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Eski Yugoslavya’da Siyasal Hareketlerin ve Günümüz 

Partilerinin İç ve Dış Politika Yaklaşımı 

                                                                   Merdan KRLİÇ  

Öz  
 

Diğer Doğu Avrupa ülkelerinden farklı olarak Yugoslavya’da 

komünizmin çöküşüyle başlayan demokratikleşme girişimleri, savaşla 

sonuçlanmıştır. Eski komünist rejimin bıraktığı sosyo-ekonomik kargaşa, 

demokrasinin olumlu şekilde gelişebilmesi için gerekli ön şartları 

sağlayamamıştı. Bu ön şartlar arasında; gelişmiş ekonomi, güçlü orta sınıf 

varlığı, sivil örgütler, pazar ticaretine eğilimli üretim ilişkileri, iktidardan 

vazgeçmeyi kabul eden elit sınıf, siyasi pluralizm geleneği ve değişik siyasi 

gruplara hoşgörü politikası olarak sıralanabilmektedirler. Yugoslavya’da bu 

şartlar sağlanamadığı gibi, devlet ekonomisi, komünist rejimin ürettiği güçlü 

bürokratik sınıfın arasında artı değeri paylaştırma mücadelesine yol açmıştı. 

Merkez ve periferi arasında artı değeri paylaştırma süreci çok uluslu bir 

ortamda ırk ve etnik gruplar arasında anlaşmazlığı getirmektedir. 1980’lerin 

sonunda Yugoslavya’daki yaşanmaya başlanan demokrasi girişimin 

sonucunda, milliyetçiler, milli kimlik ve insan hakları arsında bağlantı kurarak, 

halk desteğini ele geçirmeyi başarmışlardı. Millete öncelik tanıyan bir devlette, 

karşısında etnos’un demos’a tercih edilmesi gerektiği görüşü milliyetçiliğin 

temelinde yatan bir ilkedir. Etnik gruplar arasında ise, hoşgörü ve yardımlaşma 

ilişkileri sağlayamadığından, bu görüş hiçbir şekilde demokrasi ile 

bağdaştırılamaz. 
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Political Movements ın Old Yugoslavia, 

Internal and External Approach of the 

Present Parties 

Merdan KRLİÇ 

Abstract 

 
Different from the other East European countries, the efforts of 

democratization in Yugoslavia, that began with the collapse of communism, 

ended with war. Because of the socio-economic chaos resulted by the former 

communist regime, necessary conditions for democracy to prosper in a healthy 

manner were not prepared. Between these conditions; developed economy, 

strong middle class, civil organizations, market trade relates, an elite class that 

accept to leave government, tradition of political pluralism and tolerance policy 

towards different political groups, can be counted. These conditions could not 

be realized in Yugoslavia. Moreover, the state economy privileged the 

bureaucratic class. The sharing process of the plus wealth, between the Center 

and Periphery, brought the conflict among the ethnic groups in Yugoslavia’s 

multnational society. In the end of the democratization efforts in the late 80’s 

the nationalists got the public support by providing link between national 

identity and human rights. 
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Önsöz 
 

Bugün Yugoslavya’da siyasal yapı ülkenin kendine has özelliklerinden 

dolayı dağınık bir görünüm sergilemektedir. Bu çalışmanın oluşmasına 

kaynaklık eden unsurlar işte bu noktada kendini göstermektedir. Tarihsel süreç 

içerisinde dağılan Yugoslavya bugün Sırbistan’da dağınık bir siyasal yapıyla 

kendi göstermektedir.  

Eski adıyla Yugoslavya’daki ve son haliyle Sırbistan’ da ki siyasal 

gelişmeleri 1990 yılından sonra birebir yaşayan ve bundan sonraki 

gelişmelerden birebir etkilenecek birisi olmam  sebebiyle böyle bir teşebbüste 

bulunmama en önemli sebep olmuştur. 

Bugün gelinen noktada Sırbistan‘da ki siyasal hayata yön veren partilerin 

ülke içerisindeki azınlıklara karşı takınmaları muhtemel tavırları geçmişteki 

söylemlerini de delil göstererek ortaya koymak istedim.   

Yugoslavya’nın birlik olarak ortaya çıkmasında etkili olan siyasal 

düşünceler ve bu düşüncelere yön veren siyasal aktörler ile bugün gelinen 

noktada yaşanan dağılmanın ya da bağımsızlaşma sürecinin arkasındaki 

aktörler arasındaki farklar ve bunların azınlıklara yansımaları siyasal partiler 

kapsamında açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamın bir Sancaklı olarak Sancak halkının geleceğine ışık tutmasını 

dilerim.   
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GİRİŞ 
 

Bir topluma yön veren ve siyasal yapıyı oluşturan sonuçların ortaya 

çıkmasına kaynaklık eden unsurlar bu araştırmanın başlangıç noktasını 

oluşturmuştur. Öncelikle Yugoslavya’da Tito’nun devlet yönetimine tamamen 

hakim olmasına giden süreç ve bu sürecin oluşmasına neden olan olaylar farklı 

etnik kökenden gelen farklı araştırmacılar tarafından değişik şekillerde ifade 

edilmiştir. Bir çok farklı etnik kökenden gelen insanların  Hırvat kökenli demirci 

ustası tarafından yönlendiriliyor olması anlaşmazlıkların başlangıç noktası 

olmuştur. Tito’nun siyasal hayatı yönlendirdiği süreçte insanların bir arada 

yaşamasına kaynaklık eden en önemli faktörü kimi aydınlar: farklı seslerin 

çıkmasının engellenmesi ve özgürlük ortamının oluşmamasına bağlamışlardır. 

Karşıt görüş ise tamamen Tito’nun siyasal birleştirici yönünü ön plana 

çıkarmaktadır. 

Tito önderliğindeki Yugoslav KP’si, faşizme karşı yürütülen başarılı 

direnişin kendisine sağladığı muazzam saygınlığa ve doğal otoriteye rağmen, 

iktidara geldiğinde kurulan rejim bir iki farklılık dışında SSCB’deki despotik-

bürokratik rejime benzemişti. II. Dünya savaşının ardından gelen “soğuk savaş” 

döneminde, Sovyet bürokrasisinin Yugoslavya’yı tamamen kendi denetimine 

almak için yaptığı hamleler, Tito’nun SSCB’ye ve Stalin’e karşı açık tavır 

almasına yol açtı. Buna karşılık SSCB de dünya çapında Yugoslav aleyhtarı bir 

kampanya başlattı. Yugoslavya ile SSCB arasında yaşanan bu çekişme, sol 

hareket tarafından genellikle yanlış yorumlanmıştır. Stalinistler, Yugoslavya’nın 

tamamen kapitalist kampa entegre olduğunu, hatta Tito’nun ve önde gelen YKP 

önderlerinin İngiliz-Amerikan ajanı olduğunu iddia ederken, Troçkistler de aynı 

karşıtlıktan yola çıkarak Yugoslavya’da yaşanan rejime SSCB’ye göre daha 

olumlu bir karakter atfederek onun bürokratik-despotik yapısını gözardı 

etmişlerdir. 

Tıpkı diğer despotik-bürokratik diktatörlüklerde olduğu gibi, 

Yugoslavya’da da bu düzen, doğası gereği kapitalist dünya ekonomisi karşısında 

krize girmeye ve sonunda çökmeye mahkûmdu. Nitekim 50’li yılların gerilimli 
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atmosferinin ardından, KP 60’lı yıllarda ülkenin sosyalizme geçtiğini ilan 

ettiğinde, ekonomik durum hiç de iyiye gitmiyordu. Bürokrasi kendi 

ayrıcalıklarını kaybetmeden ekonomik krizden çıkmak için çeşitli yollar 

uyguladı. Ancak bu yollar ülkeyi kapitalist dünya ekonomisinin etkisine daha 

açık hale getirerek sorunların daha da derinleşmesine yol açmıştır. “Özyönetim” 

ve “piyasa sosyalizmi” uygulamaları, ekonomik açıdan zaten eşitsiz olan 

cumhuriyetler arasındaki açının büyümesine sebep olmuş ve bu da ilerleyen 

süreçte bölünmenin ana dinamiklerinden birini oluşturmuştur. 1947-88 

döneminde Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ın milli gelirleri 

düşerken, Hırvatistan ve Slovenya gelirlerini artırmıştı. 1952 -89 yılları arasında 

ortalama işsizlik %2,6’dan %17,5’e yükselmiş ve 80’li yılların sonlarına doğru 

ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştı. 1990 Ocak ayında IMF ve 

Dünya Bankası ile imzalanan anlaşmalar sonucunda yürürlüğe konan kemer 

sıkma ve özelleştirme programları yüzünden 600 bin işçi işten atılmış, geriye 

kalanlar da aylarca ücretlerini almadan çalışmak zorunda kalmışlardı. 

Dolayısıyla bölünme sürecinin altında yatan faktörlerin başında, ülkenin içine 

girdiği ekonomik kriz gelmekteydi.  

Araştırmanın ikinci ayağını oluşturan kısım Tito sonrası siyasal hayata yön 

veren gelişmelerdir. Aslında bu dönemi de iki bölümde incelemek 

gerekmektedir. Çünkü 1990 seçimlerinde iktidara gelen Slobodan Milosevic’in 

mensubu olduğu siyasal doktrinin ülkenin bütünlüğüne ve sonrasında dağılma 

sürecine etkileri böyle bir ayırımı zorunlu kılmaktadır.  Bir ideolojinin çöküşüyle 

oluşan boşluğun acilen yeni bir ideoloji ile doldurulması gerekiyordu: İşte o yeni 

ideoloji milliyetçilikti. 

Her ne kadar paradoksal gözükse de plüralizm ve komünizm arasında 

benzerlikler bulmak mümkün. Her ikisi de bir kollektiviteye hitap etmektedir: 

birincisi sınıf, ikincisi millet merkezli olmasıdır. Komünizmin temelinde “mutlu 

gelecek” miti, milliyetçiliğin temelinde ise geçmiş miti mutlu bir topluluğa 

kavuşma yolları arayışı içerisindedirler. Her iki durumda da ideoloji gerçeği 

yaratma rolündeydi.  

