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GİRİŞ 

 

Yugoslavya’nın Dağılmasının Önemi 

Balkanlaşma, farklı unsurlardan oluşan toplumların ve devletlerin, aynı coğrafyada ya-

şamak, hatta aynı dili konuşmak gibi birleştirici olabilecek ortak değerlere sahip olmalarına 

rağmen din, mezhep, milliyet, kültür ve sosyo-ekonomik seviye gibi kendi kimliklerini 

tanımlamakta kullandıkları farklılıklarının baskın çıkması sonucu sürekli bir daha küçük 

parçalara bölünme ve çatışma eğiliminin var olmasına, mevcut toplumların ve devletlerin 

şiddet ve zor kullanılarak küçük parçalara bölünmesine uluslararası politikada verilen ter-

minolojik bir addır. Terim, uluslararası politika literatürüne Balkan Savaşları sonucu gir-

miştir.  

Yugoslavya’nın dağılışı, modern dünyanın birçok sıcak bölgesinde görülmekte olan 

Balkanlaşma sürecinin, bu sürece adını veren coğrafyada yaşanan şiddetli bir örneğini tem-

sil etmesi sebebiyle önemlidir.  

Yugoslavya’nın yıkılışı toplumların bir arada geçirdiği yüzyılların, birbirlerinden ayrı 

ve izole olmalarını engellemek bir yana birbirlerini tamamen farklı hatta düşman görmele-

rine yol açabileceğini göstermesi açısından da önemlidir. Bulgaristan’ın Türk hâkimiyetin-

de geçirdiği beş yüzyılın iki toplum arasında hiçbir ortak değer yaratamamış olmasını, bu 

toplumlar arasında çok az ve önemsiz kültürel etkileşime yol açmasını bir örnek olarak 

gösterebiliriz. 

Toplumların merkezi bir güç olmadan bir arada yaşamasını sağlayacak en temel unsu-

run toplumların kültürel ve sosyo-ekonomik olarak birbirlerine benzemeleri olduğu öne 

sürülebilir bir fikirdir. Bu durum günümüz dünyasındaki küreselleşmenin, toplumların tek-

noloji ve çağın imkânları sonucu birbirleriyle daha fazla etkileşmeleri ile giderek sosyo-

ekonomik ve kültürel olarak birbirlerine benzemeleri, daha fazla ortak değeri paylaşmaları 

ve benzer hayat standartlarına, dünya görüşüne sahip olmaları demek olduğu anlamına 

gelmektedir. 

Yugoslavya’nın dağılışı süreci İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en kanlı savaş süreci-

dir. Günümüz dünyasının en medeni olduğu düşünülen kısmında meydana gelen böylesine 

kanlı bir savaş süreci dünya üzerinde barış, insanlığın birliği ve birleşmesi fikrinin uzun 

vadede somut olarak belirmesine yol açacak bir tarihi süreç olarak da görülebilir. Fakat 



 

ii 

dünyanın gruplaşmalar sonucu farklı parçalara bölünebilme ihtimalinin ne kadar kanlı so-

nuçlara yol açabileceğinin küçük çaplı bir örneği olarak da kabul edilebilir. 

Tezin Teorik Kapsamı ve Amacı 

Yugoslavya’nın, Varşova Paktı’nın dağılışı ve SSCB’nin yıkılışıyla ortaya çıkan kon-

jonktüre paralel olarak dağılmasını konu alan bu tezin temel hedefi, Yugoslavya’nın da-

ğılmasına yol açan olaylar zincirinden çok, bu olaylar zincirini -aktif veya pasif olarak- 

ortaya çıkaran ya da çıkmasına zemin hazırlayan odakları motive eden ideolojik, iktisadi 

ve politik faktörleri saptamaktır. 

Yugoslavya’yı birbirleriyle etkileşim içindeki; sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ola-

rak farklı toplulukların, etnik kimliklerin ve ideolojik grupların bir arada varolduğu bir 

sistem olarak kabul edersek, bu sistemin başlangıcından itibaren entropi birikim hızını art-

tıran iç alt ve dış üst sistemlerin neler olduğunu saptayabilmek, Yugoslavya sistemini ana-

liz edebilmek imkânını sağlayabilecektir. 

Bir sistem, varolduğu süreç içerisinde karşılaşacağı bilinmeyenleri bir denklem içeri-

sinde çözümleyebilme ve karşıt unsurları bir arada sistem içerisine entegre edebilme yete-

neğine paralel olarak varlığını sürdürebilir. Sistem, termodinamiğin ikinci kanunu gereğin-

ce var olduğu sürecin başından itibaren kendisini yıkıma götürecek olan entropi biriktir-

meye başlar. Özetle sistemin entropi biriktirme hızı var olma süresini belirler. 

Yugoslavya sisteminde, sistemin var olma sürecini kısaltan aşırı entropi birikiminin 

temel nedeni sistemin bilinmeyenleri bir denklem içerisinde çözümleyememesi, karşıt un-

surları dengeleyememesi ve en önemlisi sistem içindeki alt sistemlerin süreç içerisinde üst 

sistemden ayrık sistemlere dönüşmesini engelleyememesidir. Doğal olarak alt sistemler 

belli bir süreç sonunda bağımsız sistemler olma yoluna girerek üst sistemin dağılarak alt 

sistemleri açığa çıkarmasına yol açmışlardır. Bu da Yugoslavya’nın dağılışının sistematik 

açıklamasıdır. 

Üst ve alt sistemleri yönlendiren temel unsurların yani karar verme mercilerinin moti-

vasyonları sistemlerin geleceğini biçimlendirmiştir. Ki bu motivasyonlar alt sistemlerin 

bağımsızlığı için üst sistemin yıkılmasını öngörmekteydi. 
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Sistemin yıkılışının şiddet ve zor yoluyla olmasını belirleyen faktör ise, karar mercile-

rinin sistem içerisinde belirmiş olan karşıt ve ayrık alt sistemler arasındaki ayrılığı besleye-

rek tamamen karşıt taraflar oluşmasına zemin hazırlamalarıdır. Karşıt tarafların karşılıklı 

negatif yaklaşımlarının gücü ve sistemlerin yayılım ve etki alanlarının çakışması oranında 

dağılma sürecinde şiddet yani savaş açığa çıkmıştır. 

Savaşların hem süresini hem de sonucunu, alt sistemlerin ekonomik, askeri ve politik 

güçleri ve alt sistemlerin dış bölgesel ve küresel sistemlerden aldıkları desteğin oranı belir-

lemiştir. 

Yugoslavya’nın Dağılması ve Dış Sistemler 

Yugoslavya sisteminin dağılması sürecinde iç sistem kadar etkin diğer unsurlar, bölge-

sel ve küresel dış sistemlerdir. 

Dış sistemler, Yugoslavya siyasal sisteminin dağılma sürecinin başlangıç aşamalarında, 

gerek daha önemli ve büyük çaptaki sorunları çözümlemekte oldukları ve Yugoslavya sis-

temi küresel sistemler arasında ortak etki alanı olarak kabul edildiği için, gerekse Yugos-

lavya sisteminin paradokslarını çözebilmenin aşırı zorluğu ve kendileri açısından yarar 

sağlamayacak olması nedenleriyle sistemi ayakta tutmak yönünde eğilimler sergilemekle 

beraber, ilerleyen süreçte bunun iç sistemlerin ayrıklığı dolayısıyla mümkün olmayacağını 

kavrayarak planlarını kaçınılmaz olana yönelik olarak revize ettiler. Dolayısıyla dış sistem-

ler kendi sistemleriyle ilgili veya kendilerine müttefik olabilecek ve bölgesel etkinlik sağ-

lamalarına yarayacak alt sistemleri desteklemeye ve tanımaya başladılar ki bu, felç olan 

Yugoslavya sisteminin beyin ölümü gibiydi. 

Yugoslavya’nın dağılma süreci Avrupa Birliği’nin Balkanlara yayılması sürecinin ka-

demeli olmasını sağlamıştır. Yugoslavya’nın dağılması Avrupa Birliğine sosyo-ekonomik 

açıdan daha kolay entegre olabilecek Hırvatistan ve Slovenya’nın Birliğe ayrı olarak ka-

tılmalarını sağlamıştır. Bugün eski Yugoslavya’nın bütün komşularının Avrupa Birliği’ne 

dâhil olduğunu düşünürsek Yugoslavya’nın dağılmasında Avrupa Birliği’nin ve birliğin 

ekonomik lideri Almanya’nın dağılma sürecindeki etkilerini ve bundan neler beklediği 

daha iyi anlaşılabilir. 

Bugün Avrupa Birliği Güneydoğu Avrupa ülkeleri Romanya, Macaristan, Yunanistan 

ve Bulgaristan’ı kendisine dâhil etmişken bu ülkelerin ortasında kalan eski Yugoslavya’yı 

birliğe dâhil etmemesi düşünülemez. Bu durumda patlamaya hazır eski Yugoslavya’nın 
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Avrupa Birliği’ne, dağıldıktan sonra parçalar halinde dâhil edilmesinin Birlik açısından 

mantıklı ama pek insani olmayan bir plan olduğu öne sürülebilir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem için Batı ile S.S.C.B. arasında ortak nüfuz alanı ola-

rak belirlenen eski Yugoslavya, Varşova Paktının ve S.S.C.B.’nin çökmesi ile tamamen 

Batının nüfuz alanı haline gelmiştir. Yugoslavya’nın dağılma sürecinde ekonomik ve sis-

tem sorunları sebebiyle etkin olarak müdahil olamayan S.S.C.B. sadece kültür, din/mezhep 

ve tarih itibarıyla kendine yakın kabul ettiği Sırp ve Karadağlıları politik olarak zayıf bir 

şekilde destekleyebilmiştir. 

Buna karşın sosyo-ekonomik, kültürel ve tarihi olarak Almanya ve Avusturya ile bağla-

rı bulunan Hırvatistan ve Slovenya bu ülkeler tarafından etkin bir şekilde desteklenmişler-

dir. ABD ise Balkanlarda bir güç olarak var olabilmek için Arnavutları ve Boşnakları ge-

rektiği kadar desteklemiştir. Zira diğer unsurlar yukarıda saydığımız ülkeler ile ilişki için-

deydiler. 

Yugoslavya’nın Dağılması ve Milliyetçilik 

Eski Yugoslavya’da milletler ve milliyetçilik oldukça karışık ve tam anlamıyla araştı-

rılmamış bir konudur. Bu sebeple Yugoslavya’nın dağılması sürecinde milliyetler ve milli-

yetçilikten bahsederken nelerden bahsedildiğinin açıklanması gerekmektedir. 

Örneğin Makedonlar dil ve kültürel açıdan hemen hemen Balkanların Ortodoks halkla-

rından ayrılması çok güç bir topluluk olmalarına rağmen ortada bir Makedon milliyeti bu-

lunmaktadır. Balkanlar’da ve özellikle eski Yugoslavya’da etnik kimliği belirleyen unsur-

ların neler olduğu dikkatle incelenmelidir. 

Bu kapsamda bir fikir olarak Balkanlarda milliyetlerin bölgesel kiliseler -Sırp Orto-

doks, Bulgar Ortodoks, Katolik kiliseleri vs.- etrafında Osmanlı imparatorluğu hâkimiyeti 

döneminde imparatorluğun din ve mezhep temelli milletler ayrımı neticesinde oluştuğu öne 

sürülebilir. Dolayısıyla belki bu fikir bu toplulukların milliyet anlayışının Batılı anlamda 

“nation” kavramını karşılamayıp bir dereceye kadar din ve mezhep temelli Osmanlı “mil-

let” kavramına yakın olması konusunda bir açılım sağlayabilir. 

Dikkat edilirse İslamiyet’i toplu olarak kabul etmiş Arnavut ve Boşnakların Türkler ile 

yoğun bağları bulunmaktadır. Bu durumda Osmanlı inanç temelli millet kavramının bir 

sonucudur. Çünkü her üç halk Osmanlı döneminde “İslam milleti” adı altında birleşmekte-

dir. 
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Temel olarak milliyetçilik aynı etnisiteye sahip toplulukları birleştirirken aynı zamanda 

kısmen ya da tamamen farklı toplulukları da keskin bir biçimde ayırmaktadır. Bu paradoks, 

Yugoslavya’nın dağılmasının belki de en temel sebebidir. 

Balkanların etnik açıdan bu kadar parçalanmış olmasının çeşitli sebepleri vardır. Bal-

kanlara Hunlar, Avarlar, Bulgarlar vs. Türk siyasi oluşumları idaresinde tebaa olarak yer-

leşmiş Slavların bu siyasal oluşumlar ortadan kalkınca bölgeye siyasi olarak değilse de 

nüfus olarak hâkimi olmuşlardır. Bu da farklı zamanlarda gelmiş ve başlangıçta zaten bir 

birlik oluşturmayan önceleri toplayıcı daha sonra tarımcı ekonomik yapıya geçmiş olan 

dağınık Slav topluluklarının idari ve coğrafi açıdan dağınıklıklarını sürdürmelerine yol 

açmıştır. Balkan coğrafyasının bölgesel ayrımları bir Slav birliği yerine bölgesel topluluk-

lar oluşmasına sağlamıştır. 

Balkanlarda tarihi olarak üç ayrı topluluğun mevcudiyeti görünmektedir: Balkanların 

otokton ahalisi İlirler, Triballer vs., Balkanlara Karadeniz’in kuzeyinden gelen Türk boyla-

rı ve bunların getirdiği Slavlar. Bu topluluklarının karışımlarının oranı coğrafya ile birlikte 

bölgesel farklılıklara yol açmış olabilir.  

Bu topluluklar daha sonra Ortodoks ve Katolik kiliseleri vasıtasıyla Hıristiyanlaşırken 

ikiye bölünmüşlerdir. Katolik ülkelere sınırı olan bölgelerde yaşayan Slavlar Katolik ol-

muş, Germen kültürünün etkisi altına girmiş ve Latin alfabesi kökenli alfabeler kullanmaya 

başlamışlardır. Tam tersi bir süreç Ortodoks Doğu Roma’ya sınır bölgelerde yaşayan Slav-

ların Ortodoks olmasına ve Kıril alfabesi kullanmalarına yol açmıştır. 

Arnavutlar ise Balkanların eski otokton ahalisinin Slavlaşma sürecinde dağlık bölgelere 

çekilmiş kalıntıları olarak görülmektedir. Arnavutların çoğunluğu Osmanlı hâkimiyeti dö-

neminde İslamiyet’e geçmişlerdir. 

Boşnaklar ise Osmanlı İmparatorluğu öncesinde devletlerini kurmuş bölgesel bir toplu-

luk olarak Ortodoksluk ile Katoliklik arasında kalmış dağlık bir bölge görünümündedir. 

Belki bu sebeple Bulgarların yönetici kesimi ile birlikte her iki mezhep tarafından heretik 

kabul edilen Bogomil mezhebini kabul etmişlerdir. Bu mezhep teslisi, kiliseyi, haçı ve 

ruhban sınıfını reddetmesi ile her iki mezhepten de ayrılmaktaydı. Özellikle Katolik kilise-

si Bosna üzerine birçok Haçlı seferi yapmıştır. Belki bu sebeplerle Boşnaklar Osmanlı hâ-

kimiyetine geçince kendi inançlarına yakın buldukları İslamiyet’i benimsemişlerdir. 

Eski Yugoslavya’yı dağılış sürecine bakarak belli başlı üç gruba ayırabiliriz. Birinci 

grup Yugoslavya’nın dağılma sürecini fiili olarak başlatan, ekonomik açıdan Yugoslav-



 

vi 

ya’nın geri kalanından oldukça gelişkin olan ve Avrupa Birliği ülkeleri ile sıkı ilişkileri 

bulunan Hırvatistan ve Slovenya’dan oluşmaktadır. Bu cumhuriyetler Germen kültür etki 

alanında bulunmakta olan Katolik ülkelerdi. Birinci Dünya Savaşı’na dek Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu’nun fiili hâkimiyeti altında yaşamışlardı. 

İkinci grup tarihi, kültürel, mezhep ve etnisite açısından bir birlik oluşturan Sırbistan ve 

Karadağ’dan oluşmaktadır. Sırbistan’ın etnik ve kültürel kimliği Stefan Duşan’ın Sırp-

Grek devletine, Sırp Ortodoks Kilisesine ve Kosova’daki manastırlara dayanmaktadır. Bu 

grup özellikle Sırplar Yugoslavya coğrafyasına yayılmış olmaları ve sayısal olarak diğer 

gruplardan fazla -ama çoğunluğu oluşturamamaktadırlar- olmalarıyla Yugoslavya’da kendi 

hâkimiyetlerini tesis etmek amacını gütmüşlerdir. Bu amacın gerçekleştirilemez olduğu 

anlaşılınca Sırpların yaşadığı bölgeleri Sırbistan’a ilhak ederek Büyük Sırbistan’ı oluştur-

maya çalışmışlardır. 

Üçüncü grubu bu iki ana grubun dışında kalan birbirinden tamamen farklı toplumlar 

oluşturmaktadır ki bunlar Boşnaklar, Arnavutlar ve Makedonlardır. Bu gruba Türk, Macar 

ve Çingene azınlıklar dâhil edilebilir. Fakat bu azınlıklar dağılma sürecinde pasif bir rol 

oynamışlardır.  

Özellikle Sancak ve Kosova bölgelerinde yaşayan Türkler olaylardan kısmen masun 

kalmışlardır. Bunda en büyük etkenlerin, Türkiye’nin bölgeye müdahale bulunmasına 

meydan vermemek, bu topluluğun sayıca az ve aynı zamanda politik güce sahip olmaması 

olduğu ileri sürülebilir. Kosova’daki Türk azınlık ise kısmen Arnavutlar ile beraber hareket 

etmiş, daha çok da olayların gelişimine seyirci kalmışlardır. Zira kendilerine yönelik –asli 

tehdit unsuru görülmedikleri için- açık bir tehdit bulunmamaktaydı. 

Voyvodina’da ve kısmen Slovenya’da yaşayan Macar azınlık da olaylardan benzer ne-

denlerle masun kalmışlardır. 

Çingeneler ise çareyi çeşitli ülkelere ve özellikle Türkiye’ye gayri resmi yollardan göç 

etmekte bulmuşlardır ki, bunların sayısı eski Yugoslavya’da 650 bini bulmaktaydı.  

Bosna, nüfus yapısı sebebiyle kendi başına küçük bir Yugoslavya sayılabilir. Bosna 

dağlık ve ormanlık yapısıyla coğrafi olarak ve bu coğrafyaya bağlı olarak yerleşim yerleri-

nin dağ vadilerine ve akarsu havzalarına dağılmasıyla ülkenin geri kalan düzlük bölgele-

rinden farklı bir iktisadi ve sosyo-kültürel tablo çizmektedir.  

Bosna-Hersek idaresinin Osmanlılardan Avusturya-Macaristan’a geçmesi ile Bosna bir 

sınır coğrafyasına haline gelmiş ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırplara karşı 
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olan çatışmaları Boşnaklar ile Hırvatlar arasında kısmi bir beraberlik duygusu yaratmıştır. 

Bu durumun Bosna savaşı sırasında Boşnaklar ile Bosnalı Hırvatların askeri olarak Sırplara 

karşı birlikte mücadele etmesini sağlamış olduğu söylenebilir. Fakat Boşnaklar ve Hırvat-

ların da birbirleriyle çatışmış oldukları, Sırp tehdidi yüzünden birleşmiş oldukları ve bunda 

Boşnakların sıfırdan düzenli bir askeri güç kurabilmiş olmalarının yattığı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Kosova sorunu aslında bölgenin dominant unsuru halinde bulunan Arnavutların soru-

nudur. Kosova’nın Sırplar açısından kimliklerinin doğuş yeri ve dinsel merkezleri olması, 

16. Yüzyılın ortalarında başlayan ve sonraki yüzyıllarda devam eden Sırp göçlerinin Koso-

va’yı boşaltması ile bu boşluğun Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu’nun jandarmalığını 

üstlenen Arnavutlar tarafından doldurulması sonucu nüfus dengesinin ezici bir çoğunlukla 

Sırplar aleyhine değişmesi Kosova sorunun temelini oluşturmaktadır. 

Makedonya Cumhuriyetinde önemli bir Arnavut azınlık bulunmaktadır. Fakat Kosova 

sorununun öncelikli olması Makedonya da büyük olayların çıkmasına engel olmuştur. Ay-

rıca Makedonya Cumhuriyeti’nin varlığı bile Yunanistan ve Bulgaristan için bir sorundur. 

Zira Balkan savaşları sırasında bölge Yunanistan ve Bulgaristan arasında savaşlara yol 

açmıştır. Bulgaristan resmi olarak Makedonların Bulgar olduklarını, Yunanistan ise tarihi 

olarak Makedonya’nın Yunanistan’ın bir parçası olduğunu ileri sürmektedir. Bu sebeple 

bağımsızlığını ilan eden Makedonya bugün “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya” 

adını taşımaktadır. 

Yugoslavya’nın Dağılması ve Yakın Gelecek 

Günümüzde, bir zamanlar Yugoslavya sisteminin varlığını sürdürdüğü topraklarda altı 

alt sistem bağımsız olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu bağımsız sistemler kendi var-

lıklarını sürdürmek için, -Slovenya ve Hırvatistan gibi- ait olduklarını düşündükleri üst 

sistemlere (Avrupa Birliği) dâhil olmak ve kendi sistemlerini stabil hale getirmek için ken-

dilerinden olmadıklarını düşündükleri (Macarlar gibi) unsurları sistem dışına atmak, -

Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya gibi- statükoyu korumak ve küresel sis-

teme entegre olmaya çalışmak şeklinde çözümlemelere gitmek yollarını seçmektedirler.  

Hâlihazırda eski Yugoslavya topraklarında problemler bir çözüme ulaşmamış görün-

mektedir. Sadece konjonktürün gereği olarak belli bir statükoya ulaşılmış görünüyor. Bu 

durumun, yeni sistemlerin Yugoslavya sistemi gibi aşırı entropi biriktirmelerine yol açaca-

ğını ve bölgenin ilerleyen süreçlerde yeniden kaotik değişim ve dönüşümlere sahne olaca-
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ğını öne sürülebilir. Fakat Avrupa Birliği’nin bu coğrafyayı kendi içine dâhil edeceği göz 

önüne alınırsa bu bölgenin geleceği Avrupa Birliği’nin geleceğinin bir parçası olacakmış 

gibi görünmektedir. 

Ayrıca oluşmuş olan statükonun uzlaşma sonucu ortaya çıkmayıp silah ve savaşla belir-

lendiğini göz önünde bulundurulmalıdır. Boşnaklar bugün kendilerini savunacak hatta daha 

fazlasını yapacak askeri güce kavuşmuşlardır ve başlarına gelenlerden sonra ordunun haya-

ti önemini kavrayıp koruyacakları aşikârdır. Bu durumda açık askeri üstünlüklerine rağmen 

yenemedikleri Boşnaklara karşı Sırpların veya Hırvatların askeri bir harekette bulunmaları 

zordur.  

Eski Yugoslavya’nın parçalanması ile ortaya çıkan cumhuriyetlerin geleceğinde de-

mografik değişimlerin, iktisadi gücün ve Avrupa Birliği’nin başat rol oynayacakları gö-

rünmektedir. 

Yugoslavya’nın parçalanması ile küçük parçalara bölünen güney Slavlarının dünya 

ekonomi ve politikasında eski Yugoslavya’nın oynadığı rol kadar bile bir rol oynayamaya-

cak olmaları ve dış güçlerin etkilerine daha açık ve bağımlı olacak olmaları da eski Yugos-

lavya’nın parçalanmasının bir sonucudur.  

Tezin Çalışma Planı 

Birinci bölümde Yugoslavya’nın siyasi ve idari sistemine genel bir bakışla yaklaşmak-

ta, sistemin çökmesini, çökmenin şiddetini ve dış sistemlerin Yugoslavya sisteminin çök-

mesine olan etkilerini ele alınmaktadır. 

İkinci bölüm, Slavların Balkanlara gelişini ve yayılışını, Balkanlarda kurdukları siyasi 

oluşumları, Osmanlı hâkimiyeti dönemini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesi ve Mil-

liyetçilik akımı sonucu Yugoslavya’nın doğuşunu ele alan kısa bir Yugoslavya tarihidir. 

Üçüncü Bölüm Birinci Dünya Savaşı sonucunda kurulan ve İkinci Dünya savaşı sıra-

sında yıkılan birinci Yugoslavya’yı ele almaktadır. 

Dördüncü Bölüm, İkinci Dünya Savaşı bitiminde Tito önderliğinde Partizanlar tarafın-

dan kurulan ikinci Yugoslavya’yı; iktisadi, siyasi ve idari uygulamaları ve denemeleri ile 

konu etmektedir. 

Beşinci bölümde, ikinci Yugoslavya’nın parçalanmasındaki iç ve dış etkenler incelen-

mektedir. 
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Altıncı bölümde, Yugoslavya’nın dağılma süreci, bu süreçteki savaşlar ve cumhuriyet-

lerin bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle Yugoslavya’nın bitişi incelenmektedir. 

Yedinci bölüm, Yugoslavya’nın dağılması ve eski Yugoslavya’yı oluşturan cumhuri-

yetlerin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla ortaya çıkan konjonktürü Avrupa Birliği açısın-

dan değerlendirmektedir. 

Sonuç bölümü ise, Yugoslavya’nın yıkılmasının temel nedenini ve yıkılmasındaki so-

rumluluğu bulunanları konu etmektedir. 
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1. YUGOSLAVYA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 

 

1.1. YUGOSLAVYA SİYASAL SİSTEMİ 

Yugoslavya Siyasal Sisteminin Yıkılışı konusunu incelemeye başlamadan öncelikle 

sistem ve siyasal sistem kavramlarını, daha sonra Yugoslavya’nın siyasal sistemini açıkla-

mamız gerekmektedir. Bu açıklamalar bize konunun anlaşılmasında yardımcı olacaktır. 

Sistem kavramı, “belirli bir işi ya da amacı gerçekleştirmek için gerekli unsurları bir 

araya getirip bir bütün olarak birbirine bağlı ve uyumluluk içinde çalışmalarını sağlayan 

düzenek”1 ifadesiyle ve buna benzer daha birçok farklı tanımlarla Sosyal Bilimler Sözlü-

ğü’nde ifade edilmektedir. Öztekin ise bir sistem tanımlaması yaparak, sistem kavramını 

‘‘birbirlerini karşılıklı bağımlılıkları bulunan ve karşılıklı ilişkiler içinde olan nesneler di-

zisi’’2 olarak ifade etmektedir. Öztekin’in söz konusu tanımı, sistem içindeki öğelerin ba-

ğımlı ve karşılıklı ilişkilerinde belirli bir bütünlüğün bulunmasına dikkat çekmekte ve sis-

tem kavramının temel yapısını ortaya koymaktadır. Benzer bir tanımlama yapan Arı’ya 

göre ise sistem ‘‘aralarında düzenli ilişkiler bulunan, ortak özelliklere sahip ve birbirinde 

meydana gelen bir değişikliğin diğerlerini de etkilediği bağımlı değişkenler dizisi’’dir.3 Bu 

iki tanımlama ışığında sistem kavramının iki temel özelliğinin bulunduğu söylenebilir. Bu 

temel özelliklerden ilki bağımlılık, ikincisi ise düzen temelli ilişkiler bütünü olmasıdır. 

Burada bir sistemin işleyişi, söz konusu ilişkilerdeki bağımlılık nedeniyle herhangi bir 

öğede ortaya çıkan bir aksaklık yahut bozulma sonucu, düzeninde meydana gelebilecek 

bozulma nedeniyle aksayabilir. Sistemin işleyişi için öğelerin hem kendilerinin hem de 

karşılıklı ilişkilerinin bir düzen içinde gerçekleşmesi önemli bir unsurdur. 

Siyasal sistem kavramı ise, söz konusu sistem kavramı analizlerine bağlı olarak ‘‘top-

lumların kolektif amaçlarını belirlemek ve gerçekleştirmek üzere geliştirdikleri bir örgütler 

dizisi olarak tanımlanabilmektedir. 4 Tekeli ise, siyasal sistemi aralarında karşılıklı ilişkiler 

bulunan çok sayıda unsurlardan meydana gelmiş karmaşık bir bütün olarak ifade etmekte 

ve siyasal sistem olarak adlandırılan bütünün ise toplum üyelerinden gelen girdiler (inputs) 

ve siyasal otoriteden gelen çıktılarla (outputs) varlığını devam ettirdiğine dikkatleri çek-

                                                 
1 DEMİR, Ömer - ACAR, Mustafa, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1999. 
2 ÖZTEKİN, Ali, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2000, s.201. 
3 ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004, s.81. 
4 TURAN, Emir, Medya’nın Siyasi Hayata Etkileri, İrfan Yayıncılık ve Ticaret, 1.Basım, İstanbul, 1994, s.16. 



 

2 

mektedir.5 Tekeli’nin belirttiği siyasal sistem yapısı David Easton’un “basitleştirilmiş sis-

tem modeli”dir. Öztekin’in de belirttiği gibi ‘‘siyasal sistem kavramını siyasal sistemi ana-

liz (ayrıştırma) bağlamında ele alan siyaset bilimcilerin başında David Easton gelmektedir. 

Easton, çalışmalarıyla ortaya koyduğu siyasal sistem modelinde ‘‘girdiler, çıktılar ve geri 

tepme kavramlarının sistem analizi yönünden taşıdığı önem çok büyük olup analizin teme-

lini oluşturmaktadır.’’6 Bireylerin talepleri sonucu oluşan çıktılar arasında gelişen ilişkiler 

bütünü siyasal sistem olarak değerlendirilmektedir. 

Tüm bu anlatılanlar ışığında siyasal sistemi, bireylerin talepleri ile yani girdilerle bu-

nun sonucunda siyasal otorite kaynaklarının aldığı kararların oluşturduğu çıktılar arasında 

gelişen bağımlı ve düzenli ilişkiler bütünü olarak algılamak yanlış olmayacaktır. Sistemin 

düzen varsayımı nedeniyle, taleplerle alınan kararların birbirini tam olarak karşılamaması 

ise onu siyasal sistemin devamlılığını sağlayan bir mekanizma olarak karşımıza çıkmakta-

dır. 

Yugoslavya siyasi sistemini, siyasal sistem yaklaşımıyla ele alabilmek için öncelikle 

Yugoslavya siyasal sisteminin temel girdilerini, çıktılarını ve bunların arasında gelişen 

ilişkileri ortaya çıkarmak gerekmektedir. 

Yugoslavya siyasi sisteminde, girdiler yani toplumun talepleri ülkenin çok uluslu ol-

masından ötürü çok karmaşıktır. Normal bir ulus devlet sisteminde, nüfus çoğunluğuna 

sahip temel ulus ve azınlıklar olarak iki kesimlilik söz konusudur. Fakat Yugoslavya Fede-

rasyonu’nda temel ulus değil, temel uluslar vardır, azınlıklar da çok çeşitlilik göstermekte-

dir ve bunun yanında dini inançlar açısından da karmaşıklık vardır. 

Genelde normal devletlerin halklarının talepleri, yüksek refaha kavuşmak, işsizliğin 

azaltılması, demokratikleşme, özgürlüklerin artması, güvenli ve huzurlu bir şekilde hayat-

larını devam ettirebilmek gibi hepimizin bildiği temel konulardan oluşur. Yugoslavya’da 

yaşayan halklarda bu temel talepleri, talep etmişlerdir, fakat buna ek olarak bazı topluluk-

lar (Sırplar ve Hırvatlar) kendi toplumlarının dışındaki toplulukları tarihten silmek veya 

kendi dini inançlarını kabul ettirerek asimile etme isteklerini fırsat buldukça ortaya çıkar-

mışlardı, diğer yandan öteki topluluklarda varlıklarının kabul edilmesi, ülkenin yönetimin-

de söz sahibi olma imkânının tanınması ve en önemlisi can ve mal güvenliğine sahip olarak 

yaşamayı talep etmekteydiler. Sırpların, ülke nüfusunda çoğunluk olması, Hırvatlarla ve 

                                                 
5 TEKELİ, Şirin, David Easton ve Genel Sistem Teorisi, Güryay Yayıncılık, İstanbul, 1976, s.141-142. 
6 ÇAM, Esat, Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, İstanbul, 1995, s.340. 
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diğer etnik gruplarla tarihten beri gelen ve büyük bir küme oluşturmuş sorunlar nedeniyle, 

Sırpların içlerindeki egemen olma taleplerine karşı diğer halkların var olma talepleri, Tito 

önderliğindeki yeni Yugoslavya’da siyasal otorite kaynaklarının aldığı kararların oluştur-

duğu çıktılarda, Birinci Yugoslavya (Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı) döneminde yönetimde 

ve kurucu uluslar arasında bulunamayan halkların lehine olmuştur. 

Tito döneminde, Yugoslavya’da ülke toplumunun temel taleplerine, karşı siyasi otori-

tenin oluşturduğu çıktılarda diğer ülkelerden farklıdır. Yugoslavya, sosyalist bir ülke olma-

sına rağmen, komünist bloktan uzaklaştırıldığı için sosyalist ekonomi ve yönetim sistemle-

rinin dışında, fakat tam olarak serbest piyasa sistemlerini de kullanmayan kararlar ortaya 

çıkmıştır. Özyönetim, Âdem-i Merkeziyetçi Yönetim, Pazar Sosyalizmi, Kolektif Başkan-

lık Sistemi gibi otoritenin aldığı kararlar, Yugoslavya Siyasal Sisteminin başlıca farklılık-

larıdır. 

Bireylerin talepleri ile yani girdilerle bunun sonucunda siyasal otorite kaynaklarının al-

dığı kararların oluşturduğu çıktılar arasında gelişen bağımlı ve düzenli ilişkiler bütünü ola-

rak daha önce tanımladığımız siyasal sistem, Yugoslavya’da ülke içinde ve dışında ortaya 

çıkan gelişmeler sonucunda değişimlere uğramıştır. Yugoslavya’nın serbest piyasa ekono-

misine yakınlaşması, daha özgürlükçü bir yapının oluşturulması, Cumhuriyetlere, Özerk 

Bölgelere ve azınlıklara tanınan haklar değişimlerin sonuçlarındandır. 

Tito’nun ölümünden sonra uygulamaya konulan Kolektif Başkanlık Sistemi ve daha 

sonra 1990 yılında Dünya’da ortaya çıkan yeni konjonktür sonucunda Yugoslavya’nın si-

yasal sisteminde ortaya çıkan değişimler, bu siyasal sistemin ortadan kalkmasını hızlan-

dırmıştır. 

1.2. YUGOSLAVYA SİSTEMİNİN ÇÖKMESİ 

Yugoslavya sisteminde, sistemin var olma sürecini kısaltan aşırı entropi birikiminin 

temel nedeni, sistemin bilinmeyenleri bir denklem içerisinde çözümleyememesi, karşıt 

unsurları dengeleyememesi ve en önemlisi sistem içindeki alt sistemlerin süreç içerisinde 

üst sistemden ayrık sistemlere dönüşmesini engelleyememesidir. Doğal olarak alt sistemler 

belli bir süreç sonunda bağımsız sistemler olma yoluna girerek üst sistemin dağılarak alt 

sistemleri açığa çıkarmasına yol açmışlardır. Bu da Yugoslavya’nın dağılışının sistematik 

açıklamasıdır. 



 

4 

Üst ve alt sistemleri yönlendiren temel unsurların yani karar verme mercilerinin moti-

vasyonları sistemlerin geleceğini biçimlendirmiştir. Ki bu motivasyonlar alt sistemlerin 

bağımsızlığı için üst sistemin yıkılmasını öngörmekteydi. 

1.3. ÇÖKMENİN ŞİDDETİ 

Sistemin yıkılışının şiddet ve zor yoluyla olmasını belirleyen faktör ise, karar mercile-

rinin sistem içerisinde belirmiş olan karşıt ve ayrık alt sistemler arasındaki ayrılığı besleye-

rek tamamen karşıt taraflar oluşmasına zemin hazırlamalarıdır. Karşıt tarafların karşılıklı 

negatif yaklaşımlarının gücü ve sistemlerin yayılım ve etki alanlarının çakışması oranında 

dağılma sürecinde şiddet yani savaş açığa çıkmıştır. 

Savaşların hem süresini hem de sonucunu, alt sistemlerin ekonomik, askeri ve politik 

güçleri ve alt sistemlerin dış bölgesel ve küresel sistemlerden aldıkları desteğin oranı belir-

lemiştir. 

1.4. YUGOSLAVYA VE DIŞ SİSTEMLER 

Yugoslavya sisteminin dağılması sürecinde iç sistemler kadar etkin diğer unsurlar dış 

bölgesel ve küresel sistemlerdir. 

Dış sistemler, Yugoslavya sisteminin dağılma sürecinin başlangıç aşamalarında, gerek 

daha önemli ve büyük çaptaki sorunları çözümlemekte oldukları ve Yugoslavya sistemi 

küresel sistemler arasında ortak etki alanı olarak kabul edildiği için, gerekse Yugoslavya 

sisteminin paradokslarını çözebilmenin aşırı zorluğu ve kendileri açısından yarar sağlama-

yacak olması nedenleriyle sistemi ayakta tutmak yönünde eğilimler sergilemekle beraber 

ilerleyen süreçte bunun iç sistemlerin ayrıklığı dolayısıyla mümkün olmayacağını anladı-

lar. Dolayısıyla dış sistemler kendi sistemleriyle ilgili veya kendilerine müttefik olabilecek 

ve bölgesel etkinlik sağlamalarına yarayacak alt sistemleri desteklemeye ve tanımaya baş-

ladılar ki bu komadaki Yugoslavya sisteminin beyin ölümü oldu. 
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2. YUGOSLAVYA’NIN KISA TARİHİ 

 

2.1. SLAVLARIN BALKANLARA GELİŞİ VE BÖLGEYE YAYILIŞI 

Balkanlar’ın tarihine bakıldığında bölgede bilinen ilk büyük merkezî medeniyeti Yu-

nanlıların oluşturduğu görülmektedir. Yunanlılar, M.Ö. 1500’den, M.Ö. II. Yüzyıla kadar 

yarımadadaki en büyük güç olmuşlardır.7 Daha sonra çeşitli imparatorluklar tarafından 

istilâ edilen bu topraklara, VI. Yüzyılın ortalarından itibaren Karpat Dağları’nın kuzeyin-

den ve doğusundan gelen “Güney Slavları” yerleşmeye başlamışlardır. Avarlarla yakın 

ilişkide olan ve onlardan savaş sanatını öğrenen bu halklar, bölgedeki Bizans topraklarına 

saldırılarda bulunarak8 zamanla yerleşim alanlarını genişletmişler, Adriyatik’ten, Karade-

niz’e kadar, giderek tüm kuzey Balkanlar’a yayılmışlardır.9 

2.1.1. Balkanlar’da Ortaçağ Krallıkları 

2.1.1.1. Bulgar Krallığı 

Slavların yerleşmiş olduğu toprakların büyük bir kısmını ele geçiren Bulgarlar, 864’te 

Bulgar Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devlet 893-927 yılları arasında bugünkü Bulgaristan, 

Arnavutluk, Yunanistan ve Sırbistan topraklarına yayılmış, en büyük rakibi olan Bizans 

İmparatorluğu’nun batı ve güneybatı topraklarına sahip olmuştur.10 

2.1.1.2. Makedon Krallığı 

X. Yüzyılın sonlarında, Makedonya Kralı Samuel bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, 

Bulgaristan, Sırbistan ve Bosna topraklarının bir kısmını içine alan Makedonya Devleti’ni 

kurmuştur. Ancak, bu ortaçağ devletinin varlığı çok uzun sürmemiş, kuruluşundan otuz yıl 

sonra, toprakları Bizanslılar tarafından geri alınmıştır. Bu topraklar daha sonra Bulgaris-

tan’ın ve Sırbistan’ın eline geçmiştir.11 

                                                 
7 DANOPOULOS, Constantine P.- MESSAS, Kostas G., “Ethno-nationalism, Security and Conflict in the Balkans”, 

Crisis in the Balkans: Views from the Participants, Westview Press, 1997, s. 5. 
8 KLEMENCIC, Matjaz - ZAGAR, Mitja, Ethnic Diversity Within Nations: The Former Yugoslavia’s Diverse 

Peoples, California, ABC-CLIO, 2003, s. 2. 
9 HALL, Derek – DANTA, Darrick, “Contemporary Balkan Questions: the Geographic and Historic Context.”, 

New York, John Wiley and Sons, 1996, s. 19-20.  
10 IVANOV, Igor, Novaya Rossiyskaya Diplomatiya, Desyat’ Let Vneşney Politiki Stranı, Moskova, OLMA-PRESS, 

2002.s. 23. 
11 Ivanov, a.g.e., s. 23. 
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2.1.1.3. Sırp Krallığı 

Sırplar 7. Yüzyılda Balkanlara yerleşen Slav topluluklardan oldukça farklı bir topluluk 

olarak ortaya çıkmışlardır. 9. Yüzyılda Doğu Roma’nın etkisi altına girmiş ve Ortodoks 

olmuşlardır. 1166 Yılı’nda Kral Nemanja tarafından kurulan12 ve daha sonra “Duşan’ın 

İmparatorluğu” diye anılan “Ortaçağ Sırp Devleti” ise, zamanla Bizans ve Bulgar impara-

torluklarının en güçlü rakibi hâline gelmiştir. Bu devlet zamanla Adriyatik’ten Ege’ye ka-

dar genişleyerek13 zamanın en büyük güçlerinden birisi olmuştur. 13. Yüzyılda bir bağım-

sız Sırp Ortodoks Kilisesi kurulmuştur. Stefan Duşan’ın (1331–55) hükümdarlığında Sır-

bistan karışık Sırp ve Yunan nüfusa sahip güçlü bir devlet haline geldi. Sırp-Yunan impa-

ratorluğu, Stefan Duşan’ın ölümünün ardından iktidar kavgalarına giren liderler yüzünden 

istikrarsızlığa sürüklenmiş ve Osmanlılarla yapılan Kosova Savaşı ile tamamen yıkılmış-

tır.14 Bu imparatorluk Sırp milliyetçilerin yeniden kurmaya çalıştığı Büyük Sırbistan’dır.15  

1389 yılında Birinci Kosova Muharebesinde Sırplar ve diğer Balkan halklarından olu-

şan Haçlı ordusu (O dönem için milliyetlerden değil din temelli topluluklardan ve kimlik-

lerden bahsedebiliriz.) Osmanlılar tarafından Kosova ovasında yenildi. Bu savaşın ardın-

dan 1459 yılına kadarki dönemde Sırbistan Osmanlılar tarafından ele geçirildi. Bir topluluk 

olarak yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan Sırpların siyasi varlıkları böylece ortadan kalktı. 

Rusların desteğiyle ancak 1878 yılında Sırbistan tekrar bağımsız bir krallık haline gelebil-

di. 

Osmanlı idaresine geçen topraklarda yaşayan Sırpların bir bölümü, fethin ardından 

Habsburg İmparatorluğu’na göç etti. Dalmaçya kıyılarında, Hırvatistan, Slovenya ve 

Voyvodina’daki bugünkü Sırp varlığının temeli, büyük ölçüde bu güçlere dayanmaktadır. 

1463’de Bosna-Hersek ve 1526’da Macaristan topraklarının bir bölümü, Osmanlı Devle-

ti’nin egemenliği altına girdi. 

