese de son gelişmeler 
Japonya’nın ulusal güvenlik konusunda çoktan önemli tartışma gündemlerine büründüğünü 
göstermiştir. Ülkenin “asgari savunma” duruşunu terk etmesi, Japon güvenlik politikalarında önceki 
dönemlere nazaran bir kırılmayı işaret etmektedir ancak değişikliğin etkisi ülke içindeki içselleştirilmiş 
pasifizmi kabullenmiş kamuoyu desteğinin devamlılığına ve baş müttefiki ABD’nin tutumuna bağlıdır. 



Japonya’da siyasi ve sistemsel nedenlerle güvenlik politikaları açısından geçmişle böylesine önemli bir 
kopuşun olasılığı 2022 yılının ülke siyaset gündeminde şimdiden en üst sıraya oturmuştur. Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırıları sonrası NATO ittifakının bile güvenlik sağlama kapasitesi sorgulanmaya 
başlanmıştır. Bu ortamda Japonya’nın siyasi ve politik açıdan türdeş ülkesi olarak kabul edilen 
Almanya, savunma harcamalarında önemli artışa gitmişken Japonya’nın da hem özerk olarak hem de 
ABD güçleriyle daha yakın koordinasyon içinde kendisinin savunma kabiliyetini artıracak yeni 
uygulamaları çaresizce kademeli şekilde başlatacağı öngörülebilmektedir. 
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