Milosevic’in önderliğinde yaşanan antidemokratik olayların parlamenter 

plüralizm deneyimi ile paralel olarak gelişmesi, başlatılan milliyetçi hareketlerin 
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daha fazla alevlendirilmesine sebep olmuştu. Sırbistan KP’nin Milosevic’i 

durdurma güçsüzlüğünden ötürü Yugoslavya’nın diğer cumhuriyetlerinde 

kamunun, antikomünist ve milliyetçi partilere olan desteğin güçlendirilmesinde 

katkıda bulunmuştu. Slovenya ve Hırvatistan, Batı modeli bir demokrasi, pazar 

ekonomisi ve gevşek federasyon önerisi ile ortaya çıkmışlardı. Sırbistan ise her 

ne kadar çok partili sisteme geçişi kabul etse de ekonominin, merkezi denetim 

altına alınmasından vazgeçmek istemiyordu. 1990 Haziranında, Sırbistan 

KB’nin, bu zamana kadar kağıt üzerinde özerk, aslında siyasetten yönetime bağlı 

bir resmi kitle örgütü olan Emekçi halkın Sosyalist Birliği ile birleşerek adını 

Sırbistan Sosyalist Partisi olarak değiştirdi. 

Çalışmamıza Yugoslavya gerçeğine yön veren farklı milletlerin görüşlerini 

dile getiren anlatımlar yön vermiştir. Örneğin Hırvatların Slobodan Milosevic’in 

iktidara gelmesine ve siyasal anlayışına bakış açısıyla Makedonyalıların böyle 

bir gelişme karşısındaki tavırları farklı özellikler içermektedir. Yugoslavya 

siyasal hayatına Sırp milliyetçilerinin hakim olmaya başlaması zaten varolan 

birliktelikten hoşnut olmayan milletleri harekete geçirmiştir. Bu süreçte her bir 

cumhuriyette milliyetçi siyasal partiler ön plana çıkmaya başlamıştır. Çünkü 

sürecin temelinde artı değerin paylaşılması ve kendi bağımsızlıklarını egemen 

kılma düşüncesi yatmaktadır. 

1990’larda Yugoslavya’nın siyasi pluralizme geçişinden sonra, o zamanki 

siyasi şartların gerektirdiği gibi kurulan partilerin programlarının çoğu milli 

sorun üzerine odaklanmıştı. Sırbistan partilerinin çoğu, ideolojik tabana 

bakılmaksızın Sırbistan topraklarının genişletilmesi fikrini savunmuşlardır. 

Milosevic’in sosyalistlerinden en ekstrem Vojislav Şeşelj’in radikallerine kadar 

tümünün temelinde aynı ideoloji vardı, o da milliyetçilikti. Gösterdikleri fark 

sadece sundukları metotlardan kaynaklanmaktaydı. Bazıları Avrupa’nın 

arabuluculuğuna ve onun hazırladığı barış planlarına daha sıcak yaklaşmışlardı, 

bazıları ise Büyük Sırbistan’ın ve “etnik temizliğin” açık savunucularıydı. Bu 

bakımdan siyasi parti ve onların yönetim üyeleri tarafından yapılan propaganda 

da bu söylemler büyük kullanım kaynağı oluşturmuşlardır. 

Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın sınırlarının buluştuğu Sancak 

Bölgesi, Sırbistan için stratejik önem taşımaktadır. Zira Sancak, Sırbistan’ın 
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Karadağ’la bağlantısını sağlıyor, Sancak’ın kontrolden çıkması, geriye kalan 

Yugoslavya’yı oluşturan Sırbistan ile Karadağ arasında irtibat kalmaması ve 

Sırbistan’ın denize ulaşmasının kesilmesi anlamına gelmektedir 

Sırbistan’daki diğer partilerle ilgili olarak, radikal bir siyasal çizgi tutturan 

Sancak Boşnaklarından da söz etmek gerek. Kosova ile Karadağ’ın kuzeyinde 

yer alan Sancak Boşnak aydınların, bölgenin tarihte Bosna Hersek’in bir parçası 

olduğunu hatırlatarak, özerklik istemekteydiler. 450 binlik nüfusunun resmi 

verilere göre %58’inin, Boşnaklara göre %70 ila %80’inin Boşnak olduğu 

Sancak’ta da Kosova şartları hüküm sürmektedir. Bosna Hersek Boşnakların 

partisiyle aynı adı ve tüzüğü taşıyan Demokratik Eylem Partisi, Müslümanlar 

üzerindeki baskıların ve fiili Sırp egemenliğinin kalkmasını, Boşnakça’nın 

resmen tanınmasını, Sancak’a veya bölgenin en önemli yerleşimi Novi Pazar’a 

özerklik verilmesini savunmaktaydı. 

Popüler Sırp politikasının zihniyet dünyasında, Yugoslavya’nın dağılması 

ve cumhuriyetlerin bağımsızlaşması, Sırplığın bekasını tehdit altına sokan bir 

komplo gibi görülüyordu. Bunun güncel nedeni, Sırp politikası kendisini bütün 

olarak Yugoslavya’nın asıl unsuru saydığı için, federasyonun ayrışmasını ülke 

bütünlüğünün parçalanması olarak algılanmıştır. Milosevic yönetiminin kitle 

desteği, 1991’in sonlarından başlayarak, 1996 yıllarında aşınmaya devam etti. 

Yugoslavya’da hayat şartları giderek zorlaşıyordu. Enflasyon saatte %2’yi 

buluyordu. Fiyatlar günaşırı değişiyordu. Ekimde 1 milyar dinar, karaborsada 

ancak yarım pound ediyordu. Kişi başına milli gelirin, 1989’da yaklaşık 3 bin 

dolardan 300 dolara indiği hesaplanıyordu. Ülkenin gayri safi milli hasılasının 

%20’si, dolaylı olarak, Bosna Hersek ve Krayina Sırplarına destek olmak için 

harcanıyordu. Yugoslavya’ya gelen göçmenler ülkeye büyük yük olmuştu. Bu 

ortamda, yönetime ve savaş politikasında dönük pasif hoşnutsuzluk 

yükselmekteydi. 

1991–1992 yıllarında Yugoslavya’yı oluşturan unsurlardan Slovenya, 

Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek’in bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle 

birlikte geriye kalan Sırbistan ve Karadağ, 27 Nisan 1992 tarihinde son 

Yugoslavya’yı oluşturdu. 
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Karadağ’ın mevcut statüsü 1992’de Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 

gerçekleştirilen referandumla belli olmuştu. Eski Yugoslavya’nın dağılma 

sürecinde Karadağ, Federasyon’un devamından yana tavır alan tek cumhuriyetti. 

Ayrılan dört cumhuriyet 1991 ve 1992 yıllarında eski Yugoslav Anayasası’nın 

tanıdığı hakkı kullanırken, Karadağ yönetimi, Sırbistan ile birlikte Yugoslavya 

içinde kalma yolunu seçmişti. Bunda en büyük etken ise Belgrad’ın 1988‘de 

Karadağ’da kendisine yakın isimleri yönetime getirmesiydi. Diğer bir nedense 

Karadağ’ın ekonomik yönden kendisini Belgrad’a bağımlı hissetmeseydi.   

   Milosevic sonrası yeni ortamda ise milliyetçilik faktörü daha az etkin 

durumdadır. Bu durumda savaşsız yaşanabileceği Karadağlılar tarafından 

görüldü ve bu şekilde Karadağlı politikacılar da bağımsızlık konusunda da fazla 

cesaretlendiler. Nitekim Cukanoviç AB ile bütünleşme sürecinde Karadağ’da 

bağımsızlık referandumu yapılmasını engel olarak görmemekteydi. Çünkü 

Karadağ halkı ülkenin geleceği konusunda nerdeyse yarı yarıya bölünmüş 

durumdaydı. Dolayısıyla Cukanoviç’in Karadağ’ın bağımsızlığı konusundaki 

tavrı muallâktı. Birçok analist Sırbistan Hükümetinin, Kosova’ya bir tür 

bağımsızlık verileceğini bilmekte ve buna şiddetle karşı çıkarak karşılığında 

mümkün olduğu kadar politik ve ekonomik kazanımlar elde etmeyi 

hedeflemektedirler. 

Kısacası bu çalışmada, sosyalizm ve sosyalizm sonrası Yugoslavya’nın 

siyasal ve sosyal yapısı, “çok partili hayata geçiş süreci” temelinde ele alınmış ve 

incelenmiştir. 
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I. BÖLÜM 

TİTO TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ 

 
                                                                    “Bırakın bir köy yıkılsın ama 

 geleneklerin yok olmasını engelle” 

 Josip Broz Tito 

 

A. Yugoslav Komünist Partisiyle ilk Karşılaşma 
 

Tito’nun hayatı, değirmeni, karısı, kitapları ve işi arasında gelip geçiyordu. 

Beklemediği iki olay bu sakin hayatı bozdu. Stejiç, Kral Aleksandar’e bir suikast 

düzenlemişti ve Alija Alagiç adında bir başkası da İçişleri Bakanı’nı öldürmüştü. 

Ülkede olağanüstü bir durum vardı. Devleti Koruma Kanunu çıkartılmıştı.  