2.1.1.4. Hırvat Krallığı 

Sırplar gibi Balkanlar’a VII. Yüzyılda yerleşen Hırvatlar, X.Yüzyılın sonunda bağımsız 

bir devlet kurmuşlar ve bugünkü Hırvatistan, Slovenya, Dalmaçya, Bosna topraklarının bir 

                                                 
12 CRNOBRNJA, Mihailo, The Yugoslav Drama, Quebec, McGill-Queen’s University Press, 1994, s. 27. 
13 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 30. 
14 WHITE, George W., Nationalism and Territory: Constructing Group Identity in Southeastern Europe, Lanham , 

Rowman and Littlefield , 2000, s. 187-193. 
15 JELAWISH, a.g.e., Vol. 1, s. 4-20. 
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kısmını içine alan bölgelere hâkim olmuşlardır.16 Ancak, bu devlet varlığını 1102’ye kadar 

sürdürebilmiş ve bu tarihten itibaren toprakları önce Macaristan Krallığı’na, daha sonra da 

Habsburg İmparatorluğu’na dâhil olmuş,17 I. Dünya Savaşı’na kadar bu İmparatorluk yöne-

timinde kalmıştır.18 

2.1.1.5. Bosna Krallığı 

Ortaçağda kurulan bir başka devlet ise Bosna Krallığı’dır. I. Tvrtko’nun krallığı sıra-

sında, 1377’den itibaren topraklarını genişletmeye başlayan bu devlet daha sonraları çeşitli 

zamanlarda Hırvat ve Macar yönetimine girmiştir.19 

Yugoslavya’nın tam ortasında yer alan Bosna, Ortodoks Doğu Roma İmparatorluğu ile 

Katolik Roma’nın nüfuz alanlarının ortasında kalmaktadır. Bu durumun sonucu olarak 

Bosna halkı kendi özgün milli kimliğini oluşturmuştur. Bu kimliğin dini temelini ise 

Bogomilizm oluşturmaktadır. Ortodoksluk ve özellikle Roma tarafından heretik / din dışı 

sayılan bu mezhep Roma tarafından Bosna’ya birçok haçlı seferi düzenlenmesine yol aç-

mıştır. Bu mezhebin belli başlı özellikleri arasında teslisi, kiliseyi, haçı ve rahip sınıfını ret 

gibi ayrılıklar yer almaktadır. Bogomilizm (Tek Tanrıcılık) mezhebi genel olarak Boşnak-

lar ve Bulgarların yüksek tabakası arasında yayılmıştır.  

Boşnaklar 10. Yüzyıldan itibaren ülke ve ulus haline gelmiştir. Bizans’a bağlı olan bu-

günkü Saraybosna-Visoko-Zenica hattındaki derebeyleri kimi zaman bağımsız, kimi za-

mana yarı bağımsız olarak 12. Yüzyılda kesin şeklini alacak olan Bosna Krallığının teme-

lini atmışlardır. 12. Yüzyıl sonunda Kulin Ban önderliğinde tam bağımsızlığını etrafa ka-

bul ettiren Bosna sürekli genişlemiş ve 14. Yüzyıl sonunda en güçlü Balkan devleti haline 

gelmiştir. O zamanki sınırları bugünküne ilaveten Dalmaçya’yı, Sancak’ı, Karadağ’ın ku-

zeyini ve Sırbistan’ın batısındaki kimi yerleri de kapsıyordu. Buna rağmen Sırplar ve Hır-

vatlar kendi amaçları doğrultusunda Boşnakların sadece Müslüman Hırvat-Sırp olduğunu 

iddia etmekte ve tarihte bağımsız bir Bosna devleti olmadığını ve Boşnak diye bir milletin 

var olmadığını öne sürmektedirler. 

                                                 
16 TREADWAY, John D., “Of Shatter Belts and Powder Kegs: A Brief Survey of Yugoslav History” Crisis in the 

Balkans: Views from the Participants, Colorado, Westview Press, 1997, s. 21. 
17 POULTON, Hugh, Balkanlar: Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1993, s. 37. 
18 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 25. 
19 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 23. 
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Ülke 1386-1463 arasındaki süreçte Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. Ortodoksluk 

ve Katoliklik arasına sıkışmış ve ikisi tarafından heretik kabul edilen Boşnaklar gönüllü 

olarak İslam’ı benimsemiş ve Osmanlı’yı kendi devletleri olarak görmüşler; gelişmesinde 

ve ilerlemesinde kilit işlevde bulunmuşlardır. 

1875 yılında Doğu Hersek’te Sırpların başlattığı ve Boşnakların da kısmen katıldığı is-

yan hem Bosna hem de Osmanlı tarihinin dönemeci olmuştur. Bu isyan dolayısıyla Sırbis-

tan ve Rusya ile başlayan savaş sonucunda Sırbistan ve Romanya özerk yönetimleri tam 

bağımsızlığa kavuşmuş ve Bulgaristan’da özerk bir yönetim kurulmuştur. Bosna ise res-

men ve mülken Osmanlı toprağı olmasına rağmen Avusturya idaresine verilmiştir. Hersek 

isyanları, ardından savaşlar ve Habsburg idaresi Boşnakları çok sarsmış; pek çoğu Anado-

lu’ya ve Rumeli’nin elde kalan bölgelerine göç etmişler ve Bosna’daki Müslüman nüfus 

önemli oranda azalmıştır.  

1908’de Avusturya Bosna’nın idaresini tamamen eline almış fakat Bosna’yı idari bir 

birim olarak ayrı tutmuştur. Avusturya yönetimini ve 1. Dünya Savaşını kapsayan dönem 

Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar arasındaki ilişkileri tersine çevirmiştir. Daha önce Osmanlı 

tebaası olarak kendilerini ortak düşman Katolik Hırvatlara karşı birlikte hisseden Boşnak 

ve Sırplar, bu süreç içerisinde hep karşı tarafta bulunmuşlardır. Avusturya yönetiminden 

dolaylı olarak Osmanlı’nın yanında kalan Boşnaklar ile yine Avusturya tebaası olan Hır-

vatlar birbirine yaklaşmış ve günümüze kadar korunan Sırp karşıtı bir ittifak içinde bulun-

muşlardır. 

Slovenler, Güney Alpleri ile Adriyatik arasındaki bölgeye VII. Yüzyılda gelmişlerdir. 

Ancak Slovenler Ortaçağda diğer Slavların başardığı gibi, bir devlet kuramamışlar ve Al-

man ve Avusturya yönetiminde yaşamışlardır.20 

2.2. BALKANLAR’DA OSMANLI HÂKİMİYETİ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yugoslavya coğrafyası üzerinde egemenlik tesisi, adım 

adım gerçekleşmiştir. 1454 yılında Arnavutluk toprakları ve Sırbistan’ın bazı bölümleri 

Osmanlı kontrolüne geçmiştir. 1459’da Smedorova’nın fethinin ardından Sırplar, Osmanlı 

Devleti’ne tabii oldular.21 

                                                 
20 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 29. 
21 ÜLGER, Dr. İ. Kaya, Yugoslavya Neden Parçalandı? Balkan Dramının Perde Arkası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 

2003, s. 26 
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XIV. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı topraklarına dâhil edilmeye başlayan 

Balkanlar,22 beş yüzyıla yakın bir süre bu imparatorluğun hâkimiyetinde kalmıştır. Bu, 

bölge halklarının barış içinde yaşadıkları ve etnik kimliklerin çok fazla ön plana çıkmadığı 

bir dönem olmuştur. Osmanlılar hoşgörülü bir yönetimle bu bölgedeki halkları uzun süre 

barış içinde bir arada tutmayı başarmışlardır. Gayrı-Müslimler dinlerinde ve eğitim kurum-

larını kurma konusunda serbest bırakılmışlar, İmparatorluk içinde yaşayan Hıristiyanlar 

kendi etnik ve dinî kimliklerini kilisenin liderliğinde korumuşlardır.23 Bunda, Osmanlıların 

bir ulus-devlet özelliği taşımamasının payı büyüktür. 24 

2.2.1. Balkanlar’da Milliyetçilik ve Osmanlı Hâkimiyetinin Sona Ermesi 

1789 Fransız Devrimi ile başlayan milliyetçilik akımlarından Balkan milletleri de yo-

ğun bir şekilde etkilenmişlerdir. XVIII. Yüzyılın sonlarında “Romantik Milliyetçilik”in 

çıkışıyla beraber, “Güney Slavları” kendilerini yeniden tanımlamaya başlamışlardır. Milli-

yetlerin tanımlanmasında özellikle dil ve din unsurlarını esas alan “Romantik Milliyetçi-

lik”25 akımının etkisi altında kalan Balkan milletleri özellikle XIX. Yüzyıldan itibaren, 

bölgede çıkar sağlamaya çalışan bazı ülkelerin de desteği ile bağımsızlık hareketlerine ve 

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanmaya başlamışlardır. Bu ayaklanmalarda Rusların 

“Panslavizm” propagandaları da etkili olmuştur. 

Tarihimizde "93 Harbi" diye bilinen 1877–1878 Osmanlı Rus Harbi, Balkanlarda aske-

rî ve siyasî bakımdan önemli sonuçlar doğurmuştur. İstanbul önlerine kadar gelmiş olan 

Rusya ile Yeşilköy (Ayastefanos) Antlaşması imzalandı (3 Mart 1878). Bu anlaşmayla, 

sözde Osmanlı'ya bağlı Dobruca, Doğu Makedonya ve Trakya'yı içine alan Büyük Bulga-

ristan Prensliği kuruluyor; Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsızlıklarına kavuşuyor-

du.26 

Ancak, Rusya'nın genişlemesinden rahatsızlık duyan Avrupa devletlerinin araya girme-

siyle, 13 Haziran'da Berlin'de bir kongre toplandı. Kongrede alınan kararlar, İngiltere ve 

Avusturya-Macaristan'ın çıkarları dikkate alınarak imzalanmıştır. Sırbistan, Karadağ ve 

Romanya'nın bağımsızlığı onaylandı. Bulgaristan üç bölüme ayrıldı. Bulgaristan Prensliği 

haricinde müstakil bir Doğu Rumeli eyaleti oluşturuldu. Girit'in statüsüne benzer bir sta-
                                                 

22 KLEMENCIC - ZAGAR, a.g.e., s. 9. 
23 CVIIC, Christopher, Remaking the Balkans, London, Royal Institute of International Affairs, 1995, s. 7. 
24 IVANOV, a.g.e., s. 30. 
25 WHITE, a.g.e., s.179. 
26 http://www.forumdevleti.org/archive/index.php/t-27487.html adresinden alınmıştır.(22.03.2007) 
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tüyle Makedonya, Osmanlı Devleti'nin elinde kaldı. Yunanistan Tesalya ve Epir'in bir bö-

lümünü aldı. Bosna-Hersek, Avusturya tarafından işgal edildi.27 

Balkanlarda büyük devletlerin inisiyatifiyle ortaya çıkan küçük devletçikler, bölgede o 

dönemden günümüze kadar ulaşan siyasî ve etnik çatışmaların piyonları olmaktan öteye 

gidemediler. Nitekim Avusturya'nın ve Rusya'nın Balkanlarda nüfuzlarını artırmaları, Bal-

kan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açacaktır.28 

Dünya Savaşı öncesinde Balkanlarda Hırvatistan ve Bosna-Hersek, Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu’nun bir parçasıydılar. Makedonya ise, Balkan Savaşları sonunda 

Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan arasında paylaşılmıştır. I. Dünya Savaşı öncesinde, 

sadece Sırbistan ve Karadağ bağımsız durumdaydılar. 1914’te başlayan I. Dünya Savaşı’na 

bütün “Güney Slav” milletleri katılmışlardır.29 I. Dünya Savaşı, Balkan Yarımadasında 

büyük siyasi değişikliğe neden olmuştur. 

                                                 
27 http://www.osmanli700.gen.tr/olaylar/trolaylar.html adresinin ‘‘Berlin Antlaşması’’ adlı bölümden 

alınmıştır.(24.03.2007) 
28 http://www.forumdevleti.org/archive/index.php/t-27487.html adresinden alınmıştır.(22.03.2007) 
29 http://sancak.ihh.org.tr/dinamikler/tarihselsurec/sirp.html adresinin ‘‘Sırp-Sloven-Hırvat Krallığı Dönemi’’ adlı bö-

lümden alınmıştır.(21.03.2007) 
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3. BİRİNCİ YUGOSLAVYA 

 

3.1. İDEOLOJİK BİR TERİM OLARAK YUGOSLAVYA 

Yugoslav terimi Sırpsko-hırvat dilinde “Güney Slavları” anlamına gelmekle beraber 

“Slav” kelimesi Batılı literatürde kullanılan bir kelimedir. Slav dillerinde kelimenin oriji-

nali “Sloven”dir. Bu durum yani “Slav” etnik nitelemesinin Slavlara dışarıdan gelmiş ol-

ması “Yugoslav” teriminin ideolojik bir temele dayanan bir terim olduğunun bir işareti-

dir.30 

Kısaca “Yugoslavya” ilk kez 1839 yılında Sırp tarihçi Teodor Pavloviç tarafından orta-

ya atılan “Güney Slavları Yurdu” anlamında ideolojik bir terimdir ve başlangıçta tüm Sırp-

ların tek bir devlet altında toplanmasını öngören ideolojik planın yani büyük Sırbistan’ın 

teorik temeliydi.31 

Sırplar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çatışmalar ve isyanlar sebebiyle göç ederek 

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan’a kadar yayılmışlardır. Bu yayılım 20. Yüzyılda bü-

yük etnik sorunlara yol açacaktı. 

Yugoslavya, Fransız İhtilalı sonrasında 19. Yüzyılda Avrupa’da ve Avrupa’dan ihraç 

edilerek bütün dünyaya yayılan milliyetçilik ve ulus devletçilik akımlarının başladığı dö-

nemde kendi devletlerini kuramamış olan Sloven, Hırvat, Sırpları (Sırbistan 1830’da oto-

nomi ve 1870’de bağımsızlığını kazanmıştır) ve diğer etnik unsurları bir devlet idaresinde 

toplamak için ortaya konan ideolojik bir plandır. Yugoslavya’nın ortaya çıkmasında birin-

cil siyasal etken, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avusturya-Macaristan İmparatorlu-

ğu’nun yıkılması sonucu oluşan bu bölgedeki iktidar boşluğudur. Bu boşluğun sağladığı 

ortam ve imkânlar kullanılarak Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı kurularak, ‘’Güney Slavlar’’ ilk 

Yugoslavya’yı meydana getirmişlerdir. 

3.2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ve BİRİNCİ YUGOSLAVYA’NIN KURULUŞU 

Birinci Yugoslavya, Birinci Dünya Savaşı sonunda 1918'de Sırp-Hırvat-Sloven Krallı-

ğı’nın kurulmasıyla başlar ve İkinci Dünya Savaşında Almanların 1941 yılında ülkeyi işgal 

etmesiyle sona erer. Bu krallığın adı 1929 yılında Yugoslavya’ya çevrilir. 
                                                 

30 JOHNSTONE, Diana, Ahmakların Seferi, Çev. Emre Ergüven, Ergin Bulut, Bağlam yayıncılık, , İstanbul, 2004, s. 

196. 
31 AKARSLAN, Mediha, Bosna Hersek ve Türkiye, Alternatif Üniversite, Ağaç Yayınları, İstanbul 1992, s. 11. 
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Güney Slav halkları arasında birlik oluşturma düşüncesi, Birinci Dünya Savaşından 

önce hiçbiri için öncelik taşımıyordu. Sırplar, Balkan savaşlarında ele geçirdikleri toprakla-

rı korumayı, mümkün olması halinde genişletmeyi amaçlıyorlardı. Bosna-Hersek, 

Dalmaçya ve Slovenya, tasarlanan büyük Sırbistan’ın sınırları içerisinde yer alıyordu.32 Bu 

projenin ideolojik temelleri hazırdı. Tüm Sırpların tek bir devlet altında birleştirilmesi dü-

şüncesi ilk kez Iliya Grasinin (1812–1874) adlı bir Sırp devlet adamı tarafından ortaya 

atılmıştı.33 Savaş öncesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içerisinde bulu-

nan Sloven ve Hırvatlar ise, Slav uluslarının bir araya gelmesi yerine kendilerine daha ge-

niş bir özgürlük sağlayacak otonomi peşindeydiler. 

Sırbistan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak etmesinin 

Büyük Sırbistan kurma planlarının önünde büyük bir engel olduğunu düşünüyordu. Ayrıca 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içerisinde yaşayan büyük bir Sırp nüfusu vardı ve bu 

topluluk, Sırbistan ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasındaki sorunlardan başka 

biriydi. Diğer bir sorun ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, Balkan savaşlarında 

Sırbistan’ın elde ettiği toprak kazanımlarını büyük devletlerin baskısı nedeniyle tanımak 

zorunda kalmasıydı. 

Sırbistan ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasındaki gerginlik, 28 Haziran 

1914’de yepyeni bir aşamaya ulaştı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Franz 

Ferdinand, Gavrilo Prencip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürüldü. 

Bu olayın ardından iki devlet arasında patlak veren çatışma, önceki yıllarda kurulan ittifak-

lar sisteminin devreye girmesiyle diğer ülkelere de yayıldı.34 

Almanya ve daha sonra İtalya ile Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorlu-

ğu’nun yanında; buna karşın Rusya ve Fransa ile sonradan İngiltere, Sırbistan yanında saf 

tuttular. Birinci Dünya Savaşı bu şekilde başlamış oldu. 

Savaşın ilk aylarında Sırbistan, Slav uluslarının birlik oluşturması düşüncesini mütte-

fikler karşısında gündeme getirmişti getirdi. Ancak, bu girişim destek görmedi. İngiltere ve 

Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmayı savaş amacı olarak 

                                                 
32 PALMER, A.V., Yugoslavia, Oxford University Press London, 1964, s. 37. 
33 COLIC, Marie-Janine, ‘‘The Serbian Question in International Politics’’, Aussen Politik 1994/II, s.147. 
34 ÜLGER, a.g.e., s. 34. 
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öngörmemişlerdi.35 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rusya’nın Balkanlarda hâkimi-

yet kurup sıcak denizlere inmesine karşı bir sigorta görevi görüyordu. 

Kurulacak bir Slav birliğinin, bölge üzerindeki Rus amaçlarına hizmet edeceğini düşü-

nen İngiltere ve Almanları öncelikli düşman olarak gören Fransa, bu fikri uygulamaya 

koymadılar. 

Sloven ve Hırvatlar, 1915 yılında Londra’da ‘‘Yugoslavya Komitesi’’ adlı örgütü oluş-

turdular. Örgütün amacı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde yaşayan Slav azınlık-

ların problemlerini müttefiklere anlatmaktı. Komite içinde, Avusturya-Macaristan İmpara-

torluğu ile eşitlik temelinde federasyondan yana olanlar kadar, Sırbistan’ın içinde yer ala-

mayacağı bir modelin taraftarları da vardı. Bununla birlikte, Avusturya-Macaristan İmpara-

torluğu içinde yaşayan Sloven ve Hırvatların savaş yıllarında genellikle Rus ve İtalyan 

cephelerinde bulunmaları da, Sırplarla aralarında bir yakınlık sağlıyordu.36 

Sırplarla gerçekleştirilecek bir birleşme sonucu ortaya çıkacak bir Slav devleti, Sloven 

ve Hırvatlar için bir kimliklerine dönüş imkânı sağlayacaktı. Avusturya-Macaristan İmpa-

ratorluğu egemenliği altındaki dönem onların kimliklerinin zayıflamasına neden olmuştu. 

Savaşın sonuna doğru, İtalya ile Müttefikler arasında gizli bir anlaşma yapıldığının ve 

Slovenya ile Hırvatistan’ın Dalmaçya kıyıları İtalya’nın müttefikler tarafına geçmesine 

karşılık olarak savaş bitiminde İtalya’ya verilmesi taahhüt edildiğinin öğrenilmesi üzerine, 

Hırvat ve Slovenlerde, Sırplarla birlikte bir devlet kurma projesine daha yakın durulması 

gündeme gelmiştir. Yugoslav Komitesi ve Sırp hükümeti, gizli anlaşmaya uygulama ola-

nağı vermemek için birlikte hareket etmeyi kararlaştırdılar. 

3.3. BİRİNCİ YUGOSLAVYA: SIRP-HIRVAT-SLOVEN KRALLIĞI 

1917 Temmuz ayında Korfu’da bir araya gelen Slav uluslarının temsilcileri, ‘‘Korfu 

Deklarasyonu’’nu yayınladılar. Buna göre kurulacak Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, Sırp kö-

kenli Karayorgiyeviç hanedanı idaresinde anayasal, demokratik ve parlamenter bir monarşi 

olacaktı.37 

                                                 
35 DRAGNICH, Alex M., Serbs and Croats - The Struggle in Yugoslavia, London, 1992, s.20. 
36 PALMER, a.g.e., s.28. 
37 JELAWICH, Charles and Barbara, The Establishment of the Balkan National States (1804-1920), University of 

Washington Press Seattle 1977, s. 300. 
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4 Aralık 1918’de toplanan Meclis’in ilk oturumunda Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın 

kurulduğu açıklandı. Sırp Karayorgiyeviç hanedanından Prens Alexander’ın babası Peter, 

kral ilan edildi. 10 Eylül 1919’da imzalanan St. Germain Barış Anlaşması ile yeni kurulan 

devlet uluslararası toplum tarafından tanındı. Krallığı ilk tanıyan ülkeler arasında ABD de 

yer alıyordu.38 

Bu krallık kurulurken, Avusturya ve Bulgaristan topraklarının bir kısmını almıştır. 

Vejvoda, bu krallığın çevredeki büyük devletlerden korunmak için yeni bir ortak devlet 

oluşturma fikrini savunan çok kültürlü Slav seçkinleri arasındaki etkileşimin sonucunda 

ortaya çıktığını anlatmıştır.39 

Bernett’in “Birinci Yugoslavya’nın Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin yaşadıkları 

toprakları ele geçirme planları yapan İtalya, Macaristan ve Avusturya’ya karşı koruma 

amacına dayalı, ortak bir devlet olarak kurulmuştur” ifadesi bu fikri destekler niteliktedir.40 

“Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı” Sırplar için kendi hâkimiyetlerindeki bir güç olarak dü-

şünülürken, diğer Slav halkları ise sadece dış güçlere karşı bir korunma amacı gütmüşler-

dir. Özellikle, “Modern Sırp İdeolojisi”ni oluşturan XIX. Yüzyıl dil bilim reformisti Vuk 

Stefanoviç Karadziç, “Merkezî Güney Slav Diyalekti”yle konuşan herkesi “Sırp” olarak 

tanımlamıştır. Bu görüş, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın oluşmasındaki politik konseptin 

temelini oluşturmuştur.41  

Sırp-Hırvat-Sloven Devleti’nin toprakları Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, 

Dalmaçya ve Bosna-Hersek’ ten meydana gelmekteydi. Krallık, kuruluşundan itibaren, 

özellikle 1920’ler ve 30’lar boyunca büyük iç karışıklıklar yaşamıştır. Farklı Slav halkları 

kendi içlerinde farklı politik akımlar oluşturma eğilimine girmişlerdir. Radikal Sırplar, tüm 

halkları Sırp yönetimi altına alarak “Büyük Sırbistan”ı kurma hayaline kapılırken, bazı 

Hırvat liderler ise bağımsız bir Hırvatistan Cumhuriyeti kurma çabasına girmişlerdir. 

                                                 
38 Dragnic, a.g.e., s.54. 
39 VEJODA, Ivan, “Yugoslavia 1945-91”, Yugoslavia and After: A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth, 

New York, Addison Wesley Longman Publishing, 1996, s. 10. 
40 BERNETT, Christopher, Yugoslavia’s Bloody Collapse: Causes, Course and Consequences, London, Hurst and 

Company, 1995, s. 113. 
41 CVIIC, a.g.e., s. 69. 
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1921’de, radikal Sırp lideri Pasiç mecliste çoğunluğun oyunu almıştır ve daha sonra 

“Vidovdan Anayasası” 26 Haziran 1921 tarihinde42 yürürlüğe konulmuştur. Sırp-Hırvat-

Sloven Krallığı'nda sınırlı bir parlamenter düzenin kurulmasını öngören bu ana yasa, ne 

sosyal ne de ulusal meselelere hukuki çözüm getirmemiştir. Bu gelişmelerin etkisiyle poli-

tik güç genelde Sırp liderlerin elinde olmuştur. Sırplar toplam nüfusun yüzde 38’ini oluş-

turdukları halde, önemli bakanlıkların yüzde 92’sini - 1926’da, orduda görev yapan 165 

generalin 4’ü hariç, tümü Sırp’tı - ellerinde tutmuşlardır.43  

Bu durum özellikle Hırvatları çok huzursuz etmiş ve çekişmeler günden güne artmıştır. 

3.3.1. 1929 İktisadi Bunalımı ve Yugoslavya’da Monarşist Diktatörlük 

1929 iktisadi bunalımı, toplumsal, manevi ve politik sonuçlarıyla dünya genelinde dik-

tatörlüklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu iktisadi bunalımın Yugoslavya üzerin-

deki etkisi 1929–34 yılları arasında Alexander I’in diktatörlüğü ile ortaya çıkar.44 

Vidovdan Anayasası, yani Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'nda sınırlı parlamenter düzenin ku-

rulmasının hukuki temelleri, monarşist diktatörlüğün ilân edildiği 6 Ocak 1929 tarihinde 

kralın emriyle yürürlükten kaldırılmıştır.45 

1929’un başında Kral Alexander iktidarı ele geçirmiş ve tüm yetkileri kendinde topla-

yarak diktatörlüğünü ilân etmiştir. Alexander, aynı ülke içinde yaşayan etnik azınlıkların 

ancak krala bağlılık duymaları hâlinde birliğin sağlanabileceğine inanmış, dinî ya da etnik 

kimlikli tüm siyasî partileri kapatmıştır.46 Bu dönemde ülke dokuz eyalete bölünmüş,47 

Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın adı Yugoslavya olarak değiştirilmiştir.48 Ancak 

Alexander’ın Sırp kökenli olması ve eyaletlerin her birinde Sırp nüfusu çoğunluğu teşkil 

edecek şekilde yapılanmaya gidilmesi49 ülkede Sırp hâkimiyetini baskın kılarken, diğer 

Slav milletleri bu durumdan rahatsızlık duymuşlardır. Etnik çatışmalara 1929’da çıkan 

                                                 
42 http://www.kultur.gov.tr/TR/Tempdosyalar/109871.html adresinde ‘‘Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Ko-

sova’’ adlı bölümden alınmıştır. 
43 WHITE, a.g.e., s. 197-223. 
44 KLEMENCIC - ZAGAR, a.g.e., s. 9. 
45 http://www.kultur.gov.tr/TR/Tempdosyalar/109871 adresinde ‘‘Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Kosova’’ 

adlı bölümden alınmıştır.(21.03.2007) 
46 AKŞİN, Sina – FIRAT, Melek, “İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar”, Balkanlar, İstanbul, Ortadoğu ve Balkan İnce-

lemeleri Vakfı Yayınları, Eren, 1993, s. 97. 
47 IVANOV, a.g.e., s. 58. 
48 KLEMENCIC - ZAGAR, a.g.e., s. 15. 
49 IVANOV, a.g.e., s. 59. 
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ekonomik kriz de eklenince Yugoslav halkının yönetime karşı tepkileri artmış ve 

Alexander geri adım atarak yetkilerini parlamentoyla paylaşmasını sağlayacak yeni bir 

anayasayı yürürlüğe sokmuştur. Kral Alexander, Fransa'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında, 

Hırvat ayrılıkçıları tarafından 9 Ekim 1934'de Marsilya'da öldürüldü.50 

 Alexander’ın ölmesinden sonra da, gösterilen tüm çabalara rağmen, “Birinci Yugos-

lavya”nın yirmi üç yıllık kısa ömründe, etnik gruplar arasındaki problemlerin çözüme ka-

vuştuğu bir sistem oluşturulamamış,51 zaten yüzyıllarca büyük devletlerin yönetiminde 

yaşamış olan bu insanların siyasî tecrübelerinin yetersizliği ve üç kurucu halk arasında 

birlik ruhunun sağlanmaması, Birinci Yugoslavya’nın çözülmesine sebep olmuştur. 

3.3.2. Birinci Yugoslavya’da Etnik Sorunlar 

Yugoslavya’nın 1918 yılındaki kuruluşundan 2. Dünya Savaşı sırasında 1941 yılında 

yıkılışına kadar geçen süre Sırplar ve Hırvatlar arasında sürekli çekişme ile geçmiştir. Sırp-

Hırvat-Sloven Krallığı içindeki temel anlaşmazlık konularının başında devletin örgüt yapı-

sı geliyordu. Hırvatlar ve Slovenler kendilerinin de yönetimde söz sahibi olacakları federal 

bir sistem istiyorlardı. Buna karşın Sırplar üniter ve merkeziyetçi bir modelden yanaydı. 

1920’de ülkede, çoğu etnik temelde örgütlenmiş, 40’ın üzerinde siyasal parti vardı. Hırvat-

ları, Stepan Radiç önderliğindeki Hırvat Köylü Partisi, Sırpları da, dönemin başbakanı 

Nikola Pasiç’in liderliğini yaptığı Sırp Radikal Partisi temsil ediyordu.52 

I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren anlaşmalardan biri olan Trianon Anlaşmasına göre, 

Voyvodina bölgesi yeni kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığa katılıyor, buna karşılık Adri-

yatik kıyıları, Trieste ve Rjeka gibi kentler İtalya’da kalıyordu. Anlaşma, Hırvatları ve 

Slovenleri memnun etmedi. Sırpların, İtalya’ya taviz verdiği, Hırvat ve Sloven toprakları 

için gereken özeni göstermediği görüşü genelde kabul görüyordu. 53 

Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, 1921’den itibaren tamamen Sırpların kontrolü altına girdi. 

Devleti merkezileştiren ve Sırp egemenliğini meşrulaştıran 1921 Anayasası, Hırvat ve Slo-

ven Partiler ve Yugoslav Müslüman Örgütü’nün muhalefetine rağmen kabul edildi. Bu 

                                                 
50 http://www.baktabul.com/iz-birakanlar/1052 adresindeki (27.03.2007) “Krallar-kraliceler’’ adlı bölümden alınmıştır. 
51 DYKER, David A.- VEJVODA, Ivan, Yugoslavia and After, A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth, 

New York, Addison Wesley Longman, 1996, s. 10. 
52 ÜLGER, a.g.e., s. 39. 
53 DRAGNICH, a.g.e., s. 40. 
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gelişmenin ardından devletin kurucu halkları olan Hırvatlar ve Slovenler de, bu statüden 

yoksun Karadağlı, Makedon ve Müslümanlar gibi, Sırp baskısına maruz kaldılar. 

1930’lu yılların ortalarında Yugoslavya Komünist Partisi de toplumsal düzeyde güç-

lenmeye başlamıştı. Yugoslav ekonomisinde yabancı sermaye girişine paralel olarak can-

lanma görülüyordu. İşçi sayısının artışı ve ulus sorununun yarattığı gerilim, Komünist Par-

ti’nin desteğinin artmasına neden oluyordu.1937 yılında Parti Genel Sekreterliğine, savaş 

sonrasında kurulacak İkinci Yugoslavya’nın tek hâkimi Josip Broz Tito getirildi. 

3.4. BİRİNCİ YUGOSLAVYA’NIN YIKILIŞI ve İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 

Birinci Yugoslavya’nın ne denli yüzeysel değerler üzerine kurulduğu II. Dünya Savaşı 

sırasında iyice anlaşılmıştır. Sırpların hâkimiyetindeki I. Yugoslavya’nın ömrü fazla uzun 

sürmedi ve nihayet 8 Temmuz 1941 tarihinde tekrar parçalandı.54 

Daha sonra çok uzun süre Yugoslavya’nın kaderini yönlendirecek olan lider Josip Broz 

Tito, bu sıralarda Yugoslavya Komünist Partisi’nin başına geçerek hem işgalci kuvvetlere, 

hem de bu iki gruba karşı mücadele vermiştir. ‘‘Partizanlar’’ olarak isimlendirilen Josip 

Broz Tito’nun öncülüğünde kurulan direniş hareketi, hem ülkeyi işgalden kurtarmayı he-

deflemekte, hem de Komünist Parti öncülüğünde kitlelerin desteğini alan yeni bir yönetim 

kurmak amacındaydılar.55 

Çetnikler, işgalin ardından Yugoslavya’da Sırpların hâkim olacağı bir yönetim kurul-

masını savunuyorlardı. Partizanlar ise, savaş sonrasında kurulacak Yugoslavya’da tüm 

ulusların yönetimde temsil edilmesini zorunlu görüyorlardı. Etnik bakımdan Hırvat56 olan 

Tito’nun savaş sonu kurulacak düzenin ulus ötesi olacağını ve bu sistemde tüm uluslara 

temsil hakkı tanınacağını açıklaması, Sırpların dışında kalan Yugoslavya halkları tarafın-

dan sempati ile karşılanıyordu. 

1 Eylül 1939’da Hitler’in Polonya’yı işgali yeni bir dünya savaşına sebep oldu. Alman 

uçakları 6 Nisan 1941’de Belgrad’ı bombalamaya başladı. Hırvat milliyetçiler Almanlar-

dan, ayrı bir Hırvat devleti kurulacağı sözünü almışlardı. Zagreb 10 Nisan’a varıldığında 

çarpışmayı bıraktı. İşgale karşı direnemeyen Yugoslav ordusu 17 Nisan 1941’de teslim 

                                                 
54 http://sancak.ihh.org.tr/dinamikler/tarihselsurec/sirp.html adresindeki ‘‘Sırp-Sloven-Hırvat Krallığı Dönemi’’ adlı 

bölümden alınmıştır. (26/03/2007) 
55 ÜLGER, a.g.e., s. 47. 
56 JELAWICH, a.g.e., s. 268. 
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oldu. Slav uluslarının 1918 yılında Sırp-Sloven-Hırvat Krallığı’nın kurulması ile başlayan 

sorunlu beraberliklerinin birinci perdesi, bu şekilde kapanmış oluyordu.57 

Almanların Yugoslavya’yı, çok kısa bir süre içinde işgal etmesinin ana sebebi ülkede 

birliğin ve dayanışmanın olmamasıdır. Alman birliklerinin başarısından çok, Yugoslav-

ya’yı oluşturan halkların birbirleri arasındaki çekişmelerin varlığı, işgali kolaylaştırmıştır. 

Savaş sırasında ülke Alman, İtalyan, Macaristan ve Bulgaristan orduları tarafından işgal 

edilmiştir.58 

Savaş müddetince bölgeye adeta anarşi hâkim oldu. Bu kez de ırkçılık ve din fanatizmi 

yine sahnede idi. Almanya kendi güdümünde bir Hırvat-Sloven Devleti kurmuştur. Kendi-

lerini diğer Yugoslavya halklarından üstün gören Katolik Hırvatlar, Sırplara ve Müslüman-

lara karşı cephe alarak Almanya’nın da desteği ile “Ustaşa” hareketini başlatmış ve bölge-

deki diğer halkları katletmişlerdir. 

Almanların himayesini alan Hırvatlar, “Bağımsız Hırvat Devleti’ni (NDH)” kurarak, 

Sırplara karşı terör estirdiler.59 Bu Sırplar ve Hırvatlar arasında kapanmayacak bir uçurum 

açmıştır. Faşist Ustaşa Hırvat Devleti sadece Sırplara değil Boşnaklara, Yahudilere ve 

Çingenelere karşı etnik temizlik uygulamıştır. 

Hırvatlar arasındaki aşırı milliyetçi hareketinin temelleri Avusturya-Macaristan İmpa-

ratorluğu bünyesindeki yaşadıkları dönemle ilintilidir. Yugoslavya’ya dâhil olmazdan önce 

Hırvatların birincil önceliği Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (ki bu imparatorlukta 

baskın kültür Germen kültürü olduğu gibi idarede Germenlerin elinde idi) içinde otonomi 

elde etmek ve Avusturyalılarla eşit bir konuma gelmekten ibarettir. Yugoslavya fikri ortaya 

çıkmazdan önce Hırvatların (Germen kültürü etkisindeki) Macarlaşmak ve Slovenler de 

Avusturyalılaşmak yolunda idiler. 

Bu gelişmeler karşısında iki direniş örgütü ortaya çıktı; Sırp hanedanı taraflısı General 

Draza Mihailoviç’e bağlı Çetnikler (Anavatan için Kurtuluş Ordusu)60 ve federatif Yugos-

lavya yanlısı, Komünist Parti lideri Josip Broz Tito’nun Partizanları. Başlangıçta birlikte 

hareket eden iki örgüt sonradan açıkça birbirine cephe aldı. Bosna’da üslenen Tito’nun 

                                                 
57 Yukarıda adresi geçen web sayfası.  
58 FYSON, George – SILBERMAN, Jonathan, “Roots of The Conflict.”, The Truth About Yugoslavia, New York, 

Pathfinder, 1993, s. 34. 
59 Yukarıda adresi geçen web sayfası. 
60 ÜLGER, a.g.e., s. 46. 
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Partizanları, çoğu zaman Çetniklerce desteklenen Alman saldırılarını geri püskürtmeyi 

başardılar. 

3.4.1. Yugoslavya’da Partizanların Güçlenmesi 

1942 yılında bir Antifaşist Ulusal Kurtuluş Örgütü (AVNOJ) kuruldu. AVNOJ’ un yü-

rütme Komitesi hükümet işlevleriyle görevlendirildi ve kurtuluş ordusunun genelkurmayı 

Yugoslav Komünist Partisi Merkez Komitesi’dir.61 

AVNOJ ve Londra’daki sürgün hükümeti arasında 1944 Haziran’ında Adriyatik Deni-

zi’ndeki Viş Adası’nda (Tito’nun karargâhı burada idi) bir antlaşma imzalandı. Burada 

komünistlerin lideri ile sürgün hükümeti başbakanı İvan Subaşiç “bütün hainler ve işbirlik-

çiler”in yakalanması ve cezalandırılmaları konusunda anlaştılar. Ustaşaların olduğu kadar 

Mihayloviç’in Çetniklerinin de “hain” olduğu artık ortaya çıkmıştı. Tito’nun etkisi büyür-

ken, Mihayloviç elindeki son birlikleri de tutmayı ve partizanlara karşı işgalcilerle işbirliği 

yapmayı son şansı olarak görüyordu.62 

1941–45 arası dönemde Çetnikler Sırp olmayanlara karşı etnik temizlik yapmışlardır. 

Bu katliamlar 1929–1941 arası dönemdeki Sırplaştırma hareketinin silah zoruyla gerçek-

leştirilen bir uzantısıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında çoğu iç çatışmaların ve katliamların 

sonucu olarak Yugoslavya nüfusunun %11’inin kaybetmiştir. 63 

Hükümetin kuruluş çağrısından sonra Tito ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler kop-

tu. 20 Ekim 1944’te Partizanlar Karpatlar üzerinden harekete geçip Kızıl ordu’dan 

Belgrad’ı aldılar. Bu olay Tito’nun kesin zaferi anlamına gelmekteydi.64 

Yugoslavya Krallığı döneminde ülke Sırp egemenliği altında kalmıştır. Diğer etnik top-

lulukların hiçbir söz hakkı ve yönetime katılımları söz konusu olmamıştır. Bu durum 

Tito’nun Partizan hareketine, tüm etnik topluluklara söz ve yönetim hakkı verecek federatif 

bir devlet yapısı oluşturma vaadiyle, Sırp olmayan etnik topluluklardan sempati ve destek 

elde etmesini sağlamıştır. 1941–45 arası dönemde Çetniklerle Partizanların çatışmaları ve 

bu çatışmaların Partizanların hem savaşı hem iktidarı kazanmalarıyla sonlanması Sırplarda 

etnik köken olarak Hırvat olan Tito’nun Sırpların haklarını gasp ettiği fikrini oluşturmuş-

tur. 
                                                 

61 Yukarıda adresi geçen web sayfası. 
62 Yukarıda adresi geçen web sayfası. 
63 ÜLGER, a.g.e., s. 44-45. 
64 Yukarıda adresi geçen web sayfası. 





 

21 

4. İKİNCİ YUGOSLAVYA 

 

4.1. YUGOSLAVYA SOSYALİST FEDERAL CUMHURİYETİ 

Yugoslavya, II. Dünya Savaşı’ndan 1980’e kadar Josip Broz Tito idaresi altında kaldı. 

Ülkenin siyasal yaşamında ‘‘İkinci Yugoslavya’’ olarak adlandırılan bu dönemde değişim, 

devletin yapılanması ile sınırlı değildi. Aynı zamanda, yönetimin ulus sorununa bakışı de-

ğişmiş; Sırp, Hırvat ve Slovenlerin dışında kalanlara da devlet örgütlenmesinde haklar ta-

nınmıştı. Yeni devlet yapısında ekonomik ve toplumsal yaşam, her bakımdan 1918–1941 

döneminden farklıydı. 

Raymond Tanter, Tito’nun ortaya çıkışını ve mücadelesini şöyle ifade etmiştir: 

“1940’larda Josip Broz Tito Nazilerin Yugoslavya’yı işgaline karşı ortaya çıkmıştır. O, 

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni yeniden yaratmak için multi-etnik köylü sınıfının des-

teği ile anti-faşist bir mücadele yürütmüştür. Tito, Yugoslavya’yı etkin bir şekilde yönet-

miş ve 4 Mayıs 1980’de hayatını kaybedene kadar, birbirleri ile rekabet hâlinde olan etnik 

grupların bir arada yaşamalarını sağlamayı başarmıştır. Onun ölümünden sonra Yugoslav-

ya’da ülkeyi bir arada tutabilecek, onun kişisel karizmasına sahip yeni bir lider ortaya çık-

mamıştır. 1980’lerde Yugoslavya halkının tatminsizliği, olumsuz ekonomik koşullar ve 

işçi sınıfındaki huzursuzluk yüzünden giderek artmıştır.”65 

4.2. İKİNCİ YUGOSLAVYA’NIN TEMELLERİ 

İkinci Yugoslavya, 6 temel esas üzerine oturuyordu. Bunların en başında ülkede yaşa-

yan uluslara ve azınlıklara eşit mesafeli yaklaşımı benimseyen karizmatik lider Tito geli-

yordu. İkinci Yugoslavya’ya yön veren diğer esaslar ise şunlardı; Sosyalist piyasa ekono-

misi, özyönetim, federalizm, bağlantısız dış politika ve ‘‘1941 Kulübü’’. 66 

‘‘1941 Kulübü’’,67 Partizan Hareketinin kuruluş dönemindeki adıydı. Bu grup içinde 

yer alanlar, 1945 sonrasında Tito tarafından kilit noktalara yerleştirildi. Tito, II. Dünya 

Savaşı’nın sona ermesi ile bütün halkları bir araya getirerek Yugoslavya Federasyonu’nu 

kurmuş, Kasım 1945 seçimlerinde oyların %90’ını Komünist Parti yönetimindeki Halk 
                                                 

65 TANTER, Raymond – PSAROUTHAKIS, John, Balancing in the Balkans, New York, St. Martin’s Press, 1999, s. 

16. 
66 ÜLGER, a.g.e., s. 53. 
67 HOBS, Heidi H., ‘‘Whither Yugoslavia? The Death of a Nation’’, Studies in Conflict and Terrorism, Cilt. 15, s. 

189. 
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Cephesi Koalisyonu aldı. Yeni meclis, cumhuriyeti ilan etti (29 Kasım 1945) ve Tito’yu 

cumhurbaşkanı seçti. Nisan 1963’te yürürlüğe giren yeni anayasa, ülkenin adını “Yugos-

lavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” olarak değiştirerek, cumhuriyetlerin devletin kurucu 

unsurları olduğu ilkesini belirginleştirdi; Yugoslavya’nın, güney Slavlarının ulusal devleti 

olmadığının altını çizdi.68 Tito’nun iktidarda kaldığı 1945–1980 dönemi her bakımdan Yu-

goslavya’nın altın çağıydı. 