Zagreb’de Yugoslav KP’si ile temasa geçmeyi istedi. Fakat YKP içindeki 

kopukluklar yüzünden başlangıçta çok güçlüklerle karşılaştı. Parti ile doğrudan 

temas yolları kapalı olunca Bjelovar’da bir parti üyesi ile ve oranın mahalli 

teşkilatı ile bağlantı kurdu. Bir sure sonra Krizevci’deki YKP Bölge Komitesine 

üye seçildiler. 1923 yılı başlarında partide başka bir adla kanuni halde bildiri 

dağıtmak ve propaganda yapmak için görev üstlendi. Tito’nun mücadeleci, 

kavgacı ruhu bir arkadaşının cenaze töreni sırasında Bjelovarlı bazı işçilerle 

birlikte töreni rejim aleyhtarı bir gösteriye dönüştürmesi ve hapse atılmasıyla 

kendini gösterdi. Bu onun anavatanında ilk siyasi mahpusluğu idi. Ancak kısa bir 

süre sonra serbest bırakıldı. 1924. sonlarına doğru hükümet Bağımsız İşçi Partisi, 

Bağımsız Sendikalar, İşçi Gençliği Birliği’ni kapattı ve mallarına el koydu. Bu 

sırada  KP’ e  karşı sert tedbirlerin alındığı görülmeye başladı. Beklenmedik bir 

gelişme dikkatleri çekti. Hırvat Cumhuriyetçi Köylü Partisi rejimden yana 

olduğunu açıkladı ve yönetime katıldı. Partinin ihtilalci taraftarları bayraklarını 

kılıflarını sararak beklemeye başladılar. Böylece Yugoslavya’da bir sancılı 

dönem daha sona ermişti. 1 

                                            
1   Janko Pleterski, Istorija Saveza Komunista Jugoslavije, Beograd., İzdavacki centar  
     Komunista, 1980, say. 1, s. 31.  
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“İnsanları teşvik eden, harekete geçiren , onlara siyasi etki altına almamdır” 

Josip Broz Tito  

Tito’nun aldığı ilk profesyonel görev Hırvat Metal İşçileri Birliği Bölge 

Komitesi Sekreterliği oldu. Ayrıca merkezi Zagreb’de olan Deri İşçileri 

Birliğinde de görev aldı ve KP Zagreb Bölge Komitesi üyeliğine seçildi. O 

devirlerde Zagreb en güçlü militan merkezlerinden biriydi. Partinin lider 

kadrosundaki ayrılıkların giderilmesi mücadelesine ilk defa oradan başlandı.2  

1928 yılının 25-26 Aralık gecesi Zagreb’de 8. parti kongresi başladı. Bu 

kongrede sonunda o zamana kadar çözülmez sanılan meselelerin bir buz gibi 

eridiği görüldü. Mahalli Komitenin raporu reddedilerek, Tito’nun hazırladığı 

rapor kabul edilmişti. Kongreden sonra Zagreb örgütü Tito imzasıyla 3. 

Enternasyonale bir mektup gönderdi. Enternasyonal, mektuba cevap olarak YKP 

liderlerine Nisan ayında bir görüşme teklif etti. Bu görüşmede YKP’nin durumu 

ele alındı, sonuçta Yugoslavya’da partinin etkili olabileceğine inanıldı. 

Kısa bir süre sonra 3. Enternasyonal YKP’ ye mektup göndererek, 

liderlerinin değişmesini istedi. Yeni lider seçmek için 1928’de Dresden Kongresi 

yapılırken, Tito tekrar yakasını kurtaramayıp hapse atıldı. Tito bir çok rejim 

aleyhtarı bildiriyi imzalamakla suçlanıyordu. Tito’nun mahkemeye çıkması YKP 

için büyük reklamı oldu. Tito mahkeme heyeti önünde komünizm propagandası 

yaptığını kabul ettikten sonra 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.3 

Tito hapishanedeyken Kral Alexsandar da diktatörlüğünü ilan etmişti. 

Parlamento dağıtılmış bütün partilere karşı “Ülkeyi Koruma Kanunu” çıkarılmış, 

basına sansür konmuştu. Kral ülkenin adını ‘’Yugoslavya Krallığı’’ olarak 

değiştirmişti.(ekim 1918). 

Kralın diktatörlüğünü ilan etmesinden hemen sonra yurtdışına kaçanlar 

“Dış Merkez Komite Bürosu”nu kurdular. Bu sırada Komüntern Milletlerarası 

Komitesinin kararına göre “Merkez Komitesi Üyeleri” yerlerini büyük ölçüde 

Moskova’dan gelen komünistlere bıraktılar. Tito’nun Moskova’ya karşı 

düşmanlığı bundan sonra başladı ve ülkesini hiç bir zaman Moskova güdümüne 
                                            

2   Jure Bilic, Savez Komunista Jugoslavije u Razvoju Socijalstickog Samoupravljanja.   
     Beograd, İzdavacki Centar Komunista, 1978, II say. s. 7.  
3   İvo Banac, Nacionalno Pitanje u Jugoslaviji, Korijeni, Historija, Politika, Zagreb, y.y  
     1984, s. 30. 
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sokmamaya yemin etti. Rusların bu dış müdahaleleri hapishane sıralarında 

kafasında başka bir yönetim fikrinin oluşmasına sebep oldu. 4  

Tito hapisten çıktığında ülkede bazı yeni olaylar olmuş. Diktatörlük bir 

parça halka yanaşmayı denemek zorunda kalmıştı. Diktatörlüğünü ilan ettiği gün 

halkla uyum içinde olmayacağını söyleyen kral biraz yumuşamak ihtiyacını 

hissetmişti. “Oktroisan-Ustav” adı verilen çift parlamentolu bir rejim getirmiş. 

Meclis ve Senatondan meydana gelen bu yeni rejim ile birlikte “Yugoslavya 

Milli Partisi” kuruldu. Fakat bu değişiklikler de özellikle ekonominin kötü 

gidişine köklü bir çare olmadı.5 

Tito 9 yıl boyunca ortalıkta pek görülmedi ve gerçek kişiliğine kavuşmuş 

olarak 1934’de Viyana’daki YKP Merkez Komitesi toplantısında ortaya çıktı. 

Zagreb’de de parti ile temas kurmada bir zorlukla karşılaşmadı. Bu arada 

Partinin, Komüntern’in emri ile lideri ve ismi de değişmişti. Tito bir türlü 

ısınamadığı Moskova’ya karşı bir kere daha bilenmişti.6 Tito o günlerde sonraları 

iyice vaziyet alacağı Sovyetlere karşı düşüncelerini şöyle anlatıyordu:   

”Halk kendi kafası ile düşünemiyordu. Tam tersine dışardan emir 

beklemeye ve yapacaklarını dışardan öğrenmeye zorlanıyordu. Her şey önce 

Komüntern’e sorulmaktaydı. Bu yanlış bir yoldu. Ülkenin gerçeklerine aykırı 

emirler ülkeden uzak kişilerden alınıyordu. Başarısızlıkların çözümünü kişilerin 

değişmesinde görüyorlardı. Liderliğin sürekli değiştirilmesi de bundandı. 

Komüntern’in atadığı kişiler Moskova’nın adamlarıydı.” 

Tito Merkez Komiteye yedek Taşra Bürosu üyesi olarak seçildiğinde yıl 

yine 1934’dü ve artık iyiden iyiye parti çalışmaları içinde idi. Viyana’dan 

ülkesine dönmüştü ki, Kral Aleksandar Marsilya da bir suikast sonucu öldürüldü. 

Tito bu sefer yine Viyana’ya gitmek zorundaydı. Viyana’ya geldiğinde onu yine 

bir sürpriz bekliyordu. Burada Merkez Komitesinin kesin bir kararı ile karşılaştı. 

Daha sonra Ljubljana’da toplanan Milli Konferans’ta oylama sonucu Tito 

Komite’nin asıl üyesi oldu. Bundan sonra parti içindeki yolu artık bir daha 
                                            

4   Charles Jelavich, Jugoslovenski Nacionalizam, Jugoslovensko Ujedinjenje i  
     Udzbenici Prije 1914, Zagreb, Globus, 1990, s. 24. 
5   Nadja Pasic, Drustveno-politicki Sistem Socijalistickog Samoupravljanja, Beograd,  
     İzdavacki Centar Komunista, 1977, s. 15. 
6   Leo Mates, Temeljni Principi Jugoslsavenske Vanje Politike, Beograd, İzdavacki Centar  
     Komunista, 1986, s. 20. 
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kapanmamak üzere açılmıştı. YKP Merkez Örgütünün teklif ile Tito: Komünist 

Enternasyonalin, Balkan sekreterliğine atandı. 

Komüntern bu dönemde Moskova’da 25 Temmuz - 20 Ağustos tarihler 

arasında 1934 yılında 7. kongre yaptı. YKP Merkez Komitesi Sekreteri Gorkiç 

ve diğer temsilciler de Yugoslavya’dan gelerek kongreye katıldılar. Kongre 

tüzüğüne göre Yugoslavların temsilcilerinden birini Komüntern Yürütme 

Kuruluna aday gösterebilirlerdi. Yugoslavya’dan gelen üyelerin ısrarı ile Tito 

Komütern Yürütme Kuruluna aday gösterilmek istendi. Bu durumda liderleri 

Gorkiç’e sadece Komüntern üyeliği kalıyordu. Arkadaşlarının kendisine 

gösterdikleri bu beklemediği güven, Tito’yu çok duygulandırdı. Kongrede 

uzunca görüşmelerden ve tartışmalardan sonra YKP’nın Yürütme Kurulunda üye 

bulundurmasına gerek olmadığı kararına varıldı. 

 

B. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetin Kurulması 

 
1935 yılının Şubat ayında yapılacağı ilan edilen seçimler 5. Mayıs’ta 

yapılmıştı. Yeni hükümet kurulduktan bir ay sonra Split şehrinde YKP Merkez 

Komitesi’nin toplantısı yapıldı. Yugoslav komünistleri demokratik görünen 

hükümetten memnun olmadıklarını ortaya koydular ve hükümeti 250 siyasi 

suçluyu öldürmekle suçladılar.7 

Bu sıralarda dünyayı bekleyen tehlikeler bir bir yüzünü göstermeye 

başlıyordu. 1935 Saar referandumu sonuçları herkesi hayrete düşürmüştü. Bir yıl 

sonra Hitler III. Relch’in askerden arındırılmış bölgesini işgal etti. 1936’da “Anti 

Komüntern Paktı” kuruldu. 

Haziran toplantısından sonra YKP deki hazırlıklar da yoğunlaştı. Taşra 

örgütleri genişletilmeye başlandı. Bu arada Birleşik İşçi Partisi adı altında yeni 

bir partinin kurulması kararlaştırıldı. Parti içinde yeni değişiklikler görülüyor ve 

bazı sürtüşmeler su yüzüne çıkıyordu. Genel Sekreter Gorkiç kendisine 

yöneltilen tenkitleri Komüntern’den gizlemeye çabalıyordu, Moskova liderleri 

                                            
7   Milos Nikolic, Savez Komunista Jugoslavje u Razvoju Socijalistickog Samoupravljanja,     
     Beograd, Komunisticki Centar, 1978, Say. 1, s.13. 
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ile mutlak bağlantı kurulmasını istiyordu. 1936’da bu bağlantı net olarak 

sağlandı. Ayrıca bir seçim daha yapıldı. Parti bünyesindeki durum böyle 

gelişirken, dünyanın kaderini değiştirecek olaylar artık iyiden iyiye baş 

göstermeye başlamıştı. Dünya bir savaşın eşiğine gelmişti. 

1938’lerde patlayan fırtına Yugoslavya üzerine çöktüğünde yıl 1941’di. 

Hitler, Musolini ile birlikte hemen hemen bütün Avrupa’yı işgal etmişti. 

Yugoslavya dünya sahipliğine çıkmış olan Hitler için küçücük bir engeldi. 

Hitler bu konuda oluşturduğu “askeri üçlü pakt”a çok güveniyordu. Nitekim 

Bulgaristan’ın bu pakta girmesini kolaylıkla sağladı. Arkasından Nazi Orduları 

Bulgaristan’a giriverdiler. 

Yugoslav Başbakan Cvetkoviç ve Dışişleri Bakanı Djindjar Markovic 

Almanya’yı bu dönemde ziyaret ederken Velian Paul Kral da gizlice Hitler’le 

buluşmuştu. Kesin karar verilmişti. Paul ve diğerleri ülkenin “üçlü pakt”a 

girmesini kabullenmişlerdi. Bu bağımsız bir ülke olan Yugoslavya’nın (Hitler’in 

düşündüğü gibi) silah kullanmadan teslim alınması idi. Tıpkı Bulgaristan gibi. 

Fakat işleri yoluna koyduklarını sanan Paul’un, Başbakan’ın ve Dışişleri 

Bakanı’nın huzurlarını kaçıran bir hareketi olmuştu. YKP Mart ayı sonlarında 

doğru halka şu bildiriyi yayınlamıştı.  

“Bağımsızlığımızı kurtarmak için vakit geçmiş değildir. Bu hükümet 

ülkeden kovulur,  Sovyetler Birliği ile bir anlaşma yapılır ve bir halk hükümeti 

kurulursa bu planları bozabiliriz. Protesto toplantıları ve mitingler 

düzenlemeliyiz ancak bu şekilde kurtarabiliriz.”8 

Saray ve hükümet çevreleri bu bildirinin yayınlanmasıyla tam bir çıkmaz 

içinde kalmışlardı. Direniş hareketinin yaygınlaşmasından korkuyorlardı. 20 

Mart’ta “Kral Meclisi” toplantısı yapıldı ve “üçlü pakt”a girmekten başka çözüm 

yolu olmadığı bir kere daha açıklandı. Karar ilk sert tepki Sırbistan KP Merkez 

Komitesi Başkanlığından geldi. Eyalet Komitesi de bir bildiri yayınladı9ve 

kararasin tepki gösterdi.  

Bildiri dağıtıldığı sırada hükümet üyeleri de Viyana’ya gitmek üzere 

                                            
8   Hamdija Pozederac, Josip Broz Tifo-Neimar Nove Jugoslavije, Beograd,, İzdavacki Centar    
     Komunista, 1986, s 121. 
9   Nikolic, Savez Komunista Jugoslavije u Razvoju Socijalistickog Samoupravljanja, s. 213. 
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yoldaydılar. Saray ve hükümet tabandan gelmeye başlayan sert tepkilere ve 

topyekun savunma kararına kulak tıkamıştı. 25. Mart’ta “üçlü pakt” imzalandı. 

Yugoslavya’da kıyametler kopuyordu. Ordu ve halk sokaklara dökülmüş. 

Hükümet “Savaşmak anlaşmaktan daha iyidir“, “Mezara girmek, esir olmaktan 

iyidir.“ gibi sloganların dalga dalga geri tepmesi karşısında fazla tutunamadı, 

yıkılıp gitti. Saray çevreleri ise şaşkınlıkla ne yapacaklarını bilemiyorlardı. 

Gösteriler bir gün Belgrad’da bir gün Zagreb’de giderek büyüyordu. Yugoslav 

halkı kararlıydı.10 

Hitler’in Yugoslavya için düşündüğü plan gerçekleşiyor ve Yugoslav 

Ordusu işgal kuvvetleri ile ciddi bir çatışmaya girmeden teslim oluyordu. 

YKP artık ortaya çıkmıştır. Yeraltı faaliyetleri kalkmıştı. Şimdi “rejim 

yerine, ülkenin kurtarılması kavgası” başlamıştı. Ne Hitler’in, ne de Gestapo 

teşkilatının Yugoslavya’da başlarına geleceklerden haberleri vardı. YKP Merkez 

Komitesi Zagreb’de toplandı. İlk etapta ülkenin her bölgesinde örgütlenmiş 

savunma güçlerinin gönderilmesini kararlaştırıldı. Böylelikle Merkez 

Komitesinin askeri kanadı da kuruldu. Tito bunun başındaydı. Savunma güçleri 

işlerine süratle başlamışlardı.11 Eli silah tutan her Yugoslava çete savaşı 

öğretiliyor. Ülkeyi Nazilerden kurtaracak olan milis kuvvetleri kurulmuş 

oluyordu.  

Alman orduları Sovyetler Birliği’ne saldırdığı sırada işgal altındaki 

Yugoslavya da bir mukavemet harekatın hazır duruma gelmişti. Yugoslavya’nın 

Komüntern’e danışmadan aldığı direniş kararı, Sovyetleri kızdırmamış, aksine 

ümitlendirmişti. Zira Sovyetlere saldıran Almanlar bir de Yugoslavlarla 

mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Ancak Sovyetler Yugoslav direnişi 

hareketine müdahalede bulunmadan da edemediler. Halbuki, Tito Komüntern’in 

işleyişini iyi biliyordu ve bu kurula güvenmiyordu. Komütern’den direniş 

hareketini sekteye uğratacak formüllerin sıralanmasıdan korkuyordu.  

Tito, kesin mücadeleye başlamadan önlerine atılan engel taşlarını aşamaları 

gerektiğini biliyordu. O sadece bir formülün geçerliliğine inanmıştı: Her şey 

Yugoslavya gerçeğinden yola çıkılarak başlamalıydı.  

                                            
10   Slobodan Nagradiç, Neka İstorija Sudi, Banja Luka, y. y. 1995, s. 33. 
11   Jelavich, Jugoslovneski Nacionalizam, Ujedinjenje i Udjbenici Prije 1914 , s. 124. 
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Yugoslavlar, Sırbistan’da yakılan direniş ateşini ülkenin her köşesine 

yayılmış olan düşmanın üzerine yöneltmeye başladılar. Hitler Yugoslavya 

Direniş Ordusuna karşı toptan bir imha hareketine girişilmesine karar verdi. 

Almanlar bu yok etme planı için İtalyan Ordusunun yüksek komuta kademesiyle 

de işbirliği yapacaktı.  

Almanlar ve İtalyanlar bazı yerli işbirlikçilerle bir olup Yugoslav 

direnişçilerine ağır darbe vurmak üzere saldırıya geçmişlerdi. Saldırıya geçenler 

arasında İtalyanların her zaman böbürlendikleri Çetnikler vardı.12 Bunlarda bir 

Hırvat çetesiydi. Tito İtalyanların üzerine olduğu kadar Çetniklere de 

saldırmasını emretti. Ne esirleri bıraktı, ne de Hercegovina, Karadağ, Sancak’a 

ilerlemekten vazgeçti. 

Tito’nun bile artık durun derse başarılı olmayacağı bir kuvvet doğmuştu 

Yugoslavya’da. Çeteler, Almanların çiğnedikleri yerleri bir bir geri almak 

kararındaydılar. Yugoslavya’nın tarihine Beşinci saldırı olarak geçen Toplu 

İhmal Hücumu sırasında Partizanlar çok daha dikkatli davranmak zorundaydılar. 

Tito: İşgal kuvvetlerinin bu Organize saldırısının aslında Kurtuluş Savaşlarının 

bir dönüm noktası olacağını kestirmişti. Yugoslav askeri tarihinde bu saldırının 

adı “Siyah Operasyonu” olarak kalacaktı.13  

Nihayet beklediği haber geldi Tito’nun. Radyo mesajları Almanların bütün 

cephelerde perişan edildiğini haber veriyordu. Savaşın Kendileri aleyhine 

döndüğünü gören Almanlar, artık Yugoslavların başına dert olmayacaktı. 

Bir Metal İşçisi, bir metal ustası, bir hapishane gezgincisi, bir halter 

meraklısı, bir eski Astsubay bir milletin kaderini yazmıştı. II Dünya Savaşının 

sonu geldiğinde ve insanlık ağır yaralarını sarmaya koyulduğunda; Yugoslavların 

kurtarıcıları Milli Kurtuluş Komitesinin başına gelmişti. Köylü çocuğu Tito, dört 

isimle yeniden doğmuştu.”Josip Broz Tito - Devlet Başkanı Tito - Genelkurmay 

Başkanı Tito - Marşal Tito.” 