Sırpların Bosna’nın Kosova veya Voyvodina gibi Sırbistan içinde bir bölge olması şek-

lindeki taleplerine rağmen Bosna ve Hersek de federasyonun kurucu cumhuriyetlerinden 

birisi olmuştur. İkinci Yugoslavya’da altı cumhuriyet; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, 

Makedonya, Karadağ ve Bosna-Hersek ile Sırbistan Cumhuriyeti içinde iki özerk eyalet; 

Voyvodina ve Kosova vardı. Sırbistan ve Karadağ dışında, bu farklı cumhuriyet ve eyalet-

ler Yugoslavya’nın kuruluşu sırasında devlet biçiminde mevcut değillerdi.69 

“Kardeşlik ve Birlik” temellerine dayandırılarak kurulan Yugoslavya’da Tito dönemi-

nin, halkların bir arada barış içinde yaşamaları açısından sorunsuz bir dönem olmasının en 

temel nedenlerinden birisi, başta “Yugoslavya Komünist Partisi”nin bulunduğu tek partili 

rejimin uygulanması ve halklara etnik ayrımcılık yapma fırsatının verilmemesidir. Bu dö-

nemde farklı etnik kökenlerden gelen insanlara eşit fırsatların sunulması da barış ortamına 

büyük katkı sağlamıştır. Öte yandan, halkın büyük çoğunluğunun ülkenin Sovyet yöneti-

mine girmesi ihtimalinden dolayı duyduğu endişe de bütünlüğün korunmasında önemli bir 

faktör olmuştur.70 

“Etnik-çoğulculuk” ilkesine dayanan ve Yugoslavya’nın çok uluslu bir devlet olarak 

ilân edildiği71 bu sistem, eyaletlere verilen hakların giderek daha fazla genişletilmesine yol 

açmış ve özellikle 1974’teki Anayasa değişikliği önemli bir reform olmuştur. Bu değişiklik 

ile Kosova ve Vojvodina bölgeleri de dâhil olmak üzere, her birime veto hakkı verilmiş ve 

kararların oy birliği ile alınması sağlanmıştır.72 

Poulton, “Tito Yugoslavyası”nın çok-uluslu yapısı içinde yaşamış olan halkların üç 

temel kategoriye ayrıldığından söz etmektedir. Bunlar, her birinin “Federasyon” içinde 

                                                 
68 http://kosova.ihh.org.tr/tarihisurec/yugoslavya/yugoslavya.html adresinden alınmıştır. (23.03.2007) 
69 Yukarıda adresi geçen web sayfası. 
70 CVIIC, a.g.e., s. 59. 
71 KLEMENCİC - ZAGAR, a.g.e., s. 14. 
72 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 76. 
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ulusal yurdu73 olan Hırvatlar, Makedonlar, Karadağlılar, Müslümanlar, Sırplar ve Sloven-

ler; genellikle Yugoslavya dışında bağımsız devletlere sahip bazı halkların uzantıları olan 

ve “Yugoslavya Federasyonu” içinde dil ve kültürel hakları yasal olarak tanınan Koso-

va’daki Arnavutlar, Voyvodina’daki Macarlar, Bulgarlar, Çekler, İtalyanlar, Romenler, 

Slovaklar, Türkler ve son kategoridekiler ise, geriye kalan küçük etnik gruplardır.74
 

Tito, Belgrat Hükümeti’nin başına geçen liderler arasında “Büyük Sırbistan” oluşturma 

fikrini gündeme getirmeyen ilk lider olarak nitelendirilmiştir. O, savaşı “Yugoslavya hal-

kının yabancı düşmanlara karşı verdiği mücadele” olarak tanımlamıştır. Amacı, ülkeyi ye-

niden inşa etmek olmuştur.75 

Sosyalist ideoloji temelli bu dönemde, Yugoslav kimliğini bilinçli olarak öne çıkaran 

ve uluslar üstü bir Yugoslav kimliği yaratmaya çalışan Tito yönetiminin etnik topluluklara 

eşit mesafeli yaklaşması ve azınlıkları koruyacak önlemler alması, ülkede etnik gerilimin 

ortadan kalkmasını sağlamakla birlikte cumhuriyetlerde milliyetçiliği korunmasına sebep 

oluyordu.  

Federal yapılanma, belli bir süre için olumlu görünen bir durum yaratmış olsa da, halk-

ları barış içinde bir arada tutma bakımından kalıcı çözüm olmamıştır. Ülkede çoğunluğu 

teşkil eden Sırpların şikâyetleri 1960’ların ortalarından itibaren artmıştır.76 

Sırplar ülkeyi tamamen kendi yönetimleri altına almak isterken, Hırvat ve Slovenler bu 

fikre karşı çıkmaktaydılar. Ekonomik açıdan güçlü olan Slovenler ve Hırvatlar daha az 

gelişmiş cumhuriyetlere yaptıkları yardımların kendi kaynaklarının azalmasına neden ol-

duğundan şikâyetçiyken, az gelişmiş cumhuriyetler ise gelişmiş bölgelere daha fazla yatı-

rımın yapılmasından rahatsızdılar.77 

Tito yönetiminde federal cumhuriyetlere verilen yetkilerin giderek artırılmasına ve 

azınlıklara daha fazla hakların sağlanmasına rağmen bu çabalar, halkları kalıcı olarak bir 

arada tutmak için yeterli olmamıştır. 1970’lerden itibaren politik liderler tarafından alınan 

kararlarla ülke giderek daha fazla âdemi merkezileştirilmiştir. Böylece, altı federal cumhu-

                                                 
73 POULTON, a.g.e., s. 15. 
74 POULTON, a.g.e., s. 16. 
75 WHITE, a.g.e., s. 199. 
76 CVIIC, a.g.e., s. 61. 
77 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 88. 
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riyet ve iki özerk bölge kendi çaplarında gelişmiş ve kendi ulusal çıkarlarını gözeterek, 

kendi merkezlerinden yönetilmeye doğru gitmişlerdir.78 

4.3. TİTO: YUGOSLAVYA’YA ADANMIŞ BİR HAYAT 

7 Mayıs 1892'de Hırvatistan-Kumrovec'te On beş çocuklu fakir bir köylü ailesinin ye-

dinci çocuğu olarak doğan Josip Broz’un annesi Sloven, babası Hırvat’tı. 

On üç yaşlarındayken Sisak kasabasına yerleşti. Burada çilingir çırağı olarak çalışmaya 

başladı. Gençlik yıllarında Trieste, Bohemya ve Almanya'da metal işçiliği yaptı. Çalıştığı 

yerlerde sendika faaliyetlerine katılarak aktif görevler aldı ve Hırvatistan Sosyal Demokrat 

Partisi’ne girdi. 

Zagreb'teki 25. Alay'da askerlik hizmetini yapmak üzere Avusturya-Macaristan İmpa-

ratorluğu ordusunda silah altına alındı. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı, Ağustos 

1914'te askeri birliğiyle birlikte Sırbistan'a gönderildi. Bu savaşa karşı olduğunu söyleye-

rek propaganda yapmaya başladı. Suçlu görülerek Petrovaradin (Petervaradin)de tutuklana-

rak hapse atıldı. Ocak 1915'te serbest bırakılarak, Karpat cephesinde tekrar savaşa katıldı 

ve bazı yararlılıklar gösterdiği için cesaret madalyası verildi. Bukovina Cephesinde çarpı-

şırken bir kazak askeri tarafından süngüyle ağır bir şekilde yaralandı. Rus ordusuna esir 

düştü. 79 

Bolşeviklerin safında 1917–1920 devrime ve iç savaşlarına katıldı. 1918 yılında sava-

şın bitmesiyle, 1920'de bir Rus kadınıyla evlenmiş olarak, daha sonra Yugoslavya adını 

alacak olan, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’na döndü. Doğduğu ülke olan Hırvatistan’a dönüş 

sebebi, yasadışı olarak Komünist Parti’nin örgütlenmesini sağlamaktı. Yugoslavya Komü-

nist Partisinin kurucuları arasında yer aldı. Komünist Partisine bağlı olarak yürüttüğü siyasi 

faaliyetlerinden dolayı birçok kere tutuklandı. Özellikle 1928'deki soruşturmasının netice-

sinde altı yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 1934'te hapisten çıktı. Hapishane günleri sıra-

sında Tito takma adını aldı. Hapisten çıktıktan sonra (önce Komüntern ve ardından 

Komünform adını alan) Komünist Enternasyonal’de görev yapmak için Moskova’ya gitti. 

Moskova’dan sonra Paris, Prag ve Viyana'ya görevli olarak gitti. 1936 yılında Komünist 

Parti’yi resmen kurmak için Yugoslavya’ya geri döndü ve 1937’de Yugoslav Komünist 

Partisi’nin (YKP) Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 

                                                 
78 VEJVODA, a.g.m., s. 17. 
79 http:www.vikipedi.com.tr adresinden alınmıştır. 
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Nazi Almanyası 1941 yılında hem Yugoslavya’yı hem de SSCB’yi işgal edince Tito 

tüm Yugoslavları Nazilere ve onları destekleyen faşist Hırvatlara (Ustaşalar) karşı diren-

meye çağırdı. 1942 yılında geçici ve komünist politikalar güden bir hükümet kuran Tito, 

bu hareketiyle Çetniklerle (monarşi isteyen aşırı milliyetçi Sırplar) karşı karşıya geldi. 

1944 yılında savaşta Almanya’nın karşısında yer alan müttefiklerin de desteğini alan 

Tito, Mart 1945’te başkan seçildi. Yıl sonunda Almanları ülkeden kovmayı başaran Yu-

goslavlar birleşti ve tüm kontrolü Tito hükümetine devretti. Monarşiden demokrasiye ge-

çişle ilgili herhangi bir referandum yapılmadı. Çünkü Tito, ülkeye tek partili sistemi getir-

mişti. Tito, 1945 yılından itibaren 35 yıl boyunca Sosyalist Yugoslavya Federasyonu Baş-

kanlığını yaptı. Bu süre zarfında, Soğuk Savaş’ın gerilimli ortamında “Bağlantısızlar Hare-

keti”ne de öncülük etti. Josip Broz Tito, 4 Mayıs 1980 tarihinde Slovenya’nın başkenti 

Ljubljana’da hayatını kaybetti.80 

4.4. TITO DÖNEMİNDE YUGOSLAVYA’NIN DIŞ DÜNYA İLE İLİŞKİLERİ 

 

4.4.1. Stalin Dönemi SSCB’si ve Yugoslavya 

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile SSCB arasında yapılan bir antlaşma sonucu 

Yugoslavya Batılıların ve SSCB’nin ortak nüfuz bölgesi olarak belirlenmiştir.81 Bu durum 

dolayısıyla Stalin savaş sırasında Partizanları desteklememiştir. Savaş sonrası dönemde de 

Yugoslavya’ya yardım da bulunmamıştır. Stalin, Tito ve ekibini ortadan kaldırıp yerine 

kendine sadık bir ekip getirmek amacındaydı. 

Yugoslavya’da Tito önderliğinde tesis edilen sosyalist sistemin ilk yıllarında Stalin uy-

gulamaları taklit edildi. Ancak çok kısa bir süre sonra durum değişti; Yugoslav modeli 

sosyalizm kendine özgü uygulamaları öne çıkarmaya başladı. Alman işgalinden SSCB’den 

yardım almadan, kendi olanakları ve tabii ki cömert müttefik yardımları ile kurtulan Yu-

goslavya, bu durumun doğal bir sonucu olarak, savaş sonunda Stalin’e mesafeli davranma-

ya başladı. Savaştan sonra iki ülke arasında kurulacak ilişkilerin temel kuralını Tito belir-

lemişti: İlişkiler eşitlik esasına dayanacaktı.82 

                                                 
80 BÜTÜÇ, Yeta, Tito’yu nasıl bilirsiniz?, 2003. Bu doküman, http://ilef.ankara.edu.tr/akildefteri/yazi.php?yad=2575 

adresinden alınmıştır. 
81 CHURCHILL, Memoirs, MEE, Charles L., Meeting at Postdam, Georgy Books, Londra, 1976, s.118-9. 
82 TOMOSIC, D.A., National Communism and Soviet Union, Public Affairs Press, Washington, 1957, s. 115. 
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4.4.1.1. Yugoslavya’nın Kominform’dan atılması 

Bu cumhuriyetin ilk yılları öteki bütün Doğu Avrupa halk demokrasilerinde benimse-

nen Sovyet modeline yönelen uygulamalarla geçti. Ne var ki Stalin yönetimindeki Sovyet-

ler Birliğinin, 1947 yılında kurulmuş olan ve komünist partileri bir araya getiren 

Kominform aracılığıyla Balkanlarda devrimci ve bağımsız bir politika oluşturmaya çalışan 

Yugoslavya’yı ‘’hizaya” getirmeye çalışması, iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla kopması-

na yol açmıştır. Bu ise, Nazi işgalinden kurtuluşunu Sovyet ordularına muhtaç olmayan 

Yugoslavya’da, SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından uygulanan çok yönlü ambargo-

ya karşın, Tito önderliğinde “Yugoslav modeli sosyalizm” denen yöneliminin yolunu aça-

caktır. Dış politikada “sosyalist blok” dışında “bağlantısızlar hareketi”nin öncülüğüne so-

yunan Yugoslavya, iç uygulamalarında ise “özyönetim” olarak adlandırılan bir sosyalist 

toplum modelini ortaya atmıştır. 83 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB ile Yugoslavya arasında anlaşmazlıklar çok faz-

laydı. SSCB lideri Stalin, Tito’nun uygulamalarını ve düşüncelerini tehlikeli buluyordu. 

Tito, hem sosyalist ülkeler arasında dayanışma olmasını savunuyordu, hem de SSCB’nin 

uydusu olmak istemiyordu. Tito; uluslararası forumlarda SSCB yanında saf tutuyordu. 

Tito’nun dış dünyada Moskova’ya sağladığı destek, Stalin’in uydurma bahaneleri ile 1948 

yılında Yugoslavya’nın Kominform’dan ihraç edildiği tarihe kadar sürdü.84 

Yugoslavya’nın Kominform’dan ihraç edilmesi, Tito’yu Sovyet modeli ekonomi-

politika izlemekten uzaklaştırmadı. Tito’nun karara ilk tepkisi, bunu hiç alınmamış sayma, 

kararı yok kabul etme biçimindeydi. Ama öte yandan da, ihraç kararında ‘‘Marksizmden 

sapma’’ olarak eleştirilen alanlarda Stalinci yaklaşım esas alınarak yeni düzenlemeler yapı-

lıyordu. Tarım, 1949 yılında hızlı bir şekilde kolektifleştirildi. Yugoslavya çiftçilerinin bu 

karara tepki göstermesi nedeniyle tarım arazileri ekilemedi. 1950 yılında ülkede açlık teh-

likesi baş gösterdi. Tarımsal üretim, savaş öncesine göre %73 oranında gerilemişti.85 

1947’de uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yugoslavya’yı geri 

bir tarım ülkesinden sanayi ülkesine dönüştürmeyi hedefliyordu. Stalinci bir anlayışla ha-

                                                 
83 IŞIKLI, Prof. Dr.Alpaslan, Yugoslavya Örneği, adlı makaleden, 

http://www.add.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=31 adresinden alınmıştır. 
84 ÜLGER, a.g.e., s. 55. 
85 JELAWICH, Charles and Barbara, Regional Development in Communist Yugoslavia, Oxford, 1992. s. 26. 
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zırlanan plana göre, dönüşüm, demir, çelik ve metalürji gibi ağır sanayi yatırımları ile ba-

şarılacaktı.86 

SSCB ile ilişkilerin kopuk olduğu fakat Yugoslavya’da Stalinci uygulamaların kulla-

nıldığı bir dönem ortaya çıkmıştı. Yugoslav siyasal yaşamında ‘‘Stalin’den kopuk Stalinci 

dönem’’ olarak adlandırıldı bu dönem, 1953’de sona erdi. 87 Tito, Stalin’le ve ülkesini kal-

kındırma yolunda yaşadığı sorunlardan dolayı büyük sıkıntılar çekmişti. Bu sıkıntıları or-

tadan kaldırmak amacıyla yoğun çabalar sarf ederek yeni sistemler ortaya çıkarılmıştı. 

Tito, sosyalizmde yeni arayış adını verdiği çabaların sonunda, Batı ile yakınlaşma ve öz-

yönetim sistemine geçme kararı aldı. 

4.5. YUGOSLAVYA’DA EKONOMİK VE İDARİ UYGULAMALAR 

 

4.5.1. Yugoslavya’da Özyönetim Uygulaması 

Yugoslav yönetiminin, kısmen Sovyet baskısı karşısında toplumsal destek sağlamak 

amacıyla da bağlantılı olan bu yeni yöneliminde temel ideolojik farklılık noktasını oluştu-

ran “özyönetimci sosyalizm” örneği 1960’ların düşünsel ikliminde, özellikle Batı Avrupa 

ülkelerinde, cazip bir alternatif olarak algılanmıştır. Ne var ki, işyeri birimlerinde merkezin 

izin verdiği ölçüde karar almanın çalışanlara devredilmesi biçiminde ortaya çıkan özyöne-

tim uygulaması, 1960’lı yılların ortalarından başlayarak merkezi planlamanın gevşetilmesi 

ve “piyasa sosyalizmi” denilen bir uygulamaya geçilmesi ile birlikte bir “işletme egoizmi-

ne” yol açmaktadır. Yeni uygulamanın ilk yıllarında ciddi üretim artışları sağlayan Yugos-

lavya’da, 1970’li yılların başından başlayarak enflasyon ve işsizlik sorunları ön plana çık-

maya başladı.88 

‘‘Kesin ifadesiyle, tam ve saf özyönetim (yahut işçi kontrolü), bütün mülkiyet sahipleri 

işçi oldukları durumda ve bütün işçiler aynı zamanda mülkiyetin sahibi oldukları, işletme 

yönetim kurullarının seçimine ve işletmenin ekonomik fazlasının dağıtımına eşit bir biçim-

de katıldıkları durumda vardır.’’ 89 

                                                 
86 ÜLGER, a.g.e., s. 58. 
87 JELAWICH, a.g.e., Cilt 2, s. 387. 
88 IŞIKLI, a.g.e., s. 3. 
89 IŞIKLI, Prof. Dr. Alpaslan, Kuramlar Boyunca Özyönetim ve Yugoslavya Deneyi, Alan Yayıncılık, İstanbul 1983, 

s. 21. 
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Marksist literatürde teorik düzeyde tartışılan özyönetim, ilk kez Yugoslav sosyalizmi 

ile pratiğe aktarıldı. Tito’ya göre özyönetim, Marksist gelişim çizgisinde tarihsel bir buluşu 

simgeliyordu ve sosyalizm kuruluşu için yeni bir deneydi.90 

Özyönetime geçişi belirleyen yasa 27 Haziran 1950’de yürürlüğe girmiştir. Tito, bu ya-

saya ilişkin tasarıyı Ulusal Meclis’e “fabrikalar işçilerin, toprak köylülerin” sloganını içe-

ren bir konuşmayla sunmuştur.91 

Özyönetimin uygulanmasındaki temel amaç ise 1948 yılında Yugoslavya ile SSCB’nin 

yollarının ayrılması ve Yugoslavya’nın Kominform’dan atılması sonrasında hem sosyalist 

sistemi sürdürebilmek hem de SSCB’den farklı olabilmek çabasıdır. 

Kendi yazdıklarına göre, özyönetimin fikir ve isim babası, Milovan Cilas’tır. Cilas, 

Tito’nun yakın silah arkadaşıdır ve devletin kurulmasından sonra da sağ kolu olarak yöne-

timde yer almıştır.92 

4.5.2. Âdem-i Merkeziyetçi Örgütlenme 

Özyönetim, hem iktisadi faaliyet esas alınarak yatay doğrultuda, hem de coğrafi esasa 

göre dikey doğrultuda âdem-i merkeziyetçi bir model öngörüyordu. Yugoslavya’nın Tito 

döneminde ortaya koyduğu pratik teoriyi bütünledi. 1963 Anayasası ile Federal Meclis’in 

yapısında değişiklikler yapıldı. 93 

Mecliste Cumhuriyet ve Özerk Bölge temsilciliklerinden oluşan Milliyetler Meclisi ve 

tek dereceli seçimlerle kurulan Halk Meclisi dışında işçi temsilcileri için de yer tahsis edil-

di. Buna göre, 120 kişiden oluşan Çalışma Toplulukları Meclisi, Parlamentoda işçilerin hak 

ve çıkarlarını temsil edecekti. 94 

4.5.3. Pazar Sosyalizmi 

Yugoslavya, 1964 ve 1965’te aldığı bir dizi önlemle “pazar sosyalizmi” veya “bırakınız 

yapsınlarcı sosyalizm” olarak tanımlanan bir süreci resmen başlatmıştır. O yıllarda, kimi 

                                                 
90 IŞIKLI, a.g.e., s. 48. 
91 TITO, J.B., ‘‘Factories to the Workers’’, STAP, No. 6, 1975, s. 9. 
92 IŞIKLI, a.g.m., s. 4. 
93 IŞIKLI, a.g.e., s. 60. 
94 IŞIKLI, a.g.e., s. 147. 
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gözlemciler tarafından, “sosyalizmden kapitalizme barışçı geçiş” olarak tanımlanan bu 

sürecin son halkaları, günümüzdeki kanlı olaylardır. 95 

Özyönetimin bir adım ilerisi olarak ortaya çıkan Yugoslav tipi sosyalizm “Pazar Sosya-

lizmi” yani sosyalist sistem içerisinde piyasa ekonomisi kurallarının işletilmesi ancak piya-

sanın kendi kuralları ile oluşmasına izin verilmeyip Komünist Partinin piyasayı denetleme-

si kast edilmektedir. Bu iktisadi uygulamalar cumhuriyetler içinde kendi pazarlarının 

oluşmasına ve bireylerin yaşadıkları cumhuriyetin menfaatlerini önde tutmasına yani ikti-

sadi bölünmeye yol açmıştır. Bu bölünme en nihayetinde idari ve siyasal olarak özerkliğe 

ve ayrılığa da yol açacaktır. 

1965 yılında Pazar Sosyalizmi ile liberalleşme yolunda yeni bir aşamaya girilen Yu-

goslavya’da 1965 reformlarının temel amacı geri kalmış bölgelerin kalkındırılması ve 

cumhuriyetler arasındaki gelişmişlik farkının asgariye indirilmesiydi. 96 

Yugoslavya’nın paradoksu sosyalizm, federalizm ve âdem-i merkeziyetçiliğin tek parti 

idaresinde sürdürmeye çalışmaktı. Cumhuriyetlerin sınırları içerisinde reformlar sonrası, 

genelinden ayrı kendine yeten pazarlar oluşmaya başladı. Cumhuriyetlerin idarecileri Yu-

goslavya’nın geneli yerine öncelikli olarak kendi cumhuriyetlerini düşünüp gözetmeye 

başladılar. Cumhuriyetlerde milliyetçi eğilimler ortaya çıkmaya başladı. 

Tito rejiminin baskıcı yönünü simgeleyen ve yüksek yönetimde Sırpların temsilcisi 

olan istihbarat örgütü başkanı Aleksander Rankoviç’in 1966 yılında görevinden alınmasıy-

la siyasal alanda da liberalizmin önü açıldı. 97 

4.5.4. Kolektif Başkanlık Sisteminin Oluşturulması 

1968 yılında, Yugoslavya’da rejime karşı ilk örgütlü ve yaygın direnişler ortaya çık-

maya başlamıştır. 1966 yılında İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sırp Kökenli Aleksander 

Rankoviç’in görevden alınmasıyla98 Yugoslavya’da özgürlükler rahatça yaşanır olmuştu. 

Üniversiteli öğrenciler ve işçiler 1960’lı yıllarda bütün Avrupa’da yaşanan öğrenci 

olaylarından esinlenerek, gösteriler yaptılar ve ‘‘sosyalist burjuvazi’’yi lanetlediler. Aynı 

                                                 
95 IŞIKLI, a.g.m., s. 4. 
96 ÜLGER, a.g.e., s. 61. 
97 ÜLGER, a.g.e., s. 64. 
98 ÜLGER, a.g.e., s. 66. 
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dönemde Hırvatlar, Makedonlar ve Kosova Arnavutları da milliyetçi eğilimler sahneye 

koyuyorlardı. 

1960’lı yılların sonunda ortaya çıkan özgürlükçü ve milliyetçi akımların oluşturduğu 

bunalımlara, Tito yönetiminin çözümü devletin idari yapısını cumhuriyetlerden gelecek 

temsilcilere ağırlık verecek şekilde yeniden düzenlemek ve Tito’dan sonra uygulamaya 

koymak üzere kolektif başkanlık konseyi oluşturmak oldu. Cumhuriyetlerdeki yerel komü-

nist parti genel sekreterleri Tito’nun ardından birer yıl federal devlet başkanlığı görevini 

yürüteceklerdi. Bu sistem Tito sonrasındaki dönemde oluşacak sıkıntıların nedenlerinden 

birisidir. Ülkeyi bir arada tutacak ve federal yönetimin devamını sağlamaya çalışan bir 

devlet başkanı ortaya çıkmamıştır. Artan milliyetçilik ve ekonomik problemler ile güçlü 

merkezi bir yönetimin olmayışı, Yugoslavya’nın ortadan kalkmasına doğru hızlı bir ilerle-

yiş süreci ortaya çıkarmıştır. 

4.6. BAĞLANTISIZLAR HAREKETİNİN OLUŞTURULMASI  

Bağlantısızlık Hareketinin temelleri 1955’te Bandung ve 1961’de Belgrad konfe-

ranslarında atıldı. Tito, Nehru ve Nasır ile birlikte hareketin öncülüğünü yaptı. 99 

Bağlantısızlık Hareketi, soğuk savaş döneminde Washington ve Moskova’nın da-

yatmalarına karşı, dünya halklarının demokratik tepkisini temsil etmek iddiasıyla belir-

di. 

Bağlantısızlar Hareketi, güçlü bir maddi ve kitlesel temele oturamadı. 1964’te 

Nehru’nun, 1970’de Nasır’ın ölümüyle Bağlantısızlar Hareketi, gücünü önemli ölçüde 

yitirdi. Tito’nun 1980 yılı başında ölmesiyle, bu konudaki umutlar tümüyle silindi. 100 

Bağlantısızlar Hareketi’nin, Yugoslavya’yı oluşturan cumhuriyetler arasında beliren 

ve bugünkü parçalanmanın temelinde yatan görüş ayrılıklarının odaklaştığı konular ara-

sında önemli bir yeri vardır. Henüz Tito hayattayken, Slovenya ve Hırvatistan gibi zen-

gin ve Avrupa Birliği’ne sınır oluşturan cumhuriyetlerden, bağlantısızlar hareketine 

karşı sesler yükselmeye başlamıştı. Bunlar, bağlantısızlar hareketine öncülük etmenin 

Yugoslavya’nın çapıyla orantılı olmadığı; bunun yerine, Avrupa Ortak Pazarı ile iyi 

ilişkiler kurarak yabancı sermayeyi çekmenin daha yararlı olacağı görüşündeydiler. 

4.7. YUGOSLAVYA’DA TİTO SONRASI DÖNEM 
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100 IŞIKLI, a.g.e., s.107. 



 

31 

Josef Broz Tito’nun ölümüyle Yugoslavya’yı bir arada tutan kilit taşı kırılmış oldu. 

Tito’nun iradesi ve karizması Yugoslavya’yı bir arada tutan, gruplar arasında ki kini diz-

ginleyen bir güçtü. Üstelik bu irade iktidarı ve orduyu elinde tutuyordu ve bütün Yugos-

lavya’da kendisine açıktan karşı çıkılmasını engelleyecek ölçüde büyük bir prestije sahipti. 

Toplumlar, hâlihazırdaki durumu sürdürmenin kolaylığını doğal olarak tercih ederek bu 

iradeye pasif destek vermişlerdir. Azınlık halkları ise özellikle Sırpların baskısından uzak 

kalmak için bu idareyi desteklemişlerdir. 

Tito döneminde Yugoslav halklarının kimliklerini aşarak daha geniş bir kimliği, Yu-

goslav kimliğini benimsemeleri projesi başarısız olmuştur. Tito, Yugoslavya nüfusunun 

yaklaşık üçte birini oluşturan Sırpların ilk Yugoslavya’da kurduklarına benzer bir tahak-

küm kurmasını engellemek amacıyla hareket etmiş ve mesela Sırbistan Cumhuriyeti içinde 

Arnavut azınlığın bulunduğu Kosova ve Macar azınlığın bulunduğu Voyvodina’ya özerk 

statü tanımıştır.  

Tito döneminde karar verme yetkisine sahip lider kadrosunda etnik aidiyet dengesine 

dikkat edilmiştir. Her toplum bir dominant unsura dayanır. Yugoslav toplumu kendi içinde 

dominant bir unsura sahip olamamıştır. Zira Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriye-

ti’nde Tito yönetiminin temel hedefi halkların bir denge içinde tutulması, bir unsurun di-

ğerlerine tahakküm etmesine izin verilmemesine dayanmaktaydı.  

Bu durumda sayısal olarak göreli bir çokluğa sahip olan ve ilk Yugoslavya’da Sırp ta-

hakkümü kuran Sırpların sınırlandırılması ve etkinliklerinin kırılması gerekmekteydi. Ay-

rıca Sırp kimliği kendi içinde sorunlara sahiptir. Kendisini konjonktüre uygun olarak ta-

nımlayacak yeterli süresi olmamış ve gelişememiştir. Yerine Fransız İhtilalı kaynaklı ta-

mamlanamamış bir milliyetçilik, Stefan Duşan’ın Sırp Krallığına dair düşler, Kosova Sa-

vaşı mitleri ve günümüz dünyasının küresel sosyo-ekonomik kimliğinden oluşan karışık 

tanımlamalar yer almıştır. Sırp göreli çoğunluğunun ülkeyi bir arada tutacak bir sisteme, 

yönetim geleneğine ve yeterli sayısal çoğunluğa sahip olmadığı da göz önüne alınmalıdır. 

Sırplar dışındaki halkların ortak kaygısı Sırpların ordu ve hükümeti ele geçirerek Sırp ta-

hakkümü oluşturmasıydı ki bu korkulan durum Tito’nun ölümünden sonra Tito’nun Sırp 

kökenli eşi ve yandaşları tarafından fiiliyata sokuldu. Ordu ve devlet idaresindeki kilit nok-

talar Sırpların eline geçti. Yugoslavya Sırp tahakkümünün altına girmeye başladı. 
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5. İKİNCİ YUGOSLAVYA’NIN PARÇALANMASININ NEDENLERİ 

 

5.1. Y.S.F.C.’NİN PARÇALANIŞININ İÇ VE DIŞ ETKENLERİ 

Genel olarak savaşlar çeşitli faktörlerin etkileşiminin bir sonucu olarak çıkmaktadır. Bu 

faktörler, iktisat, ideoloji ve din/etnik üç ana başlığı altında toplanabilir. Gerçekte bu fak-

törlerin tamamı etken olmasına rağmen bunlardan biri başat rol oynuyor gözükmekte ve 

diğer iki ana faktör de başat olanın etkisi altında etkenler olmaktadırlar.  

Birinci Dünya Savaşı ham madde ve pazar olarak gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin ve 

dolayısıyla sanayi ve güçlerinin temellerini oluşturan sömürgeler ve nüfuz alanları için 

yapılan iktisadi bir savaştı. 

İkinci Dünya Savaşı ise birbirlerine karşıt ve rakip olan ideolojilerin yayılım ve ege-

menlik savaşıydı. Totaliter, Faşist ve Emperyalist (askeri güçle yeni topraklar edinmeci) 

ideolojinin iktidarı ele geçirdiği Almanya, İtalya ve Japonya’ya karşı Komünist S.S.C.B ve 

Kapitalist müttefiklerinin ideoloji savaşıydı. Kapitalistlerin ve Komünistlerin yayılmacılık 

arzuları sosyo-kültürlerini, iktisadi sistemlerini ve ideolojilerini yaymak şeklinde olsa bile 

karşıtları gibi yayılmacıydı.  

Bu çerçevede İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem için Yugoslavya Federal Halk Cum-

huriyeti savaş sırasında yapılan antlaşmayla Komünist S.S.C.B. ile Kapitalist Batı arasında 

ortak nüfuz alanı olarak belirlenmiştir.  

Ortaya çıkan durum açısından bakarsak, Yugoslavya dağıldı, çünkü hiçbir iç ve dış si-

yasi irade varlığının sürdürmesini istememekteydi. Yugoslavya’daki bütün etnik topluluk-

lar kendilerinin çoğunluk olduğu bir cumhuriyetin sınırları içinde yaşamak ve diğerlerinin 

tahakkümü altında kalmamak istiyorlardı. 

Yugoslavya’nın dağılmasını ve iç savaşını değerlendiren kaynakların çoğunda görülen 

Sırplar’ı tek suçlu gösteren yaklaşım küresel politik manevralar ve programlarla ilgilidir. 

Yugoslavya’nın dağılması zaten Tito sonrası dönemde yönetimde ve orduda kilit noktaları 

ele geçiren ve hâkimiyet kuran Sırpların istemediği bir durumdu. Yugoslavya’nın dağılma 

sürecini bilinçli olarak başlatanlar Sloven ve Hırvat liderlerdir. Hırvatlar ve Slovenler ken-

dilerini Avrupalı görüyor; Avrupa’yla birleşmek ve bağımsız olmak için Tito’nun ölmesini 

ve Yugoslavya’nın yıkılmasını başlatacak konjonktürün ortaya çıkmasını bekliyorlardı. 



 

34 

Aşırı milliyetçi Sırpların milliyetçi ve tahakkümcü yaklaşımları sayesinde Sloven ve 

Hırvat liderler, ihtiyaç duydukları bahaneyi, halklarına ve dünyaya karşı kendilerini haklı 

gösterecek fırsatı bulmuş oldular. Saldırgan Sırp milliyetçiliği Yugoslavya’nın dağılmasını 

engelleyemeyeceğini anlayınca Sırpları tek devlet çatısı altında toplama projesini yürürlü-

ğe koymaya kalkışmış ama konjonktürü ve Avrupa ile ABD’nin planları olabileceğini he-

saplayamamışlardır. 

Yugoslavya’nın parçalanışı yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere, hem dış et-

kenlere hem de iç etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

5.1.1. Yugoslavya’nın Yıkılmasındaki İç Etkenler 

Yugoslavya’yı dağılmaya götüren süreçte, ülkenin çok uluslu ve dinli bir yapıya sahip 

olmasının yanında, ülkeyi oluşturan cumhuriyetler arasındaki ekonomik gelişmişlik farkla-

rının bulunması da önemli bir etkendir.  

Kısacası Yugoslavya’daki bölünmenin ve savaşların ortaya çıkmasına ülke içinden et-

kileyen etkenler şunlardır: Çok uluslu yapı, dinî ve kültürel faktörler, ekonomik faktörler, 

milliyetçilik ve milliyetçi hareketler. 

5.1.1.1. Çok Uluslu Yapı 

Karmaşık bir nüfusa sahip olan Yugoslavya, Tito yönetimindeki sosyalist düzen içinde, 

değişik topluluklar arasında hayranlık verici bir uyum kurmuş gibi görünmekteydi. Yalnız-

ca, federe devletlerin ana nüfusunu oluşturan halklar değil, ayrı bir federe devlete sahip 

olmayan Türklerin yanı sıra Macarlar gibi çok küçük bir azınlık oluşturan topluluklar bile 

geniş kültürel haklardan yararlanmaktaydılar. 

Bütün bunlar, Yugoslavya’nın bugün içine düşürüldüğü kaostan ve bir türlü bitmek 

bilmeyen çok ağır insanlık facialarından uzak kalabilmesi için yeterli olmadı. Çünkü bazı 

siyasetçiler ve menfaat grupları, Tito’nun ölümünden sonra uyum içinde yaşayan çok ulus-

lu yapıyı kendi çıkarları için bozmaya çalıştılar. Bu kesimler, Yugoslavya Federasyonu’nu 

bölmeyi menfaatlerine uygun görerek, bu amaç için kan dökülmesinde sakınca görmediler. 

Slav halkların Hunlar, Avarlar, Bulgarlar gibi Türk halklar yönetimleri sayesinde Bal-

kanlara yayılmaları ve bu halkların iktidarlarının sona ermesi ile miraslarını devralmaları 

Balkanların Slavlaşmasına yol açmıştır.  

Genel olarak Balkan halkları ve özelde eski Yugoslavya’daki topluluklar Balkanların 

otokton (yerli) İlir, Tribal ve Rrasian gibi halkları ile Türk ve Slav kabilelerinin karışımın-
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dan oluşmuş görünmektedirler. Son bin yıl içerisinde toplulukların mensup bulundukları 

kiliseler (Osmanlı İmparatorluğunun politikasının ve iktisadi sisteminin özellikleri dolayı-

sıyla da) yavaş yavaş milliyetleri biçimlendirmiştir. 

Balkan ve özellikle eski Yugoslavya toplulukların farklı etnik birleşimlerden kaynak-

lanmaları, dinsel açıdan zıt ve rakip mezhep ve dinlere mensup bulunmaları bu durumu 

ortaya çıkarmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun gerileyişi ve çöküşüyle de bu halklar kendi 

görüşlerine göre kendilerinden oluşan ülkeler oluşturmaya ve eski hesapları görmeye ça-

lışmışlardır. 

Yugoslav Savaşının nedenleri arasında eski Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriye-

ti’nin yukarıda tarihi gelişimi özetlenen etnik yapısının karmaşıklığı da yer almaktadır ve 

bu faktör görünüşe göre en önemli etkendir. 1991 yılında dağılan Yugoslavya Sosyalist 

Federal Cumhuriyeti YSFC, altı cumhuriyeti içermekteydi: Sırbistan, Hırvatistan, Sloven-

ya, Bosna-Hersek, Karadağ ve Makedonya. Ayrıca özel idari statüye sahip, her ikisi de 

Sırbistan’da olan özerk iki yönetim bölgesi mevcuttu: Sırbistan’ın kuzeyinde Voyvodina 

ve güney batısında Kosova. 

19. yüzyılın başlarında başlayan Güney Slavlarının (Yugoslav) birleşmesi hareketi so-

nucu 1921 yılında Yugoslavya, Sırp krallığı etrafında birleşen halklar tarafından kuruldu. 

Sırpların Büyük Sırbistan fikriyle ve tarihi hak iddiası ile hâkimiyeti ellerinde tutmaları, 

gerek krallık döneminde gerekse komünist dönemde diğer etnik unsurlarla aralarında düş-

manlığın büyümesine yol açmıştır. 

Yugoslav (Güney Slavı) adı altında toplanan halkların anlaşmazlıklarının temelinde din 

ve kültür bazında farklılıklar ve bu farklılıkların tarih içerisinde ortaya çıkardığı problem-

lerin yöneticiler ve halkların ileri gelenleri ve kiliseleri tarafından sürdürülmesi ve kimlik-

lerinin bir parçası olarak kullanılması yatmaktadır. 

Hırvatlar ve Slovenler Alman etki alanında bulunmakta ve Germen kültürüne bağlı bu-

lunmaktadırlar. Bu bağlılık bu halkların Slavca konuşan Katolik Almanlar gibi görünmesi-

ne yol açmaktadır. Nitekim Sırp-Hırvat savaşında Almanya ile bu halklar arasındaki ilişki-

lerin seviyesi görülmüştür. 

Ortodoks olan Sırplar ve Karadağlılar, kültürel ve dini açıdan Hırvat ve Slovenlerden 

ayrılık göstermektedirler. Bosna Savaşı sırasında Ortodoks Yunan 5 bin milisin Sırplar 

safında savaşması Ortodoks birliği ile Katolikler ve Müslümanlar arasındaki derin ayrılığı 

göstermektedir. 
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Boşnakların ise hem Hırvatlar hem Sırplar tarafından Türkleşmiş/Müslümanlaşmış 

(Türk = Müslüman olarak kabul edilmekte ve Boşnaklardan o şekilde bahsedilmektedir.) 

Sırplar veya Hırvatlar olduğu ileri sürülmektedir. Bu resmi söylemin uzantısı olarak Müs-

lüman Slavlar adı altında nitelendirilmektedirler. Boşnaklara karşı yapılan her saldırı Müs-

lüman Türkleri kovmak üzere yapılan bir haçlı seferi olarak gösterilmektedir. 

Arnavutlar ise Kosova ve Makedonya’daki nüfus büyüklükleri dolayısıyla ve büyük 

çoğunlukla Müslüman sosyal kimliğini taşımaları nedeniyle hem Sırplar hem Makedonlar 

tarafından tehdit olarak algılanmaktadır. Ayrıca bağımsız bir Arnavutluk devletinin varlığı, 

Arnavutların topluma entegrasyonunu veya eritilmelerini engellemekte olduğu için onların 

sürülmesi veya ezilmesi tek yol gibi görülerek buna uygun politikalar denenmiştir. 

Özetle Sırplar ve Karadağlılar geleneksel olarak Ortodoks Hıristiyan’dırlar. Boşnak ve 

Türklere ek olarak Arnavutların büyük çoğunluğu da Müslüman’dır. Hırvatlar ve Slovenler 

Katolik’tir. Bu çeşitli milliyetler ve dinsel topluluklar karmaşasının yol açtığı sorunlar, 

Yugoslav Savaşı’nın temel ideolojik ve dinsel –etnik kimliğin bir parçası olarak- nedenidir. 

Genellikle, Osmanlı’dan kalan federe cumhuriyetler ve Kosova, Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğundan kalan federe cumhuriyetlere ve Voyvodina’ya göre daha yoksul bir 

nüfus barındırmıştır.  

1980 öncesi verilerine göre, Yugoslavya’yı meydana getiren nüfus içinde en kalabalık 

bölümü Sırplar (8,1 milyon) oluşturmaktaydı. Ardından, sırasıyla Hırvatlar (4,5 milyon), 

Müslümanlar (1,7 milyon), Slovenler (1,7 milyon), Arnavutlar (1,3 milyon), Makedonyalı-

lar (1,2 milyon) ve Karadağlılar (yarım milyon) gelmekteydi. 101  

Türk kökenli olan ve olmayan nüfusu birlikte ifade etmek üzere kullanılan “Müslü-

man” tanımlamasının ifade ettiği topluluğun çoğunluğu, Bosna-Hersek Cumhuriyetinde 

yaşamaktaydı ve bunlar Bosna-Hersek’in nüfusunun yaklaşık %40’ını oluşturmaktaydı. 

Ayrıca, Türkler, “ulusallık” olarak ifade edilen bir kategori oluşturmaktaydılar. Resmi ve-

rilere göre, Türklerin sayısı yarım milyona yaklaşmaktaydı ve bunların en kalabalık bölü-

mü (yüz bin kişi kadarı) Makedonya’da bulunuyordu. 102 

Son olayların, başta gelen kurbanlarını oluşturan Arnavutlar ise çoğunlukla Kosova’da 

yaşamaktaydılar. Kosova nüfusunun %80’e yakını Arnavutlardan oluşmaktaydı.  

                                                 
101 IŞIKLI, a.g.e., s. 101. 
102 IŞIKLI, a.g.e., s. 103. 
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Yugoslavya’da veya başka bir ülkede çok uluslu bir yapının bulunması, etnik sorunları 

ortaya çıkarmaktadır. Etnik sorunlar olarak adlandırılan mesele ise, etnik maskenin altında 

bir iktidar ya da ekonomik kaynak savaşı durumlarında merkezi bir rol oynasalar da, bu, 

tek neden olarak değil de, siyasi liderlerin kitleleri harekete geçirmek için kullandıkları bir 

araç olmalarından ileri gelmektedir. Bu nedenden ötürü etnik farklar açıklamalarda önemli 

bir rol oynamakta, aslında hâkim bir rol oynamamaları gerekmektedir. 

Durumun trajikliği, etnik maskenin bir defa takılmasından sonra tekrar çıkartılmasının 

çok zor olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle kriz ve savaş dönemlerinde öfke ve acıy-

la karışık bir grup kimliği canlandırıldıktan sonra, uzatmalı ve çoğunlukla düzenli aralık-

larla baş gösteren savaş, çatışmalarda barışmayı imkânsız kılan bir kin üretmektedir. 

5.1.1.2. Dini ve kültürel faktörler 

Temel olarak 9. yüzyılın ikinci yarısı ile 10. yüzyılda Hıristiyanlaşan Slavlar, kendile-

rini Hıristiyanlaştırarak tehlikesiz hale getirmeye ve kültürel, dinsel etkileri altına almaya 

çalışan Doğu Roma’nın eliyle Ortodoks, aynı şekilde de Roma ve Germenler tarafından 

Katolik yapılmışlardır. Doğudan ve Batıdan gelen farklı etkiler, “Güney Slav” halklarında 

farklı kültürel gelişmelere neden olmuştur. Slovenler ve Hırvatların büyük çoğunluğu Al-

man, Macar ve Venedik Cumhuriyeti’nin etkileriyle “Katolik Kilisesi”ne tabi olurken Sırp-

lar ve Karadağlılar Bizans etkisiyle Ortodoks Kilisesi’ne bağlanmışlardır. Bu etkiler sanat-

ta, mimaride ve edebiyatta da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 103 

Böylelikle Slav dünyası başlangıçta dinsel ve kültürel açıdan iki ana parçaya bölünmüş 

oldu: Katolik Roma ve Germen kültürünün yayılım ve etki alanında bulunan, Germenler 

vasıtasıyla Latin harflerini kullanan geleceğin Polonyalıları, Slovakları, Çekleri, Hırvatları 

ve Slovenleri Katolik; Doğu Roma’nın, kendi kültürünü ihraç ederek Doğu Romalılaştır-

maya ve müttefiki yapmaya çalıştığı, böylelikle saldırganlıklarını kendi menfaatleri doğrul-

tusunda kullanmak istediği, (daha sonra aziz mertebesine çıkarılan Kıril ve Metodius’un 

Slav dilleri için hazırladığı) Kıril’in adını taşıyan Yunan alfabesinden türeme alfabeyi kul-

lanan geleceğin Sırpları, Karadağlıları, Bulgarları, Ukraynalıları ve Rusları, vs. Ortodoks. 

Bu şekilde ayrılan Slav topluluklar, 13. ve 14. yüzyıllara kadar mensubu oldukları kili-

senin etkisiyle ve içlerine büyük oranda karışan Slav olmayan topluluklara bağlı olarak 

farklılaşmış, Fransız İhtilalı sonrasında milliyetçilik akımları başlayana kadar din temelli 

                                                 
103 KLEMENCİC - ZAGAR, a.g.e., s. 29. 
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kimlikler üzerinde biçimlenmişlerdir. Daha sonraki tarihsel gelişmelerle de kiliselerin bi-

çimlendirdiği farklı topluluklar iyice birbirinden ayrılarak günümüzün etnik zenginliğini ya 

da karmaşasını yaratmışlardır.  

Yugoslav iç savaşının görünürde dini temellere de sahip olduğu iddia edilebilir ama din 

bu savaşta amaç ya da neden değil sadece kullanılan bir etmendir.  

ABD’nin Komünizme karşı oluşturmaya çalıştığı yeşil kuşak projesi çerçevesinde Af-

ganistan gibi bölgelerde kullandığı ve desteklediği mücahitlerden 4000 kadarı Bosna’da 

savaşmıştır. ABD, Almanya ve müttefikleri Arnavutları desteklemiş, Alman Şansölyesi 

Kosova’yı ziyaret etmiştir. Tabii ki ABD ve Almanya bunu İslam adına yapmamıştır. Sa-

dece kendi menfaatleri ve siyasi planları bunu gerektirdiği için yapmıştır. Almanya ve 

Avusturya, Hırvat ve Slovenleri dini sebeplerle değil sadece kendi nüfuz alanlarını koru-

mak adına desteklemişlerdir. Keza Rusların Sırbistan ve Karadağ’a destekleri dini değil 

Batıya karşı bir nüfuz alanı çekişmesinden kaynaklanmaktaydı. 

Yugoslav halklarının birbirleriyle olan ilişkilerinde dini bir takım ön yargılar gündelik 

hayatta pratikte meydana çıkabilmekle birlikte bunun sistematik ve yaygın olduğunu göste-

ren hiçbir delil yoktur. Bu halkların Tito’nun kurduğu Yugoslavya Federal Halk Cumhuri-

yetinde karışık evlilikler yaparak beraber yaşamış oldukları ve kendilerini dini kimlikleriy-

le nitelemediklerini göz önünde bulundurmalıyız. Modern zamanların laikliğinin bir etkisi 

olarak bireylerin dine daha uzak hatta tamamen kayıtsız olduğu günümüz dünyasında böy-

le olması doğaldır. 

Yugoslav Savaşı bir din savaşı değildir ancak taraflar kendi taraftarlarına bu savaşın 

kendilerinden olmayanlara ve karşı olanlara karşı yapıldığını öne sürerken karşıtlarının dini 

farklılığını iç politika malzemesi olarak ama milliyetlerinin ve kültürlerinin bir parçası 

olarak üstü kapalı bir biçimde kullanmışlardır. Sırp Ortodoks Kilisesi ve diğer Ortodoks 

halklar dini sebeplerle Sırp ve Karadağlılara; Hıristiyanlığın Batı Avrupa yorumu olan Ka-

tolik ve Protestan Kiliseleri ve toplulukları da yine dini sebeplerle Hırvat ve Slovenlere 

sempati duymuşlardır. Din faktörü, bu savaşta sadece etnik ve kültürel kimliğin parçası 

olarak tamamlayıcı ve tali bir faktördür. 

Savaşlara yukarıda özetlenen çerçeveden bakarsak Yugoslav İç Savaşı Katolik Hırvat 

ve Slovenler ile Ortodoks Sırplar ve daha sonrasında Müslüman Boşnaklar ve Hıristiyan 

Sırp ve Hırvatlar ya da Müslüman Arnavutlar ile Hıristiyan Sırplar arasındaki bir din sava-

şı mıydı? Bunun böyle olduğunun delili olarak savaşan tarafların farklı din ve mezhepler-
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den olduğu öne sürülebilir. Milliyetçi Hırvat Ustaşa hareketini Hırvat kilisesi desteklemiş-

tir. Milliyetçi Sırp hareketi Sırp Ortodoks Kilisesi ve yerel din adamları tarafından destek-

lenmiştir ve Bosna savaşı sırasında 5000 Yunan gönüllüsü Katolik ve Protestan dünyasının 

komplosuyla karşı karşıya oldukları bahanesiyle Ortodoks ittifakı adına Yugoslavya’da 

savaşmışlardır. Müslüman Boşnakların direnişi İslam dünyasından yardım görmüştür. 

Stavrianos, Türklerin Hıristiyanları dinlerini değiştirmeleri için zorlamadıklarını, an-

cak, bu insanlardan bir kısmının bazı haklardan mahrum kalmamak için İslâm’ı kabul et-

tiklerini belirtmiştir. 104 İslam’ı kabul etmek İmparatorluk içinde sosyal, politik ve ekono-

mik avantajlar sağlamaktaydı.105
 

Nitekim Osmanlı topraklarında yaşayan halklar için belirleyici özellik, “ulusal kimlik” 

değil, “dinî tercih” olmuştur. 106 

Aynı ırktan gelen bu Slav halklarının zaman içinde, farklı kültürel ve dinî özellikler ka-

zanmaları onları birbirlerinden uzaklaştırmış ve aralarında çatışmalara neden olmuştur. 

Yugoslavya çatısı altında, güçlü yönetimler sayesinde bu sosyal ve dinî farklılıkların 

önemi azalmışken, sonraları değişen dünya düzeni ve otorite boşluğu ile bu farklılıklar ve 

tarihî çatışmalar yeniden gündeme gelmeye başlamıştır.  

5.1.1.3. Ekonomik faktörler 

Günümüz dünyasının en temel sorunu olan ekonomik gelişim dengesizliği etkisini Yu-

goslavya'dan da “esirgemedi”. Ülkenin kuzeyinde bulunan Slovenya ve Hırvatistan nispe-

ten daha gelişmiş bir ekonomiye sahip oldukları için ülke ekonomisinin liberalleşmesi ve 

desentralizasyonu yönünde çaba harcamaya başladı. Federasyonun güneyindeki cumhuri-

yetler ise devletin girdiği derin ekonomik krizin atlatılması için devlet tarafından yönlendi-

rilen bir ekonominin en iyi yol olacağına inanıyorlardı. Cumhuriyetlerin ekonomik geliş-

mişlikleri arasındaki ciddi farklar “sömüren-sömürülen” tartışmasını doğurdu. Nispeten 

daha zengin iki kuzey cumhuriyeti fakir bölgeleri “beslediğini” iddia etmekte, fakir olan 

bölgeler ise kendilerinin sömürülen olduğunu ve “ortak pastadan” asgari pay aldıklarını 

ileri sürmekteydiler. Nitekim ülke içinde ekonomik sorunlar arttıkça cumhuriyetler arasın-

da yaşanan sorunlarda da artış gözlendi. 

                                                 
104 STAVRIANOS, a.g.e., s. 9. 
105 HALL VE DANTA, a.g.m., s. 21. 
106 FRIEDMAN, a.g.e., s. 8. 
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Marksist literatürde teori bazında tartışılan özyönetim, Sosyalist Yugoslavya’da ilk de-

fa pratiğe aktarılmıştır. Yugoslavya’da özyönetimin kurulması 1950 yılında başlamıştır. 

Uygulama “fabrikalar işçilerin, toprak köylülerin” sloganı ile sunuluyordu. Özyönetiminin 

uygulanmasındaki temel amaç ise 1948 yılında Yugoslavya ile SSCB’nin yollarının ayrıl-

ması ve Yugoslavya’nın Kominform’dan atılması sonrasında hem sosyalist sistemi sürdü-

rebilmek hem de SSCB’den farklı olabilmektir. 

Özyönetim, iktisaden horizontal olarak ve coğrafi açıdan vertikal olarak âdem-i merke-

ziyetçi bir model öngörüyordu. Bunun pratiğe aktarılması, cumhuriyetlere siyasi, ekono-

mik konularda karar alma ve uygulama hakkının tanınması, özel mülkiyetin yeniden ta-

nınması ülke genelinde üretimin artmasını ve aynı zamanda fakir bölgeler ile zengin bölge-

ler arasındaki uçurumun açılmasına neden olmuştur. 

Özyönetimin bir adım ilerisi olarak ortaya çıkan Yugoslav tipi sosyalizm “Pazar Sosya-

lizmi” yani sosyalist sistem içerisinde piyasa ekonomisi kurallarının işletilmesi ancak piya-

sanın kendi kuralları ile oluşmasına izin verilmeyip Komünist Partinin piyasayı denetleme-

si kast edilmektedir.  

Bu iktisadi uygulamalar cumhuriyetler içinde kendi pazarlarının oluşmasına ve bireyle-

rin yaşadıkları cumhuriyetin menfaatlerini önde tutmasına yani iktisadi bölünmeye yol 

açmıştır. Bu bölünme en nihayetinde idari ve siyasal olarak özerkliğe ve ayrılığa da yol 

açacaktır. 

Genel olarak iktisadi sıkıntıların çoğu ülkede milliyetçiliğin şahlanmasına yol açtığını 

söylenebilir. Bunun bir örneği olarak Bosna-Hersek Cumhuriyeti içerisinde Hırvatların en 

yoğun olduğu bölge olan Batı Hersek’in verimsizliği ve geri kalmışlığı Ustaşa Faşist Hır-

vat örgütlenmesinin en yaygın olduğu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Ustaşa Hırvat Dev-

leti’ne en büyük desteği bu bölgenin vermesini sağlamıştır. Bu bölgede söylenen“Burada 

sadece yılanlar, taşlar ve Ustaşa yetişir.” sözü manidardır. 

Yugoslavya’nın komünist liderleri hayati altyapı sistemlerini geliştirmeyi, endüstriyel 

bir ekonomi yaratmayı ve Yugoslavya’nın çeşitli bölgelerindeki hayat standartlarını eşit 

seviyeye yükseltmeyi hedeflemişlerdi. 1960’ların sonundaki ve 1970’lerin başındaki kısa 

bir ekonomik patlamaya karşın 1980’lerin ortasına doğru Sosyalist Federal Yugoslavya 

Cumhuriyeti’nin ekonomisi özellikle Sırbistan ve Karadağ’da kötü performans sergilemiş-

ti. Bu iktisadi bunalım Sırbistan ve Karadağ’da zaten var olan milliyetçiliği ve fanatizmi 

arttırmıştır. 
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Bütün veriler Yugoslavya’nın dağılmasındaki iktisadi faktörün etkinliğini göstermek-

tedir. Fakat iktisadi faktörün etkisi başat mıydı? İktisadi olarak refah düzeyi ülke genelinde 

dengeli biçimde yayılmış olsaydı Hırvat ve Slovenler ayrılmak, Sırplar da bütün Sırpları 

bir devlet içerisinde toplamak planlarından vazgeçerler miydi? 

İktisadi faktör, Yugoslavya’nın parçalanmasından çok milliyetçiliğin hatta milliyetçili-

ğin doğmasının değil de güçlenmesinin nedeniymiş gibi gözüküyor. Ama milliyetçilik ikti-

sadi sorunlardan önce de mevcuttu ve aslında Yugoslavya meselesinin önemli bir noktası 

halklar arasındaki çekişmenin 1918–45 döneminin kapanmamış hesabı olmasıdır. İdareci-

ler, güç ve iktidar sahipleri iktisadi sorunları çözemediklerinde suçu dış güçlere atmakta 

acele ederler. Bu görünmeyen düşman, “en yakındaki yabancı”ya dönüşür ve bütün sorun-

ların suçu ona yüklenir.  

İdareciler kendi iktidar ve menfaatleri için halkları arkalarında birleştirecek düşmanlar 

yarattılar. Tek fark bu düşmanların geçmişten ve geçmişte olan olaylara dayanılarak seçil-

miş olmasıdır. Yani düşman zaten hazırdı sadece halka onu kendilerini mahvetmek isteyen 

bir canavar olarak yeniden tanıtmak yeterliydi. Yeni bir düşman yaratmaya gerek yoktu, 

gereken düşman yanı başlarındaydı. 

Yugoslavya, geleneksel olarak, sosyalist ülkeler arasında bölgesel gelir dağılımı en 

dengesiz olan ülke konumundaydı. Pazar ekonomisine geçiş bu durumu daha da ağırlaştır-

mıştır. 70’li yıllarda patlak veren dünya ekonomik bunalımı ve onunla birlikte kabaran 

neo-liberal dalga döneminde Yugoslavya’ya dayatılan önlemler, istikrarın sağlanmasında 

belli bir işlevi bulunan Federal hükümetin gücünü büsbütün zayıflatmış ve sosyalizmin 

ülkeyi birbirine bağlayan en son halkalarının da parçalanmasına neden olan sonuçlar do-

ğurmuştur. Bu durumun sonuçları, bölgesel gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleşme-

sinde açıkça görülmüştür. 1976’ya gelindiğinde, ülkenin en zengin bölümünü oluşturan 

Slovenya’nın kişi başına ulusal geliri, en yoksul bölümünü oluşturan Kosova’nın kişi başı-

na ulusal gelirinin 7 katına yaklaşmış bulunuyordu. 107 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, İkinci Yugoslavya’nın yapılanması devlet kontrolünde 

gerçekleşmiş, ekonomide girişimciliğe ve kurucu cumhuriyetler arasındaki işbirliğine izin 

verilmemiştir. Bu nedenle her bir cumhuriyetin ekonomisi kendi içinde gelişmiş, kaynaklar 

                                                 
107 IŞIKLI, Prof. Dr. Alpaslan, Yugoslavya Örneği isimli makaleden alınmıştır. 

http://www.add.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=31 (11.04.2007) 
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adil olarak kullanılamamış ve paylaşılamamıştır. Dolayısıyla, bazı cumhuriyetler ekonomik 

bakımdan gelişirken, diğerleri ise kaynak yetersizliği yüzünden geri kalmıştır.  

Cumhuriyetler arasında sanayi bakımından en çok gelişen Slovenya olmuş, bu cumhu-

riyet millî gelirden en büyük payı almıştır. Slovenya özellikle, 1960' ların ikinci yarısından 

itibaren komşuları Avusturya ve İtalya’yla bağlarını kuvvetlendirmiş, Hırvatistan’la birlik-

te, Avusturya, İtalya, Almanya ve Macaristan’ın bazı eyaletlerinin dâhil olduğu “Alp-

Adriyatik Çalışma Grubu”na katılarak dış ticaretini geliştirmiştir. 108 Diğer cumhuriyetler, 

Slovenya ve Hırvatistan kadar üretim ve ticaret gücüne sahip olamadığı için aralarındaki 

ekonomik ve sosyal kalkınma seviyesinde büyük farklar ortaya çıkmıştır.
 

Tito hayattayken, Slovenya ve Hırvatistan, bağlantısızlar hareketine karşı seslerini yük-

seltmeye başlamışlardı. Bunlar, bağlantısızlar hareketine öncülük etmenin Yugoslavya’nın 

çapıyla orantılı olmadığı; bunun yerine, Avrupa Ortak Pazarı ile iyi ilişkiler kurarak ya-

bancı sermayeyi çekmenin daha yararlı olacağı görüşündeydiler.109 

1970’te başlayan, genel dünya bunalımının Yugoslavya’yı da etki alanı içine alan so-

nuçları, Tito sonrası dönemde belirgin bir biçimde ağırlaşmış bulunmaktaydı. Bu gelişme-

lerin sonucunda, IMF patentli istikrar önlemleri 1980’den itibaren Yugoslavya’da uygu-

lanmaya başlanmıştır. 

Tüm bu ekonomik istikrarsızlıklar, krizler ve politikacıların hatalı yönetimleri yüzün-

den cumhuriyetler ve bölgeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıkları, halklar arasında 

kutuplaşmayı artıran önemli bir faktör olmuştur.  

5.1.1.4. Milliyetçilik ve milliyetçi hareketler 

1980’lerin sonlarına gelindiğinde Yugoslavya’yı yıkıma götürecek “süreç” belirginleş-

ti. Cumhuriyetlere ve özerk bölgelere geniş yetki ve haklar sunan sistemin, federasyonu 

oluşturan birimler tarafından milliyetçiliğin güçlendirilmesi doğrultusunda kullanılması, 

aslında sosyalist ideolojinin çökmesi anlamına geliyordu. Sırp, Hırvat ve Slovenlerin milli-

yetçi tutumları ayrıca geniş Sırp kitlelerin desteğini alan Slobodan Miloseviç’in milliyetçi 

ve siyasi bakımından muhafazakâr otoriter politikaları da çözülmeyi hızlandıran etkenler 

oldu. 110 

                                                 
108 CVIIC, “Slovene and Croat Perspectives”, s. 67.  
109 TANIL, Bora, Milliyetçiliğin Provokasyonu, İstanbul, Birikim Yayınları, 1991, s. 106. 
110 IŞIKLI, a.g.e., s.107. 
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Yugoslavya’da farklı etnik kökenlerden gelen, çeşitli dinlere mensup insanları bir arada 

tutan ve aralarında çatışmalara fırsat vermeyen otoritenin daha da zayıflamasıyla federas-

yon çatısı altındaki halklar yeni arayışlar içine girmişlerdir. Böylece, eşitsizliğe karşı baş 

kaldırma eğilimi güçlenmiş ve milliyetçilik duyguları yeniden ön plâna çıkmıştır. 111 

Tito’nun ölümü sonrasındaki dönemde ekonomik kötüleşme ve etnik huzursuzluklar 

dönemi belirledi. 1981 yılındaki Kosova’daki Arnavut topluluğunun ayaklanması gelecek 

olayların habercisiydi. 1982 gibi erken bir tarihte birçok politikacı, yeni oluşumlar ve olası 

bir çok partili sistemden söz etmeye başlamıştı. Milliyetçi hareket 1980’lerin ortasında 

Sırbistan’da biçimlenmeye başladı. 

1989’da görülen ekonomik ve siyasi bunalım, cumhuriyetler arasında ilişkilerin bozul-

masına sebep oldu. Aynı yıl doğu bloğunda görülen yenileşme hareketleri Yugoslavya’ya 

da yansıdı ve 1990’da çok partili düzene geçildi. 

1990’da Slovenya ve Hırvatistan’da; daha sonra Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve 

Makedonya’da yapılan çok partili seçimler ile sonuçları, Federasyondaki fiili çözülmenin 

başlangıcı olarak yorumlanabilir. Seçimlerde Karadağ ve Sırbistan'da komünistler, Hırva-

tistan, Slovenya ve Makedonya'da ise milliyetçi partiler kazanmışlardır. Bosna-Hersek'te 

ise diğerlerinden farklı olarak Sırp, Hırvat ve Boşnak milliyetçi partileri arasında koalisyon 

kurulmuştur. 112 

Yugoslavya’da milliyetçiliğin güç kazanması ve yapılan ilk çok partili seçimlerde mil-

liyetçi partilerin iktidara gelmesi, Yugoslavya’nın dağılma sürecine girmesiyle üst kimlik 

olarak tanımlanan Yugoslav kimliğinin yok olmasıyla ortaya çıkan kimlik bunalımın bir 

sonucudur. Halklar kimlik bunalımını eski ama yeterince gelişememiş ve geçmişe ait kim-

lik betimlemelerine başvurarak çözmek yoluna gittiler. Yugoslav kimliği kalkınca eskiden 

en azından kendini Yugoslav kimliği ile tanımlayan insanlar bile sadece etnik kimliklerine 

dönmek zorunda kaldılar. Bu kimlikler yeterince olgunlaşmamıştı ve ortaya çıktıkları dö-

nemlerin bütün özelliklerini taşıyorlardı. Dolayısıyla bir toplum içinde birden fazla kimlik 

tanımlaması belirdi. Bu kimlik ve aidiyet çatışması hem Yugoslavya’yı hem de içinde ya-

şayan halkları kendi içlerinde böldü.  

                                                 
111 JOHNSTONE, Diana, Ahmakların Seferi, Çev. Emre Ergüven, Ergin Bulut, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 

30. 
112 KLEMENCİC - ZAGAR, a.g.e., s. 289. 
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1991’den itibaren Yugoslavya, önce etnik ve dinî guruplar, sonraları ise federal cumhu-

riyetler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmuştur. Bu çatışmalar özellikle, etnik ay-

rımcılık yapan politikacıların etkileriyle başlamış, daha önceleri barış içinde yaşayan halk-

lar birbirlerine karşı kışkırtılmışlardır. 

Tito’nun rejiminin totaliter baskısının ortadan kalktığı dönemlerde milliyetçi eğilimler 

güçlenmeye başlamıştı. Cumhuriyetlerin Tito dönemi sonrası idarecileri kendi menfaatleri 

ve planları adına bu eğilimleri kullanmakta tereddüt etmemişlerdir. Miloşeviç örneğinden 

de anlaşıldığı gibi, açıkçası idareciler halkın eğilimlerini kendi yelkenlilerini yürüten rüz-

gâr gibi görüp yelkenlerini rüzgâra göre yönlendirmekte maharet sahibidirler. 

Sırplar Yugoslavya Federasyonu’nun cumhuriyetlerine coğrafi olarak dağılmışlardı; 

Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, Slav nüfus arasında etnik kimliğe göre sınırlar çizmenin im-

kânsız olduğu Makedonya ile nüfusun esas çoğunluğunu esasen Sırp olan Karadağlıların 

oluşturduğu Karadağ’a. Sırplar öznel olarak iki kimlik arasında bölünmüştü: Yugoslav ve 

Sırp kimlikleri. Tarihsel olarak bir çok farklı yoldan bölünmüşlerdi ve bunun en keskin 

olanı da 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline ve birbirlerine karşı mücadele eden Ko-

münist Partizanlarla kral yanlısı Çetnikler arasındaki ayrılıktı. Bakış açısı ve çıkarlar açı-

sından kent ve kır nüfusu arasında bölünmüşlerdi. 

Son olarak da Tito’nun yolunu izleyen iki görüş, yani sosyalizmde reformlar gerçekleş-

tirmek isteyen sol projelerle komünizm öncesi dönemin partilerini ve siyasi geleneklerini 

yeniden canlandırmaya çalışan merkeziyetçi projeler arasında siyasi olarak bölünmüşlerdi.  

Sırp Bilimler ve Sanat Akademisi 1986 yılı Eylül ayında113 1985–86 yıllarında 

Belgrad’daki bir çalışma grubu tarafından hazırlanan bir memorandumu yayınlandı. Sırp 

nasyonalizminin programı mahiyetini taşıyan bu memorandum, Zagreb, Saraybosna, 

Ljubljana ve Üsküp'te derin bir endişeyle karşılandı. Tam başlığı " Sırp Bilimler ve Sanat 

Akademisi (SUNA), Akademisyenler Grubu'nun A. Isakoviç Yönetiminde Ülkemizin Ak-

tüel ve Toplumsal Sorunları Üzerine Düşünceleri" olan bu memorandumdan önemli bö-

lümleri Belgrad' da çıkan Veçerniye Navosti gazetesinde 24–25 Eylül tarihlerinde yayınla-

                                                 
113 http://www.netpano.com/haber/156/Kosova/Savasindan/Kosova/Katliam%C4%B1na#top adresinden alınmıştır. 

(27.01.2007) 
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dı. 114 Bu memorandum da Sırplar açısından Titoist Yugoslavya’yı eleştiren üç temel görüş 

ortaya konulmuştur. Bunlar: 115 

• Federal Hükümetin ekonomi alanında Sırplara karşı ayırımcı bir politika izlemesi ve 

1945’ten beri, ekonomi ile ilgili kararların alınmasında Hırvatların ve Slovenlerin bas-

kın olması,  

• 1974 Anayasası’na göre Sırbistan Cumhuriyeti’nin Sırbistan, Voyvodina ve Kosova 

özerk bölgelerine bölünmesi ve iki özerk bölgenin Sırbistan’ı atlayarak karar alma 

aşamalarına doğrudan katılarak de facto cumhuriyetler hâline gelmeleri,  

• Kosova’daki Arnavut ayrılıkçılar ve irredandistler tarafından Sırp karşıtı politikaların 

sürdürülmesidir.  

Memorandumda ayrıca, Hırvatistan’daki Sırplara karşı ayrımcılık yapıldığı ve ülkede 

yaşayan Sırpların fiilen bir asimilasyona tabi tutuldukları da iddia edilmiştir. 116 Memoran-

dumda kullanılan dil, Sırpları ayaklanmaya davet etmiştir.
 
Memorandumun Sırpların milli-

yetçi duygularının körüklenmesinde büyük etkisi olmuştur. 117 

Miloşeviç Sırbistan Komünistler Birliği liderliğini Dragisa Pavloviç’e kaptırmamak 

için Kosova sorunun kullanmayı seçmişti. Kendisi aslında milliyetçi olmayan Miloşeviç 

siyaseti gereği kendisine milliyetçi bir görünüm de verdiği ve de rakipleri tarafından ko-

münist dönemin en gözde suçlaması milliyetçilikle itham edildiği için aşırı milliyetçi bir 

lider olarak dünya medyasında lanse edilmiştir. Bu suçlama kendilerin göre ayrılık gerek-

çeleri olan, ancak halk tarafından kabul görecek gerekçe olarak da Sırp tehlikesini kullanan 

Sloven, Hırvat ve Arnavut liderlerce hemen kabul gördü ve Batı’ya aktarıldı. 

Miloseviç, daha önceki memorandumun etkisiyle Federasyon içinde ezildikleri ve dış-

landıkları hissi verilen “Sırp Halkı”nın bu duygu yoğunluğunu kullanmış ve ileri boyutlara 

taşımıştır. Birinci Kosova Savaşı'nın 600'üncü Yıldönümü nedeniyle savaşın yapıldığı böl-

geye giden Miloseviç, burada yaklaşık bir milyon Sırp’a seslenmiştir. Kalabalığa, bundan 

                                                 
114 http://www.netpano.com/haber/156/Kosova/Savasindan/Kosova/Katliam%C4%B1na#top adresinden alınmıştır. 

(27.01.2007) 
115 XAVIER, Bougarel, “Bosnia and Herzegovina: State and Communitarianism”, Yugoslavia and After: A Study in 

Fragmentation, Despair and Rebirth, David A. Dyker ve Ivan Vejvoda, (eds), New York, Longman, 1996, s. 94. 
116 CVIIC, a.g.e., s. 61-62. 
117 Ayrıntılı bilgi için bkz. “History of Yugoslavia”, http://www.biography.ms/History_of_Yugoslavia.html, 

(08.03.2005). 
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sonra kimsenin Sırplara zarar veremeyeceğini vadeden Miloseviç, Belgrad’a döner dönmez 

de Kosova'nın özerkliğini iptal etmiştir.118 

Ocak 1990’da Miloşeviç Başkanlığında Yugoslavya Sosyal Komünizm Kongresi ger-

çekleştirildi. Kongre öncesinde Miloşeviç’in devamlı tekrarladığı “birliği devam ettirme” 

sözüne karşılık, Sloven ve Hırvat delegasyonu kongreyi terk ederek tavırlarını ortaya koy-

dular. Miloşeviç, bu kongrede olan olaylardan ve tepkilerden durumun pek parlak olmadı-

ğını anlamış olmalıdır. Zaten bu tepkilerin altında, ilerde meydana çıkacak olan Slovenya 

ve Hırvatistan devletlerinin bağımsızlık istekleri bulunmaktadır. Miloşeviç, kurnaz bir po-

litikacı olarak bu durumu fark ederek, pozisyonunu almıştır. Bu pozisyona göre Miloşeviç 

kendini bir Sırp milliyetçisi olarak göstermeye başlamıştır. İktidarı ve gücü rakiplerine 

karşı sürdürmenin tek yolu artık bu idi.  

9 Aralık 1990’da Miloşeviç, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Sırbistan’da yapılan ilk çok 

partili seçimlerde devlet başkanı oldu. Miloşeviç, Komünist Parti’nin ortadan kalkmasıyla 

yeni kurulan Sosyalist Parti’ye geçmiş, partinin ilk kongresinde büyük oy farkıyla başkan-

lık görevine başlamıştı. Plüralizm Sırbistan’da iki farklı parti ortaya çıkarmıştı. Miloşeviç, 

seçimini Sosyalist Parti’den yana kullanmıştı. Sosyal Demokrat Parti’ye karşı ilk seçimde 

aldığı büyük galibiyet, Miloşeviç’in Sırbistan Devlet Başkanlığı koltuğuna güçlü bir şekil-

de oturmasını sağladı. 

Yugoslavya’da 1990 yılında ilk çok partili seçimlerde tam anlamıyla milliyetçi partiler 

kazandı. Franjo Tudjman’ın partisi açıkça Hırvat milliyetçisi bir partiydi. Bosna-Hersek 

parlamentosunda Boşnak, Sırp ve Hırvat milliyetçi partiler hâkimdi. Buna karşılık Sırbis-

tan’da Vojislav Seselj’in Sırp milliyetçisi Sırp Radikal Partisi, Miloşeviç’in Sosyalist Par-

tisi’nin çok gerisinde kaldı. 

Bu durum Sırpların milliyetçiliği reddettiğini gösterir gibi görünmesine rağmen gerçek 

farklıydı. Birincisi; Sırplar kendilerini Yugoslavya’nın dominant unsuru olarak görüyorlar-

dı. Sırbistan’ı değil Yugoslavya’yı istiyorlardı. İkincisi; Miloşeviç seçimleri kazanmak için 

herkese bir şeyler verebilmek stratejisini gütmüş ve milliyetçi görünümünü de kendisine 

vermeyi başarmıştır. Üçüncüsü; halk siyasi geleneği ve hâlihazır düzeni başka bir düzenle 

                                                 
118 GÖRMEZ, Ahmet, “Birleşmiş Milletler’in Kosova’daki Son Kışı.”, Ankara, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 

Akıl Defteri, Başsayfa, 27. 10. 2005, http://ilef.ankara.edu.tr/akildefteri/yazi.php?yad=9222, (09. 04. 2006) adresin-
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değiştirmek konusunda özellikle yeni düzen kendilerini daha küçük bir ülkede yaşamak 

zorunda bırakabilecekken her zaman isteksizdir. 

Bu seçimde “Yugoslavya’dan ayrılmak isteyenler bulunmaktadır, biz Sırplar ise Yu-

goslavya’yı asla bırakmayacağız, bir yerde tek bir Sırp bile olsa orası Sırbistan’ın parçası-

dır, tüm Sırplar tek çatı altında olacaktır.” sözlerini sarf eden Miloşeviç yeni pozisyonunun 

ne olduğunu açıkça göstermektedir. 

Milliyetçilik Sırp Komünist Birliği için bir tabuydu; zira Sırp komünistleri, Sırp milli-

yetçiliği suçlamasının ayrılıkçı milliyetçi Sloven, Hırvat, Arnavut ve diğer halklar tarafın-

dan kötüye kullanılabileceğini ve bunun Federal Yugoslav Devleti’nin bütününü tehlikeye 

atabileceğinin farkındaydılar.  

Uzgel’in belirttiği gibi, “Miloseviç Yugoslavya’sı” demokratik kurumlara, insan hakla-

rına saygı ilkesine, ekonomik liberilizasyona ve özelleştirmeye dayanan “Yeni Dünya Dü-

zeni”nin temel prensiplerine meydan okumuştur. 119 

Gallagher’e göre Miloseviç Tito sonrası dönemde kendi gücünü desteklemek için mil-

liyetçiliği çirkin bir şekilde kullanan ilk şahıstır. 120 

1991 ve 92 yıllarında Yugoslavya’nın varlığının korunması fikrinin nerede bırakılıp 

varsayımsal Büyük Sırbistan’ı yaratma fikrinin nerede başladığını saptamak oldukça güç-

tür. Hırvatlar açısından yaptıkları “yurtsever savaş”, bir bağımsızlık savaşıydı. Sırplar açı-

sından ise Yugoslavya’nın tamamının değilse bile olabildiğince büyük bir kısmının ko-

runması savaşıydı. Bunun için de “Bütün Sırplar bir devlete” sloganı kullanılarak Sırpların 

çoğunlukta olduğu bölgeler ile Sırp ve Karadağlılar tarafından kendi tarihi toprakları ad-

dettikleri Güney Dalmaçya gibi toprakları ellerinde tutmak için savaşa giriştiler. 

5.1.2. Yugoslavya’nın Yıkılmasındaki Dış Etkenler 

Balkan ülkeleri arasındaki sınırlar bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların temelini 

oluşturmaktadır. Bunun sebebi tarihteki büyük güçlerin bölgeye yönelik politikalarında 

saklıdır. Doğu Sorunu çözümünün bir parçası olan Güney Doğu Avrupa ülkelerinin kurul-

ması, büyük güçlerin direkt ve aktif rol alması ile gerçekleştiriliyordu. Şüphe götürmez bir 
                                                 

119 UZGEL, İlhan, “Finishing The Unfinished Revolution: The Return Of Yugoslavia To Europe”, Perceptions, Journal 

of International Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, March - May 2001, Cilt 6, sayı 1, 

http://www.asam.gov.tr/perceptions/Volume6/March-May2001/uzgel09.PDF ( 01. 04. 2006). 
120 GALLAGHER, Tom, The Balkans After The Cold War: From Tyranny to Tragedy, New York, Routledge, 2003, 

Introduction. 
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gerçek de sınırların tespitinde etnik kıstasın etkin rol oynamadığıdır. Balkan Yarımadasın-

da XIX. yüzyıl süresince devam eden “bağımsızlaşma” sürecini, Rusya, Avusturya-

Macaristan, Fransa ve Büyük Britanya’nın kendi çıkarlarını gözetme ve bölge dengelerini 

kendi lehine çevirme politikaları ile bağdaştırmak mümkündür. Durum böyle olunca, bölge 

ülkeleri arasındaki sınırlar da yerel siyasi dengelere uygun olmayıp, dış güçlerin denge 

arayışlarının bir sonucu olarak düzenlenmişlerdir.121 

Yugoslavya, 1945’te Nazilere karşı yürütülen çetin bir bağımsızlık mücadelesinin so-

nucunda kuruldu. Doğu Avrupa’daki diğer sosyalist ülkelerin hepsi, bağımsızlıklarını Sov-

yetlere borçluydular. Bunların hepsinin liderleri, Nazi işgali karşısında Moskova’ya sığın-

mış; ülkeleri işgalden kurtulunca gelerek devletin başına geçmişlerdi. Yalnızca Tito, hal-

kıyla birlikte aynı tehlikeleri ve acıları göğüslemiş; kendi örgütlediği Partizan birliklerinin 

başında savaşı bizzat yürütmüştür. 

Churchill, 11 Ekim 1944’te Moskova’da Stalin’e çeşitli Doğu ve Güneydoğu Avrupa 

ülkeleri üzerinde nüfuz bölgelerinin hangi oranlarda belirleneceğine dair önerilerde bu-

lunmuş; Stalin de bunları kabul etmiştir. Bu anlaşmaya göre, Yugoslavya Batı ile Doğu 

arasında yarı yarıya (fifty fifty) nüfuz bölgesi olarak belirlenmiştir.122 Bu anlaşma ertesi yıl 

Yalta Konferansında resmen onaylanmıştır. 

Tito ve partisi, başlangıçta Moskova’ya içtenlikle ve biraz da duygusal bir biçimde 

bağlıydılar. Yalta’nın gereğine uygun olarak, kendi istek ve iradelerine rağmen 

Kominform’dan atılmışlardır ve Yugoslavya, Batı ile Doğu arasında yarı yarıya nüfuz böl-

gesi konumuna itilmiştir. ABD ve Sovyetler, bu sonucu, aralarında sağladıkları eşgüdüme 

dayalı manevralar sonucunda dayatmışlardır. 

Tito, o dönemde yaptığı bir konuşmada, “başkalarının hesabını ödemek istemiyoruz; 

uluslararası pazarlıkta rüşvet olarak kullanılmak istemiyoruz; bir nüfuz bölgeleri politikası 

içine karışmak istemiyoruz” diye haykırmaktadır. Ne var ki çaresiz kalmış; büyük devletle-

rin planlarını bozması mümkün olamamıştır.  

Daha sonra, 1973’te, Yugoslav yazarı Drulovic, “Yalta’nın gölgesi... Küçük ülkelerin 

yazgısı bakımından bir simgedir bu... Geleceğimizi de ne yazık ki ‘büyüklerin’ sayısız 
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baskı ve hırs eylemlerinin bulutları karartmaktadır” diye yazmaktadır. 123 Bu sözler, bugün 

yaşanan gerçekler dolayısıyla, ayrı bir anlam kazanmış bulunmaktadır. 

5.1.2.1. Yeni dünya düzeni: Sıcak savaşlar 

Yugoslavya’nın Soğuk Savaşın bitişiyle, Sovyetlere karşı daimi bir sorun kaynağı ol-

masından kaynaklanan Batı için stratejik önemi yok oldu. Bu da Tito döneminde Batı tara-

fından verilen mali kredilerin (ki bunlar ülkeyi borç batağına sürüklemiştir) ve ülkeyi bir 

arada tutmak için uygulanan totaliter rejime göz yumulmasının sonunu getirmiştir. 

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının sembolize ettiği iki kutuplu dünya düzeni-

nin ve Soğuk Savaş’ın sona erişinin; dünyada barış ve silahsızlanmanın hüküm süreceği 

yeni bir dönemi başlatacağı inancı yaygındı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra, 

ABD’nin askeri harcamalarının tekrar başlaması, Orta Asya’da ve Orta Doğu’da askeri 

diplomasi aracılığıyla nüfuz kazanması, yeni yüksek teknolojili askeri projeler, NATO’nun 

doğuya doğru genişleme hareketleriyle Soğuk Savaş döneminin güçler dengesine dayalı 

dünya düzeninin yerini bir barış dönemi değil bilakis savaşın; güç ve nüfuz yayılı-

mı/paylaşımının yeniden tanımlanmış bir aracı olduğu bir Sıcak Savaşlar dönemi almıştır.  

Başlangıçta ABD’nin Balkanlar ile ilgili bir planı ve geçmişte bir ilgisi yoktu. ABD’ye 

göre Yugoslavya meselesi Avrupa’nın meselesiydi. 

1990’ların başında durum ABD açısından böyleydi ve Körfez Savaşı dolayısıyla dik-

katler Ortadoğu’ya ve petrole çevrilmişti. Daha sonra ABD, Balkanlarda güç sahibi olmak 

ve yıkılan SSCB’nin yerine Balkanlara yerleşerek dünya hâkimiyeti ve modern Roma pla-

nının bir parçasını daha yürürlüğe sokmak amacını gütmüştür. Bu amaca göre de Rusların 

desteğine sahip olan Sırplar onlara göre karşı taraftı ve kaybetmeleri gerekiyordu. 

Slovenler ve Hırvatlar ise ABD’nin değil müttefikleri olan, özellikle iktisadi açıdan 

ABD’ye rakip olmaya ve ona karşı bir güç olmaya çalışan Avrupa’nın -özellikle Almanya 

ve Avusturya’nın- arka bahçesi ve tarihi kültürel parçasıydı. Dolayısıyla ABD açısından 

amaçlarına en uygun araçlar Boşnaklar ve Arnavutlar olarak ortaya çıkıyordu. Bu yüzden 

ABD Bosna’ya, Afganistan gibi yerlerde savaşmış, iyi savaşçı ve acımasız olarak bilinen 4 

ila 5 bin mücahit gelmesini sağlamış veya izin vermiştir. Arnavutlar ise Sırbistan’ın zayıf 

karnı olarak Sırbistan’ı pasifize etmek için kullanılmıştır. 
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Batı dünyasının geçmişine bir bakış Batı’ya has bir özelliği ortaya koyar: Kendini kar-

şıtıyla belirlemek. Bunun temel açılımı ise kendisinin kim olduğunu karşıtı saydığının kim 

olmadığının belirlemesidir. Kendisini iyi ve karşıtlarını kötü olarak tanımlayan bu yakla-

şım günümüzde ABD’nin diplomaside sıkça öne sürdüğü “Şer Devletler” ve “Şer Ekseni” 

gibi adlandırmalarda açığa çıkmaktadır. Soğuk Savaş dönemi yerini insan hakları, demok-

rasinin yayılması, toplumların kurtarılması kisveleri altında yapılan Sıcak Savaşlar döne-

mine bırakmıştır. 

5.1.2.2. Yugoslavya’nın Yıkılışı ve Rusya 

Balkanlar, Rusya için tarih boyunca hayati öneme sahip bir bölge özelliğini taşımıştır. 

Yakın sosyo-kültürel öğelerin varlığı ve jeopolitik konumu itibariyle, Balkanlar daima Rus 

siyasi düşüncesinin objelerinden birisi olmuştur. 

1991'de Sovyetlerin yerini alan Rusya Federasyonu'nun dış politikası, Soğuk Savaş 

sonrası yaşanan bütün değişimlere bağlı olarak büyük dönüşümlere uğradı. Öyle ki, “dün-

yayla bütünleşme” politikası çerçevesinde, “eski düşman” Batı’yla işbirliği ve stratejik 

ortaklık gibi Atlantikçi (Batıcı) Ekol vizyonları dış politikanın önceliği haline geldi. 

SSCB sonrası bir dönemde kendi dış politikasını yeniden biçimlendirmeye çalışan 

Rusya, Yugoslavya Krizleri'nin ilk çıktığı sıralarda Uluslararası Toplum'la birlikte hareket 

etmesi kendisinin olayların gidişatına etkisini büyük ölçüde sınırlandırdı. Genel olarak, 

Rusya'nın Bosna Savaşı'nda yürüttüğü dış politika, Temas Grubu'na katılmak, krizlerin 

çözümüne yönelik neredeyse hiç birinin kabul görmediği girişimlerde bulunmak ve Sırplar 

ile Uluslararası Topluluk arasında bir tür arabuluculuk rolü oynamaktan ileriye gidemedi. 