 

 

                                            
12   Pozderac, Josip Broz Tito - Neimar Nove Jugoslavije, s. 12. 
13   Jelavich, Jugoslovneski Nacionalizam, Ujedinjenje i Udjbenici Prije 1914 , s. 199. 
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C. Savaş Sonrası İzlenen Dış Politika 
 

Savaş sonrası Sosyalist, Komünist ve İşçi Partileri arasında yeni bir fikir 

yayılmaya başladı. Bu fikre göre partiler arasında yeni bir iş birliğinin 

yaratılması şarttı. Bu fikrin ateşli savunuculardan birisi de kurtuluş kahramanı 

Tito idi..  

II.Dünya Savaşı Yugoslavya’da partizan hareketin galip çıkmasıyla 

sonuçlanmıştı. KP’sinin önderliğinde başlatılan partizan hareketi bütün Yugoslav 

milletlerinin ve azınlıkların ele alındığı bir programla halkın kitlesel desteğini 

kazanmıştı. Zaten Yugoslav halkının bütün milletlerini temsil eden programla 

ortaya çıkan tek partiydi. Savaştan sonra ülke sınırları içerisinde barışın ve 

hoşgörü atmosferinin sağlanmasında özellikle KP’sinin karizmatik lideri olan 

Tito’nun yeri büyüktü. 

Savaş sonrasındaYugoslavya, Sovyetler Birliği, Romanya, Çekoslovakya, 

Fransa, İtalya KP’leri ile Bulgaristan ve Polonya İşçi Partileri Belgrad’da bir 

araya geldiler. Bu Partiler ülkeleri arasında bir pakt niteliğinde olmak üzere 

Enformburo’yu kurdular. Ancak bu paktın savunucularından olan Tito’nun 

aklına ilerde Enformburo’nun partiler arasında işbirliğinin sağlayacak bir kuruluş 

olmaktan çıkıp, Stalin’in oyuncağı haline dönüşeceği gelmemişti. Enformburo, 

Sovyet hakimiyetine karşı çıkacakları susturmak amacına yönelmiş ve böylece 

Marşal Tito hayatının ilk büyük hatasını yapmıştı.14 

Tito, bunu fark edince isyan bayrağını açtı. Stalin, Tito’ın bu karşı çıkışına 

sinirlenmeye başlamıştı. Diktatör Stalin, Sovyetlerin diğer komünist ülkelerin 

üzerinde hakim olmasını istiyor ve onları birer uydu ülke durumuna sokmaya 

çalışıyordu. Stalin’in takındığı tavrı YKP İşçi sınıfına ağır bir darbe olarak 

nitelendiriyordu. Tito ne pahasına olursa olsun Stalin’e karşı çıkmaya kararlıydı. 

Partisini ve Yugoslavya’da yaşayan halkları kendisine arka çıkmaya çağırdı. Bu 

arada Sovyetlerde bulunan bütün YKP liderleri tutuklanmıştı.15 

Tito, YKP’nin bir toplantısını açarken yaptığı konuşmada Stalin’e karşı 

                                            
14   Mates, Temeljni Principi Jugoslovenske Vanjske Politike , s. 308. 
15   Ljubisa S. Adamovic, Ekonomski Odnoi sa İnostranstvom i Mesto Jugoslasvje u  
       Medjunarodnoj Podeli Rada, Beograd, İzdavacki Centar Komunista, 1986, s. 148 
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çıkış stratejisinin çizgilerini halkına şöyle anlattı: 

“Şunu aklınızda tutmanızı isterim ki, bu bir teori tartışması değildir. 

YKP’nin bazı hataları hakkında da bir durum yoktur ortada. Böyle bir 

tartışmaya da izin vermeyiz. Bu mesele devletin diğer devletlerle olan 

münasebetlerini kapsamaktadır. Bana öyle geliyor ki, bize ve devletimize olan 

baskılarını haklı göstermeye çalışıyorlar. Bu yüzden de ideolojik meseleler 

oluşuyor.” 16 

1946 anayasası ile millet prensibine göre kurulan federatif Yugoslavya, altı  

cumhuriyet (Sırbistan, Hırvatistan, BiH-Hersek, Slovenya, Makedonya ve 

Karadağ) ve iki özerk bölgeden (1918’den Macaristan’dan alınan Voyvodina ve 

1912-1913 Balkan Savaşıyla işgal edilen Kosova) oluşuyordu. Bu anayasa 

1936’da getirilen Rus anayasasının bir kopyasıydı. Her ne kadar 1948’de Tito ve 

Stalin’in yolları ayrılacaksa da, Tito Stalinist metodundan hiçbir zaman 

vazgeçmedi. II. Dünya Savaşı süresince Rusya’nın Yugoslav devrimini veto 

etmesi, Yugoslavya’yı %50-%50 paylaşma pazarlıkları yapması ve özellikle 

Yugoslav Kızılordusunun kendi gücüyle işgalden kurtulması YKP ve Sovyet 

Birliği arasında ilişkilerin bozulmasına sebep olmuştu. Stalin’in, Tito’nun 

inisiyatifiyle kurulacak olan “Balkan Federasyonu” tasarımına karşı çıkması ve 

Tito’nun Yugoslavya’yı Rusya’nın uydu devleti haline getirmekten kaçınması, 

bu ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden olmuştu. Sonuç olarak Yugoslavya 

1948’de Kominform’den çıkarılmıştı. Kominform 1947’de, KP’ler arasında 

işbirliği sağlamak amacıyla 1943’te ortadan kaldırılan Komintern’in yerine 

kurulmuştu. Bu olaydan sonra Yugoslavya’da 15 bine yakın “Rusçu” kadro 

YKP’nden tasfiye edilmişti.17 Ancak daha önce söylendiği gibi Tito için 

Rusya’dan kopuş Stalinist modelden de kopuş anlamına gelmiyordu. Bu görüşe 

açıklık getirebilmek amacıyla kısaca komünist doktrininden ve onun Rusya ve 

Yugoslavya’daki uygulamasından anlatmak istiyorum: 

Marks’a göre komünist devrimi, ancak kapitalist üretim ilişkileri doruk 

noktasına ulaştığı zaman, sistemin gelişme potansiyelini harcamasıyla mümkün 

                                            
16   A. e., s. 150. 
17   Nenad Dimitrijevic, Slucaj Jugoslavije, Socijalizam, Nacionalizam, Posledice, 
      Beograd, Standardt, 2001, s. 317. 
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olabilmektedir. Buna göre işçi sınıfı şartlar bunu gerektirmediği sürece devrim 

sorununu ortaya koymaz. Ancak Rusya’daki 1917 devrimi kapitalist ilişkiler bu 

noktaya ulaşmadan gerçekleşmişti. Lenin’in görüşüne göre, Marks devrimi 

açıklamak yerine daha çok devrime kadarki zamanla uğraşmaktadır. Aynı 

zamanda da Marksizm değişik ülkelerde ve değişik sosyokültürel şartlarda 

uygulanabilecek net bir öğreti değildir; gerçekliği değiştirme hırsını 

meşrulaştıran bir yöntemdir. Bu nedenle Lenin’e göre Rusya’daki kapitalist 

güçlerin gelişme potansiyeli harcandığı noktaya ulaşmadığı için iki seçenek 

mümkündür: kapitalist sistemi bu noktaya gelene kadar desteklemek yada 

Marks’ın “eşitsiz büyüyen kapitalizm” metodundan yararlanmak. Lenin, 

Rusya’daki burjuva sistemi, feodaliteyle ilişkilerini kesmeye hazır olmadığı için 

ikinci metodu seçmiştir. İşçi sınıfının yeterince olgun olmaması sebebiyle bu 

sınıfın çıkarlarını anlayabilen tek kuruluş KP’dir. Bu parti propagandası, 

ajitasyon yoluyla işçileri bilinçlendirme görevini üstlenmişti. Demek ki Lenin’in 

tezinin temelinde Rusya’nın özel sosyokültürel şartları çerçevesinde komünist 

devrimi ile iktidarı ele geçirmek görüşü yatmaktadır. Stalin ise bu tezi dogmatize 

ederek devrimle ele geçirilen iktidarın devam ettirilmesini sosyalizmin varlığının 

temel şartı olarak görmektedir. Bu nedenle 1936 Anayasası getirilirken, amacın 

sosyalist toplumda hukuk düzenin temelinde devrimle elde edilen statüko 

durumunu garanti altına almak ve korumak olduğu belirtilmiştir. Yukarıda 

sayılan sebeplerden dolayı sosyalist devlet bütün iktisadi ve siyasi gücünü kendi 

ellerinde toplar; iktidarı ise parti aracılığıyla kontrol altında tutar. Halk kitlesinin 

büyük bölümünün partiye dahil edilmesi ise zamanla devlet toplum arasındaki 

ilişkinin kaybolmasına sebep olacaktır. Bu nedenle de Tito, ilerde görüleceği 

gibi, katı parti iktidarından hiçbir zaman taviz vermeye yanaşmayacaktır. 

Tito’nun takip ettiği  “stalinizm”  hem bu anlamda hem de milli soruna çözüm 

olarak federatif yapıyı kabul etmesi bakımından kullanılmaktadır.18 

1953 yılında Devlet Başkanı seçilen ve Stalin’e çatıştığı dönemi kazasız 

atlatmayı, böylece ülkesini Sovyetlere yem olmaktan kurtarmayı başaran Tito 

Sovyet Rusya dahil bütün ülkelerle münasebetlerini süratle geliştirmeye koyuldu. 

                                            
18   Banac, Nacionalno Pitanje u Jugoslaviji, Korijeni, Historija, Politika , s. 98. 
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Zaman, Tito’yu haklı çıkarmıştı. Tito’dan sonra gelen Sovyet Liderleri 

kendilerine  bu ülkeye karşı yumuşak bir tavır almak zorunda hissettiler. 

Dış politikada Yugoslavya bloklar dışı çizgisiyle 1950’lerde hatırı sayılır 

bir uluslararası itibar kazandı. Gerçi son derece gergin beş yıldan sonra 1955’de 

Krusçev'un ziyaretiyle SSCB-Yugoslavya arasında en azından diplomatik 

ilişkiler rehabilite edildi. Ancak Sovyetler Birliği Yugoslavya üzerinde bir tehdit 

unsuru olmaya devam etti. 1956’da Krusçev'un Macaristan'ın Voyvodina 

topraklarındaki tarihi haklarının gündeme gelebileceği şantajıyla, Tito’yu Kızıl 

ordunun Macaristan’ı işgal edişine destek vermeye zorlaması daha sonra 

ilişkilerdeki yumuşamanın çok taze olduğu bir zamanda tehdidin kalıcılığına 

işaretti. Arnavutluk yönetiminin Çin KP’nin hattını benimsemesi Savaş 

sonrasının sıcak Arnavutluk-Yugoslavya ilişkilerini bozdu. Arnavutluk Emek 

Partisinin Partizan savaşında Yugoslavlarla omuz omuza savaşmış pek çok 

kadrosu Yugoslavcılık suçlamasıyla tasfiye edildi. Bir kısmı öldürüldü 500’e 

yakın Yugoslavcı Kosova’ya kaçmıştı. Yugoslavya yönetimi Sovyet tehdidinden 

kaçıp ve  alternatif bir Komunıst Sıstem ittifakına dahil olma ihtimali uzak 

görünürken, Batı sistemine entegre olmaya da istemiyordu. Tito kapitalist Batı 

ile SSCB odaklı reel sosyalist sistem arasındaki Soğuk Savaş Kamplaşmasının 

hem tedirginliğini yaşarken hem de Soğuk Savaş’ın sürmesini ummak 

durumundaydı. Soğuk Savaşı doğuran nükleer dengenin kapitalist Batı ile 

Sovyetik Blok arasındaki çatışmayı Pakta getirmesi Yugoslavya acısından iki 

blok’a karşı da güvence kaynağı idi. Yugoslavya’nın uluslararası politikadaki 

bağımsız konumunu netleştirip Bağımsızlığı uluslararası bir sıyası iddiaya 

dönüştürmeye yöneldi.19  

1962’da Nikita Kruşçev, Tito’yu resmi bir gezi için Sovyet Rusya’ya davet 

etti. Sorunlar çözülmüştür. Özellikle Tito ve Kruşçev, geçmişin hatalarını 

tekrarlanmamak için fazla çaba da göstermediler. Zira başta Kruşçev; 

Stalinciliğin öldürücü vasfına karşı idi. İki ülke arası yeni ortak çalışmalara 

girdiler. Sovyet liderlerinin artık her türlü şüphelerden arınmış olarak 

Yugoslavya’ya yaptığı gezinin de, Yugoslav halkı üzerindeki kötü izlerin 

                                            
19   Pleterski.  İstorija Saveza Komunista Jugoslavije, s. 391. 
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silinmesine büyük katkısı oldu. Bu arada iki ülke arasında belge de imzalandı. 

Bunlardan birincisi Belgrad Beyannamesi diğeri de YKB ve Sovyet Rusya 

KP’nin imzalarını taşıyan Moskova Beyannamesi idi.20 Bu anlaşmaların 

yapılmasıyla diğer sosyalist ülkelerde çok yönlü anlaşmaların imzalanmasına bir 

imkan hazırlanmış oldu.  

Yugoslav-Sovyet münasebetlerinde gözle görünür bir yumuşama vardı. 

Brejnev Yugoslavya’ya Tito’nun daha sonra iade edeceği bir gezi yaptı. Bir süre 

sonra Tito da tatilini geçirmek üzere Sovyetler Birliğine gitti. Burada yaptığı 

temaslar sonucu iki ülke arasında temel ayrılıklar giderilmişti. Tito ayrıca Sovyet 

liderlerinden silahlanma yarışına son demek için Batı ve Amerika ile anlaşmaya 

çalışmalarını, nükleer denemelerden vazgeçmelerini bile isteyebilmişti. 

Sovyetlerle dostluk yeniden kurulunca ve şüphe bulutları dağılınca Çin 

liderlerinin gerçek yüzleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Tito Çin’in 

değişmeyen tutumu karşısında alaylı bir tarzda şunlar söylüyordu; 

“Çinli liderler batıdaki bazı liderlere devamlı çatıyorlar. Yoldaşlar niçin 

bu kadar kapitalizme dönmemizi istiyorlar anlıyorum? Galiba Yugoslavya’nın 

Asya ve Afrika ülkelerinde büyük bir sempatisi olduğuna, bunu başarabildiğine 

kızıyorlar. Barışçı olmakla Sosyalizm dejenere olmaz. Barış, işçi sınıfının 

çıkarlarına aykırı değildir. Çünkü sadece barış içinde işçi sınıfı gelişebilir ve 

daha fazla sosyal haklar kazanabilir. Çin KP’si liderlerinin Yugoslavya’ya 

yaptığı saldırılar, işçi hareketinin gelişme gücünü engellemek içindir. Çin’in 

tutumu sosyalist ülkelere karşı dünyada şüphe tohumlarını da ekmektedir.”21 

Tito’nun Çin’e karşı aldığı vaziyet buydu ve stratejisinin hatlarını kesin 

olarak çizmişti. Bu tutumla güçlenmiş olarak kendisi ve arkadaşları ile birlikte  

tam bir yıl Kahire konferansına hazırlandılar. Tito, Yugoslavya Komünistler 

Birliğinin 8. Kongresinde dış politikalarının çok iyi sonuçlar verdiğini söyledi. 

Tarafsız ülkelerle, batı ülkeleriyle ve sosyalist ülkelerle ilişkileri tartışmasız 

rayına oturtmuştu. Tito’nun başarısı daha sonraları bağlantısız 80’e yakın ülkenin 

liderliğine kadar gitmiştir. Tito bu sıralarda bütün dünyada ilgi uyandıran şu 

                                            
20   Adamovic, Ekonomski Odnosi sa İnostranstvom i Mesto Jugoslavije u Medjunarodnoj  
       Podeli Rada , s. 222. 
21   Mates, Temeljni Principi Jugoslovenske Vanjske Politike, s. 455. 
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tarihi konuşmaları yapıyordu; 

“Eğer batılılar diğer ülkelerle ilişkilerimize zarar verecekse onlarla 

yakınlığımızı ilerletmeyiz. Şunu unutmasınlar ki, bunu Sovyet Rusya ve diğer 

doğu ülkelerine de söylüyoruz. Sırf onlarla iyi geçinebilmek için batı ülkeleriyle 

olan ilişkilerimizi de bozamayız.” 

“Doğudakilere ve batıdakilere sesleniyorum. Dış politikamızda 1948’den 

beri hiçbir değişiklik yapmadık. Kendi çizdiğimiz yol vardır. Her zaman doğrusu 

ne ise onu söyleriz. Kimsenin politikasının esiri, kimsenin oyuncağı olamayız. 

Neyin doğru, neyin olmadığını biliyoruz.” 

Tito dış politikasının ana hatlarını bütün dünya önünde böylece ortaya 

koymuştu ve bağlantısız ülkelerin lideri olma yolundaki çabalarına ve barışın 

korunması için eksiksiz çalışmalarına ara vermemişti. 

Tito hem sosyalist, hem de batı ülkeleriyle münasebetlerin normale 

döndüğü şartlar altında Hindistan ve Burma’ya geziler yaptı. Hindistan 

parlamentosunda ve Rangoon Üniversitesindeki konuşmalarında dış politikasının 

temelini tarafsızlığın oluşturduğunu bir kere daha ortaya koydu. Tito; Hindistan 

parlamentosundaki konuşmasında Yugoslavya-Hindistan ve Burma’nın 

yaklaşmasından yeni bir üçlü blok’un doğacağı düşüncesinde olanların 

yanıldıklarını belirtti.  

“Bu söylentiyi çıkaranlar bloklara bölünmüş bir dünyadan başka bir şey 

düşünmeyenlerdir.”22 diyerek  konuya açıklık getirdi. 

Tito bağlantısızlık yolunda Nehru ve Nasır’la iyi dost olmuştu. Haile 

Selasiye  ve Sukarno ile de çeşitli temaslar yapıyordu. Çıktığı bağlantısızlık 

seferinde. Sırasıyla Etiyopya, Mısır, Sudan, Seylan, Gana, Togo, Liberya, Gine, 

Fas, Kongo, Tunus ve Küba’yı ziyaret etti.  

Bir süre sonra tarafsız ülkelere “dünyada kargaşalığa yol açabilecek her 

türlü hareketten kaçınılmasını” isteyen meşhur bildiriyi imzalatmayı da 

başardılar. Rusya ve öteki sosyalist ülkelerin bu politikayı kabullenmesi Tito’yu 

yeni bir başarının eşiğine getirmiş, tarafsız politikası resmen benimsenmişti. 

Bloklara bölünmüş bir dünyada; bir lider kendi politikasının haklılığını bir 

                                            
22   A. e. , s.45. 
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ölçüde deklere etmişti. Tito’ya ve Yugoslavya’ya karşı bir güven duyulmaya 

başlamıştı. Yugoslavya hiçbir dönemde “moda görüşlere” yüz vermiyordu. 

Daima kendi doğru sonu bildiğini söylüyordu.23 

Tito bir üniversitede verdiği konferansında insanları uyarıyorum başlığı ile 

bir konuşma yapmıştı: 

“Blok çerçevesinden kopuş ve milletlerarası güvenin artışı ile 

dargınlıklarda çözülecektir. Bu meselelerin enine boyuna tartışılacağı bir dünya 

konferansı düzenlemelidir. Bunun en iyi yeri de BM’dir.”24 

Bu arada "Tito - Nehru - Nasır" (Yugoslavya-Mısır-Hindistan) arasındaki 

dostluk gelişmiş. "Bağlantısızlık politikasının" sağlam temelleri kurulmuştu. Bu 

yakınlaşma bir "Anti-Blok" karakterindeydi ve tarafsızlık politikasıydı. 