Dayton Barış Anlaşmaları'nın uygulamaya koyulmasından sonra Kremlin, dış ilişkiler-

de “uyumsal işbirliğinin” yerine “Gerçekçi Pragmatizm” yaklaşımını benimseyerek Rus 

dış politikası için yeni bir yapılanma sürecini başlattı. Dış politikadaki bu küçük dönüşüm-

ler, RF’nin çıkan Kosova Krizi sırasında yürüttüğü politikayı daha cesur ve bağımsız kıldı. 

Kremlin, NATO müdahalesini kendisinin kuşatılması için atılmış bir adım olarak yorumla-

dı ve bütün gücüyle müdahaleyi uluslararası örgütler ve hukuk açısından bir kriz olarak 

göstermeye çalıştı. Sonuç olarak, Yugoslavya'nın Kosova üzerindeki fiili egemenliğini 

yitirmesiyle sonuçlanan NATO müdahalesi, Rusya'nın Batı ve özellikle NATO ile olan 

ilişkilerine büyük darbe indirdi. 

Soğuk Savaş sonrasındaki dönemde Rus dış politikasının hareketsizlikten, aktif olarak 

ulusal çıkarların savunulmasına kadar uzun bir oluşum sürecinden geçtiğini söyleyebiliriz. 
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Bu sürecin en belirgin olarak yaşandığı alan ise Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yaşanan 

krizler olmuştur. 
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6. YUGOSLAVYA’DA SAVAŞLAR VE CUMHURİYETLERİN AYRILIŞI 

 

6.1. SLOVENYA’DA KISA SAVAŞ VE BAĞIMSIZLIK 

Slovenler, Güney Alpleri ile Adriyatik arasındaki bölgeye VII. Yüzyılda gelmişlerdir. 

Ancak Slovenler Ortaçağda diğer Slavların başardığı gibi, bir devlet kuramamışlar ve Al-

man ve Avusturya yönetiminde yaşamışlardır. 124 XIII. Yüzyıl ile I. Dünya Savaşı arasında 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na bağlı kalan Slovenya, 125 I. Dünya Savaşı sonra-

sında Sırplar ve Hırvatlarla birlikte 1 Aralık 1918’de kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallı-

ğı’nın içinde yer almışlardır. Slovenler, İtalya, Macaristan ve Avusturya’ya karşı korunma 

amacına dayalı olarak bu krallığa dâhil olmuşlardır. Yugoslavya fikri ortaya çıkmazdan 

önce Hırvatların (Germen kültürü etkisindeki) Macarlaşmak ve Slovenler de Avusturyalı-

laşmak yolunda idiler. 1929’un başında Kral Alexander iktidarı ele geçirmiş ve tüm yetki-

leri kendinde toplayarak diktatörlüğünü ilân etmiştir. Bu dönemde ülke dokuz eyalete bö-

lünmüş, 126 Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın adı Yugoslavya olarak değiştirilmiştir. 

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile Tito, bütün halkları bir araya getirerek Yugoslav-

ya Federasyonu’nu kurmuştur, Slovenya, bu dönemde İkinci Yugoslavya’da yer alan altı 

cumhuriyet’ten birisi olmuştur. 

Slovenya, 1960' ların ikinci yarısından itibaren komşuları Avusturya ve İtalya’yla bağ-

larını kuvvetlendirmiş, Hırvatistan’la birlikte, Avusturya, İtalya, Almanya ve Macaristan’ın 

bazı eyaletlerinin dâhil olduğu “Alp-Adriyatik Çalışma Grubu”na katılarak dış ticaretini 

geliştirmiştir.127 Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin toplam nüfusunun yalnızca yüzde 

sekizini oluşturan Slovenya, 1980 Yılı verilerine göre, ülkenin gayrı safi yurtiçi hâsılasının 

üçte birine, kaliteli yönetime ve homojen bir yapıya sahipti. Slovenler, ayrıca, refah sevi-

yesi yüksek ve barışı sağlamış iki komşusu olan İtalya ve Avusturya ile çok iyi ilişkiler 

kurmuşlardı. 128
 
Slovenya’nın Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde ki refah dü-

zeyi en yüksek cumhuriyet haline gelmesinde, dış ticaretin ve komşularıyla olan iyi ilişki-

lerin payı çok büyüktür. 

                                                 
124 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 29. 
125 KLEMENCIC - ZAGAR, a.g.e., s. 45 
126 IVANOV, a.g.e., s. 58. 
127 CVIIC, “Slovene and Croat Perspectives”, s. 67. 
128 CVIIC, a.g.e., s. 66-67.  
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Soğuk Savaş Dönemi sonrasında diğer cumhuriyetlerin ekonomileri savaşlar ve ambar-

golar nedeniyle kötüye giderken, Slovenya bunların arasında ekonomisi büyüyen tek cum-

huriyet olmuştur. 129 

Dünyada 70’lerde yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle Yugoslavya’da yatırımlar 

azalmış, dış borçlar, işsizlik ve enflasyon hızla artmıştır. 130 Bu krizler, özellikle Bosna ve 

diğer fakir cumhuriyetleri daha fazla etkilemiş131 ve cumhuriyetler arasındaki gelişmişlik 

farkları daha fazla artmıştır. 

Tito’nun 1980’de ölmesi Yugoslavya’yı lidersiz ve başsız bırakmıştır. Karizmatik ve 

saygın liderin yokluğunda, Yugoslavya başkanlığın her yıl dönüşümlü olarak bir üyeye 

geçtiği dokuz kişilik bir konsey tarafından yönetildi. Bu mutabakat sağlanamayacak baş-

kanlık sistemi merkezi hükümeti zayıflattı ve cumhuriyetler ile özerk bölgelerin hükümet-

lerinin güçlenmesini sağladı. Sloven liderler 80’li yıllar boyunca ekonomik sebeplerle Yu-

goslavya’dan ayrılmaya çalışmışlardır. 1989 yılının ortalarında Slovenya’da baş gösteren 

Komünist Parti’den Sosyal Demokrat Parti’ye geçiş olayı ilk defa plüralizmin Yugoslav-

ya’da ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu olay, Yugoslavya için sonun başlangıcına doğru 

giden bir yol açtı. Cumhuriyetler arasındaki gerginlik 1989'un Mart ayında Sırbistan'ın 

Sloven mallarını boykot etmesiyle hızlandı. Sırbistan yönetimi, Sloven mallarına boykot 

kararı almasına, Slovenya'nın Kosova Arnavutlarına destek verdiği iddiasını gerekçe gös-

terdi. 132 

1990 seçimlerinde Hırvatistan ve Slovenya’da iktidara geçen sağcı partiler, yoksul fe-

dere devletleri sırtlarında taşıdıkları bir yük gibi gördüklerinden onlardan ayrılarak Avrupa 

Birliği ile ilişkilerini sıkılaştırma arayışı içine girdiler. Sırbistan yönetiminin, Sloven mal-

larına boykot kararı almasına misilleme olarak Slovenya yönetimi de önce Sırbistan malla-

rına boykot ederek karşılık verdi. Daha sonra artan gerginlikler sonucunda Slovenya, fede-

ral bütçeye yaptığı ödemeleri durdurduğunu ilan etti. Hemen ardından, 2 Haziran 1990'da 

                                                 
129 GOSAR, Anton, “Slovenian Responses to New Regional Development Opportunities.”, Reconstructing The 

Balkans, Derek Hall ve Darrick Danta, (eds.), New York, Wiley, 1996, s. 101.  
130 FYSON - SILBERMAN, a.g.m., s. 50. 
131 FRIEDMAN, a.g.e., s. 29. 
132 ‘‘Kosova Savaşından Kosova Katliamına’’ bölümünden 

http://www.netpano.com/haber/156/Kosova/Savasindan/Kosova/KatliaM%C4%B1na. adresinden alınmıştır. 
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Slovenya, dış ve ekonomik ilişkiler ile hukuk işlerinde bundan böyle federal devletten ba-

ğımsız hareket edeceğini açıkladı. 133 

Slovenya’da ilk çok partili seçimler sonucu iktidara gelen siyasal çizgisi demokrat olan 

parti koalisyonları önce siyasi yapıda demokratikleşme hedefini gerçekleştirdiler. Daha 

sonra serbest piyasaya geçiş reformlarını tamamladılar, kendilerini AB’ye uygun hale ge-

tirmeye çalışıyorlardı. Bu sırada meydana gelen çekişmeler, asıl hedef olan bağımsız ve 

AB’ye üye Slovenya için ortam oluşturdu. Slovenya, ülkesinde bağımsızlık referandumu 

düzenleyerek amacına giden yolda en son hamleyi gerçekleştirdi. Referandumun sonucu 

hiç şaşırtıcı değildi: federasyon birimlerinden en gelişmişi ve zengini olan, Avrupa’ya di-

nî/kültürel yakınlığı ile bilinen Katolik Sloven halkı % 88,5 oy oranıyla bağımsızlığa 

“evet” dedi. 

25 Haziran 1991 Slovenya bağımsızlığını ilan etti. Ülkede bulunan ve Yugoslav ordu-

suna ait olan kışla, Sloven tarihinin bu en önemli günlerinden birinin hemen sonrasındaki 

sabah, Belgrad’tan gelen direktiflerle Slovenya’nın federasyondan ayrılmaması için hare-

kete geçti. 

AT Slovenya ile Sırbistan arasındaki savaş sırasında Yugoslavya’ya, Yugoslavya Ulu-

sal Ordusu ile Slovenya arasında ateşkes sağlamak üzere o sıradaki, bir önceki ve bir son-

raki dönem başkanı ülkelerin dışişleri bakanlarını göndermiştir. Ancak, Slovenlerin kararlı-

lığı karşısında, bu diplomatik girişim başarısız olmuştur. 134 

On günün ardından savaş sona erdi ve Yugoslav birlikleri Slovenya’yı terk etti. 135 Bu 

gelişmede, Slovenya’da Sırpların nadir olarak bulunması ve Slovenlerin arkasında Alman-

ya’nın bulunması etkili olmuştur. 

ABD Büyükelçisi Warren Zimmermann Slovenler hakkında şöyle yazmaktadır: “Er-

demleri demokrasi, kusurlarıysa bencillikti. Yugoslavya’dan ayrılırken, Sloven olmayan 22 

milyon Yugoslav’ı görmezden geldiler. Ayrılmalarından sonra ortalığın kan gölüne gelme-

sinde önemli bir sorumlulukları bulunuyor.” 136 
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‘‘Kosova Savaşından Kosova Katliamına’’ bölümünden 

http://www.netpano.com/haber/156/Kosova/Savasindan/Kosova/Katliam%C4%B1na. adresinden alınmıştır. 
134 FRIEDMAN, a.g.e., s. 37.  
135 ZIZEK, Katja, ‘‘Hem Yugo-Nostalji Hem de Bağımsızlık’’ isimli makaleden 

http://ilef.ankara.edu.tr/akildefteri/yazi.php?yad=2573 adresinden alınmıştır. 
136 ZIMMERMANN, Warren, (USA’s Last Ambassador to Yugoslavia), Origins of a Catastrophe, Times Boks, New 

York, 1996. s. 169. 
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Slovenya’nın Haziran 1991’deki ayrılışı Yugoslavya’nın dağılma sürecini başlatmıştır. 

Yugoslavya’da savaşı başlatanlar Slovenlerdi. Slovenya Batı ile Yugoslavya arasındaki tek 

çıkış kapısıydı. Slovenya bağımsızlık ilan ederek, hem diğer cumhuriyetlere giden mallar 

üzerindeki hakkın hem de gümrük gelirlerinin üzerine konmuştur. Bu duruma JNA’nın 

tepki göstermesi son derece doğaldı. Fakat gerçekte Sırp azınlığın bulunmadığı Sloven-

ya’da gerçek bir savaş olmamış; kararsız ve başsız bir JNA birliğinin kendini müdafaasın-

dan başka bir şey olmamıştır; zira saldıran değil saldırıya uğrayanlardılar. Küçük ve zengin 

bu cumhuriyetin bağımsızlık “bedeli” yüksek olmadı; Federal Ordu’dan 39 kişi ve gönüllü 

Sloven Cephesi'nden 22 kişi hayatını kaybetti. 

Slovenya, Yugoslavya Federasyonu içinde çatışmaların ve huzursuzlukların en az ya-

şandığı, en şanslı cumhuriyet olarak nitelendirilebilir. Bunun başlıca nedenleri, bu cumhu-

riyetin etnik doku bakımından daha homojen bir yapıya sahip olması ve Batı Avrupa ülke-

leri ile olan tarihi ve dinî bağlarından dolayı bu ülkelerden sürekli destek almasıdır. Slo-

venya’daki Sırp nüfusu Bosna-Hersek ve Hırvatistan’da olduğu kadar fazla değildir. Tarih-

te defalarca Bavyera, Frank, Çek, Habsburg, Türk, İtalyan ve Alman yönetimi altında ya-

şayan Slovenler, buna rağmen, kendi dillerini ve kültürel kimliklerini korumayı başarmış-

lardır.137
 
Ekonomik avantajları iyi kullanmayı bilen Slovenya, bağımsızlığını ilk ilân eden 

ve en kolay şekilde elde eden cumhuriyet olmuştur. 

6.2. HIRVATİSTAN’DA SAVAŞ VE BAĞIMSIZLIK 

Balkanlar’a VII. Yüzyılda yerleşen Hırvatlar, X.Yüzyılın sonunda bağımsız bir devlet 

kurmuşlar ve bugünkü Hırvatistan, Slovenya, Dalmaçya, Bosna topraklarının bir kısmını 

içine alan bölgelere hâkim olmuşlardır.138 Ancak, bu devlet varlığını 1102’ye kadar sürdü-

rebilmiş ve bu tarihten itibaren toprakları önce Macaristan Krallığı’na, daha sonra da 

Habsburg İmparatorluğu’na dâhil olmuş,139 I. Dünya Savaşı’na kadar bu İmparatorluk yö-

netiminde kalmıştır.140 

                                                 
137 CHAPMAN, Michael, “Slovenian National Identity Exemplified.”, Reconstructing The Balkans, Derek Hall ve 

Darrick Danta (eds.), New York, Wiley, 1996, s. 109. 
138 TREADWAY, John D., “Of Shatter Belts and Powder Kegs: A Brief Survey of Yugoslav History” Crisis in the 

Balkans: Views from the Participants, Constantine P., Danopoulos ve Kostas G., Messas (eds.), Colerado, 

Westview Press, 1997, s. 21. 
139 POULTON, Hugh, Balkanlar: Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1993, s. 37. 
140 CRNOBRNJA, a.g.e., s. 25. http://www.asam.org.tr/tr/yazidosyagoster.asp?ID=138 adresinden alınmıştır. 

(12.03.2007) 
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Bugünkü Hırvatistan toprakları, 1867’den itibaren ikili monarşi hâlini alan ve “Avus-

turya-Macaristan İmparatorluğu” olarak anılmaya başlayan Alman krallık hanedanlığı 

Habsburg’un sınırları içinde uzun süre kalmıştır. Bu şekilde Hırvatlar Alman kültürüyle 

nesiller yetiştirmiştir. Diğer taraftan 1918’de kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın yı-

kılması amacıyla örgütlenen Hırvat Ustaşalar, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hitler’in en 

yakın müttefikleri arasında yer almışlardır. 1945 yılında komünist Tito Yugoslavya’sı res-

mî olarak kurulunca, Ustaşaların çoğu Almanya’ya (bir kısmı da Avusturya’ya) göç etmek 

zorunda kalmıştır. Günümüzde Almanya’da bulunan güçlü Hırvat lobisinin kaynağı buna 

dayanmaktadır. 141 

Hırvatistan'da da öncü Slovenya’yla eşzamanlı olarak 1990 Mayıs'ında çok partili se-

çimler ve ülkenin egemenliğini yasalaştıran anayasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Se-

çimleri Franjo Tudjman önderliğindeki Hırvat Demokratik Birliği (HDB) kazanıp parla-

mentodaki çoğunluğu sağladı. Franjo Tudjman 1990’da Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçil-

di. Tudjman’ın yeni partisi Hırvatistan Demokratik Birliği (HDB) Yugoslavya’dan ayrılıp 

bağımsız bir Hırvatistan kurmayı taahhüt ediyordu. Büyük bir kitle partisi haline gelen 

HDB, “Büyük Hırvatistan” sloganı altında merkezi yönetime karşı bir hareket oluşturmuş-

tur. 

Tudjman aralarında Yugoslavya Krallığı’nın 1941’de Nazilerce istila edilmesinden 

sonra kurulmuş “Bağımsız Hırvatistan Devleti”ni yöneten faşist Ustaşa hareketinin doğru-

dan takipçilerinin de içinde bulunduğu Hırvat Göçmen Cemiyeti’nin güçlü siyasi ve mali 

desteğine sahipti. Almanya ve Vatikan’da çok etkili biçimde diplomatik destek görmek-

teydi. 142 

Tudjman hükümeti 1990 sonbaharı boyunca, Hırvat Ulusal Savunma Gücü denilen ye-

ni kolluk kuvvetini gelecekteki bağımsız Hırvatistan devletinin ordusuna dönüştürmek 

amacıyla gizli ve geniş çaplı bir yasadışı silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Ayrı bir 

ordu kurmak ihanettir ve herhangi bir ülkenin hükümeti bu tür hareketlere müdahale eder-

di. Ancak 1974 Anayasası ile yönetilen Yugoslavya’da ortak bir başkanlık sistemi vardı; 

buna göre Federasyon’un altı cumhuriyeti ve iki özerk bölgesinden gelen temsilcilerden 

oluşan ve kendi dönüşümlü başkanı bulunan bir yönetim organı vardı ve bu da sistemi ha-
                                                 

141 JOHNSTONE, Diana, Ahmakların Seferi, Çev. Emre Ergüven, Ergin Bulut, Bağlam yayıncılık, , İstanbul 2004, s. 

36. 
142 TÜRBEDAR, Erhan, “Danke Deutschland”dan “Danke Österreich”e Hırvatistan, Stratejik Analiz Dergisi, 

Kasım 2005, http://www.asam.org.tr/tr/yazidosyagoster.asp?ID=138 adresinden alınmıştır. (12.03.2007) 
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reketsizliğe götürüyordu. O dönemde dönüşümlü başkanlık görevini Sırbistan adına yürü-

ten Borislav Joviç, JNA (Yugoslav Halk Ordusu)’ya paramiliterleri silahsızlandırma tali-

matı verilmesinin önerdi. Yugoslavya Başkanlık Konseyinin Hırvat üyesi Stipe Mesiç 

(2000 yılında Tudjman’ın ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı oldu.) ince bir diplomasi 

bu emre “yasadışı” kelimesinin ekletmeyi başardı. Hırvatistan’da paramiliterlerin yasadışı 

olmadığı argümanına dayanarak emri yerine getirmeme olanağını elde etmiştir.143 

1991 yılı Eylül’ünde Gospiç Hırvatistan’da aralarında ünlü profesör ve hâkimlerin de 

bulunduğu 120 kişi kaçırılarak öldürüldü ve cesetleri parçalandı veya saklandı. Bu Sırplara 

karşı başlatılan tedhiş ve Etnik temizlik, Sırpları Hırvatistan’dan ayrılmaya zorlamak için 

düzenlenen organize faaliyetlerin ilkiydi. Hırvat insan hakları aktivistlerine göre bu olay, 

Yugoslavya’daki iç savaşlarda sivillerin öldürüldüğü ilk büyük katliamdı.144 

Lahey Adalet Divanı, Yugoslavya’daki çatışmaların daha başında Hırvatların Sırplara 

uyguladığı, belgeleriyle ortaya konulan etnik temizlik hareketinin kamuoyuna duyurulması 

ve kovuşturulması konusunda kayıtsız kaldı. Böylece bu etnik temizlik Sırplarda 2. Dünya 

Savaşı’nda Faşist Ustaşaların katliamlarının korkusunu yeniden uyandırıp kendilerini ko-

rumaya yönelik tepkilere yol açtığında, Batı’daki insanların savaşın Hırvatlar tarafından 

başlatıldığını anlamalarını engelledi. Sırpların Hırvatistan’da yaşadıkları Krayina ve Slo-

venya’da gösterdikleri tepkiler Sırp saldırganlığı olarak damgalandı ve Hırvatlara tarafın-

dan uluslar arası alanda destek sağlamak için kullanıldı. 

Hırvatistan’ın Yugoslavya’dan ayrılması, Sırp nüfusu da Sırbistan’dan ayırıp götürmesi 

anlamına geliyordu. Bu nedenle Hırvat bağımsızlığına karşı Belgrad’ın verdiği cevap çok 

daha sert oldu. Hırvatistan’ın Belgrat ile gerginliğe, sonradan da savaşa neden olacak so-

runlu ilişkilerin asıl nedeni bilindiğinin aksine Hırvatistan’ın YF’dan çıkması değil, Hırva-

tistan Federe Birimi içinde kalan Sırp azınlığı olmuştur. Hırvatistan’ın federasyondan çık-

masına karşılık, nüfusun % 12'sini oluşturan Sırplar, referandum düzenleyip Sırp Özerk 

Krajina Bölgesini kurdular. Sonradan da, Hırvatistan’ın Sırbistan sınırı ile temas etmeyen 

bölgesinde bağımsız Krayina Sırp Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Sonraki gelişmelerde de Sır-

bistan’la birleşmek istediklerini ortaya koydular. Buna karşılık Hırvatistan Cumhurbaşkanı 

Tudjman “kendi öz topraklarımızı hiç kimseye kaptırmayız” politikasıyla, Sırp azınlığa 
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baskı uygulamaya başladı. 145 Taraflar arasında yaşanmaya başlayan küçük silahlı çarpış-

malar JNA'nın olaya müdahil olmasıyla geniş çaplı çatışmalara dönüştü. Hırvatistan’ının 

resmi politikası, ihtilafı “uluslar arasılaştırmak” ve kendini “Sırp-Komünist Federal Or-

du”nun kurbanı olarak göstermekti.146 Çatışmalar Avrupa ülkelerinin baskısı üzerine du-

rakladı ve bölgeye gönderilen BM Barış Gücü Hırvatlar ile Sırplar arasında tampon göre-

vini üstlendi. İlan edilen Srbska Krajna Cumhuriyeti 1994 yılına kadar varlığını sürdüre-

bildi. 

Savaş çok kanlı geçti, ancak Hırvatlar, Sırp-Hırvat savaşının ilerleyen aylarında yaşa-

dıkları büyük yenilgiyi her zamanki müttefikleri olan Almanya’nın yardımıyla aştılar. An-

cak Miloseviç’in bir sonraki hedefi olan millet için böyle bir avantaj söz konusu değildi. 

Çünkü bir sonraki hedef, hem Almanya gibi güçlü bir hamiden yoksundu, hem de Hırvatis-

tan’a göre çok daha önemliydi. Belgrad için. Bu “hedef”, Bosna’ydı. Sonunda Hırvatlarla 

ateşkes sağlandı. Sırplar tarafından işgal edilen Hırvat bölgeleri BM tarafından denetlene-

cek “güvenlikli bölgeler” haline getirildi ve son derece istikrarsız bir zemin üzerinde olsa 

da Sırp-Hırvat savaşı sona erdi.  

6.2.1. Hırvatistan’ın Bağımsızlığı ve ABD 

ABD 17 Ocak 1991’de, Hırvatistan’ın ayrılması lehine kararlı bir müdahalede bulundu. 

ABD’nin Belgrad Büyükelçisi Warren Zimmermann, paramiliterlerin silahsızlandırılması-

na dair herhangi bir güç kullanımını ABD’nin kabul etmeyeceğini Yugoslavya Başkanlık 

Konseyi’ne bildirdi. 147 

Bu müdahale diplomasi kurallarına aykırıydı ve ABD barış ve barışçı yöntemlere olan 

bağlılığının kanıtı olarak sunmasına rağmen sonuç JNA’nın var olma amacı olan Yugos-

lavya’nın parçalanmasını güç kullanarak engelleme fonksiyonunun ortadan kaldırılması ve 

ordunun Yugoslav halkları adına birbirleriyle çatışan fraksiyonlara bölünmesi oldu. İyi 

organize ve finanse edilen ve uluslar arası alanda destek gören ayrılıkçı Hırvat planı karşı-

sında Miloşeviç hükümeti bocaladı ve ABD’nin güç kullanımını yasaklaması ve gençlerin 

de Büyük Sırbistan için savaşmak istemeyip ülkeyi terk etmeleri karşısında uzlaşmayı 

seçmeye karar verdi. Zira Sırbistan’daki Sırplar etnik temizlik tehdidi altındaki akrabaları-
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na sırt çeviremezlerdi. Bu yüzden Miloşeviç hükümeti Sloven ve Hırvat ayrılıkçılarına 

karşı bir politika geliştirmek zorundaydı. Slovenya’nın ayrılması oldu bitti olarak kabul 

edilecek, Hırvatistan’ın ayrılması ise kaçınılmaz olarak kabul edilecekti; ancak Yugoslav 

askeri himayesinin, Hırvat sınır bölgelerinde yaşayan ve Tudjman’ın yeni Hırvatistan’ına 

karşı açıkça silahlı ayaklanmaya girişmiş olan Sırpları da içine alacak şekilde genişletilme-

sini talep edecekti.  

Miloşeviç mecburi uzlaşmacı tutumu, ne Yugoslavya’nın dağılmaması yönünde bir 

irade göstermesi ne de Sırp azınlığın isteklerini karşılamayacak bir Hırvat bağımsızlığının 

kabul eden ikircikli politikası yüzünden ülkeyi savaş sürecine iten kişi olarak nitelendirildi. 

Oysa Tudjman’ın, Bosna-Hersek ve belki Sırbistan’ın bazı bölgelerinin dâhil ederek “Bü-

yük Hırvatistan”ı oluşturma girişiminde bulunduğuna dair bolca kanıt vardır. 

6.2.2. Slovenya ve Hırvatistan Olaylarında AB/AT’nin Tutumu 

1991’de Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan edince, Almanya, çok açık ve 

aktif destek verdi; Ayrıca, bu cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının tanınması yolunda mütte-

fiklerine baskı yapmaktan da geri kalmadı. Bu cumhuriyetlerle, Almanya’nın arasında tari-

hî, kültürel bağları ve yoğun ticaretinin de bulunması, Almanya’nın bu destekleri verme-

sinde en önemli unsurdur. Almanya’nın desteği, Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıkla-

rına kavuşmalarında çok büyük bir rol oynamıştır. Hırvatistan ve Slovenya’nın Yugoslavya 

Federal Cumhuriyeti’nden ayrılma kararları karşısında Almanya bu cumhuriyetleri destek-

lerken, AT üyelerinin genel tavırları federasyonun bütünlüğünün korunması yolunda ol-

muştur. Özellikle İngiltere ve Fransa bu konuda ısrarcı tavırlar sergilemişlerdir.  

16 Aralık 1991’de AT tarafından yapılan açıklamada bazı şartların yerine getirilmesi 

hâlinde, Yugoslavya'dan ayrılan cumhuriyetlerin 1992’nin ocak ayından itibaren tanınabi-

leceği belirtilmiştir. Fransız Anayasa Hukuku uzmanı Robert Badinter başkanlığında kuru-

lan “Badinter Komisyonu” cumhuriyetlerin tanınma şartlarını belirlemiştir. Komisyonun 

görevi; bağımsızlıklarını ilân eden cumhuriyetlerin ekonomik durumlarını, insan hakları ve 

demokrasi alanlarındaki ilerlemelerini saptama ve rapor hazırlamak olarak belirlenmiştir. 

148 Almanya’nın “Badinter Komisyonu” raporunun sonuçlanmasını beklemeden Slovenya 

ve Hırvatistan'ı tanıdığını açıklaması, Eski Yugoslavya ve AT arasındaki ilişkiler açısından 

bir dönüm noktası olmuştur. Almanya, “Yugoslavya Krizi” konusunda baştan beri diğer 
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AT ülkelerinden bağımsız bir politika izlemiştir. Bağcı, Almanya’nın bu tutumunu Avru-

pa’da sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda dışişleri ve güvenlik politikaları ala-

nında da belirleyici olmak istemesine bağlamıştır.149 

Başbakan Helmut Kohl’ün 1 Temmuz 1991’de Yugoslavya’nın parçalanması hâlinde, 

“kendi kaderlerini kendileri tayin etme” prensibinin uygulanması ve bunun için de bu 

cumhuriyetlerin tanınması gerektiği yolundaki açıklaması Almanya’nın AT ortak politika-

sından sapacağı işaretlerini veriyordu. Kohl’e göre, Almanlar gibi kendi kaderlerini kendi-

leri tayin ederek ulusal birliğe ulaşmayı başaranlar, bu hakkı Slovenlere ve Hırvatlara da 

tanımamazlık edemezdi. 150 

6.3. Makedonya Cumhuriyeti’nin Savaşsız Ayrılışı 

Yugoslavya Federasyonu’na bağlı Makedonya Cumhuriyeti, “Vardar Makedonyası’’ 

olarak anılır ve Makedon topraklarının sadece bir bölümünü oluşturur. Yunanistan’daki 

Ege Makedonya’sı ile Bulgaristan sınırları içindeki Pirin Makedonya’sı, bu tarihsel coğ-

rafya’nın diğer bölümleridir. 151 

Makedonya’nın diğer Yugoslav cumhuriyetlerinden önemli bir farklılığı yayılmacılığın 

(irredentizm) hem öznesi hem de nesnesi olmasıydı. Tıpkı Makedon milliyetçiliğinin tüm 

Makedonları tek bir çatı altında toplamak için Pirin ve Ege Makedonya’sında hak iddia 

etmesi gibi, Bulgar ve Yunan milliyetçiliği de Büyük Bulgaristan ve Büyük Yunanistan 

projeleri için Makedonya’ya ‘’açılmak’’ istiyorlar, Makedonya topraklarında hak iddia 

ediyordu. Sırp milliyetçilerinin Makedonya’yı ‘’Güney Sırbistan‘’ olarak kabul etmesi, 

sorunu daha da karmaşık hale getiriyordu.152 

Makedonlar, kendi Cumhuriyetlerinde nüfusun üçte ikisini (%67) oluştururlar. Arna-

vutlar, %25 nüfus oranıyla Makedonya’daki en kalabalık azınlık grubudur. Bunun dışında 

kalan etnik grupların en önemlileri Türkler, Sırplar, Bulgarlar, Boşnaklar, Romanlar ve 

Pomaklar olarak sıralanmaktadır.153 

Yugoslavya’nın geri kalmış Cumhuriyetlerinin en küçüğü ve fakiri olan Makedonya, 

iktisadi ve siyasi bakımdan tek başına varlığını sürdürebilecek durumda değildi. Bu neden-
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le, Yugoslavya’nın geleceğine ilişkin tartışmalarda Makedonya’nın tercihi birlik içinde 

kalma şeklindeydi. Makedon liderliği, mevcut anlaşmazlıkların giderilmesi için Yugoslav-

ya Cumhuriyetlerinin gevşek bir federasyon çatısı altında toplanmasını zorunlu görüyordu. 

Makedonya’da 1990’ın sonunda yapılan çok partili ilk genel seçimler sonrasında, ko-

münistlerin azınlıkta olduğu bir koalisyon hükümeti oluşturulurken, Makedonya’nın hassas 

dengelerinin bilincinde olan ve milliyetçiliğe karşı ulus-ötesi bir söylemi öne çıkaran eski 

Makedonya Komünist Partisi Genel Sekreteri Kiro Gligrov Cumhurbaşkanı seçildi. 

Yugoslavya’nın 1991’de alevlenen iç çekişmelerinde Makedonya, genelde uzlaşmacı 

ve ılımlı bir politika takip etti. Makedonya’nın çıkarlarını federasyon içinde kalınarak daha 

iyi korunacağına düşüncesi toplumda genel kabul görüyordu. Ancak Makedonya’nın, Yu-

goslavya’nın diğer Cumhuriyetlerinde yaşanan gelişmelere daha fazla seyirci kalamayacağı 

da açıktı. Slovenya ve Hırvatistan’ın 1991 Haziran ayında bağımsızlıklarını ilan ederek 

Federasyondan ayrılmaları ve hemen ardından patlak veren çatışmalar Makedonya’da Sırp 

hegemonyası altına girme kaygısı yarattı. 154 

Makedonya liderliği ülkenin geleceğini belirlemek için halk oylaması yapmayı karalaş-

tırdı. 8 Eylül 1991’de, Arnavut azınlığın boykot ettiği referandumda, oylamaya katılanların 

%90’ı tercihlerini bağımsızlıktan yana kullandı.  

17 Eylül 1991’de Makedonya parlamentosu, ortamın karışıklığını fırsat bilerek Make-

donya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etti.  

Sırp idareciler, Makedonya’yı ciddi bir tehdit olarak görmüyordu. Biliyorlardı ki Ma-

kedonya’nın komşu devletleri bu duruma tepki göstereceklerdi. Bu beklentisinde yanılma-

dılar çünkü Yunanistan ve Bulgaristan Makedonya’dan toprak talebinde bulundular. Sırp 

politikasının buradaki stratejisi eğer Bulgaristan ve Yunanistan taleplerinde başarılı olur-

larsa kendisi de bunu fırsat bilerek Makedonya’da Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerdeki 

toprakları Sırbistan devletine katacaktı. 

17 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden Makedonya BM güçlerinin gelmesini sağla-

dıktan sonra, JNA’nın çekilmesini istedi. Böylece birlikten çatışmasız ayrılan tek ülke ol-

du. 
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1992 Ocak ayında Türkiye’nin Makedonya’yı resmen tanıdığını açıklaması, Yunanis-

tan kamuoyunda büyük tepki yarattı. Selanik kentinde yüz binlerce kişinin katıldığı göste-

rilerde, Türkiye ve Makedonya protesto edildi. 

Mart 1992’de Federal Ordu, Makedonya topraklarından tamamen çekildi. Aynı ay Ma-

kedonya, daha önceden Yugoslavya’dan bağımsızlıklarını ilan eden Hırvatistan ve Sloven-

ya ile diplomatik ilişki kuruldu. 

Rusya, Makedonya’yı 1992 Ağustos ayında tanıdı. 8 Nisan 1993’de ise Makedonya’nın 

Birleşmiş Milletler üyeliği, Yunanistan’ın isim itirazı aşılamadığı için, ‘’Eski Yugoslavya 

Cumhuriyeti’’ adı altında kabul edildi. 

Makedonya, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden savaşmadan ayrılan tek 

federe cumhuriyet olmuştur. Bosna’da yaşanan katliamlara karşın Makedonya’da kan dö-

külmemesi son derece ilginçti. 

6.3.1. Makedonya’da Arnavut-Makedon Çatışması 

1974 Yugoslav Anayasası’na göre Makedonya Cumhuriyeti’nin üç kurucu milletinden 

biri Arnavutlardı. 1991’de Makedonya’nın bağımsızlığını ilân etmesi ile başlayan yeniden 

yapılanma sürecinde kabul edilen 1991 Anayasası ise, ülkede Makedonlardan sonra en 

kalabalık grubu oluşturan ve dolayısıyla ikinci kurucu ulus konumunda olmak isteyen Ar-

navutları tatmin etmemiştir. Arnavutlar, yeni anayasanın kendilerini “azınlık” konumuna 

getirdiğini ileri sürerek “kurucu millet” statüsünü yeniden kazanmayı, bir Arnavut üniver-

sitesinin açılmasını, devlet organlarında etnik ayrımcılık yapılmamasını,155 Arnavutçanın 

resmî dil olarak kabul edilmesini, kamu sektöründeki istihdam olanaklarından eşit şartlarda 

yararlanmayı, Arnavutça eğitim veren üniversitelerin devlet tarafından finanse edilmesini 

ve Arnavut bayrağının ve diğer sembollerinin kullanımının serbest bırakılmasını156 talep 

etmişlerdir. 

Bu anlaşmazlıklar yüzünden Makedonya’da Makedon güvenlik güçleri ile silahlı Arna-

vutlar arasında 2001’de başlayan çarpışmalar ülkede çok sayıda insanın ölümüne, göç et-

mesine ve evsiz kalmasına neden olmuştur. 
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Makedonlar açısından ise, o yıllarda Arnavutların “kurucu ulus” olarak tanınmaları ve 

Arnavutçanın resmî bir dil olarak kabul edilmesi söz konusu bile değildi. Arnavutların yo-

ğun olarak yaşadıkları bölgelerin özerkliği ve eğitimin tüm düzeylerinde Arnavutçanın 

kullanılması taleplerinin gerçekleşmesi de imkânsız görünüyordu. Makedonlar bu taleple-

rin ayrılmalara yol açacağını düşünüyorlardı. 157 

Eylül 1991’de Makedonya’nın bağımsızlığı için yapılan referandumu boykot eden Ar-

navutlar, 1992 Ocak ayında özerkliklerini kazanmak için kendi referandumlarını düzenle-

mişlerdir. Yönetim tarafından yasadışı kabul edilen referandumda, katılımcıların %99’u 

otonomi lehine oy kullandı. Ancak, gösterdikleri tüm çabalara rağmen, ülkede azınlık mu-

amelesi görmeye devam etmişlerdir.  

Haklarını elde etme çabalarından vazgeçmeyen Arnavutlar, 1995’te Tetova’da bir Ar-

navut üniversitesi kurduklarını ilân etmişlerdir. Makedon Hükümeti ise bunu, yasal olma-

yan bir girişim olarak değerlendirmiştir. 1997’de, Arnavutlar, Tetova ve Gostivar’daki 

hükümet binalarından Makedon bayraklarını indirerek Arnavut bayraklarını çekmişlerdir. 

1998’de Makedon polis istasyonlarına ve mahkeme binalarına saldırılar düzenlenmiştir. 

Saldırıları “Ulusal Kurtuluş Ordusu” üstlenmiştir. Bu olaylarda altı Arnavut tutuklanmış ve 

terörizm suçundan beş ilâ on yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştır. 158  

2001’de etnik Arnavut isyancılar yine “Ulusal Kurtuluş Ordusu” adı altında Makedon 

güvenlik güçlerine ve daha sonra Tetova ve başkent Üsküp yakınlarındaki köylere saldırıda 

bulunmuşlardır.159 Daha sonra çatışmalar yoğunlaşarak devam etmiştir. Bu gelişmelerden 

endişe duyan Makedonya Devleti çatışmaların yayılma riskine karşı, uluslararası camianın 

yardımını talep etmiştir. 
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6.3.2. Uluslar Arası Müdahale ve Ohrid Anlaşması 

13 Ağustos 2001’de, hükümeti oluşturan iki etnik Arnavut partisi ve iki Slav Makedon 

partisi özellikle ABD ve AB’nin ısrarlı tutumları sonucunda160 Ohrid’de bir araya gelerek 

resmî bir barış anlaşması imzalamışlardır.  

Ohrid Anlaşması’nda, politik amaçlı şiddetin hiçbir şekilde kullanılamayacağı ve Ma-

kedonya Cumhuriyeti’nin istikrarlı ve demokratik bir geleceğe sahip olması için sadece 

barışçıl çözümlerin kabul edilebilirliği vurgulanmıştır. Anlaşma, sivil toplumun barış ve 

uyum içinde gelişmesini sağlayacak ve tüm Makedonya vatandaşlarının menfaatlerini gö-

zetecek şekilde hazırlanmıştır.161 Bu bağlamda, etnik Arnavutların eşitlik taleplerini karşı-

layacak bir dizi politik ve Anayasal düzenleme yapılmıştır. 

Anlaşma, Anayasa’ya Makedonya Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına eşit hak ve so-

rumluluk veren bir devlet olduğu ifadesinin konulmasını, Arnavutçanın ülkede resmî dil 

olarak kullanılmasını, Makedonlardan farklı dilleri konuşanlara da üniversite eğitimi ola-

naklarının sağlanmasını, kamu kurumlarında “eşit temsiliyet”in anayasal prensiplerden biri 

hâline gelmesini ve UÇK’nın silahlarının NATO birlikleri tarafından toplanmasını sağla-

mıştır. Anlaşmada hiçbir etnik grup ayrımı yapılmamış, sadece “Makedonya Vatandaşları” 

ifadesi kullanılmıştır. 162 

Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Trajkovski yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerini 

şöyle ifade etmiştir: 

Makedonya Cumhuriyeti etnik gruplar değil, demokratik değer ve idealler üzerine inşa 

edilmektedir. Bu değer ve idealler ekonomik fırsatları, dil ve eğitim olanaklarını, dinsel 

hakları ve politik süreçleri de kapsamaktadır. Ülke sosyalist geçmişinden piyasa odaklı 

geleceğine uzandıkça Etnik Arnavut ve Makedon toplulukları daha fazla entegre olmakta-

dırlar. Farklı etnik toplulukların entegrasyonunu sağlamak için hükümet piyasa reformunu 

sürdürürken, diğer yandan da topluma ekonomik fırsatlar sağlama politikasını üstlenmiştir. 
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Anayasa, ilk ve orta öğretim için azınlıklara kendi dillerinde eğitim hakkı tanımaktadır. İlk 

öğretimi Makedonca, Arnavutça, Türkçe ya da Sırpça yapmak mümkündür. Makedonya üç 

temel inancın yuvasıdır: İslâm, Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlığı. Makedonya vatandaşla-

rı kapsamlı din özgürlüğünden yararlanmaktadır. Tüm vatandaşlar demokratik süreçte yer 

almakta serbesttirler. Şu anda Makedonya Arnavutları koalisyon hükümetinde 6 bakanlığa 

sahiptirler. Makedonya'nın bir çok önemli şehirlerinde Arnavutlar belediye başkanı pozis-

yonundadırlar ve yüzlercesi şehir ve belediye meclisi üyeliklerine seçilmişlerdir. Make-

donya Cumhuriyeti tüm yurttaşları için piyasa ekonomisi ve demokratik reformlar aracılı-

ğıyla ekonomik refah ve politik hakların geliştirilmesine yönelik politikalar üstlenmiştir. 

Bu politikalar yurttaşlara etnik ya da dinsel geçmişleri ne olursa olsun, iş olanaklarına eri-

şim, eğitim imkânları, kültürel temsil ve politik katılım hakkı verecektir. Makedonya 

Cumhuriyeti demokratik gelişim politikasını üstlenmiştir ve bu süreç teröristler ile uzlaş-

mayı içermez. Bu ve benzeri diğer sorunları çözmenin yolu demokratik kanallar aracılığıy-

la seçilmiş görevliler, yurttaş dernekleri ve vatandaşlara dayanmaktır. 163 

Cumhurbaşkanı’nın tüm bu ifadeleri Makedonya Cumhuriyeti’nde Ohrid Anlaşma-

sı’ndan sonra yapılan reformların bir özetidir ve ülkenin insan hakları, demokratikleşme, 

serbest ekonomiye geçiş, bölgesel işbirliği ve daha pek çok konudaki kararlılığını göster-

mektedir. 

6.4. Bosna-Hersek ve Bağımsızlık 

Bosna-Hersek, Eski Yugoslavya’yı oluşturan federal cumhuriyetler arasında etnik do-

kusu en karışık olanıdır. 1991’deki nüfus sayımına göre, toplam 4.760.000’luk164 Bosna-

Hersek nüfusunun yüzde 44’ünü Müslümanların, yüzde 31’ini Sırpların, yüzde 17’sini 

Hırvatların ve yüzde 6’sını ise kendilerini “Yugoslav” olarak tanımlayanların oluşturduğu 

tespit edilmiştir. 165 

“Ortaçağ Sırp İmparatorluğu”nun önemli bir parçası olan Bosna ve Hersek eyaletleri, 

XV. yüzyılda Osmanlı Devletinin hâkimiyetine girmiştir. Bosna halkı Osmanlı yönetimine 
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uyum sağlamış ve bu imparatorluk yönetimi altında yaşamayı benimsemiştir.166 Hatta Boş-

naklar, İslamiyet’i kabul ederek Balkanlarda yaşayan Müslüman bir topluluk haline dö-

nüşmüşlerdir. Ancak daha sonraki gelişmeler sonucunda, Bosna-Hersek, 1878 Berlin An-

laşması ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na verilmiştir. 