Tarafsızlar konferansı serileri devam ediyordu. Tito tarafsız ülkelerin liderleriyle 

yaptığı görüşmelerin dışında "Brezilya, Şili, Bolivya, Peru, Meksika" gibi güney 

Amerika ülkelerini de dolaştı. Bu arada Dallas’ta öldürülen Başkan Kennedy ile 

görüştü. Bunun sayesinde Yugoslavya’nın birçok şirketi yurt dışında çalışmalar 

üstlenmiş, binlerce işçi, Batı Almanya ilk sırada olmak üzere yurtdışına 

çalışmaya gitmiş, Hırvatistan’da ise turizm gelişmeye başlamıştı. Bütün bu 

yenilikler ülkenin döviz girişini hızlandırmış, ülkenin ekonomik durumunun 

düzelmesine de katkıda bulunmuştu. Tito artık değişmeyecek " diş politikasını " 

BM' in 18. oturumunda bir kere daha dünyaya şöyle duyuruyordu: 

"Bugün barış yolundaki etkin kavgaya gittikçe daha çok milletin 

katılmasıyla, tarafsızlık fikri daha geniş bir alana yayılmıştı. Barış güçleri ile 

savaş tarafları arasındaki çekişmeyi barış güçleri kazanmaktadırlar. Hürriyet 

olmadan barış olmayacağı bir gerçektir. Ancak bugünün şartlarında barış 

olmadan hürriyetin de olmayacağı bir gerçektir. Hiçbirimiz barış politikasında 

tekelcilik olduğunu düşünmemeliyiz. Bu iş birlik, beraberlik işidir."25 

Tito’nun 1970’lar boyunca en büyük uğraşlarından biri SSCB’nin kendisini 

doğal müttefik olarak kabul ettirerek Bağlantısızlıklar Hareketinin fiilen 

himayesine alma gelişimlerini engellemek üzerine olmuştur. Bağlantısızlar 
                                            

23   A. e. . s.49. 
24   Adamovic, Ekonomski Odnosi sa İnostranstvom i Mesto Jugoslavije u Medjunarodnoj  
       Podeli Rada, s. 237. 
25   A. e. , s. 166. 
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Hareketi Havana’daki 6. konferansında tam 90 ülkenin temsil edildiği bir çapa 

erişmişken SSCB’nin Afganistan’ı işgali karşısında tamamen etkisiz kalması ve 

dünyada Soğuk Savaş kutuplaşmasının tırmanmasıyla içi boşalmaya başladı. 

1980’lerın sonunda SSCB odaklı sistemin çözülüp Soğuk Savaşın sona ermesiyle 

fiilen bitti. 

 

D. Siyasi Partinin İç Sorunlara Yaklaşımı 
 

Faşizme karşı mücadelenin öncülüğünü bir Hırvat olan Tito önderliğindeki 

Partizanlar yürütüyordu. Partizanlar direnişin ilk aylarında Çetniklerle birlikte 

hareket etseler de, kısa bir süre sonra Çetnikler faşistler yerine komünistlerle 

savaşmayı tercih ederek gerici-faşist cephede yerlerini aldılar. Dolayısıyla 

partizanlar iki cephede birden savaşmak zorunda kaldılar; bir tarafta Nazi işgal 

orduları diğer tarafta ise Ustaşa ve Çetnik milisleri. Ayrıca partizanların 

SSCB’den istedikleri tüm silah, asker, malzeme vb. yardımları da Stalinist 

bürokrasi tarafından reddedilmiş ve Tito, “sosyalizmin anavatanı”nın bekasını 

yeterince düşünmemekle, İngiliz-Amerikan-Sovyet ortaklığının önemini 

kavrayamamakla suçlanmıştı. Dolayısıyla partizanlar mücadeleyi tamamen kendi 

öz güçleriyle yürüttüler. Başlangıçtaki şaşkınlığa ve savrulmalara rağmen, 

direnişin başlamasından kısa bir süre sonra, tüm güney Slav halkları (Hırvatlar, 

Sırplar, Boşnaklar, Makedonlar, Slovenler, Karadağlılar ve diğerleri) faşizme 

karşı mücadele bayrağı altında birleştiler ve partizanlara katılmaya başladılar. 

Çünkü partizanlar, hem Hırvat faşistlerinin hem de Sırp milliyetçilerinin 

zulmüne karşı çıkıyorlar hem de halkı eşitlik temelinde birleşmeye 

çağırıyorlardı.26  

26 Kasım 1942’de tüm partizan kuvvetlerinin temsilcileri Bihaç’ta bir 

araya gelerek Yugoslavya Anti-faşist Halk Kurtuluş Konseyini (AVNOJ) 

kurdular. Böylece Tito önderliğindeki KP, direnişin önderliğinin yanı sıra fiilen 

iktidarı da ele geçirmiş oluyordu. 1943’ten itibaren İngiltere’nin AVNOJ 

hükümetini tanıdığını ilan etmesi ve İtalya’nın yenilgiyi kabul ederek savaştan 

                                            
26   Vladimir Goati, SKJ, Kriza, Demokratija, Beograd, CEKAD,1986, s. 166.  
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çekilmesiyle birlikte, KP iktidarı geri dönüşsüz bir biçimde eline almıştı. SSCB 

ise ancak bu tarihten itibaren, İngiltere’nin de onayıyla silah yardımı yapmaya 

başladı ve Kızılordu birlikleri Belgrad’a kadar gelerek partizanlarla birlikte Nazi 

ordularına karşı savaşmaya başladılar. 1944’e gelindiğinde Nazi işgali sona 

ermiş ve bir geçici hükümet kurulmuştu. Nihayet 1945’te yapılan seçimlere KP 

Halk Cephesi adıyla katıldı ve oyların %90’ını alarak Demokratik Halk 

Cumhuriyeti’ni ilan etti. 1946’da çıkarılan anayasayla devletin adı Yugoslavya 

Federal Halk Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 27 Ülke 6 ayrı cumhuriyetin 

(Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, BiH-Hersek ve Voyvodina) 

federatif birliğinden oluşturuldu.  

Halkların ortak ve örgütlü mücadelesi temelinde kurulan bu federasyonda, 

ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı tanınmış ve istendiğinde referanduma 

gidilerek ayrılma hakkı anayasal olarak güvenceye alınmıştı. Federasyonda dört 

resmi dil kabul edilmişti ve her ulusal grup kendi ana dilinde eğitim görmekte ve 

kendi kültürünü geliştirmekte özgürdü. Kendi basınına, radyosuna ve 

televizyonuna sahipti. Ayrıca siyasi iktidarın uygulanışında da, federasyonu 

oluşturan farklı uluslardan gelen temsilcilerin çeşitli üst düzey devlet görevlerini 

dönüşümlü olarak yürütmelerine ve her ulusa belli kotalar ayrılmasına olanak 

tanınmıştı. Ülkeyi yöneten kolektif başkanlık kurulu altı cumhuriyetten gelen 

birer temsilciden 28oluşuyordu. Bu kolektif başkanlık kurulu her yıl kendi içinden 

birini federasyon başkanı seçiyor ve bu kişi de bir yıllığına görev yapıyordu. 

Ancak temelde verilmiş olan ortak mücadelenin ürünü olarak ortaya çıkan bu 

eşitlikçi düzenlemeler, bürokratik diktatörlük rejimi pekiştikçe sadece kağıt 

üzerinde kaldı ve halklar arasında gerçek bir kaynaşmayı sağlayamadı.29  

Tito daha savaş yıllarında kendi kafasında çizdiği " dış politika" çizgisini 

dünya üzerine çizmeye başardığı söylenebilir. Ülkenin iç meselelerine gelince; 

Tito’nun konuya yaklaşımı şöyleydi; öncelikle parti içinde belirlen bazı 

ayrılıkları temizlemek ve  bürokrasi engelini ortadan kaldırmaktı. Parti üyelerine 

ders verircesine konferanslar düzenliyor, yanlış tutumları gösteriyor, 

                                            
27   Pleterski. İstorija Saveza Komunista Jugoslavije, s. 99. 
28   1974 anayasasıyla birlikte bunlara ilaveten iki özerk bölge temsilcileri 
29   Nagradic, Neka İstorija Sudi , s. 68. 
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düzeltiyordu. "Özyönetim felsefesi" de artık teoriden pratiğe geçmeliydi. İşçinin 

üretici gücü belirlendi. Bu yeniliğe karşı engel olabilecek "eski düşünceler, 

hükümler ve uygulamadan" arındırıldı. Özyönetimin temellerini kapsayan kanun 

çıkarıldı. Tito 1950 yılında " Özyönetim kanunu" çıktığında şöyle diyordu; 

"Mülkiyet meselesinde, işçilerin görev ve hakları konusunda adilane bir 

tutum temel görüşümüz olacaktır. Bugünden itibaren fabrikaları ve diğer 

işyerlerini işçiler yönetecektir. Ne kadar çalışacaklarını, neyi nasıl üreteceklerini 

kendileri tespit edeceklerdir. Çalışmalarını kendileri değerlendireceklerdir."30 

Burada, Tito "Özyönetim" uygulanmasına geçmeden önce ülkesinin iç 

yapısını kontrol edecek tedbirler almış, ekonomiyi özyönetime hazırlayacak ve 

yönlendirecek planları da çok önceden yapmıştı. Bunların başında "Yeni 

Yugoslavya'nın ilk Anayasasının ilanı" ve Mecliste kabulü geliyordu. Anayasa 

ilanı "devlet teşkilatının sağlam temeller üzerine oturulması ve üst yapının 

güçlendirilmesi bakımından geleceğe dönük çok önemli bir olaydır." 31Yeni 

Anayasa ile birlikte Yugoslavya'da yaşayan değişik milletlerin eşit haklara sahip 

oldukları da kabul edilmiş ve açıklanmış oldu. 