Bosna-Hersek I. Dünya Savaşı’ndan sonra Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın bir parçası 

olmuştur. Ancak, bu yeni yapılanma içinde buradaki Müslümanlara hiçbir politik hak ta-

nınmamıştır. 167 

II. Dünya Savaşı sırasında, Bosna-Hersek’te yaşayan halklar bir yandan dış kuvvetlere 

karşı mücadele verirlerken, bir yandan da kendi aralarında çatışmalara girmişlerdir. Savaş 

sonunda, Bosna-Hersek Tito Yugoslavya'sının federal cumhuriyetlerinden birisi olmuştur. 

Bu federasyon içinde Bosna, ilk başlarda “Sırp, Hırvat ve Diğerlerinin Devleti” olarak 

anılsa da, 168 daha sonraları burada önemli bir nüfus oranını oluşturan Müslümanların ana-

yasal hakları da ısrarlı tutumları ve mücadeleleri sonucunda 1974 Anayasası’yla teminat 

altına alınmıştır.169 

Tito’nun ölümünden sonra ülkenin sürüklendiği istikrarsızlıktan, etnik dokusu çok ka-

rışık olan Bosna-Hersek de büyük oranda etkilenmiş ve daha sonraları bir felakete sürük-

lenmiştir. 

Bosnalı Müslümanlar, Sırplar ve Hırvatlar 1990’da kendi milliyetçi partilerini kurmuş-

lardır. Bosna’da kurulan Sırp ve Hırvat partileri Sırbistan ve Hırvatistan’ın başkentleri olan 

Belgrat ve Zagreb’deki partilerle sıkı işbirliği içinde çalışmışlardır. 170 

1990’nın sonunda yapılan çok partili seçimlerde, Müslümanların kurmuş olduğu “De-

mokratik Eylem Partisi” çoğunluğun oyunu almış, partinin başkanı Alija İzzetbegoviç 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 171 Aslında bu seçim, bir bakıma Bosna-Hersek’in etnik doku-

sunu yansıtmış, oyların yüzde 36’sını Müslümanlar, yüzde 30’unu Sırplar, yüzde 18’ini ise 
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Hırvatlar almıştır. 172 Bu sonuç, bir bakıma cumhuriyetteki derin bölünmenin tablosu ola-

rak da yorumlanabilir. 

Üç milliyetçi partinin koalisyon oluşturulmasıyla kurulan hükümet, bu partiler arasında 

program birliği olmamasından dolayı hiçbir ilerleme kaydedemediği gibi, parti üyeleri ara-

sındaki rekabet, giderek devlet kurumlarına yansımaya başlamıştır. Bosna-Hersek Hükü-

meti’ni oluşturan milliyetçi partiler arasındaki fikir ayrılıkları, daha sonraları Slovenya ve 

Hırvatistan’ın federasyondan ayrılmalarına karşı gösterdikleri farklı tepkilerle daha belir-

gin hâle gelmiştir. 

Bosna-Hersek Parlamentosu 15 Ekim 1991’de bağımsızlık kararı almıştır. Bu karar 29 

Şubat ve 1 Mart 1992’de yapılan referandumlar ile Müslümanların ve Hırvatların büyük 

çoğunluğu tarafından onaylanmış ve bundan iki gün sonra 3 Mart 1992’de Parlamento 

resmen bağımsızlık ilân etmiştir. Buna büyük tepki gösteren Bosnalı Sırplar ise 7 Nisan 

1992’de “Bosna Sırp Cumhuriyeti”ni kurduklarını duyurmuşlardır. 173 

Bağımsız Bosna-Hersek Cumhuriyeti, 6 Nisan 1992’de AT ve ABD tarafından tanın-

mıştır.174 Bosna’nın Birleşmiş Milletlere yaptığı üyelik başvurusu ise 22 Mayıs 1992’de 

kabul edilmiştir. 

Uluslararası politikacıların, Hırvatistan’ın tanınmasının savaşın bitmesine yol açtığı gi-

bi, Bosna’daki çatışmaların da aynı şekilde engellenebileceği umuduna girmeleri175 bir 

yanılgı olmuş, Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin tanınmasından çok kısa bir süre sonra, ülke-

de çok büyük acılara ve kayıplara sebep olan savaşlar başlamıştır. Özellikle “Federal Or-

du” tarafından desteklenen Sırpların tarihe “Etnik Temizlik”- Bu ifade İngilizceye ve bir-

çok dile Sırp-Hırvat Dili’nden geçmiştir ve temel amacın yabancı kültürün kökünün ka-

zınmasının olduğu enik çatışma vahşetini simgelemektedir176- diye geçen vahşeti başlatma-

larıyla ülkede büyük bir dram yaşanmıştır. 

Slovenya ve Hırvatistan’ın ayrılması, Sırbistan’ın ağırlığını nispeten arttırarak Yugos-

lavya içindeki dengeleri bozdu. Bosna’daki Müslüman ve Hırvat liderlerin ve Makedonya 

hükümetinin hoşuna gitmeyecek bir durumdu ancak bağımsızlık ilan ederek kanlı ve belir-
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siz bir iç savaşa sürüklenmeyi göze almakta isteksizdiler. Belki bu aşamada dışarıdan yapı-

lacak bir müdahale ile federasyonu koruyacak ve Sırpların baskın olmasını önleyecek yol-

lar bulunabilir ve savaş önlenebilirdi. Ancak Badinter Komisyonu bunu yapmak yerine 

BiH’i bağımsızlıkla ilgili referandum yapmaya yönlendirerek ayrılmaya ve savaşa sürükle-

di. Ayrılıkçı Müslümanlar kendilerini bu karmaşaya sürükleyen Batı’yı kendilerini bu 

karmaşadan çıkarmakla etik olarak yükümlü görüyordu. 

Gerçekte Bosna-Hersek bağımsız devlet olarak tanınma kriterlerinin çok uzağındaydı, 

nüfusu tarafından kabul edilen ve topraklarını kontrol edecek bir merkezi yoktu ve bizzat 

kendisi dağılma sürecindeydi. 

Hırvatların ve Sırpların Boşnaklarla bir arada yaşamaya itirazları yoktu ancak Müslü-

man bir Bosna altında yaşamayı kabul etmiyorlardı. Fakat Batılı güçler Yugoslavya’nın 

cumhuriyetlerinin sınırlarına göre bölünmesine karar vermişlerdi.  

BiH (Bosna i Hercegovina)’teki denge insanların bilinçlerinin derinliklerinde yer alan 

tarihsel olaylar dolayısıyla stabil bir hükümete sahip olmasına ya da stabil bir devlete ek-

lemlenmesine bağlıydı. Yugoslavya’nın dağılmasının en kanlı ve şiddetli olması beklenen 

bölgesi BiH’te Hırvat ve Sırp milliyetçiler çatışırken Bosnalılar masum kurbanlar oldular. 

Ancak bunun sorumlusunun kimler olduğu problemi karışık görünüyor. Felakete istemeden 

neden olan Avrupalılar suçu üstlenmek için istekli değildi ve suçu atacak en uygun grup 80 

bin ağır silahlı, tanklı toplu milise ve JNA’nın desteğine sahip Sırplardı. Hiçbir açıklama 

bu silahların ve paramiliterlerin Bosna’da silahsız Boşnaklara karşı kendilerini savunmak 

amacı ile getirildiği fikrini öne süremez. Belki Hırvatlar ile olan çatışmalarda her iki taraf 

da silahlı olduğu için bu paramiliterlerin varlığı askeri olarak kabul edilebilir fakat burada 

ortaya konması ve çözülmesi gereken temel soru JNA’nın silahlarının ne olduğudur. 

JNA’ya ait silah ve teçhizat, Sırp kökenli asker ve subaylar Sırpların iç savaştaki askeri 

gücünü oluşturmuştur. Hırvatlar kendi ordularını 1991 başlarında kurmaya başlamışlardı 

ve sahip oldukları finansal ve uluslararası destekle onu silah kaçakçılığı yaparak donatmış-

lardı. 

Sırplar, Yugoslavya’yı bir arada tutamayacaklarını anlayınca Büyük Sırbistan hayalini 

tezahürü olan küçülmüş ama Sırpların hâkim olduğu bir Yugoslavya fikrine sarılmışlardır. 

Ve bu Yugoslavya sadece Sırpların çoğunluk oldukları bölgeleri değil Sırp ve Karadağlıla-

rın tarihsel olarak kendilerinin addettikleri toprakları da kapsamaktaydı.  

6.4.1. Bosna-Hersek Savaşı 
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Bosna-Hersek Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halkların hiçbiri nüfus açısından 

çoğunluğa sahip olmadığından ülkede hâkim bir millet bulunmamaktadır. Müslüman Boş-

naklar, nüfusun % 44’ne sahip ve genelde kentlerde yaşayan bir topluluk olarak Bosna-

Hersek’in en kalabalık milletidir. Sırplar, ülkenin Hırvatistan’la sınır oluşturduğu kuzeyba-

tı’daki Bosna Krayina'sı çevresinde ve doğudaki Sırbistan’a komşu kırsal bölgelerde ço-

ğunluklardı. Hırvatlar ise ülkenin güneyinde Batı Hersek diye adlandırılan bölgede Hırva-

tistan’a yakın kesimlere yayılmışlardı.  

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin tam orta bölümünde bulunan Bosna-

Hersek’in merkezî konumundan dolayı çevresinin kontrol altına alınmasının kolay olması, 

“Yugoslavya Federal Ordusu” askerlerinin ağırlıklı olarak bu cumhuriyet topraklarında 

konuşlandırılmasına sebep olmuştur.177 İkinci Dünya Savaşı’nda Tito, ülkenin kaderini bu 

bölgede değiştirmiştir. Almanlara karşı en güçlü direniş bu bölgede örgütlenen Partizan 

kuvvetlerince gösterilmiştir. 

Etnik bakımdan Yugoslavya’nın minyatür bir örneği sayılabilecek Bosna-Hersek Cum-

huriyeti’nin bağımsızlığını kazanması, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Federasyo-

nun diğer Cumhuriyetlerindeki olaylardan daha kanlı ve acılı olarak gerçekleşmiştir. 

Eylül 1991’de, Bosnalı Sırplar Federal Ordu’nun müdahalesini istediler. Buna gerekçe 

oluşturmak için de bazı bölgelerde küçük bir kaç silahlı çatışma yarattılar. Federal Ordu, 

Miloseviç’in emri ile Batı Hersek’e yaklaşık 5.000 asker yığdı. 

Ekim 1991’de Bosna’daki bağımsızlık tartışmaları üzerine konuşma yapan Radovan 

Karadziç, Bosna-Hersek parlamentosunda “Bosna’yı cehenneme, Boşnakları yok oluşa 

sürüklüyorsunuz” diye konuşmuştu. Karadziç, bu konuşmasıyla aslında Miloşeviç’ten al-

dığı askeri güce ve siyasal desteğe güvenerek Boşnakları istediği gibi tehdit ediyordu. Bu 

oturumundan sonra, Bosnalı Sırp milletvekilleri ülke parlamentosunu boykot etmeye baş-

lamışlardı. 

Miloşeviç’in Bosna’daki uzantısı Radovan Karadziç’in liderliğindeki “Sırp Demokratik 

Parti” (SDS), Bosna’da “Sırp Otonom Bölgeleri”ni ilan etti. Miloşeviç olayları başlatacak 

bu bombanın pimini çektirerek, Bosna’yı karıştırdı. Bosna’da oluşan bu karışıklık sonucu 

Bosna Hükümeti bazı bölgelerde yönetimi yitirdi. Bosna batı ülkelerden, beklediği desteği 

alamayınca Miloşeviç ile yolları ayrıldı. Radovan Karadziç’in savaş stratejisi ise Bos-
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na’dan alabildiği kadar geniş toprak almaktı. Fakat Bosna’daki savaş faaliyetleri için uy-

gun zaman henüz gelmemişti çünkü Slovenya ve Hırvatistan’daki gelişmelerin nasıl bir 

sonuca ulaşacağı bilinmemekteydi. 

Bosnalı Sırpların düşmanca tutumları durumu giderek kötüleştiriyordu. Özellikle de 

Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadziç’e Miloseviç tarafından yapılan çok büyük silah 

ve maddi destek gerginliği artırıyordu. 

1992’ye gelindiğinde Bosna hükümeti işte böylesine kritik bir pozisyonun içindeydi. 

Bağımsızlık ilanının, çatışma olmadan Sırplar tarafından kabullenilmeyeceği açıktı, ama 

Sırbistan’ın demir pençesi altında yaşamayı kabul etmek de Bosnalılar adına kabul edilebi-

lir gözükmüyordu. Çünkü eğer Soğuk Savaş sonrası yaşanan kabuk değişiminin bir sonucu 

olan bu karmaşa sırasında bağımsızlık elde edilemezse, bir daha onu elde etmek çok daha 

zor olurdu. Avrupa Ekonomik Topluluğu, bağımsızlık ilan etme konusunda kararsız olan 

Aliya İzzetbegoviç yönetimine, eğer Bosna bağımsızlık ilan ederse hem AT hem de BM 

tarafından tanınacağı ve böylece “Hırvatistan formülü” ile yani bir kaç “sıyrık”la, 

Belgrad’ın gazabından kurtulacağı konusunda garanti vermişlerdi. Bosna hükümetine, ba-

ğımsızlık konusunda bir referanduma gitme tavsiyesinde bulunmuşlar, bu “demokratik” 

yolun Bosna’yı uluslararası topluluğun himayesi altına sokacağı izlenimini vermişlerdi. 

Oysa bu bir aldatmacaydı. Batılılar bir yandan Miloseviç’in tüm saldırgan ve yayılmacı 

politikalarına yeşil ışık yakarken, bir yandan da Bosna’ya “siz bağımsızlık ilan edin, biz 

sizi tanırız, Sırplar da bir şey yapamaz” mesajını veriyorlardı. Yapılan referandumu Bosna-

lı Sırplar boykot etti. Bosna nüfusunun Boşnak ve Hırvat kesiminin katıldığı referandumda 

ezici bir çoğunlukla bağımsızlık talebi ortaya çıktı. Ancak bu referandum üç buçuk yıl sü-

ren savaşın da ilk adımı oldu. Bu yılların Bosnalılara öğrettiği en önemli şey ise Batılı ül-

kelerin gerçek kimlikleriydi. 

Mart 1992’de Bosna-Hersek’te olaylar patlak vermek üzereyken, ABD destekli refe-

randum sayesinde AT liderleri acele ile işleri düzeltmek çabasına girdi ve Portekizli dip-

lomat Jose Cutilheiro Müslümanlar, Sırplar ve Hırvatlara Bosna-Hersek’i İsviçre modeline 

göre kantonlara bölerek bağımsız bir devlet olarak kabul etmeleri için bir uzlaşma önerisi 

götürdü. Lizbon antlaşması etnik birleşim ve idari uygulanabilirlik açısından sınırların 

mantıklı bir yolla nasıl çizilebileceği açık değildi. Fakat Lizbon Antlaşması dört buçuk yıl 
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süren savaştan sonra varılan Dayton Antlaşmasından daha üniter bir Bosna-Hersek Cum-

huriyeti ortaya çıkarırdı.178 

Kantonlara ayrılma teklifi 18 Mart 1992’de sırasıyla Müslüman, Sırp ve Hırvat toplu-

luklar adına İzzetbegoviç, Karadziç ve Boban arasında imzalandı ve üç tarafta bunu, iç 

savaştan kaçınmak amacıyla kabul etti. Bu uzlaşma İzzetbegoviç’i memnun etmedi.  

ABD Büyükelçisi Zimmermann Lizbon Antlaşması hakkında görüşmek üzere 

İzzetbegoviç’i çağırdı ve aralarında kendi sözleriyle şöyle bir konuşma geçti: “Lizbon Ant-

laşmasını beğenmediğini söyledi; ben de beğenmediyseniz neden imzaladınız diye sor-

dum.”179 Kendisine ABD tarafından açık bir destek olan bu söylem sonucunda 

İzzetbegoviç antlaşmadan desteğini geri çekti. 

ABD büyükelçisinin JNA’nın Yugoslavya’nın bütünlüğünü korumasını yasaklayan 

diplomat olmasına rağmen İzzetbegoviç’i Bosna-Hersek’in bütünlüğünün korunması konu-

sunda desteklemesi çelişkili görünmektedir. ABD hükümeti Aliya İzzetbegoviç ve onun 

Müslüman partisi Demokratik Eylem Partisi ile (SDA), dağılan Yugoslavya’dan arta kalan 

yerlerde Batılı güçler arasında cereyan eden sessiz rekabette kendi adamını bulmuştu. Eğer 

Almanya’nın kendi adamı yani Hırvatistan varsa ABD’nin de Boşnakları vardı.  

Bosnalı Müslümanlarla ittifak kurmanın ABD için belirgin siyasi ve jeostratejik avan-

tajları vardı. Bu, ABD’nin, Türkiye ve Orta Asya’ya kadar ulaşan yay üzerinde bulunan ve 

Hazar bölgesindeki petrol rezervlerine sahip Müslüman ülkelerle olan hayati derecede 

önemli ittifakını güçlendirdi. “Washington’ın genişlemek için kayda değer bir potansiyele 

sahip önemli bir bölgesel güç olarak gördüğü Türkiye, ABD politikasının odak noktasın-

dadır.” 

“Amerika’nın politikası Akdeniz ve Orta doğu’daki stratejik ve ekonomik çıkarlarıyla 

açıklanabilir –bundan sonra Türkler bölgenin kilit konumdaki ulusudur. Bu, Yunanlılar ve 

Sırplar için kötü bir haber.”180 

Aynı zamanda bu destek, ABD’nin İsrail’e verdiği sarsılmaz destek ve Irak’ın devam 

eden yıkımına rağmen Müslüman karşıtı olmadığına faydalı bir kanıttı. 
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9 Ocak 1992’de Bosnalı Sırplar ise bu sırada yeni bir anayasa kabul ederek, Bosna Sırp 

Cumhuriyeti’nin temellerini attılar. Daha önceden ilan ettikleri otonom bölgelerde, bir dev-

let oluşumuna hazırlandıkları bu anayasa ile iyice ortaya çıkmış oldu. 

21 Şubat 1992’de BM Güvenlik Konseyi 743 Numaralı Kararıyla, barışı koruma mis-

yonu UNPROFOR’un (United Nations Protection Force) oluşturulmasına ve eski 

YSFC’deki çatışma bölgelerinde görevlendirilmesine yeşil ışık yaktı. 

Bosna-Hersek’in 3 Mart 1992’de181 bağımsızlığını ilân etmesi ve bu kararın yapılan re-

ferandumlarla Müslümanlar ve Hırvatlar tarafından onaylanması, ülkede yaşayan Sırplar 

tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Söz konusu referandum Bosnalı Sırplar tara-

fından boykot edilmişti. Ayrıca Bosnalı Sırplar, federasyondan ayrılmayı savaş sebebi ilan 

ettiler.  

Bosna’da yapılan referandumu Sırpların boykotu dünyaya Sırpları bağımsızlık peşinde 

koşan milliyetçiler görüntüsünü verdi. Hırvatistan ve Slovenya’nın ayrılmasıyla Yugoslav-

ya’da Sırpların karşısında duracak bir güç ortada kalmadığı için Bosna’da yaşayan Hırvat-

larda durumlarından son derece endişelilerdi. Hırvatların bağımsızlık yönünde kullandıkla-

rı oylar da ileride Hırvatistan ile birleşmeye yönelik bir adımdan başka bir şey değildi ve 

eğer Bosnalı Sırpların askeri gücünü kırmak için Boşnaklar ve Hırvatlar birleşmek zorunda 

kalmasalardı, Boşnaklar büyük ihtimalle Hırvatlar ve Sırplar arasında yok olabilirlerdi. 

Yine Mart ayı içinde Hırvat lideri Tudjman ile Miloşeviç gizlice bir araya geldiler ve 

Yugoslavya’nın bölünmesi hakkında önemli bir görüşme yaptılar. Gündemdeki en önemli 

madde ise “Bosna’nın paylaşılması” planıydı. Bu konuda ciddi bir uzlaşmaya varılmadı, 

ama yine de bu zirve, Bosnalıların en büyük kâbusunun, yani Sırp ve Hırvatların birleşerek 

Bosna’yı paylaşmaları felaketinin ilk habercisiydi. Burada atılan bu ilk adım, savaşın orta-

larına doğru bir süre için de olsa fiili bir duruma dönüşecek ve Bosna için en zor stratejik 

pozisyon, yani hem Sırplar hem de Hırvatlarla savaşma durumu ortaya çıkacaktı. 

6 Nisan 1992 günü Bosna-Hersek Avrupa Topluluğu tarafından egemen bir devlet ola-

rak tanındı. Bosna’nın bağımsızlığının tanınması karşısında daha fazla endişelenen Sırplar, 

“Bosna Sırp Cumhuriyeti”ni kurduklarını ilân etmiş ve “Federal Ordu”nun desteğiyle ül-

kede yaşayan Müslümanlara saldırmaya başlamışlardır. Aynı gün, Sırp paramiliter birlikle-
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ri Miloşeviç’ten aldıkları emirle, Müslüman kentlerinde korku ve terör estirmeye başlamış-

lardı.  

Bosnalı Sırplar başkent Saraybosna’yı 6 Nisan günü ordu birliklerinden destek alarak 

kuşattılar (Şehrin 1941’de Alman işgaline uğradığı ve 1945’te kurtarıldığı tarihler aynıdır). 

Aynı anda ülkenin tamamında halk savaş durumuna geçti. Sırplar girdikleri her şehirde 

terör estirdiler. Bu küçük çatışmalar kısa bir süre sonra bir Müslüman katliamına dönüştü. 

İlk hedefleri büyük bir hınçla saldırdıkları camilerdi. Sokaklarda gezen Müslümanları tar-

taklamaya, dipçiklemeye başladılar ve bazılarını da herkesin gözü önünde vurdular. Şehir-

lerin elektriğini kestiler, önlerine çıkanları rastgele öldürdüler. İnsanları rastgele öldürüp, 

sindirmeye çalıştılar. Ve bunda da başarılı oldular. Savaş böyle kanlı saldırılar ile başladı 

ve üç buçuk yıl boyunca aynı şekilde devam etti. Miloşeviç ilk önce geniş çaplı askeri ope-

rasyonlar için Federal Ordu birlikleri devreye soktu. Federal Ordu’nun işin “kabasını” 

bombalarla halletmesinin ardından ise, “ince iş” için yine Bosna’da yaşayan Sırp Çetnikler 

devreye girerek, burada karşılarına çıkan her Müslüman’ı, kadın-çocuk ayrımı yapmadan 

katlederek etnik yönden “temiz” hale getiriyordu. 

Savaşta öncelikle herkes kendi etnik grubunun yoğun olduğu bölgeleri elinde tuttu. Do-

layısıyla Bosna’nın kuzeyi, batısı, Saraybosna’nın doğusundaki banliyöler ve Doğu Hersek 

baştan Sırpların elinde kaldı. Hırvatlar ise Batı Hersek ile Orta ve Kuzeydoğu Bosna’daki 

kimi yerlerde tutundular. Ancak Yugoslav ordusunun tam tekmil saldırısı neticesinde Boş-

nak çoğunluğun yaşadığı Doğu Bosna’da Gorazde, Srebrenica ve Zepa dışındaki tüm şehir-

ler, kuzeyde Brçko ve Hırvatların Boşnaklarla birlikte savundukları Bosanski Brod ve 

Modriça gibi kuzey şehirleri ile batıdaki Jajce Sırpların eline düştü. Sırplar buralarda yerli 

halka yönelik sistemli bir soykırım uygulayarak, sadece 1992 yılı içerisinde resmi rakamla-

ra göre 122 bin kişiyi katlettiler. 182 

Sırplar, öncelikle Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları kentleri ele geçirmeyi he-

deflemişler, savunmasız kalan Bosnalı Müslümanları evlerinden sürerek göçe zorlamış, 

toplama kamplarına götürerek katletmişlerdir. Amaçları, bu insanları tamamen yok etmek 

olmuştur. Zamanın Sırp liderlerinden biri olan Vladimir Srebov bunu şu sözleri ile açıkça 

ifade etmiştir:  

Müslümanların yüzde ellisinin öldürülmesi, bir kısmının Ortodoks’a çevrilmesi, zengin 

olan çok az bir kısmının ise, para karşılığı canlarının bağışlanması ve Türkiye’ye gönde-
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rilmesi planlanıyordu. Amaç, Bosna-Hersek’in Müslümanlardan tamamen arındırılmasıydı. 

183 

Sırpların ilk saldırılarından sonra Boşnakların elinde kuzeybatı uçtaki Bihaç bölgesi ve 

Doğu Bosna’da dört taraftan kuşatılan Srebrenica, Gorazde, Zepa ile orta Bosna kaldı. Orta 

Bosna’daki birçok şehir de Hırvat denetiminde idi. Savaşa Hırvatlar ve Sırplar kadar hazır-

lık yapmamış olan Boşnaklar, kuşatma altındaki bölgeleri ellerindeki zayıf silahlarla sa-

vunmayı uzun süre başarmışlardır Kısa zamanda toparlanan ve düzenli bir ordu kuran Boş-

naklar, askeri olarak başarı kazanmaya başladılar. Doğu Bosna’daki topraklar hem birbiriy-

le, hem de Orta Bosna ile birleştirildi. 184Armija Bosna i Hercogovina diye adlandırılan 

Boşnak ordusu, ağır silahlarının bulunmamasına karşın, federal ordunun askerlerini ve ağır 

silahlarını kullanan Sırplara karşın kahramanca savaşarak büyük başarılar elde etmeye baş-

lamıştı. 

Bosna-Hersek’li Hırvatlar ise, ilk başlarda, Hırvatistan’ın da desteğini alarak Müslü-

manlarla birlikte Sırplara karşı mücadele etmiş olsalar da, bu dayanışma çok uzun sürme-

miş, geleneksel anlamda Sırplara rakip olan Hırvatlar da, zamanla Sırplar gibi Bosna-

Hersek’teki topraklarını genişletme yoluna gitmişlerdir.185 Bosnalı Müslüman liderlerin 

1991’de Hırvatistan’daki savaşta tarafsız kalmaları Bosna’daki Hırvatları, Bosna’nın Sırp-

lar ve Hırvatlar arasında paylaşılması için Tudjman ve Miloseviç arasında yapılan konuş-

malar ise Müslümanları endişelendirmiştir. Bu gerginlik, 1992’nin ikinci yarısında Bos-

na’nın doğusu ve kuzey-batısındaki Müslümanların Sırplar tarafından evlerinden sürülme-

leri sonucunda Hırvatların yoğun olarak yaşadıkları, Hırvatistan sınırına yakın bölgeye 

doğru göç etmeleri ile artmış ve zamanla savaşa dönüşmüştür. 

22 Ocak 1993’te Hırvatistan ordusu Krayina bölgesindeki Sırplara karşı harekete geçti. 

Aynı zamanda Bosna-Hersek sınırları içerisinde Boşnak-Hırvat çatışmaları şiddetlendi. 

Daha önce Sırplara karşı ortak mücadele eden Boşnak ve Bosnalı Hırvatlar, kendi araların-

da 27 Ocak 1993’te savaşmaya başladı. Hırvatlarla başlayan çatışmalar nedeniyle Sırp 

cephelerindeki birliklerini Hırvatlara karşı sürmek zorunda kalan Boşnaklar, bu yüzden 

doğudaki kazanımlarını kaybettiler. Üç şehir yeniden kuşatmaya düştü. Hırvatlar Mostar’ın 
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yarısını aldılar, diğer yarı hem Sırp, hem Hırvat kuşatmasına karşı direndi. 186 Mostar Şehri 

kuşatıldığında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış olan şehrin sembolü olan tarihi 

Mostar köprüsü, Hırvat topçularının atışları sonucu yıkılmıştır. 

Bosna’daki savaşlar sırasında en savunmasız kalan halk Boşnak Müslümanlar olmuş-

tur. Sırplar ve Hırvatlar kendilerine çok yakın olan anavatanlarından destek alabilmelerine 

rağmen, Müslümanların böyle bir olanakları olmamıştır. 

Sırplar, Müslümanlara karşı saldırılarını sürdürürken, BM bu gelişmeler karşısında 

Müslümanlara yardımda bulunmaya başlamış, yiyecek ve ilaç temininin rahat yapılabilme-

si için Bosna’ya askerlerini yerleştirmiştir. Ancak, BM askerlerine kesinlikle askerî müda-

halede bulunmamaları için talimat verilmiştir. 187 

1992–93 yıllarında, Sırbistan-Karadağ “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi” tarafın-

dan, daha önce hiçbir ülkeye uygulanmamış en kapsamlı yaptırımlarla cezalandırılmıştır. 

Ekonomik ambargonun yanında, diplomatik ve kültürel ilişkilerin kesilmesini içeren yaptı-

rımların uygulanmasına ilk kez 30 Mayıs 1992’de karar verilmiştir. Sırbistan-Karadağ’dan 

yapılan tüm ithalat ve ilaç, gıda dışında, ülkeye yapılan tüm ihracatlar yasaklanmıştır.188 

Aynı yıl, BM Güvenlik Konseyi tarafından savaşan taraflara silah ambargosu da uygula-

maya başlanmıştır. Bosna Savaşı sırasında yapılan en büyük hatalardan biri, Batının silah 

ambargosunu yalnızca Sırplara değil, tüm bölgeye uygulamasıdır. Bu uygulama silahlanma 

açısından zayıf ve etrafında yardım görebileceği hiçbir komşusu olmayan, sürekli olarak 

saldırıya uğrayan Müslüman Boşnakların daha da savunmasız kalmalarına neden olmuştur. 

Sırbistan’ın eski federasyon içinde yoğun olarak silah üreten ve satan cumhuriyetlerin ba-

şında gelmesinden dolayı bu ambargoya direnebilmesine rağmen, yaptırımlar zaman ilerle-

dikçe başarısız ekonomi politikalarıyla birleşince, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde 

çok büyük bir ekonomik krizin çıkmasına yol açmıştır. O sıralarda ülke, Eski Yugoslavya 

cumhuriyetleri arasında, uluslararası düzeyde tanınmayan tek devlet olarak kalmıştır. 189 

AT/AB’de BM gibi, Bosna’daki savaşı durdurmak için uzun bir süre boyunca güç kul-

lanılmasına karşı bir tutum sergilemiş, sorunu barışçı yöntemlerle çözme çabaları ise tek 
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başına etkili olmamıştır. İngiltere ve Fransa, NATO’nun Bosna-Hersek’e müdahalesi hâ-

linde burada görev yapan 10.000’e yakın Barış Gücü askerinin hayatının tehlikeye girece-

ğini ifade etmişlerdir. Yunanistan ise ulusal çıkarları gereği Balkanlar’a yapılacak müdaha-

lenin krizi daha da büyüteceğini savunmuştur. 190 

26–28 Ağustos 1992’de, soruna çözüm bulmak için Londra’da AT ve BM liderliğinde 

ilgili tarafların katıldığı eski Yugoslavya üzerine “Londra Konferansı” düzenlenmiştir. 

Bosna Savaşı’nın sona erdirilmesinde batı odaklı herhangi bir askeri müdahale yer veril-

meyeceği, savaşın diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu ka-

rar, Slobodan Miloşeviç ve Radovan Karadziç açısından tam bir zaferdi. Miloşeviç’in Bü-

yük Sırbistan hayalleri gerçekleşmeye başladı. Bu konferansta AT adına Lord Owen ve 

BM adına Cyrus Vance Bosna-Hersek Krizi’ne çözüm bulmak üzere ortaklaşa bir plân 

hazırlamak için görevlendirilmişlerdir. 191 Lord Owen ile Cyrus Vance, 3 Eylül 1992’de eş 

başkan olarak soruna çözüm bulmak amacıyla Cenevre’de göreve başlamışlardır. 192 Owen 

ve Vance Ocak 1993’te, “Vance-Owen Planı” olarak anılan bir plâna imza atmışlardır. Bu 

plân, üç etnik grubun kontrolü altında, geniş çaplı özerkliğe sahip eyaletlerden oluşacak bir 

“Bosna-Hersek Federasyonu”nun kurulmasını öneriyordu. 193 Bosna-Hersek Cumhurbaş-

kanı Aliya İzzetbegoviç haritada yapılacak bazı değişikliklerden sonra plânı kabul edebile-

ceğini açıklamış ve bu değişiklikler yapıldıktan sonra da plânı imzalamıştır. Merkeziyetçi-

likten uzak ve gevşek bir yapılandırmayı öngören bu plân, Sırp lideri Radovan Karadziç 

tarafından imzalanmasına rağmen Sırp Parlamentosu tarafından reddedilmiştir. Sırplar, bu 

plâna göre toprak kazanımı açısından avantaj elde edecek olsalar da, çoğunlukta oldukları 

tüm toprakların Sırbistan’a bağlanmasını istiyorlardı. Bosna Sırpları, yapılan referandumla 

plânı reddetmesi üzerine, bu plân kabul edilebilirliğini tamamen yitirmiştir. 

6 Mayıs 1993’te Bosna’daki altı Müslüman şehri (Srebrenitsa, Saraybosna, Tuzla, Jepa, 

Gorajde, Bihaç) BM Güvenlik Konseyi tarafından, “Güvenli Bölge” ilan eden 824 Sayılı 

Kararı aldı. Amaç, sınırları korunabilir hâle getirerek barış için bir zemin hazırlamak ol-
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muşsa da194 Sırplar bu bölgelere saldırılara devam etmiş ve hatta BM barış güçlerini de 

hedef almışlardır. Sırplar saldırılarda hava kuvvetlerini ve kimyasal silahlar kullanıp, BM 

kararlarını hiçe saydıklarını açıkça göstermişlerdir. Bu gelişmelerin olmasından dolayı 

NATO güçleri, Sırplara karşı küçük çaplı hava saldırıları düzenlemişlerdir. 

20 Ağustos 1993’te Owen ve Stoltenberg, hazırladıkları üç cumhuriyetli konfederasyo-

nun anayasal ilkelerini ve Bosna-Hersek topraklarını Sırplara yüzde 52, Müslümanlara 

yüzde 30 ve Hırvatlara yüzde 17 oranında bölen haritaları içeren barış anlaşması taslağını 

taraflara sundular. Bosnalı Sırplar plana olumlu cevap vermiş, Bosnalı Hırvatlar ise Bosna-

Hersek Cumhuriyeti’nin tanınması durumunda planı kabul edeceklerini duyurmuşlardı. 

Boşnaklar ise, Bosnalı Sırp ve Hırvat milislerin zorla ele geçirdikleri topraklardan çekilme-

leri halinde planı kabul edebileceklerini açıklamışlardı. 

5 Şubat 1994’te Saraybosna’ da Markale Pazaryeri’nde, Sırp topçusunun açtığı ateş so-

nucu bir havan mermisi patladı; 68 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Bu, Batılı devletlerin Bos-

na’da savaşa müdahalesini sağlayan olay olarak görüldü. 195 Bu görüntülerin uluslararası 

haber kanallarından yansıtılması tüm dünyayı ayağa kaldırmış ve Sırplara karşı büyük çap-

lı askerî müdahalenin yapılması için çağrılar artmıştır.  

Bosnalı Müslümanlarla, Hırvatlar arasındaki savaş ABD’nin girişimiyle yapılan ateş-

kesle sona ermiş ve 18 Mart 1994’te “Washington Barış Anlaşması” imzalanarak “Hırvat -

Müslüman Federasyonu” kurulmuştur. 196 Bu federasyon, Bosnalı Sırplara da açık tutulma-

sına rağmen197 Karadziç yönetimi tarafından reddedilmiştir. 198 Bu anlaşma Bosna Sava-

şı’nda önemli bir dönüm noktası olmuştur. En azından iki toplum arasında uzlaşma sağ-

lanmıştır. 

1994 ilkbaharında “Hırvat-Boşnak Federasyonu”yla Bosnalı Sırplar arasında antlaşma 

zemini oluşturma çabaları hız kazanmış, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın 

bir araya geldiği “Beşli Temas Grubu” oluşturulmuştur. Grup üç temel ilke üzerinde çalış-

mıştır. Bu ilkeler: 
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• Bosna’nın bütünlüğünün koruması, 

• Bunun Federasyon ve Bosnalı Sırplar tarafından sağlanması, 

• Tarafların üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılacak yapısal prensiplere bağlı kalma-

sıdır. 

Temmuz 1994’te Temas Grubu “Boşnak-Hırvat Federasyonu”yla Bosnalı Sırplar ara-

sında yüzde 51/49 oranlarını öneren haritayı sunmuştur. Bu ilkeler Müslüman ve Hırvatlar 

tarafından kabul görürken, Bosnalı Sırplar tarafından reddedilmiştir. 199 

Sırplar, en korkunç katliamı 11 Temmuz 1995’te, BM tarafından ilân edilen “güvenli 

bölgeler”den biri olan Srebrenica’da gerçekleştirmişler ve binlerce Müslüman’ı öldürmüş-

lerdir. 200 Bu katliamlar dünya kamuoyu tarafından çok büyük tepkiyle karşılanmıştır. Bu 

gelişmeler sonucunda, savaşın küçük çaplı hava akınları ve diplomatik çabalarla durduru-

lamayacağı daha iyi anlaşılmıştır. Bosnalı Müslümanların kurtulması için Batının askerî 

gücünü kullanması kaçınılmaz hâle gelmiştir. 

29 Ağustos 1995’te Sırp mevzilerini hedef alan ve birkaç gün sürecek olan esaslı NA-

TO müdahalesi başlatıldı. Radar ve haberleşme sistemleri, silah depoları, bazı askeri üsler 

gibi askeri unsurlar, temel müdahale hedefleri oldu. 21 Kasım 1995’te Dayton Barış Ant-

laşması eski Bosna-Hersek, YFC ve Hırvatistan cumhurbaşkanları, sırasıyla Aliya 

İzzetbegoviç, Slobodan Miloşeviç ve Franjo Tudjman tarafından imzalandı. Antlaşmanın 

bir eki olan ülke anayasası gereğince, Bosna-Hersek iki birimden oluşan bir devlet haline 

gelmiştir. Bunlardan biri on kantona bölünmüş ve Boşnaklar ile Hırvatların kontrolünde 

olan “Bosna ve Hersek Federasyonu”, diğeri ise Sırpların kontrolündeki “Sırp Cumhuriye-

ti”dir. 

6.4.2. Dayton Barış Antlaşması ve Savaşın Bitişi 

22 Ocak 1993’te Hırvatistan ordusu Krayina bölgesindeki Sırplara karşı harekete geçti. 

Aynı zamanda Bosna-Hersek’te Boşnak-Hırvat çatışmakları şiddetlendi. Daha önce Sırpla-

ra karşı ortak mücadele eden Boşnak ve Bosnalı Hırvatlar, kendi aralarında 27 Ocak 

1993’te savaşmaya başladı. 
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26 Nisan 1993’te Sırp Cumhuriyeti Meclisi “Vance-Owen Planı”nı reddetti. 1993’te 

bahar ayları boyunca BM arabulucusu Vance ve AB arabulucusu Owen’in hazırladığı barış 

planı gündemdeydi. Vance-Owen Planı, Bosna-Hersek’in bir federasyon çatısı altında on 

özerk kantona bölünmesini öngörüyordu. Planla en büyük haksızlık Boşnaklara yapılmıştı. 

Bosna’daki nüfus oranları yüzde 43,7 olmasına rağmen, Bosna topraklarının sadece yüzde 

26,36’sının Boşnakların kontrolüne bırakılması planlanıyordu. Buna rağmen, gözü daha 

fazla toprakta olan Bosnalı Sırplar açısından Plan uygun görülmedi. 

6 Mayıs 1993’te BM Güvenlik Konseyi, Srebrenitsa’nın yanı sıra Saraybosna, Tuzla, 

Jepa, Gorajde ve Bihaç’ı “güvenli bölge” ilan eden 824 Sayılı Kararı aldı. 

20 Ağustos 1993’te Owen ve Stoltenberg, hazırladıkları üç cumhuriyetli konfederasyo-

nun anayasal ilkelerini ve Bosna-Hersek topraklarını Sırplara yüzde 52, Müslümanlara 

yüzde 30 ve Hırvatlara yüzde 17 oranında bölen haritaları içeren barış anlaşması taslağını 

taraflara sundular. Bosnalı Sırplar plana olumlu cevap vermiş, Bosnalı Hırvatlar ise Bosna-

Hersek Cumhuriyeti’nin tanınması durumunda planı kabul edeceklerini duyurmuşlardı. 

Boşnaklar ise, Bosnalı Sırp ve Hırvat milislerin zorla ele geçirdikleri topraklardan çekilme-

leri halinde planı kabul edebileceklerini açıklamışlardı. 

5 Şubat 1994 Boşnakların kontrol ettiği Saraybosna’daki Markale pazar yerine yapılan 

saldırı sonucunda, 68 kişi öldürüldü ve en az 100 kişi yaralandı. Bu olay, Amerika’nın 

Bosna Savaşı karşısında daha aktif rol almasına yol açmıştır. 

18 Mart 1994’te Washington’da düzenlenen bir törenle, Bosna-Hersek topraklarında 

bir Boşnak-Hırvat Federasyonu’nun (FBiH) kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı. 5 

Temmuz 1994 Cenevre’de bir araya gelen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya dı-

şişleri bakanları, Temas Grubu uzmanlarının hazırladıkları barış planını ve Bosna-Hersek’i 

yüzde 51:49 oranında bölen haritaları onayladı ve taraflara sundu. Boşnak ve Bosnalı Hır-

vatlar planı kabul edeceklerini bildirirken, Bosnalı Sırplar Saraybosna ve Bihaç kentleri ile 

ilgili düzenlemelerin, hayati çıkarlarına ters düştüğünü duyurmuşlardı. 

Sırpların Boşnaklara karşı işledikleri cinayetlere ve insanlık suçlarına karşı dünyadan 

gelen tepkiler arttıkça uluslararası müdahale artık kaçınılmaz hâle gelmiştir. 30 Ağustos 

1995’te, NATO, ABD liderliğinde, Bosna’daki Sırp mevzilerini hedef alan ağır bir bom-

bardıman başlatmıştır. Bu sırada, Müslüman-Hırvat birlikleri de Sırplara karşı mücadele 

ederek Bosna’yı geri almışlardır. Bu gelişmeler üzerine Miloseviç, barış için yapılan gö-

rüşme talebini kabul etmiş ve savaşan tarafların liderleri 1 Kasım 1995’te ABD’de bir ara-
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ya gelmişlerdir.201 Miloseviç’in geri adım atmasında, Batının diplomatik girişimlerinin 

askerî yaptırımlarla desteklenmesi etkili olmuştur.  

Bosna-Hersek'te 1992–1995 yılları arasındaki şiddetli çatışmalara son veren “Dayton 

Barış Anlaşması” 14 Aralık 1995’ta imzalanmıştır. Bu anlaşma, Bosna’daki vahşeti tama-

men durduran ilk başarılı girişim olmuştur.202 Böylece, üç buçuk yıl süren Bosna Savaşı 

sona ermiş, yaptırımlar tamamen kaldırılmıştır.203  

Bosna Savaşı’nı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması’nın204 bir eki olan “Bosna-

Hersek Anayasası” gereğince, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Boşnaklarla Hırvatların oluş-

turduğu “Bosna-Hersek Federasyonu” ve Sırpların oluşturduğu “Sırp Cumhuriyeti” olmak 

üzere iki birimden meydana gelen bir devlet hâline gelmiştir. Bosna-Hersek topraklarının 

yüzde kırk dokuzu Sırp Cumhuriyeti’ne, yüzde elli biri ise, Müslüman-Boşnak Federasyo-

nu’na verilmiş,205 ülkede yaşayan tüm vatandaşlara her iki tarafa da özgürce seyahat etme 

hakkı tanınmıştır.  

Anlaşmayla, Eylül 1996’da yapılması plânlanan seçime kadarki bir yıllık süre boyunca 

ülkede uluslararası bir yönetim sağlanması koşulu getirilmiştir. Seçimden sonra da merkezî 

devlet otoritelerine verilen yetkilerin asgarî seviyede tutulmasına karar verilmiştir. 206 

Dayton Anlaşması’nın sivil koşullarının uygulanması ve denetlenmesi için “Yüksek 

Temsilcilik Ofisi” (OHR) kurulmuş ve bu ofis çok önemli yetkilerle donatılmıştır. Bunların 

başlıcaları: anlaşmanın sivil koşullarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek; tarafların 

şikâyetlerini değerlendirmek; ülkedeki sivil örgütlerin faaliyetlerini denetlemek; anlaşma-

nın sivil uygulamaları ile ilgili sorunları çözmek; ülkeye mali yardımda bulunan örgütlerle 

ve devletlerle yapılacak toplantılara katılmak ve BM’ye, AB’ye, ABD ve Rusya Federas-

yonu’na anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili düzenli bilgi vermektir. Yüksek Temsilcilik’in 

başında “Yüksek Temsilci” bulunmaktadır. 207 Yüksek Temsilci, uluslararası toplumun bu 
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ülkedeki en üst düzey temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Daha sonraki yıllarda “Yüksek 

Temsilcilik”in yetkileri artırılmıştır. Yüksek Temsilciye gerekli gördüğü hâllerde, seçim 

veya atamayla göreve gelmiş politikacıları/yöneticileri görevden alma, yasa çıkarma ya da 

mevcut yasaları değiştirme gibi yetkiler de verilmiştir.  

Dayton Anlaşması uyarınca, Bosna-Hersek’teki askerî faaliyetler tamamıyla NATO 

kontrolünde düzenlenecektir. Anlaşmaya göre, tüm yabancı kuvvetler ülkeden çekilecek ve 

ülkede kalacak yerli kuvvetler Bosna-Hersek’in bütünlük ve bağımsızlığına saygı çerçeve-

sinde hareket edeceklerdir.208 Anlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra BM Güvenlik 

Konseyi, çıkardığı 1031 No'lu Kararla NATO'ya Anlaşmanın askerî şartlarını uygulama 

yetkisi vermiştir. Dayton Anlaşması’yla, Bosna-Hersek’te iki ayrı ordunun varlığı da onay-

lanmıştır. Bunlar “Boşnak-Hırvat Federasyon Ordusu” ve “Sırp Cumhuriyeti Ordusu”dur. 

209 Ancak bu orduların, ülkede konuşlandırılan NATO askerlerinin denetiminde olmasına 

karar verilmiştir. 

Dayton’un en önemli iki temel işlevi, taraflar arasında ateşkes sağlaması ve ülkede de-

mokratikleşme sürecini başlatmasıdır. Anlaşmaya çeşitli eleştiriler getirilse de, savaşın 

sona ermesini sağlaması bile tek başına çok önemli bir gelişmedir. Zira savaş çok büyük 

yıkımlara sebep olmuş, 215 bin insan hayatını kaybetmiş,210 binlerce kadın tecavüze uğra-

mış ve milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun yanında okullar, 

hastaneler, kamu binaları, sanayi tesisleri yıkılmış, ülke ekonomisi de çok büyük zarar 

görmüştür. Anlaşma, tarafların birbirlerinin eşit egemenlik haklarına saygılı olmalarını ve 

anlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözmelerini şart koşmuştur. Taraflar anlaşmayı imza-

layarak birbirlerini resmî olarak tanımışlar, insan haklarına (mültecilerin ve yerlerinden 

edilen vatandaşların hakları da dâhil olmak üzere) saygı gösterme yükümlülüğü altına gir-

mişler, barış kararlarının uygulanması ve savaş suçları ile uluslararası insanlık yasasını 

ihlâl eden diğer eylemlerin soruşturulması için çalışan ilgili tüm taraf ve kuruluşlarla tam 

bir işbirliği içinde olmayı da kabul etmişlerdir. 211 

Dayton Anlaşması’nın uygulamaya konulmasından sonra ülkede uluslararası kurumlar 

gözetiminde seçimler yapılmış ve böylece demokratik çoğulculuk artmıştır. Savaş sırasında 
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bölgede görev yapmış olan “Birleşmiş Milletler Koruma Gücü” (UNPROFOR) ülkeden 

çekilerek bu görevini NATO’nun “Uygulama Gücü”ne (IFOR) bırakmıştır. IFOR’un temel 

görevleri barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak ve Dayton Anlaşması’nın askerî yönlerinin 

uygulanmasını güvence altına almak olarak belirlenmiştir. 1997’de IFOR’un adı SFOR 

(İstikrar Gücü) olarak değiştirilmiş ve asker sayısı azaltılmıştır. 212 

Ülkede NATO güçlerinin konuşlandırılması ile güvenlik sağlanmış, ihtilaf sırasında 

yerlerinden edilmiş insanlar evlerine dönmüş ve yeniden yapılanma çalışmaları için ülkeye 

milyarlarca Avro tutarında bağış yapılmıştır. Dünya Bankası’nın yayınladığı Ağustos rapo-

runda, "2000 Yılına gelindiğinde konutlar; okullar; su ve kanalizasyon sistemleri; yollar; 

haberleşme ve elektrik hizmetlerinin büyük bölümü savaş öncesi standartlara yakın şekilde 

yeniden inşa edildi" ifadesi yer almıştır. 213  

2004’te yapılan NATO’nun İstanbul Zirvesi’nde ise, 2004’ün sonunda “SFOR”un 

Bosna-Hersek’teki görevinin sonlandırılmasına ve bunun yerine ülkede AB askerî gücünün 

konuşlandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda “SFOR”, görevini 2 Aralık 

2004’te AB’nin askerî gücü olan “EUFOR”a devretmiştir. 

BM Güvenlik Konseyi, “Eski Yugoslavya toprakları üzerinde 1991’den beri uluslarara-

sı beşerî hukuku ciddi biçimde ihlâl eden kişilerin yargılanması için La Haye’de uluslara-

rası bir mahkeme kurulması” yönünde bir karar almıştır. Bugün, “Uluslararası Savaş Suç-

ları Mahkemesi” (ICTY) adıyla bilinen bu mahkeme, 214 25 Mayıs 1993’te kurularak 

1996’da çalışmalarına başlamıştır.215 Bu mahkemenin kurulması da barış için atılmış 

önemli adımlardan birisidir. 

6.4.3. Bosna-Hersek’te Etnik Temizlik 

Sırpların “etnik temizlik” hedefi tarihî bir ihtirasın uzantısıdır. Ortodoks bir şair papaz 

olan Petroviç Njegos’un yazdığı “Dağların Öfkesi ve İntikamı” adlı epik şiir Sırplar açısın-

dan gerçekleştirilmesi gereken “temizlik” harekâtının esaslarını çizmiş ve yol gösterici 

olmuştur. Bazı yazarların arşiv belgelerine dayanarak edindikleri bilgilere göre, Sırplar 
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1712 Noel’inde 1000 Boşnak'ı öldürmüşlerdir. Yine Yugoslav arşivlerinden alınan bilgile-

re göre, XX. Yüzyıl başlarında Belgrad ve civarında yaşayan 20.000 Müslüman Boşnak 

öldürülmüş ve bu olaydan bahseden Sırp tarihçisi S. Novakoviç’e göre esaslı bir temizlik 

yapılmıştır. 216
 

11 Temmuz 1995 Srebrenitsa “güvenli bölge” olarak ilan edilmiş olmasına rağmen, 

UNPROFOR’un bünyesinde Srebrenitsa bölgesinde görev yapan Hollandalı askerlerin geri 

çekilmesiyle kent, Ratko Mladiç’in silahlı kuvvetlerinin eline geçti. Bunun sonucunda yak-

laşık iki hafta içinde 8 bin üzerinde sivil Boşnak öldürülmüş ve İkinci Dünya Savaşı’ndan 

bu yana Avrupa’da görülmeyen bir soykırım işlenmiştir. Srebrenitsa trajedisi karşısında 

seyirci kalan NATO ve BM, “güvenli bölgenin” korunması, daha doğrusu Srebrenitsa kat-

liamının önlenmesi için hiçbir şey yapmamıştı. Nisan 2004’te, Hollanda’nın Lahey kentin-

de bulunan BM’nin eski Yugoslavya ile ilgili Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, 

Srebrenitsa katliamının soykırım olduğunu teyit etmiştir. 

Diana Johnstone, kitabında Bosna’da 200 bin Müslüman’ın öldüğü iddiasının gerçeğe 

dayanmadığını iddia etmektedir. Ona göre bu rakamlar Batı medyası tarafından bilerek 

yapılmış bir abartmaydı ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi Kenney’e dayanarak 

bütün taraflardan olmak üzere 25 ila 60 bin arasında bir ölü sayısı olduğunu yazmaktadır. 

Kenney’e göre büyük rakamlar ABD’nin daha fazla ölümlere yol açacak önlemler almaya 

(Müslümanların silahlandırılması) sevk etmek için kasıtlı olarak kullanılıyordu. 217 

Bu iddia bazı verilerin doğrulanması gerektiği üzerinde bir fikir beyan etmektedir. Bu-

gün bile Bosna-Hersek savaşında kaç kişinin öldüğünü saptamak imkânsızdır. O yüzden 

rakamları saptamayı ve sağlamasını yapmayı denemek yerine bazı verileri ele almak daha 

uygun görünmektedir. 

1 Savaşın başlarında ve Bosna’ya uygulanan ambargonun kalkmasına ve ABD’nin Müs-

lümanları desteklemeye karar vermesine kadar geçen süreçte Boşnaklar silahsızdı. 

Bosna-Hersek’in dış dünyaya olan tek bağlantısı Hercegovina şehri, limanı ve kısa bir 

sahil şeridinden ibarettir ki bu bölge çatışmaların daha başında işgal edilerek Boşnaklar 
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tam bir kuşatmaya alınmışlardır. Bosna’nın diğer sınırları Sırbistan, Karadağ ve Hırva-

tistan iledir. 

2 Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlarla karışık olarak yaşıyordu. Ve özellikle kırsal kesimler-

de Boşnak nüfusun büyük çoğunluğunu savaşamayacak yaşlılar, kadınlar ve çocuklar 

oluşturuyordu. Çünkü ekonomik sebeplerle Boşnak erkekleri ve gençleri büyük şehir-

lerde ya da yurt dışında çalışıyordu. Oysa Sırplar kırsal kesimlerde nüfus üstünlüğüne 

sahipti. 

3 Bosna-Hersek parlamentosunda,14 Ekim 1991 gününü 15 Ekim’e bağlayan gece, yapı-

lan tartışmalar sırasında Karadziç tarafından sarf edilen sözler Sırpların soykırıma yö-

nelik niyetlerini, en azından Karadziç’in olacakları bildiğini ve Boşnakların savunma-

sızlığını açıkça göstermektedir: “Bosna-Hersek’i, Slovenya ve Hırvatistan’ın bulundu-

ğu aynı cehennem ve acı yoluna sürüklemek istiyorsunuz. Bosna-Hersek’i cehenneme 

sürüklemediğinizi ve Müslüman halkın yok olmasına neden olmayacağınızı zannetme-

yin, çünkü savaş olursa Müslümanlar kendilerini savunamazlar - Bosna-Hersek’te her-

kesin öldürülmesini nasıl önleyeceksiniz?”218 

4 JNA’nın silah ve teçhizatının savaş boyunca nerede ve kimlerin elinde olduğu sorusu 

yanıtlanmalıdır. Bu silahların ve özellikle ağır silahların nerede ve ne amaçla bulundu-

ğu önemli bir veridir. 

5 Kırsal kesimdeki Müslümanlara yönelik Sırp ve Hırvat saldırıları hakkında elde somut 

deliller yoktur. Fakat Sırpların girdiği ve etnik olarak temizlediği bölgelerdeki Müslü-

manların, tedhiş, tecavüz ve katliamlar yoksa neden evlerini terk ederek kaçtıkları soru-

su açıkta durmaktadır. 

6 Yugoslavya’nın dağılmasından önce Bosna’da halk içerisinde dolaşan rivayetlere göre 

Sırplar Bosna’nın karstik mağaralarında silah ve cephane depolamakta ve mesela ilk 

saldırıların başladığı yerlerden biri olan Foça’da (ki bugün Bosna Sırplarının kontro-

lündedir) Sırplar ulu orta “Foça’dan intikam almak için 1 saatlik de olsa bir savaş çık-

masını” istemekteydiler. Savaştan çok önce gayri resmi olarak 80 bin Sırp milisi / 

Çetnik bulunduğu halk tarafından bilinmekteydi. Bu veriler doğru olmasa bile ortaya 

çıkmalarında Sırpların bizzat katkıları olmuş olmalıdır. Ve bu şayiayı çıkarmanın ted-
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hiş ve korku yaratarak Boşnakları kaçırmaya çalışmaktan başka amacı olamaz. Fakat 

temelsiz bir tedhiş de bu amaca hizmet etmez. 

7 Osmanlı’nın Bosna üzerindeki hâkimiyetinin sona erişinden beri Boşnaklar ve Türkler 

topluluklar halinde Türkiye göç etmişlerdir. Kendilerini güvencede hissetseler ve ken-

dilerini tehdit eden bir tehlike olmasa idi asırlardır yaşadıkları toprakları terk etmeleri 

söz konusu olmazdı. 

8 Eğer gerçekten tüm taraflardan olmak üzere ölü sayısı maksimum 60 bin kişi ise bu 

rakam silahlı ve donanımlı Sırpların öldürebilecekleri silahsız ve savunmasız Boşnak-

lara oranla düşük kalmaktadır. 

 Ve ölü sayısı düşük olsa bile Boşnaklar tarafından daha fazlasından korunmak için bu ko-

nuda abartma yapılarak dünyanın yardımını istemekte haksız bir taraf görülmemelidir. 

9 Bosna-Hersek’de bugün Bosna Sırplarına ait topraklarda Müslüman nüfus yaşamamak-

tadır. Buradaki Boşnakların ne kadarının öldürüldüğü, ne kadarının kaçtığı ve neden 

kaçtıkları da açıklanması gereken bir durumdur. 

6.5. KOSOVA SORUNU 

Kosova Sorunu, Balkanların en karmaşık sorunlarından biridir. Kosova Sorunu, Sırpla-

rın ‘‘tarihi hak’’ ve Arnavutların ‘‘etnik hak’’ tezlerinin çakıştığı bir bölge özelliğini taşı-

maktadır. Arnavut tarihçileri bu bölgenin, Slavlar Balkanlara gelmeden önce (V-VI asırlar) 

kendilerine ait olduğunu savunurlar. 

Kosova’nın Sırplar için dini ve kültürel önemi çok büyüktür, Sırp ulusal belleğinin en 

önemli öğesi olan ve Sırp ‘‘Kudüs’’ü olarak görülen Kosova, daha 1389 yılında Sırp Kralı 

Lazar'ın Türklere yenildiği bir bölge özelliğini taşımaktadır. 219 

Kosova Sırp etno-dini belleğinde ‘‘ıstırap ve fedakârlık’’la bağdaştırılmaktadır. Sırplı-

ğın ve Ortodoksluğun beşiği olan Kosova'da yaklaşık 200'ü tarihi değeri yüksek olmak 

üzere birçok kilise ve manastır bulunmakta[idi]. 220 Bütün Orta Çağ boyunca Kosova Sır-

bistan’a bağlı kalmış ve nüfusun çoğunluğu Sırplardan oluşmuştur. 221 
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1690 yılında Avusturya ordusunun Osmanlılara yenilmesi ile Kosova'dan, Sırbistan 

topraklarına Sırp göçü başladı. Bu tarihten itibaren Kosova'ya Arnavutlar yerleşmeye baş-

ladı. Birinci Dünya Savaşı öncesi bölgenin Slav ve Arnavut nüfus oranları yaklaşık yarı 

yarıya idi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise İtalya'nın desteğiyle kurulmaya çalışılan “Bü-

yük Arnavutluk” devleti projesi ile bölgeden çok sayıda Sırp sürüldü. 222 Kısacası, Sırplar 

bu toprakları ‘‘geçmiş adına’’ istemekte, Arnavutlar ise ‘‘bugün ve gelecek adına’’ iste-

mektedirler. 223 

Sosyalizm zamanında Kosova'nın resmi dili Arnavutçaydı, Arnavutların kendi dillerin-

de radyo, televizyon ve gazeteleri mevcuttu; Kosova Komünistler Birliği'nin üst düzey 

yöneticileri Arnavutlardan oluşuyordu, polis teşkilatında ve mahkemelerde de Arnavutlar 

öncelikli konumda idiler. Kendi dillerinde eğitim alıp, ibadetlerini de sayıca çok olan cami-

lerde yerine getiriyorlardı. 

Belgrad-Priştina ilişkilerinde bir dönüm noktası olan 1974 Anayasasının Kosova'ya bir 

nevi “çifte” statü kazandırdığını söyleyebiliriz. Yani başka bir deyişle, bir taraftan bu bölge 

hukuki olarak Sırbistan’ın bir parçası iken, diğer taraftan Yugoslavya Federasyonu içinde 

neredeyse Sırbistan’ın sahip olduğu haklara sahipti.224 

Günümüzde Kosova nüfusunun % 90’na yakını Arnavutlardan oluşur. Sosyalist Yugos-

lavya zamanında Kosova özerk bölge statüsünde idi. 225Sırbistan’ın bu bölge üzerindeki 

yetkilerini neredeyse ortadan kaldıran 1974 Anayasası’ndan sonra Kosova’dan Sırbistan’ın 

diğer bölgelerine Sırp göçünü başlattı. Bu göç sonucunda Sırp nüfusu ciddi oranlarda azal-

dı. 

1980'lerin sonlarına kadar göreceli olarak sorunsuz ve etnik hakları korunarak hayatla-

rını sürdüren Kosovalı Arnavutlar, tüm Yugoslavya coğrafyasındaki ayrılıkçı hareketlerin 

de etkisiyle Sırbistan’ın olan Kosova'da hak iddia etmeye başladılar. Kosova'da milliyetçi-

liği ve ayrıkçılığı körükleyen asıl sorun ekonomik geri kalmışlık idi. 1989'da Sırplar, Ar-

navut ayrılıkçılığa milliyetçilikle cevap verdiler. Önceleri yalnız Yugoslavya Federasyonu 

bünyesinde ayrı bir federe birim olma talepleri varken, milliyetçi Miloseviç yönetiminin 
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sert çıkışları karşısında, Yugoslavya'dan tamamen ayrılma ve bağımsız bir Kosova devleti 

kurma isteklerini ortaya koydular.  

Nisan 1991'de Kosovalı Arnavutlar, özerk olan cumhuriyetlerin federe statüsüne çıka-

rılması için geniş ölçekli gösteriler düzenliyorlardı. Merkezi yönetimi güçlendirmeye ve 

ayrılıkçılığın önüne geçmeye çalışan Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, 

1989’da Kosova’nın özerkliğini, dünya kamuoyunda bilinenin aksine lağveden değil, Sırp-

lara göre, ‘‘kısıtlayan’’ bazı uygulamalara girişti. 226 Kosovalılar ise özerkliklerinin kısıt-

lanmasını şiddetle protesto ettiler. 

Belgrad ayrılıkçılığı bastırmak amacıyla Kosova'nın özerkliğini kısıtlamaya gidince, 

büyük çapta Arnavut protestolarla karşılaştı. Kosova’da çıkan gerginlik ve çarpışmalara 

karşılık, Yugoslavya Federal Ordusu, Kosova’da tam hâkimiyetin tesisi için bölgeye birlik-

ler gönderdi. Bu olaylar neticesinde Kosovalı Arnavutlar kısa bir süre sonra, kendi parla-

mentolarını kurup, 19 Ekim 1991'de bağımsız Kosova Cumhuriyetini ilan ettiler. Ardından 

da seçimler düzenleyip İbrahim Rugova'yı cumhurbaşkanı olarak seçtiler. Belgrad bu se-

çimlerin yasadışı olduğunu ilan etmekle yetindi ve Arnavutların’’Gölge Devle-

ti’’oluşumunda ciddi“engeller” çıkarmadı. 227 Bu tarihten itibaren 1999 yılına kadar Koso-

valılar Sırplarla her tür resmi temastan kaçınıp ’Pasif direniş’ dedikleri tutum içerisine gir-

diler. Böylece çifte otoriteliliğin sonucunda, yani hem Arnavutların kurduğu ‘‘gölge dev-

let’’, hem Belgrad’ın ‘‘düzeni tesis etme’’ teşebbüsleri, Kosova'yı Avrupa'da insan hakla-

rının en çok ihlal edildiği bölge haline getirdi. 228 

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Kosova, AT/AB ve diğer uluslararası kuruluşlar 

tarafından diğer cumhuriyetler statüsünde görülmediğinden ikinci plâna itilmiştir. AT’nin 

girişimiyle Eylül 1991’de İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington başkanlığında La 

Haye’de düzenlenen “Yugoslavya Konferansı”na Kosova temsilcilerinin davet edilmemesi, 

bunun açık bir göstergesidir. Aralık 1991’de ise AT, diğer cumhuriyetlerin bağımsızlıkla-

rını tanıyacağını açıklamış ancak, Kosova’nın, bağımsızlığının tanınması için yaptığı baş-

vuruyu reddetmiştir. 229 
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AT/AB’nin 16 Aralık 1991 tarihli “Yugoslavya Deklarasyonu” ile tüm Eski Yugoslav-

ya cumhuriyetlerinin birbirini tanımalarını, sınırları içindeki azınlık haklarına saygı gös-

termelerini ve azınlıkların çoğunlukta oldukları bölgelerin özerkliklerini garantilemelerini 

talep etmesine rağmen,230 1996’da Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’ni tanıma kararı aldı-

ğında Kosovalı Arnavutlar için “özerklik prensibi” yok sayılmıştır. 

Yalnız, Uluslararası Topluluk Pasif Direniş boyunca, ne statükoyu, ne de ayrılma seçe-

neğini uygun gördü, sorunun çözümü için Kosova'ya daha geniş bir özerklik verilmesi ge-

rektiğinde ısrar etti. 231 1992 yılının Ağustos ayında BM’nin yönetimi altında, Londra’da, 

düzenlenen ve Badinter Komisyonu'nun kararlarını temel alan Yugoslavya Krizi konulu 

konferansa Arnavut temsilcileri davet edilmedi. 1991 yılında kurulan Badinter Komisyonu, 

Yugoslavya’yı oluşturan federe birimlerin birer devlet olarak tanınmaları için, uluslararası 

topluluğunun “belirlediği kriterleri” yerine getirip getirmediklerini belirledi. Badinter Ko-

misyonu, o zamana kadarki Yugoslavya içinde olan cumhuriyetlere, devlet özelliği tanır-

ken, özerk bölgelerin birer egemen devlet olmayacaklarını karara bağlamıştı. Uluslararası 

topluluğun bu tutumu, pasif direnişin ilerideki yıllarında da hiçbir değişikliğe uğramadı. 

Yani başka bir deyişle, Uluslararası topluluğun, Kosovalı Arnavutların Sırbistan’dan ay-

rılmasını ve ayrı bir devlet kurma veya bir başka devlete katılma anlamında self-

determinasyon hakkının tanımadığı açıktır. 

Mayıs 1994’te gerçekleştirilen, Eski Yugoslavya Sorununu konu alan Uluslararası 

Konferans’ın çağrısına cevaben Miloseviç, Kosova’ya siyasi ve politik özerklik verilmesi 

yönünde bir engelin olmadığını açıklamıştır. Buna rağmen Pasif Direniş sırasında gerçek-

leştirilen çok sayıda görüşmeye her iki tarafın katılımı zoraki bir hal alıyordu. Sırplar, Ar-

navutların Sırbistan’ı “tanımalarını” talep ediyor, Arnavutlar ise Belgrad’ın 

“diskriminasyon politikalarının durdurulması, okul ve işyerlerinin açılması” vs... gibi istek-

leri dile getiriyorlardı. Yine Arnavut tarafı her seferinde, federal düzeyinde müzakerelerin 

sürdürülmesi, NATO askeri güçlerinin bölgeye konuşlandırılması gibi değişik koşullar öne 

sürmekte, sürecin bilinçli olarak uzamasını sağlamaktaydı. 232 1991–1996 tarihleri arasın-
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daki dönemde Kosovalı Arnavutların Belgrad'a “boyun eğmeme” politikası bölgede büyük 

ekonomik sorunlar yarattı. 233  

Kosova “cumhurbaşkanı” Rugova'nın barışçıl/pasifist siyaseti, beklemekten bıkan bir-

çok Arnavut gencini farklı mücadele yollarını denemeye itti. Birçok diplomatik girişime ve 

çağrılara rağmen yapıcı bir diyalogun, (daha çok Sırp tarafın uzlaşmaz tavrından dolayı) 

gerçekleşmemesi, aşırı milliyetçi grupları birleştirerek, radikal hareketlere teşvik etti. So-

runun ciddi bir şekilde ihtilaf şeklini alması 1996 yılına denk geldi. UÇK -yani Kosova 

Kurtuluş Ordusu'nun- 234 sorunu iç, hatta bölgesel düzlemden çıkarıp, uluslararası düzleme 

taşıdığı yıl olarak bilinmektedir. 

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte, adını ciddi 

olarak 1996 sonlarında duyurmaya başlamıştır. Başlangıçta gölge devlet içinde ve Kosova-

lı Arnavutlar arasında fazla bir etkinliği bulunmayan bu örgüt, Rugova'nın pasif politikası-

na tepki göstererek Sırp güvenlik güçlerine saldırmaya başladı. Sırpların örgüte karşı aşırı 

sert “temizleme” operasyonlarına girişmesi, uluslararası toplumun dikkatini tekrar Yugos-

lavya'ya çevirmesine neden oldu. 

1997 yılı Kosova için, gelecek siyasi statü modelinin biçimlendiği yıl olarak tarihe geç-

ti. Bu yıl Kosova Arnavutlarının, siyasi güçlerinin birleştiği ve toplumsal yapının milliyet-

çi-radikal oluşumunu temsil eden UÇK’nın etrafında toplandığı, kısacası ihtilafın tamamen 

yeni bir safhaya geçtiği yılı simgelemekteydi. 

Kosova’da İbrahim Rugova’nın iktidarda olduğu 1992–1997 yılları arasındaki dönem 

nispeten sakin geçmiştir. Ancak, 1998’de Sırp askerlerinin Drenitsa Bölgesi’ne saldırarak, 

onlarca Arnavut’u öldürmesi bölgede sıcak çatışmaların başlamasına yol açmıştır ve bu 

çatışmalar giderek savaş hâlini almıştır. 

Arnavutluk'taki 1997 yazındaki ekonomik çöküş ve kargaşanın bir sonucu, demoralize 

olmuş Arnavut ordusunun silah depolarının soyulması ve bu silahların birçoğunun Make-

donya üzerinden Kosovalı Arnavutlara ulaştırılması ile UÇK ihtiyaç “duyduğu silahlarla 

donatıldı”.235 Kosovalı Arnavutların tutumlarının radikalleşmesinin yanında, 1997 yılının 
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bir dönemeç olduğunu gösteren bir diğer husus da; uluslararası toplumun aktif bir şekilde 

çözüm arayış sürecine “dâhil” olmasıdır. Eski Yugoslavya ile ilgili Temas Grubu, BM, 

AGİT, NATO ve önde gelen Avrupa devletlerinin Dışişleri Bakanlarının sunduğu çözüm 

önerilerini, birbirileriyle çatışan Arnavut ve Sırp güçleri, sırayla reddediyorlardı. Geleceğe 

dönük ve bölge halkının siyasi iradesine bağlı tasarıları, ülkenin parçalanacağı savıyla 

Belgrad, Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü baz alan planları ise, güçlü Batı desteğini 

arkasına alan Arnavutlar reddetmekten hiç çekinmiyorlardı. 

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün Kosova ile “ciddi olarak ilgilenmeye” başlama-

sı 1997 yılına denk geldi. Örgütün “yükselen aktifliği”, sorunları muazzam vurucu gücünü 

kullanarak çözmeye yönelişin altında, değişen dünyada kendi varlığının meşrutiyetini ka-

nıtlama arzusundan kaynaklanmaktaydı. Aynı yılın Ağustos ayında örgütten gelen açıkla-

malar, durumun böyle devam etmesi halinde, “olası askeri müdahalenin olabileceğine” 

ilişkindi. 

Daha önce Hırvatistan ve Bosna için kurulmuş olan Temas Grubu toplanarak (Haziran 

1998) gevşetilmiş olan yaptırımların yeniden uygulanması kararını aldı. Mayıs'ta 

Miloseviç ve Rugova, kendi delegasyonlarının haftalık görüşmelerini gerçekleştireceklerini 

karara bağladılar. Radikal Arnavutların düzenlenecek bu müzakerelere tepkileri çok sert 

olmuştur. 

ABD çatışmalarla ilgilenmeye başlayınca durum değişmeye başladı. Başkan Clinton 

pek çok kez, Kosova'nın Amerikan politikası için hayati çıkar temsil ettiğini vurgulamıştır. 

Amerikan politikasının, bu dönemden itibaren sıkça başvurduğu söylem, NATO'nun sade-

ce üyelerinin güvenliği sağlayan bir örgüt olması değil, barışın korunması ve barışın tesisi 

için yeni görevler üstlenmeye hazır olması gerektiğidir. 

Devam eden gelişmelerde BM Güvenlik Konseyi, Kosova için derhal toplanarak, acil 

ateşkes ve taraflar arası siyasi diyalog çağrısında bulundu. 23 Eylül 1998’de Güvenlik 

Konseyi 1199 sayılı kararıyla Kosova’daki durumun kötüleşmesinin, bölge güvenliği için 

tehdit olduğunu saptayıp tüm tarafları derhal ateşkese236, Miloşeviç’i görüşmelere çağırdı. 

Buna cevaben Sırp Hükümeti ve parlamentosu (Sırpska Skupşina) birkaç inisiyatif suna-

rak, hem Arnavutlarla hem de uluslararası örgütlerle işbirliğine hazır olduğunu beyan et-

                                                 
236 ALPKAYA, Gökçen, (1999), “NATO Müdahalesi Üzerine.”, A.Ü. S.B.F. Tartışma Metinleri Serisi, No. 15. 

<http://politics.ankara.edu.tr/~alpkaya/yayin. Htm> (03.04.2007), s. 3-5. 
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miştir.237 Bunun hemen ardından (GK kararından sonraki gün) 24 Eylül, NATO’dan hava 

operasyonu tehdidi gelmiştir. 238 BM GK’nin, tarafları barışa çağıran kararının ardından, 

çatışan tarafların resmi görüşleri alınmadan, bu tür açıklamaların oluşu, aslında NATO’nun 

güç kullanma planlarının, çatışan tarafların duruşlarından bağımsız bir biçimde geliştiğini 

gösterir nitelikteydi. 

Miloseviç'in baskıcı ve şiddet içeren politikalarının artışına karşı239, 1998 yılı boyunca 

UÇK de eylemlerini yoğunlaştırdı. Sadece Kosova coğrafyasında, 1884 adet eylem sonu-

cunda 115’i güvenlik güçleri elemanı olmak üzere 288 insan hayatını kaybetti. 240 Ekim 

1998'de Richard Holbrooke, askeri ve polis güçlerinin çekilmesini talep eden Belgrad ziya-

retini gerçekleştirdi. Holbrooke ve Miloseviç arasında varılan anlaşmaya göre Federal Bir-

likler ve UÇK arasında ateşkes ilan ediliyordu. Ateşkes her iki tarafça da uygulanmadı ve 

çatışmalar şiddetlendi. Görüşmeler sırasında Hollbrooke, ayrıca NATO'nun bölgede barış 

güçleri vasfı altında konuşlandırılmasını gündeme getirdi. Bu tehdit ile Yugoslavya 

Hollbrooke’un önerilerinin birçoğunu kabul etmiş ve Sırp güçlerinin bir kısmı Kosova'dan 

çekilmeye başlamıştır. Ayrıca bölgeye, başına Amerikan Büyükelçi William Walker'ın 

getirildiği Kosova Gözlemci Misyonu (Kosovo Verification Mission) adında uluslararası 

gözlemcilerin gelişi sağlandı. 241 

AB ve diğer söz sahibi uluslararası kuruluşlar Kosova’da gelişen olaylara karşı, rutin 

hâle gelen sıradan toplantılar düzenlemek dışında etkili bir tepki verememişlerdir. Böylece, 

Bosna Savaşı’ndan sonra Kosova’daki savaş AB’nin dış politika konusundaki zayıflığını 

bir kez daha ortaya koymuştur.  

“Temas Grubu”nun girişimleriyle Sırp yetkililer ile Arnavut liderler arasında görüşme-

ler sağlanmış, ancak ne Sırplar Kosova’nın bağımsızlığını kabul etmeye yanaşmış, ne de 

Kosovalı Arnavutlar bağımsızlıklarını elde etme isteklerinden vazgeçmişlerdir.  

1998’in sonuna gelindiğinde BM, NATO ve AB’nin Sırpları durdurmak için henüz 

hiçbir etkili bir girişimde bulunmamışlardır ve bu da Sırpların katliamlarını rahatça sür-

dürmeleri için bir zemin hazırlamıştır.  

                                                 
237 RYZHKOV, a.g.e., s. 51. 
238

 
MALCOLM, a.g.e., s. 401-412. 

239
 
RYZHKOV, a.g.e., s. 53. 

240
 
KESKIN, a.g.e., s. 35. 

241
 
KUÇİ, a.g.e., s. 99.  



 

93 

Şubat 1999’da Fransa’nın Rambouillet Kasabası’nda Sırplar ve Arnavutlar arasında gö-

rüşmeler başlamış, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun da katıldığı bu görüşmeler sonucunda 18 

Mart 1999’da bir antlaşma imzaya sunulmuştur. Antlaşmaya göre; Kosova’ya kapsamlı bir 

özerklik tanınacak ve Kosova Kurtuluş Ordusu için de geçerli olmak üzere, kapsamlı bir 

silahsızlandırmaya gidilecektir. Uygulamanın denetlenmesi için 28.000 NATO askeri böl-

geye gelecektir. Anlaşmanın Arnavut temsilciler tarafından imzalanmasına rağmen, Sırp 

tarafı hazır olmadığını belirtmiş ve müzakerelerin devam etmesini talep etmiştir. Bu, ne 

Kosova delegasyonu ne de uluslararası toplum açısından kabul görmüş ve 19 Mart 1999’da 

Konferansın başarısızlıkla sonuçlandığı ve bundan Sırp-Yugoslav tarafının sorumlu olduğu 

açıklanmıştır. 242 Tüm girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sırp Kuvvetleri 

yeniden yoğun saldırıya geçmişlerdir.  

6.5.1. Kosova Sorununa Uluslar Arası Müdahale Ve 1244 Sayılı BM Kararı 

Kosova’daki savaşı bitirmek üzere başlatılan tüm uluslararası barış girişimlerinin Bos-

na’daki gibi başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, diplomatik yollar tıkanmış ve NATO 23 

Mart 1999’da hava saldırısı için operasyon kararı almıştır. İtalya ve Amerika’daki üslerden 

havalanan uçaklar Sırbistan’daki önemli stratejik hedefleri bombalamışlardır. 24 Mart 

1999’da ise NATO’nun esas hava saldırısı başlamıştır. Bu saldırıda İtalya’daki hava üs-

sünden kalkan uçaklar Belgrad, Novi Sad, Priştina, Podgorica’daki hedefleri vurmuşlardır. 

Ancak, NATO’nun hava saldırılarını bitirmesinden sonra, Sırp polis ve askerî birlikleri 

yeniden saldırıya geçerek Kosova’da bulunan SFOR bölgesini hedef almışlar, Bosna-

Hersek hava sahasına girmişlerdir. Bunun üzerine, NATO yeniden hava saldırılarına baş-

lamıştır. NATO yetkilileri, bombardımanın Yugoslavya Federal Cumhuriyeti tarafından 

bütün Yugoslav birliklerinin geri çekilmesinin kabul edilmesi, mültecilerin evlerine geri 

dönüşünün sağlanması ve uluslararası toplumun Kosovalıları emniyete alacak plânı Yugos-

lavya’ya kabul ettirmesine kadar devam edeceğini belirtmişlerdir.243
 
 

Haziran 1999’da NATO’yla Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasında bir anlaşma ya-

pılmış ve bundan kısa bir süre sonra BM 1244 sayılı Karar’ı almıştır. Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin aldığı bu karar aşağıdaki genel prensiplere dayandırılmıştır: 244 

                                                 
242 KUÇİ, a.g.e., s. 110.  
243 SELVER, a.g.e., s. 117-121. 
244 KUÇİ, a.g.e., s. 113. 
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• Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin Kosova’daki şiddete son vermesi ve bölgede-

ki tüm askerlerini ve polis gücünü geri çekmesi,  

• Çekilmeden sonra, üzerinde anlaşmaya varılacak sayıda Yugoslav ve Sırp asker ve 

polis gücünün Kosova’ya geri dönmesinin sağlanması,  

• Tüm Kosova halkı için güvenliğin ve barışın sağlanması,  

• Ülkede insan haklarının geliştirilmesi,  

• Sosyal ve ekonomik yapılanmanın sağlaması,  

• Seçimlerin yapılması,  

• Tüm mültecilerin Kosova’ya güvenli bir biçimde geri dönmelerinin sağlaması için 

uluslararası toplumun desteği ile sivil bir yönetimin (ilk etapta on iki ay için ve Gü-

venlik Konseyi aksine karar alana kadar devam etmek üzere) oluşturulması,  

• Bu yönetimin denetlenmesi için BM Genel Sekreteri tarafından “Özel Temsilci”nin 

atanması,  

• NATO liderliğindeki uluslararası Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova’da konuşlandı-

rılması.  

Bu karar, Kosova’da barışın ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak atılmış önemli 

bir adımdır. Karar doğrultusunda bölgede BM denetiminde sivil bir yönetim kurulmuş, 

bölgenin statüsü tam olarak belirlenene kadar, yönetimi BM’nin sağlamasına karar veril-

miştir. BM misyonu, ekonomik ve sosyal yapılanmaya liderlik etmekten, seçimlerin ger-

çekleşmesinden, insan haklarının uygulanmasını sağlamaktan, mültecilerin geri dönüşün-

den ve Kosova’nın gelecekteki statüsünün belirlenmesinin kolaylaştırılmasından sorumlu-

dur. 1244 Sayılı Karar’la ayrıca, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti askerleri bölgeden ta-

mamen çekilmiştir. Halkın güvenliğinin sağlanması için bölgeye NATO ve Rusya Fede-

rasyonu askerlerinden oluşan “Barış Gücü” (KFOR) yerleştirilmiştir. Tüm bu uygulamala-

ra rağmen, Kosova resmî olarak halen “Sırbistan”ın bir parçasıdır. 245 

                                                 
245

 
United Kingdom Foreign Commenwealth Office, Countries and Regions, “South Eastern Europe”, 

http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=100 7029394725 , 

(25.11.2005).  
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7. YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMASI VE AVRUPA’NIN DURUMU 

 

7.1. YUGOSLAVYA’NIN YIKILIŞI VE AB 

1989–91 yılları arasında, Yugoslavya Krizi su yüzüne çıkarken; Avrupa topluluğu, Av-

rupa Birliği olma yolunda ekonomik ve siyasal bütünleşmesini bir adım ileri götürmekle 

meşguldü. Kamuoyuna dünyanın harikası ve hatta kurtuluşu olarak lanse edilen Avrupa 

Birliği projesi eski doğu bloğu ülkelerini Brüksel yörüngesine girmek için çekiyordu. Yu-

goslavya Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ile Birliğin geri kalan ülkeleri arasında kara bağ-

lantısını sağlayacak konumda olduğu için öncelikli aday olarak düşünülebilirdi. Ancak 

Yugoslavya’nın bütünleşmeye yönelik bir programı yoktu. AB üyeliği yolundaki tek pratik 

politika Yugoslavya Başbakanı Ante Markoviç’in IMF önerisi olarak uyguladığı kemer 

sıkma politikasıydı. Bu politika federal bütçeyi ve kamu harcamalarını azaltarak federal 

hükümetin nüfuzunu kesin bir şeklide azaltıyor, siyasi idarenin cumhuriyetlerdeki hükü-

metler tarafından ele alınmasını hızlandırıyordu. Slovenler ve Hırvatlar bu noktada diğerle-

rini beklemeden ve Yugoslavya’nın geri kalanıyla bağlarını kopararak öteki cumhuriyet-

lerden önce Avrupa Birliği’ne girme şansları olduğunu fark ettiler. Böylelikle Avrupa Top-

luluğu kendi sorunlarıyla uğraşırken Yugoslavya’yı görmedi; Üyelik vaadiyle ve benzeri 

politikalarla önleyebileceği bir savaşı engellemedi; bilakis savaşın çıkmasının sebeplerin-

den biri oldu. 

7.1.1. Badinter Komisyonu 

AT tarafından oluşturulan Badinter Tahkim Komisyonu, gerçek amacı Almanya’nın 

Yugoslavya’nın parçalanması yönündeki talebine Avrupa Birliği’nin göstereceği oportü-

nist kabule yasal bir açıklama getirmekti. Adına rağmen komisyon hiçbir zaman çatışan 

taraflar arasında tahkim görevi üstlenmedi. Bunun yerine, AT bakanlarından oluşan yürüt-

me yetkisi dışında yasal dayanağı olmayan komisyon, Yugoslavya sorunun çözümünde 

yasal argümanların temelini oluşturan görüşler yayımladı. Aralık 1991 ve Temmuz 1992 

arasında yayınlanan on görüşünde yeni bir belirsiz içtihadın oluşmasına katkıda bulundu. 

Bu içtihat bağlamında; öznel ahlaki kriterler, eski ülkelerin yıkılmasını ve yenilerinin ta-

nınmasının haklı çıkaracak şekilde kullanılabiliyordu. 

Badinter komisyonu AT’ye üye devletleri ciddi sorumluluklarından kurtarırcasına öteki 

devletlerce tanınmanın etikleri sadece beyanatta kalacağının açıkladı. Gerçekte, devletlerin 

tanınması önemli bir konuydu ve önemli olaylarda büyük etkileri olacaktı. Ayrılıkçı devlet-
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lerin tanınması savaşı durdurmaya değil, bir iç savaşı uluslar arası soruna dönüştürmeye ve 

uluslar arası müdahaleye olanak sağlamaya yönelikti. Böylelikle uzlaşma yolları kapanmış 

ve çatışmalar daha da kutuplaşmıştır.246 

Belgrad hükümetinin öne sürdüğü hukuki yaklaşım ise Yugoslavya’yı oluşturan halkla-

rın ayrılma sürecinde de hak sahibi oldukları yani ayrılmanın Yugoslavya’yı oluşturan 

cumhuriyetlerin sınırlarına göre değil halkların yaşadıkları bölgeler göre gerçekleştirilmesi 

idi.  

Yugoslavya’nın dağılma sürecinin hukuki boyutunu görmezden gelen komisyon, 29 

Kasım 1991’de YFSC’nin ölüm fermanı anlamına gelen YFSC’nin bir dağılma sürecinde 

olduğu anlamına gelen ilk görüşünü yayınladı.247 

Bu benzeri olmayan beyanatın anlamı Yugoslavya’nın yasal statüsünün kabul edilme-

diği ve ölmek üzere olduğu; ülkeden kalan parçaların hak talep edenler tarafından olabildi-

ğince çok alınmasının tavsiye edilmesidir. 

Badinter Komisyonu’nun Sırbistan ve budanmış Yugoslavya üzerindeki etkileri muaz-

zamdı. Batı Yugoslavya’yı “eski” sıfatını kullanmadan anmayı tabu addediyor, Federal 

Yugoslavya Cumhuriyeti’ni tanımıyor ve onu eski YFSC’nin varisi kabul etmiyordu.

                                                 
246 JOHNSTONE, Diana, Ahmakların Seferi, Çev. Emre Ergüven, Ergin Bulut, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 

55-56. 
247 DELACOURT - CORTEN, Ex-Yugoslavie, s. 161. 
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8. SONUÇ 

 

8.1. BİR SONUÇ OLARAK YUGOSLAVYA’NIN YIKILMASI 

Özetle milliyetçilik Yugoslavya’nın yıkılmasında başat sebep olarak görünüyor. Yu-

goslav Savaşı 1918–21 döneminin çözülmeden kalan etnik sorunlarının devamı gibi gö-

rünmektedir. Aslında Yugoslavya’nın yıkılmasının ardında yatan sebep olan milliyetçiliğin 

iktisadi sorunlar ve din faktörünün de getirdiği ayrımlarla desteklenmesi bir yanıyla sava-

şın nedeni görünmekle birlikte bu durum iktidarı ellerinde tutanların milliyetçiliği kendi 

amaçları doğrultusunda kullandıkları gerçeğini örtmemektedir.  

Bunun en açık örnekleri Komünist ve Sosyalist dönemde tam bir komünist ve sosyalist 

görülen lider ve yöneticilerin Varşova paktı dağılıp komünizm çökerken birdenbire yeni-

den revaç bulan milliyetçiliğe yelken açmalarında ve kendilerini aşırı milliyetçi gösterme-

lerinde görülmektedir.  

Yugoslavya yıkılmıştır çünkü hiçbir iç ve dış siyasi irade yaşamasını istememiştir. Slo-

venler ve Hırvatlar Yugoslavya’nın yıkılmasını kendilerinin kurtuluşu olarak görmüşlerdir. 

Sırplar ve sürükledikleri Karadağlılar Yugoslavya Sırp hâkimiyetine girmeyecekse savaşla 

Büyük Sırbistan’ı yaratmak düşüncesiyle yıkılmasına önayak olmuşlardır. Boşnaklar eğer 

Yugoslavya yıkılıyorsa Sırp ve Hırvat tahakkümünden kendi cumhuriyetimizi kurarak kur-

tulalım demişlerdir. Arnavutlar, zaten çoğunluk olduğumuz bölgelerde kendi özerk idare-

mizi kuralım ve gelecekte bağımsızlığı elde ederek Büyük Arnavutluk’u kurmak için daha 

uygun bir zaman bekleyelim diye düşünmüşlerdir. Makedonya’da ise ağırlıklarını ve etki-

lerini korumayı yeterli bulmuşlardır. 

Diğer küçük azınlıklar ise Sırp tahakkümünden modern dünyanın desteğiyle nispeten 

zarar görmemeyi ummaktadırlar. Balkanlarda yaşayan Çingeneler, en yoğun yaşadıkları 

ülke olan Yugoslavya’yı Komünist düzen yıkılınca terk ederek başka bölgelere gitmesi 

veya Slovenlerin bugün Slovenya’da yaşayan Macar azınlığın ülke dışına çıkarılmasını 

tartıştıkları da kimseye bir şey ifade etmiyor. Özetle Eski Yugoslavya topraklarında sorun-

lar çözülmedi sadece belli bir dengeye kavuştu ve bir süreliğine duruldu. Osmanlı’nın böl-

geden çekilişi sonrası dönemde, 1. ve 2. Yugoslavya’nın kurulma aşamalarında, İkinci 

Dünya Savaşında ve son olarak Yugoslavya’nın yıkılışında yaşanan trajik olaylar ve katli-

amlar bu halkların bir arada yaşama ihtimalini yok denecek kadar azaltıyor. Zira idareciler 
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iktidarları ve menfaatleri gereği milliyetçi eğilimleri körüklüyor ve kullanıyor, halklarsa bu 

hareketleri destekliyor veya en azından bir kısmı desteklemek zorunda kalıyorlar.  

Çünkü gerçekte çoğunluğun etkisi pek azdır ve iktidarı elinde tutan bir azınlık iradesini 

dayatır. Bunu yaparken de idarecilere halkın eğilimleri sadece tali bir etki yaratır ya da bu 

eğilimler idareciler tarafından kullanılır veyahut gerektiğinde amaca yönelik eğilimler top-

lum mühendisliği ile planlanarak ortaya çıkarılır.  

Yugoslavya’yı kim yıktı? Yugoslavya’yı basiretsiz ve zamanın rüzgârlarına ve eğilim-

lerine göre politika üreten politikacılar ve bunlar tarafından manipüle edilen halklar tara-

fından politikacılarına verilen açık kapalı destek yüzünden yıkıldı. 

Günümüzde, bir zamanlar Yugoslavya sisteminin varlığını sürdürdüğü topraklarda 6 alt 

sistem bağımsız olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu bağımsız sistemler kendi varlık-

larını sürdürmek için, -Slovenya ve Hırvatistan gibi- ait olduklarını düşündükleri üst sis-

temlere (AT) dâhil olmak ve kendi sistemlerini stabil hale getirmek için kendilerinden ol-

madıklarını düşündükleri (Macarlar gibi) unsurları sistem dışına atmak, -Bosna-Hersek, 

Sırbistan, Karadağ ve Makedonya gibi- statükoyu korumak ve küresel sisteme entegre ol-

maya çalışmak şeklinde çözümlemelere gitmek yollarını seçmektedirler.  

Hâlihazırda eski Yugoslavya topraklarında problemler bir çözüme ulaşmamış görün-

mektedir. Sadece konjonktürün gereği olarak belli bir statükoya ulaşılmış görünüyor. Bu 

durumun, yeni sistemlerin Yugoslavya sistemi gibi aşırı entropi biriktirmelerine yol açaca-

ğını ve bölgenin ilerleyen süreçlerde yeniden kaotik değişim ve dönüşümlere sahne olaca-

ğını öne sürebiliriz. 

ABD’nin son Yugoslavya Büyükelçisi Warren Zimmermann şöyle yazmaktadır: “Be-

nim tezim şudur ki, Yugoslavya felaketi esasında ne eski etnik ve dini düşmanlıkların ne 

de soğuk savaş sonrası komünizmin çökmesinin ve hatta Batılı ülkelerin başarısızlığının 

sonucudur. Bu faktörler karşı konulamayacak şekilde her şeyi daha da kötüleştirdi. Fakat 

Yugoslavya’nın ölümü ve onu takip eden şiddet, milliyetçi liderlerin bilinçli eylemlerinden 

kaynaklanıyordu. Yugoslavya tepeden aşağı doğru yıkılmıştır.”248 

                                                 
248 ZIMMERMANN, Warren, America’s Last Ambassador to Yugoslavia, Origins of Catastrophe, Times Books, 1996, 

s. VI. 
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9. EKLER 

 

9.1. SANCAK KRONOLOJISİ249 

6. ve 7. yüzyıllar: Kuzey Asya ve Avrupa’nın kuzeydoğu kesimlerinden Slav halkın göçleri 

Balkanlar’a ulaştı. 

1054: Hıristiyanlık, Ortodoks ve Katolik Kiliseleri olarak mezhepsel ayrıma gitti. 

10.yüzyıl: Sancak toprakları Sırp ve Hırvat yöneticilerin idaresine girmeye başladı. 

1167: Sırplar tarafından Raşka olarak adlandırılan Sancak’ta dönemin Sırp Krallığı kurul-

du. 

1180–1463: Sancak, Bosna Krallığı döneminde Krallığın bir parçası oldu. Fakat Macar 

akınlarına açık olan bölge el değiştirmeye devam etti. 

1199: Bosna hükümdarı Ban Kulin, Bogomil mezhebini kabul etti. 

1389: Kosova Savaşı. 

28 Mayıs 1396: Yeni Pazar’ın güneybatısında bulunan Gluhovica I. Beyazıt tarafından 

Osmanlı topraklarına katıldı.  

1461: Yeni Pazar Fatih Sultan Mehmet döneminde İshakoğlu İsa Bey tarafından kuruldu. 

1463: Bölgede bir sancak kurularak buranın yönetimi Minnetoğlu Mehmet Bey’e verildi. 

Sancak aynı tarihte Rumeli Beylerbeyliği’nin bir parçası olan Bosna’ya bağlandı. Böl-

gedeki İslamlaşma süreci de bu şekilde başlamış oldu.  

1521: Sancak, Rumeli eyaletinden ayrılan Bosna’nın yedi sancağından biri oldu.  

1578: Bosna’yı oluşturan sancaklardan biri olarak Yeni Pazar Sancağı’ndan ilk defa özerk 

bir birim olarak bahsedilmeye başlandı. 

1590: Bosna beylerbeylik haline getirildi. 

1683: II. Viyana Kuşatması başarısızlıkla neticelendi. Bu sonuç, Bosna ve Sancak üzerine 

Avusturya akınlarının artması sebebiyle doğuya doğru ilk Müslüman göçlerini meyda-

na getirdi. 1699’a kadar Yeni Pazar nüfusu 30.000 civarında azaldı. 

                                                 
249 http://sancak.ihh.org.tr/kronoloji.html 
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1683: Bosna sınırları değişti ve Sancak, Bosna Beylerbeyliği’nden ayrılarak otonom bir 

bölge olarak ortaya çıktı. 

1699: Karlofça Anlaşması 

1737–1739: Osmanlı-Avusturya/Macaristan Savaşları sırasında Priboy Boşnakları bölgeyi 

terk ettiler. 

1774: Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’sının Balkanlar’daki 

Ortodoks ve Slav halk üzerindeki himaye hakkını tanıdı. 

1788–1791: İlk Sırp ayaklanmaları gerçekleşti. 

1829: Edirne Anlaşması ile Rusya’nın Sırbistan üzerindeki koruyuculuk hakkı tanındı ve 

ardından Sırbistan otonom bir bölge oldu. 

1831: Gradacaçlı Hüseyin Kapetan’ın Osmanlı’ya karşı ayaklanarak başarılı olmasıyla 

Bosna, yaklaşık bir sene süren müstakil bir dönem yaşadı. 

1875: Bosna-Hersek ayaklanması. 

Haziran 1876: Sırbistan ve Karadağ arasında Sancak’ı ikiye bölen anlaşma Venedik’te 

imzalandı. 

2 Şubat 1877: Sancak, Bosna eyalet yönetiminden ayrılarak Kosova vilayetinin bir parçası 

oldu. 

1877–1878: Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi). 

1878: Ayastefanos ve Berlin Anlaşmalarının imzalanması ve Bosna’nın Berlin Anlaşma-

sı’nın 25. Maddesi gereği Avusturya-Macaristan yönetimine bırakılması. Aynı anlaşma 

ile Sancak’a ait olan Priye Polye, Plevliya ve Priboy kentleri de Avusturya-Macaristan 

askerlerince işgal edildi. Berlin Anlaşması ile Sancak, Bosna-Hersek’ten ayrı bir bölge 

olarak tarif edildi.  

21 Nisan 1879: Yeni Pazar/İstanbul Anlaşması ile Avusturya-Macaristan Devleti ile Os-

manlı Devleti arasında Bosna’daki yeni düzenlemeler ele alınarak, Avusturya-

Macaristan Devleti’nin Sancak’ın üç kentindeki varlığı Osmanlı Devletince kabul edil-

di.  

1882-1900: Bosna ve Sancaklı 120.000 Boşnak Avusturya-Macaristan Devleti’nin baskı ve 

sindirme politikaları nedeniyle yaşadıkları bölgelerden göç etmek zorunda kaldılar. 

1906: Boşnakların ilk partisi olan Müslüman Halk Organizasyonu kuruldu. 
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5 Ekim 1908: Avusturya-Macaristan Devleti 30 senedir işgali altında tuttuğu Bosna-

Hersek’i ilhak ettiğini açıklayarak, elinde tuttuğu üç Sancak kentini Osmanlı Devleti’ne 

iade etti. 

1909: Avusturya-Macaristan Devleti işgalindeki Bosna-Hersek’e dini özerklik verildi. 

1912-1913: I. ve II. Balkan Savaşları. 

7 Kasım 1913: Belgrad Anlaşması ile Sancak, Sırbistan ve Karadağ arasında paylaştırıldı. 

Nisan 1914: 40.000 Sancaklı Sırbistan’dan, 600 Sancaklı da Biyelo Polye’den göç etti.  

Nisan-Haziran 1914: Karadağ’ın Bar limanından 16.500 Sancaklı göç etti. 

1914-1918: I. Dünya Savaşı. 

1915: Çanakkale Savaşları sırasında 15.700 Sancaklı Müslüman gönüllü olarak Osmanlı 

ile birlikte savaşa katıldı. Bu savaştan sonra sağ kalanlar Anadolu’ya geçerek Kurtuluş 

Savaşı’na katıldılar. 

1917: Sancaklıların bağımsızlıkla Bosna’ya bağlılık seçenekleri üzerinde görüşmeler yap-

tıkları Syenitsa Kurultayı yapıldı. 

Haziran 1918: Sırp-Sloven-Hırvat Krallığı kuruldu. 

1919: Yugoslavya Müslüman Teşkilatı (YMO) kuruldu. Parti’nin başkanı Mehmet Spaho 

oldu. 

1918-1920: 2.000 Sancaklı Müslüman Sırplarca katledildi. 

9-10 Kasım 1924: 2.400 Sancaklı Müslüman’ın katledildiği Şahoviçi ve Povina Polye kat-

liamları. 

1939-1945: II. Dünya Savaşı. 

1943: Yugoslavya Anti-faşist Halk Kurtuluş Konseyi (AVNOJ) Sancak’ı özerk bir bölge 

olarak ilan etti. 

20 Kasım 1943: Sancak Anti-faşist Milli Meclisi (ZAVNOS) ilan edildi. 

1944: Sancaklılar Çetnik saldırılarına uğradılar ve tüm savaş boyunca hayatını kaybeden 

150.000 Boşnak’tan 15.000’i Sancaklı idi. Sancak’taki Boşnakların 5.000’i Tito’ya 

bağlı Partizanlarca katledildi.  

29 Mart 1945: ZAVNOS ilga edilerek Sancak’ın özerkliği kaldırıldı. 
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29 Kasım 1945: Yugoslavya kuruldu. Sancak, Sırbistan ve Karadağ arasındaki durumu 

değişmeden ve herhangi bir statüye sahip olmadan devleti oluşturan bu iki cumhuriye-

tin bir parçası olmaya devam etti. 

1954: Türkiye-Yugoslavya Centilmenlik Anlaşması imzalandı. Anlaşma sonrası Sancaklı-

ların göçleri yeniden artış gösterdi. 

1961: Yugoslavya içerisindeki Boşnaklara etnik anlamda “Müslüman” denmeye başlandı. 

1966: Sancak’taki ve Yugoslavya’daki Müslümanlara uzun yıllar devlet terörü uygulayan 

Yugoslavya İçişleri Bakanı Aleksander Rankoviç, Tito tarafından görevinden alındı.  

Mayıs 1968: Boşnakların ayrı bir millet oldukları Yugoslavya tarafından onaylandı. 

1971: Boşnaklar Yugoslavya’nın kurucu milletlerinden biri olarak kabul edilerek nüfus 

sayımında “Müslüman bir ulus” olarak kabul edildiler. 

1974: Kosova ve Voyvodina’ya Federasyondan ayrılık hakkı tanımayan geniş bir özerlik 

verildi. 

4 Mayıs 1980: Tito Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da bir klinikte 88 yaşında öldü. 

Aralık 1987: Miloşeviç bir iç darbe ile Yugoslavya Komünist Partisi’nin başına geçti. 

1989: Miloşeviç rejimince özerklikleri ellerinden alınan Kosova ve Voyvodina, sıradan bir 

Sırp belediyesine döndürüldüler. 

27 Temmuz 1990: SDA, Yeni Pazar’da binlerce Sancaklı Müslüman’ın katıldığı tarihi mi-

tingini yaptı. 

29 Temmuz 1990: SDA’nın bir şubesi kuruldu ve Süleyman Uglanin partinin başkanı oldu. 

1990: Sırbistan’da düzenlenen çok partili seçimlerde Uglanin liderliğindeki SDA Sırbistan 

Parlamentosu’nda üç sandalye kazandı. 

11 Mayıs 1991: Sancak Müslüman Milli Meclisi (SBMM) kuruldu. Uglanin meclis başkanı 

seçildi.  

17 Ağustos 1991: SDA’dan ilk ayrılık gerçekleşti ve Kasım Zoraniç liderliğinde Sancak 

Müslümanlarının ikinci siyasi partisi olan Liberal Boşnak Organizasyonu (LBO) ku-

ruldu. 

25-27 Ekim 1991: Sancak halkının %70’inin katıldığı ve %99’luk bir çoğunlukla kabul 

edilen özerklik referandumu yapıldı.  
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1 Aralık 1991: Sancak yer altı hükümeti kurularak, Sancak’ın Yugoslavya’dan ayrılma 

talepleri Sancaklı liderlerce dile getirildi. 

Nisan 1992: Bosna-Hersek’te üç buçuk yıl sürecek olan savaş başladı. 

27 Nisan 1992: Sırbistan ve Karadağ yeni (üçüncü) Yugoslavya’yı oluşturdu. Yeni anayasa 

ile Sancaklı Boşnak halkın önceki dönemlerde elde ettiği bütün hakları iptal edildi. 

31 Mayıs 1992: Yugoslavya’da yapılan seçimler Sancaklılarca boykot edildi. 

Haziran 1992: Sırbistan ve Karadağ ile düşük bir federal ilişki öngören Sancak Memoran-

dumu kabul edildi. Buna göre Sancak’ın özyönetiminin oluşturulmasına kararı verilmiş 

oluyordu. 

Ağustos 1992: Bosna-Sancak sınırında yaşayan Sancaklı Boşnakların %60’ı bölgeden sü-

rüldü. 

26-28 Ağustos 1992: Londra’da düzenlenen “Yugoslavya Barış Konferansı”na SBMM de 

davet edildi. Bu toplantıda Sancaklı liderler Sancak’ın özyönetimini gündeme getirdi-

ler. 

16-17 Eylül 1992: Cenevre’deki Barış Konferansı Toplantısı’nda “Sancak Özyönetimi”, 

SBMM ve Barış Konferansı’nın temsilcileri arasında cereyan eden müzakerenin esasını 

teşkil etti. 

20 Aralık 1992: Bosna Savaşı ve yapılan haksızlıklar nedeniyle Sancak, Yugoslavya’da 

yapılan seçimleri boykot etti. SBMM kendi seçimlerini yapacağını ilan etti.  

1992-1993: 15.000 Sancaklı Müslüman polis sorgusundan geçti. 

Ocak 1993: Sancak, Temsil Edilmeyen Halklar ve Milletler Organizasyonu’nun (UNPA) 

bir üyesi oldu. 

Temmuz 1993: Süleyman Uglanin baskılar nedeniyle Sancak’ı terk etmek zorunda kaldı. 

Temmuz 1993: AGİT İnsan Hakları Gözlemcileri Sırbistan yönetimince Sancak’tan kovul-

du. 

Ekim 1993: Tüm Boşnaklar Meclisi, “Boşnaklık” kavramını tüm Boşnakların ulusal ismi 

olarak kabul etti. 

19 Aralık 1993: Sancak daha öncekiler gibi Yugoslavya seçimlerini boykot etti. 
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1994: Savaşın şiddetinden ve baskılardan dolayı hayati endişe taşıyan 60-80.000 arası San-

caklı, evlerini terk ederek yurtdışına göç etmek zorunda kaldılar. 

25 Mart 1994: Aliya İzzetbegoviç SDA Kongresinde Sancaklılar haklarına kavuşmadan 

Yugoslavya’ya yönelik olarak sürdürülen ambargonun kaldırılmamasını isteyerek, 

SBMM’nin Sancak’ın tek yasal temsilcisi olduğunu belirtti. 

29 Mart 1995: Bosna-Hersek Parlamentosu Sancak’ta işlenen hak ihlallerine vurgu yaparak 

Sancak’ın özerkliğini istedi. 

Mayıs 1995: SDA ile Sırbistan hükümeti arasında resmi görüşmeler yapıldı. 

Ekim 1995: Sancak’ta SDA parçalandı ve beş yeni parti ortaya çıktı.  

Kasım 1995: Dayton Anlaşması. 

30 Eylül 1996: Uglanin üç senelik bir ayrılıktan sonra Sancak’a geri döndü. 

7 Ekim 1996: SBMM üyesi siyasi partiler “Sancak Listesi” ismiyle bir seçim koalisyonu 

oluşturmak üzere anlaştılar. 

4 Kasım 1996: Sancaklı yetkililer seçimler öncesi 50.000 civarı Sancaklının oy hakkının 

olmamasından şikâyet ettiler. 

9 Kasım 1996: Sırbistan’da yapılan seçimler sonucu Uglanin milletvekili seçildi. SDA Ye-

ni Pazar Bölge Konseyi üyeliklerinin üçte ikisini kazandı. 

11 Temmuz 1997: Yeni Pazar Belediye Meclisi basıldı ve mevcut yöneticiler yasa dışı bir 

şekilde görevlerinden alındılar. Şehirde sıkı yönetim ilan edildi. 

28 Şubat 1998: Kosova’da savaş başladı ve 15.000 Sırp askeri Sancak’ta konuşlandılar. 

9 Haziran 1998: SDA Kongresi, Yeni Pazar’daki seçimlerle Süleyman Uglanin’i yeniden 

başkan seçti. 

8 Şubat 1999: SBMM Başkanı Süleyman Uglanin, Rambouillet’teki Kosova Barış Görüş-

meleri Konferansı’na katılmak için resmen başvuruda bulundu. 

27 Mart 1999: Kosova’da başlayan NATO Hava Harekâtı nedeniyle etnik saldırıların art-

masından korkan on binlerce Sancaklı Bosna’ya sığındı.  

Haziran 1999: NATO Hava Harekâtı’nın bitmesiyle Sırp askerleri Kosova’dan çekilmeye 

başladılar ve savaş sırasında Sancak’a sığınan 70.000 Arnavut yurtlarına geri dönmeye 

başladılar. 
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19 Temmuz 1999: Sancak’ın özerkliğini duyuran yeni bir memorandum kabul edildi. 

17 Ekim 1999: Başkanlığını Ömer Haciç’in yaptığı Yugoslavya Boşnakları Halk Kongresi 

(NKBJ) kuruldu.  

24 Eylül 2000: Karadağ’ın boykot ettiği Sırbistan yerel seçimleri yapıldı ve Sancak Listesi 

Koalisyonu, Müslümanların oylarını almak için rakip NPS Koalisyonu ile yarıştığı se-

çimleri 106 sandalye kazanarak birinci tamamladı. NPS Koalisyonu üç sandalye alabil-

di. 

Ocak 2001: Başkanlığını eski Yeni Pazar Belediye Başkanı Fevziya Muriç’in yaptığı San-

cak Partisi (SZS) kuruldu. 

1 Nisan 2001: Slobodan Miloşeviç Sırbistan’da yaptığı yolsuzluklar nedeniyle tutuklandı 

ve 28 Haziran 2001 tarihinde, Kosova Savaşı sırasında işlediği insanlık suçlarından do-

layı yargılanmak üzere Uluslar arası Savaş Suçları Mahkemesi’ne teslim edildi. 

Mart 2002: Yugoslavya tarihe karıştı ve daha gevşek bir birliktelik öngören Sırbistan-

Karadağ Devleti ilan edildi. 

26 Şubat 2003: Sırbistan ve Karadağ meclisleri yeni insan hakları yasa çerçevesini onayla-

dılar. 

Mart 2003: Sırbistan-Karadağ Devleti Avrupa Komisyonu (AK) üyesi oldu. 

Eylül 2003: AK şartları gereğince Sırbistan-Karadağ Devleti tüm ülkedeki azınlıkların var-

lıklarını kabul etti. Buna göre ülkedeki tüm Boşnaklar bir azınlık olarak tanındı ve 

SBMM’de kuruluşundan tam 13 sene sonra resmen Sırbistan-Karadağ Devleti’nce ta-

nındı. Örgütün yeni adı Sırbistan-Karadağ Boşnak Milli Meclisi (SKBMM) oldu. Ayrı-

ca Boşnakça da tanındı. 

Aralık 2003: Karadağ nüfus sayımı yapıldı. Sayım sonuçları itibariyle ülkedeki insan sayı-

sını belirlemekten çok Sırbistan ile birlikteliğin devam edip etmeyeceği üzerine kilit-

lendi. Buna göre Karadağ’ın nüfusu 672.656 çıkarken, Sırp nüfus %30 olarak belirlen-

di. Ülkedeki toplam Müslüman nüfus ise %20,9 çıktı.  

Aralık 2003: Sırbistan parlamento seçimleri yapıldı. Sancaklılar meclise üç milletvekili 

sokabildi. Dört senedir Sırbistan-Karadağ Devleti’nin Azınlık Bakanlığı görevini yü-

rütmekte olan Rasim Layiç’in yer aldığı koalisyon %5 barajını aşamadığından Layiç 

parlamento dışı kaldı. 
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9.2. KOSOVA KRONOLOJİSİ250 

MÖ 3. binyıl Balkanların en eski halkı olan İllirlerin Balkanlara yerleşmesi. 

6–7. yüzyıllar Slavların Balkanlara göçleri. 

1170 Kosova, Ortaçağ Sırp Devleti’nin bir parçası oldu. 

28 Haziran 1389 I. Kosova Savaşı. 

1444 II. Kosova Savaşı. 

1683 II. Viyana Kuşatması başarısızlıkla neticelendi. 

1690 30 bini aşkın Sırp ailesi Kosova’dan göç etti, bölgeye Arnavutlar yerleştirildi. 

1737 Kosova’dan komşu ülkelere yeni bir Sırp göçü meydana geldi. 

1829 Yunanistan, Edirne Anlaşması ile bağımsızlığını kazandı; Sırbistan otonom bölge 

oldu. 

1877 Kosova vilayetinin teşkili. 

1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi). 

1878 Ayastefanos ve Berlin Anlaşmalarının imzalanması. Sırbistan, Karadağ ve Roman-

ya’nın bağımsızlıklarının tanınması. 

20 Haziran 1878 Prizren Birliği’nin kurulması. 

28 Kasım 1912 Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. 

1912–1913 I. ve II. Balkan Savaşları. 

22 Mart 1913 Londra Sefirler Toplantısı sonucu Arnavutluk’un bağımsızlığı tanındı ve 

Kosova, Sırbistan’a bağlandı. 

1914–1918 I. Dünya Savaşı. 

1918 Sırp-Sloven-Hırvat Krallığı’nın kurulması. 

1919–20 Versay Barış Konferansı ile Kosova’nın Sırbistan’a bağlanması meşrulaştırıldı. 

1929 Sırp-Sloven-Hırvat Krallığı’nda parlamento feshedilerek diktatörlük ilan edildi. Yeni 

anayasayla devlet Yugoslavya Krallığı’na dönüştürüldü. 

                                                 
250 http://kosova.ihh.org.tr/kronoloji.html 
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1939–1945 II. Dünya Savaşı. 

1943–1944 Buyan Konferansı düzenlendi. 

Nisan 1945 Kosova, savaş sonrasında yeniden Sırbistan’a bağlandı. 

Eylül 1945 Çıkarılan yasayla Kosova-Metohija ili olarak ilan edildi. 

29 Kasım 1945 Yugoslavya kuruldu. 

Nisan 1963 Kosova’nın özerk statüsü anayasayla en düşük düzeye indirildi. 

1966 Yugoslavya Müslümanlarına uzun yıllar devlet terörü uygulayan İçişleri Bakanı 

Aleksander Rankoviç, Tito tarafından görevinden alındı. 

1968 Kosova’nın statüsünde iyileştirmeler yapıldı. Bölgenin federal yapıya bağlı olduğu 

belirtildi. 

1974 Kosova ve Voyvodina’ya Federasyon’dan ayrılık hakkı tanımayan geniş bir özerklik 

verildi. 

4 Mayıs 1980 Tito Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki bir klinikte, 88 yaşında öldü. 

1981 Kosova’da Sırp baskıları ardından meydana gelen ayaklanmada 250 kişi hayatını 

kaybetti. 

Aralık 1987 Miloşeviç bir iç darbe ile Yugoslavya Komünist Partisi’nin başına geçti. 

1989 Miloşeviç rejimince özerklikleri ellerinden alınan Kosova ve Voyvodina, sıradan bir 

Sırp belediyesine dönüştürüldüler. 

28 Aralık 1989 Kosova’nın ilk siyasi partisi Kosova Demokratik Ligi (LDK), İbrahim 

Rugova liderliğinde kuruldu. 

2 Temmuz 1990 Kosova’nın bağımsızlığı ilan edildi. 

7 Eylül 1990 Kaçanik Anayasası ilan edildi. 

Nisan 1992 Bosna-Hersek’te üç buçuk yıl sürecek olan savaş başladı. 

27 Nisan 1992 Sırbistan ve Karadağ, yeni (üçüncü) Yugoslavya’yı oluşturdu. Kosovalı 

Arnavutlara hiçbir hak tanınmadı. 

24 Mayıs 1992 İbrahim Rugova Cumhurbaşkanı seçildi. 

1993 Kosova Kurtuluş Ordusu’nun kuruluşu. 

Kasım 1995 Dayton Anlaşması. 
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28 Şubat 1998 Kosova’da savaş başladı. 

15 Ocak 1999 Racak Katliamı’nda 45 Arnavut hunharca katledildi. 

5 Şubat 1999 Rambouillet Anlaşması. 

28 Ekim 2000 Yerel seçimler yapıldı. Seçimleri Rugova’nın partisi LDK kazandı. 

Mayıs 2001 Kosova Anayasa Çerçevesi’nin imzalanması. 

17 Kasım 2001 Parlamento seçimleri yapıldı. Rugova kazandı. 

24 Mart 1999 Kosova’da NATO Hava Harekâtı başladı. 

9 Haziran 1999 NATO Hava Harekâtı’nın bitmesiyle Sırp askerleri Kosova’dan çekilmeye 

başladılar. 

1 Nisan 2001 Slobodan Miloşeviç, Sırbistan’da yaptığı yolsuzluklar nedeniyle tutuklandı. 

Mart 2002 Yugoslavya tarihe karıştı ve daha esnek bir birliktelik öngören Sırbistan-

Karadağ Devleti ilan edildi. 

Mart 2004 Mitrovitsa olaylarında 31 kişi hayatını kaybederken 500’den fazla insan yara-

landı. Olaylar Belgrad, Niş ve Novi Sad’a kadar sıçradı. 

23 Ekim 2004 Parlamento seçimleri yapıldı. 

Mart 2005 Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay Savaş Suçları Mahkemesi’nce tutuklandı. 

Yeni Başbakan Bayram Kosumi oldu. 

24 Ekim 2005 Kosova’nın statüsü konulu müzakerelerin başlaması gerektiği yönündeki 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın teklifinin BMGK tarafından kabul edilmesiyle statü 

görüşmeleri resmen başlamış oldu. Müzakerelerin yöneticiliği eski Finlandiya Cum-

hurbaşkanı Martti Ahtisaari verildi. 

17 Kasım 2005 Kosova parlamentosun bağımsızlıkla ilgili bir karar tasarısını onayladı. 

Aslında istenen Arnavutların tam bağımsızlığının ilanıydı. Fakat uluslar arası toplumun 

baskıları açıklamanın şeklini değiştirdi.  

9.3. YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMASI VE BOSNA SAVAŞI KRONOLOJİSİ251 

1986: “Sırbistan Sanatlar ve Bilimler Akademisi”, Sırp milliyetçi bakış açısıyla Yugoslav-

ya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin (YSFC) eleştirisini yapan bir memorandum ya-

                                                 
251 www.asam.org.tr/belgeler/BOSNASAVASIKRONOLOJISI.doc 
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yımladı. Memorandumda Sırbistan’ın diğer Yugoslav cumhuriyetleri tarafından istis-

mar edildiği ve Sırpların “tehdit altında olduğu” belirtilmiştir. Memorandumda kullanı-

lan dil, Sırpları ayaklanmaya davet etmiştir.  

28 Haziran 1989: 1389 yılında gerçekleşen Birinci Kosova Savaşı’nın 600. yıldönümü ve-

silesiyle, savaşın gerçekleştiği Gazimestan’da yaklaşık 1 milyon Sırp toplandı. Kitleye 

seslenen Slobodan Miloşeviç, YSFC’nin diğer cumhuriyetlerine gövde gösterisi yaptı. 

Mayıs 1991: Radovan Karaciç’in liderliğindeki “Sırp Demokratik Parti” (SDS), Bosna’da 

“Sırp Otonom Bölgeleri”ni ilan etti. Bu olayla birlikte Bosna-Hersek kurumları, ülke-

nin bazı bölümlerindeki kontrolü kısmen yitirmeye başlamıştır. 

25 Haziran 1991: Hırvatistan ve Slovenya parlamentoları, bölgede savaşa yol açacak olan 

bağımsızlıkları resmen ilan ettiler. Bunun ardından, bir zamanlar devletin ortak ordusu 

olan “Yugoslavya Halk Ordusu” (JNA) kısa sürede Sırp ordusuna dönüşerek önce 27 

Haziran’da Slovenya’ya, sonra da Hırvatistan’a saldırdı. 3 Temmuz’da Hırvatistan’ın 

Krayina bölgesinde Sırp-Hırvat çatışmaları yoğunlaşmıştır. 8 Ekim’de Sırplar Hırvatis-

tan’ın tarihi Dubrovnik şehrini de top ateşine tutmaya başlamışlardır. Hırvatistan’ın 

Vukovar kenti en şiddetli çatışmalara sahne olmuştur. Ağustos 1991’de Sırplar 

Vukovar’ı kuşatmaya başlamış, Kasım 1991’de ise ele geçirmişlerdir. 

29 Temmuz 1991: Yugoslavya Halk Ordusu Slovenya’dan ayrılmaya başladı.  

7 Eylül 1991: AT’nin Yugoslavya Konferansı, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Lord 

Carrington’un başkanlığında Hollanda’nın Lahey kentinde başladı. Lord Karington’un 

planı, YSFC’nin altı cumhuriyetinin önce bağımsız devletler olarak tanınması, ardın-

dan da tercihe göre “Yugoslavya” adı altında aralarında tekrar bir çeşit bütünleşmeye 

girmeleriydi. Planda ayrıca Hırvatistan’ın Krayina bölgesindeki Sırplara geniş bir 

özerklik vaat edilmişti. Miloşeviç’e çok fazla tavizin verildiği gerekçesiyle, Slovenler 

ve Hırvatlar bu plana karşı çıktı. 

17 Eylül 1991: Makedonya parlamentosu, Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan 

etti. Makedonya YSFC’den savaşmadan ayrılan tek federe cumhuriyet olmuştur. 

25 Eylül 1991: BM Güvenlik Konseyi, tüm YSFC coğrafyasına silah ambargosu koyan 

713 Sayılı Kararı aldı. Böylece BM, Yugoslavya krizinin çözümünde daha aktif rol al-

maya başlamıştır. 8 Ekim 1991’de dönemin BM Genel Sekreteri Javier Perez de 

Cuellar, Cyrus Vance’i YSFC Özel Temsilcisi olarak atamıştır. 
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14 Ekim 1991: Bosna’daki bağımsızlık tartışmaları üzerine konuşma yapan Radovan 

Karaciç, Bosna-Hersek parlamentosunda “Bosna’yı cehenneme, Boşnakları yok oluşa 

sürüklüyorsunuz” şeklinde konuştu. Bu oturumundan sonra, Bosnalı Sırp milletvekille-

ri ülke parlamentosunu boykot etmeye başlamışlardır. 

16-17 Aralık 1991: Avrupa Topluluğu’nun oluşturduğu “Badinter Komisyonu” hazırladığı 

bir raporda, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde olduğunu belirterek; insan hakları, de-

mokrasi ve azınlıkların korunması alanında belirli kriterlerin sağlanması koşuluyla, ba-

ğımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin tanınacağını duyurdu. 

19 Aralık 1991: Ayaklanan Hırvatistanlı Sırplar, Krayina bölgesinde bağımsızlık ilan etti-

ler. 

9 Ocak 1992: Bosnalı Sırplar yeni bir anayasa kabul ederek Sırp Cumhuriyeti’nin temelle-

rini attılar. 

21 Şubat 1992: BM Güvenlik Konseyi 743 Numaralı Kararıyla, barışı koruma misyonu 

UNPROFOR’un (United Nations Protection Force) oluşturulmasına ve eski YSFC’deki 

çatışma bölgelerinde görevlendirilmesine yeşil ışık yaktı.  

3 Mart 1992: Gerçekleşen referandumun sonuçlarından yola çıkılarak, Bosna-Hersek’in 

bağımsızlığı ilan edildi. Söz konusu referandum Bosnalı Sırplar tarafından boykot 

edilmişti. 

17 Mart 1992: AT Dönem Başkanı olan Portekiz Dışişleri Bakanı José Cutileiro Lizbon’da 

bir konferans örgütleyip, Bosna-Hersek’in üç etnik bölgeden oluşan üniter bir devlete 

dönüştürülmesini önerdi. “Cutileiro Planı” olarak bilinen bu plan, etnik bölgelere karşı 

çıkan Boşnaklar tarafından reddedildi. Diğer taraftan planın Bosna-Hersek toprak bü-

tünlüğünün korunmasına vurgu yapıyor olması, Sırpları rahatsız etmişti. 

6 Nisan 1992: Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi Bosna-Hersek’in bağımsızlığını tanıdı. 

Aynı gün Bosna Savaşı başladı. 

27 Nisan 1992: Sırbistan ve Karadağ Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni (YFC) oluşturdu. 

3 Temmuz 1992: Mate Boban’ın liderliğindeki Bosnalı Hırvatlar, Hırvatistan Cumhuriye-

ti’nin de desteği ile Bosna-Hersek’in güneyinde “Hersek-Bosna Cumhuriyeti”ni ilan et-

tiler. 

26-28 Ağustos 1992: “Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Konferans” Londra’da dü-

zenlendi. Bosna Savaşı’nın sona erdirilmesinde Batı odaklı herhangi bir askeri müda-
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hale yer verilmeyeceği, savaşın diplomatik araçlarla çözülmesi gerekti üzerinde durul-

muştur. Bu karar, Slobodan Miloşeviç ve Radovan Karadziç açısından tam bir zaferdi. 

22 Ocak 1993: Hırvatistan ordusu Krayina bölgesindeki Sırplara karşı harekete geçti. Aynı 

zamanda Bosna-Hersek’te Boşnak-Hırvat çatışmakları şiddetlendi. Daha önce Sırplara 

karşı ortak mücadele eden Boşnak ve Bosnalı Hırvatlar, kendi aralarında Ocak 2003’te 

savaşmaya başladı. 

26 Nisan 1993: Sırp Cumhuriyeti Meclisi “Vance-Owen Planı”nı reddetti. İlkbahar 1993 

boyunca BM arabulucusu Vance ve AB arabulucusu Owen’in hazırladığı barış planı 

gündemdeydi. Vance-Owen Planı, Bosna-Hersek’in bir federasyon çatısı altında on 

özerk kantona bölünmesini öngörüyordu. Planla en büyük haksızlık Boşnaklara yapıl-

mıştı. Bosna’daki nüfus oranları yüzde 43,7 olmasına rağmen, Bosna topraklarının sa-

dece yüzde 26,36’sının Boşnakların kontrolüne bırakılması planlanıyordu. Buna rağ-

men, gözü daha fazla toprakta olan Bosnalı Sırplar açısından Plan uygun görülmedi. 

6 Mayıs 1993: BM Güvenlik Konseyi, Srebrenitsa’nın yanı sıra Saraybosna, Tuzla, Jepa, 

Gorajde ve Bihaç’ı “güvenli bölge” ilan eden 824 Sayılı Kararı aldı. 

20 Ağustos 1993: Owen ve Stoltenberg, hazırladıkları üç cumhuriyetli konfederasyonun 

anayasal ilkelerini ve Bosna-Hersek topraklarını Sırplara yüzde 52, Müslümanlara yüz-

de 30 ve Hırvatlara yüzde 17 oranında bölen haritaları içeren barış anlaşması taslağını 

taraflara sundular. Bosnalı Sırplar plana olumlu cevap vermiş, Bosnalı Hırvatlar ise 

Hersek-Bosna Cumhuriyeti’nin tanınması durumunda planı kabul edeceklerini duyur-

muşlardı. Boşnaklar ise, Bosnalı Sırp ve Hırvat milislerin zorla ele geçirdikleri toprak-

lardan çekilmeleri halinde planı kabul edebileceklerini açıklamışlardı. 

5 Şubat 1994: Boşnakların kontrol ettiği Saraybosna’daki Markale pazar yerine yapılan 

saldırı sonucunda, 68 kişi öldürüldü ve en az 100 kişi yaralandı. Bu olay, Amerika’nın 

Bosna Savaşı karşısında daha aktif rol almasına yol açmıştır. 

18 Mart 1994: Washington’da düzenlenen bir törenle, Bosna-Hersek topraklarında bir 

Boşnak-Hırvat federasyonunun (Bosna ve Hersek Federasyonu’nun-FBiH) kurulması-

na ilişkin bir anlaşma imzalandı.  

5 Temmuz 1994: Cenevre’de bir araya gelen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya 

dışişleri bakanları, Temas Grubu uzmanlarının hazırladıkları barış planını ve Bosna-

Hersek’i yüzde 51:49 oranında bölen haritaları onayladı ve taraflara sundu. Boşnak ve 

Bosnalı Hırvatlar planı kabul edeceklerini bildirirken, Bosnalı Sırplar Saraybosna ve 
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Bihaç kentleri ile ilgili düzenlemelerin, hayati çıkarlarına ters düştüğünü duyurmuşlar-

dı. 

28 Ocak 1995: Saraybosna’nın Sırpların kuşatması altında kaldığı 1000. gün. 

11 Temmuz 1995: Srebrenitsa “güvenli bölge” olarak ilan edilmiş olmasına rağmen, 

UNPROFOR’un bünyesinde Srebrenitsa bölgesinde görev yapan Hollandalı askerlerin 

geri çekilmesiyle, kent Ratko Mladiç’in silahlı kuvvetlerinin eline geçti. Bunun sonu-

cunda yaklaşık iki hafta içinde 8 bin üzerinde sivil Boşnak öldürülmüş ve İkinci Dünya 

Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da görülmeyen bir soykırım işlenmiştir. Srebrenitsa traje-

disi karşısında seyirci kalan NATO ve BM, “güvenli bölgenin” korunması, daha doğru-

su Srebrenitsa katliamının önlenmesi için hiçbir şey yapmamıştı. Nisan 2004’te, Hol-

landa’nın Lahey kentinde bulunan BM’nin eski Yugoslavya ile ilgili Uluslararası Savaş 

Suçları Mahkemesi, Srebrenitsa katliamının soykırım olduğunu teyit etmiştir. 

29 Ağustos 1995: Sırp mevzilerini hedef alan ve birkaç gün sürecek olan esaslı NATO 

müdahalesi başlatıldı. Radar ve haberleşme sistemleri, silah depoları, bazı askeri üsler 

gibi askeri unsurlar, temel müdahale hedefleri oldu. 

21 Kasım 1995: Dayton Barış Antlaşması eski Bosna-Hersek, YFC ve Hırvatistan cumhur-

başkanları, sırasıyla Aliya İzzetbegoviç, Slobodan Miloşeviç ve Franjo Tudjman tara-

fından imzalandı. Antlaşmanın bir eki olan ülke anayasası gereğince, Bosna-Hersek iki 

birimden oluşan bir devlet haline gelmiştir. Bunlardan biri on kantona bölünmüş ve 

Boşnaklar ile Hırvatların kontrolünde olan “Bosna ve Hersek Federasyonu”, diğeri ise 

Sırpların kontrolündeki “Sırp Cumhuriyeti”dir. 
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