Tito ideolojik fikir konusunda Sloven Edvard Kardelj ve Karadağlı 

Milovan Djilas, problemlerin çözümü konusunda ise Sırp kökenli olan 

Rankovic’in desteğine güveniyordu. Böylece de Tito; Kardelj ve Djilas’ın 

tavsiyeleri üzerine, 1948’den sonra Yugoslavya komünizminin Sovyet 

komünizmine göre farklı çizgide gelişmesi gerektiği kararına varmıştı. Kardelj 

ve Djilas, Yugoslav sosyalist teorisinin kendine has biçimi olan özyönetimin 

gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.32 

Özyönetim organlarının atanmış yöneticilerinin, parti-devlet bürokrasisi ile 

emekçi kitleler arasında, işletmeler temelinde, korperatist nitelikli karşılıklı 

temsil işlevi gördüğü söylenebilir. Güçlü işçi sınıfı hareketi geleneğine sahip bazı 

kentsel büyük işletmelerde, özyönetim uygulaması yaygın ve güçlü bir katılımla 

birleşebilmiş olmalıdır. 

                                            
30   Pozderac, Josip Broz Tito - Neimar Nove Jugoslavije , s. 41. 
31   Bilic, Savez Komunista Jugoslavije u Razvoju Socijalistickog Samoupravljanja, s. 77. 
32   Goati, SKJ, Kriza, Demokratija, s. 168. 
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"Yugoslavya Özyönetimcileri İkinci Kurultayı" 5-8 Mayıs 1971 tarihleri 

arasında Sarayevo'da yapıldı. Kurultay toplandığında Tito'nun mimarı olduğu 

sistem, deney süresini tamamlamıştı. Kurultaya 1300'ü aşkın delege ve bir çok 

dış ülkeden temsilciler katılırken,    

"Sizin, özyönetimcilerin arasında var olan şu birliği ülkemizin her yanında, 

bütün halklarımız arasında egemen olması gerekir. Siz özyönetimciler ülkemizin 

her yerinde aynı hak ve çıkarlara sahipsiniz. Sizin aranızda farklı çıkarlar 

yoktur. Ülkemizin herhangi bir yerinde ya da cumhuriyetinde devletçilik ve  

merkeziyetçilik düzeni tekrar hortlaması diye uyanık davranmalısınız. Bencil 

davranışla bazı kişiler (daha iyisini yapacağım) diye aklına eseni yapmaya 

çalışırsa Yugoslavya'nın bütün özyönetimcilerini karşılarında bulmalıdırlar."33  

Yugoslav ekonomisi, savaştan sonra seksenlere kadar üç aşamadan 

geçmişti: merkezi planlama dönemi (1947-1952), özyönetim (1952-1974) ve “iş 

birliği” ve “toplumsal anlaşmalar” (1974-1988). 

İlk dönemde Yugoslav ekonomisi Sovyet modeline göre düzenlenmişti. Bu 

plana göre Yugoslavya’nın geri kalmış bir tarım ülkesinden sanayi ülkesine 

dönüştürülmesi hedefleniyordu. İlk planda demir, çelik, metalürji gibi ağır 

sanayiye yer veriliyordu. Bu dönemde federal hükümetin bütün gelişme fonları 

üzerinde kontrolü vardı. Ancak sınırlı olan kaynaklar hem daha az gelişmiş hem 

de gelişmiş Yugoslav bölgelerine tatmin edici cevap vermekten uzaktı.34 

1952’den sonra takip edilen özyönetim ekonomi politikasının kabul 

edilmesinin nedenleri arasında, yukarıda söylendiği gibi Yugoslav sosyalizmine 

yeni bir boyut kazandırmanın dışında; merkezi planlamadan duyulan 

memnuniyetsizlik, güçlü bürokrasinin ortaya çıkması, Marksist teori ve pratikle 

uygulamalar arasında çıkan çelişki, Amerikan yardımına duyulan ihtiyaç, 

bölgesel ve milli bazda bütünleşmiş ekonomi pazarının gösterdiği zıtlıklar 

sayılabilir.35 

Bürokrasiden, ilk defa 1950-1953 döneminde Kurtuluş savaşının en önemli 

üç önderinden birisi olan Milovan Djilas bahsetmişti. ”Yeni Sınıf” adlı kitabında 
                                            

33   Pasic, Drustveno  - Politicki Sistem u Socijalistickog Samoupravljanja, s. 29. 
34   Mihailo Mladenovic, Druştveno-Ekonomski Razvoj Socijalistickih Republika i  
      Socijalistickih Autonomnih Pokrajnih, Beograd, İzdavacki Centar Komunista, 1986, s.114. 
35   Goati, SKJ, Kriza, Demokratija, s. 175. 
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Djilas sosyalist sisteminde parti ve devlet bürokrasisinin yeni bir egemen sınıf 

haline geldiğini yazmıştı. Bu kitap ile ortaya atılan tezler kamuda büyük yankılar 

uyandırmıştı. Ancak 1954’te M. Djilas’ın hapse atılmasıyla sosyal yapı hakkında 

herhangi bir eleştiri yapılması yasaklanmıştı ve bu konu 1962’de Split’te 

Tito’nun yaptığı konuşmaya kadar tabu olarak kalmıştı. Sözü geçen konuşmada 

Tito  “aynı şirket içerisinde maksimum maaşın minimum maaşa göre 20 kat 

büyük olmasını” eleştirmişti. Bu konuşmayla sosyal yapı eleştirisi tabu olmaktan 

çıkmış, yapılan araştırmalar ve eleştiriler ise hükümeti çözüm bulma arayışına 

sevk etmişti.36  

Milovan Dj. Yazdığı bu kitabında, komünizmin “ideal” olarak eleştirmeyi 

lüzumsuz buldu. Komünizmin ideallerinin insanın doğasında dahi var olan 

ölümsüz idealler olduğunu, kökleri Batı kültürüne, dinler tarihine, özgürlükçü 

ütopyacı filozoflara uzanan bu ideallerin, mevcut komünist sistem çökse bile 

başka biçimler altında yaşamaya devam edeceğini sonraları da savunarak, 

hümanist-etik sosyalizm geleneğine bağlanacaktı. Sosyalist devrimin temel 

özelliği, bu dogmatizm potansiyelini harekete geçiriyordu. Onu Fransız Burjuva 

Devrimi ve diğerler devrimlerden ayıran özelliği, hedeflediği toplum biçimi 

önünde hazır bulmaması, yeni toplumsal bir düzen kurma, yeni bir toplum 

yaratma zorunluluğunda olmasıydı. Özellikle Rusya veya Yugoslavya gibi 

doğulu, görece geri kalmış ülkelerde bu zorunluluk gayet ağırdı. Milovan Dj. 

Komünizmin “başarı” gösterebileceği tek safhanın toplumsal devrim durumu 

olduğunu savunuyordu. Bu hazırlıksızlık halinde komünist hareket, kaçınılmaz 

biçimde üç evrenden gelecekti; Devrimcilik, dogmatiklik, ilkesiz totalitarizm. Dj. 

Milovan’a göre bu üç safhayı hızla ve iç içe yaşayan Yugoslavya, Stalin ve 

SSCB’yle mücadelesi sırasında uluslar arası sosyal demokrasiyle diyaloga 

girerek, resmi komünizmin dogmatizmini sorgulayarak, komünizme yenilikler 

getirecek bir ufka yönelmişken; statükocu “milli komünizm” çizgisine girmekle, 

devrimci potansiyelini dondurmuştu. Dj. Milovan, yine Fransız Devrimi ile kıyas 

yaparak “komünist devrimcilere yarar getirmiş olan tek devrimdir” der. 

                                            
36   Milovan Djilas, Nova Klasa, New York, y. y. 1947. 
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1962-72 döneminde, grevin (ideoloji icabı sınıfı çatışması aşılmış sayıldığı 

için)  yasak olduğu Yugoslavya’da iş bırakmalar ve işçi direnişleri oldukça 

yoğundu. Partinin Hırvat önderlerinden Bakariç’le, Kurtuluş Savaşı 

kahramanlarından Sloven önder Kardelj, ekonomik büyüme döneminde iktisadi 

ve siyasi özgürlüğü genişleten reformların yapılanmasından yana tavır aldılar. 

Özellikle Kardelj, tek parti rejiminin sınırları içinde olabildince çoğulcu bir 

yapılanmaya yol açılmasını savunmaktaydı. Rankovic ve belli başlı Sırp önder 

kadrolar ise iktisadi-siyasi hayattaki sorunların merkezleştirici politikalarla 

aşılabileceği görüşündeydi.37  

Rankovic’in harcandığı reform yıllarında özyönetimcilik söylemi önemli 

ölçüde tahrip edildi. İşletmelerin karar verme ve kararları üzerinde tasarrufta 

bulunma yetkilileri daha 1961’de genişletilmiş. 1964-65’de hammadde fiyatları 

serbest bırakıldı ve yatırım kararları tamamen özyönetimli işletmelerin yetkisine 

terk edildi. Yugoslavya sistemi yerli ve yabancı kuramcılarca Pazar sosyalizmi 

diye anılmaya başladı. Bu tanımlama parti yönetiminin tepkisiyle karşılaşmadı. 

Yaklaşık 2.5 milyon küçük çiftçi toprakların %80’ine sahip bulunduğu tarımın ve 

yaklaşık 150 bin işletmecinin varolduğu küçük sanayi ve zanaatkarın yanı sıra, 

bu dönemde Yugoslavya’da özel teşebbüs ve sermaye turizm, ulaşım ve 

hizmetler sektöründe kurumsallaştı. 1967’de yabancı sermaye %49’un altında 

payla (ve karın %20’sini Yugoslavya’da değerlendirme koşuluyla) yatırım 

yapma, işletmelere ortak olma yolu açıldı. İhracat-ithalat kotaları, kredi 

politikası, emisyon hacmi v.b. makro ekonomik tasarrufları ise merkezi hükümet 

elinde tutmayı sürdürdü. Parti-devlet bürokrasisi, tek tek işletmelerin kaderini de 

pazarın işleyiş dinamiğine bırakmadı. Verimsizliği biraz olan işletmeler 

sübvansiyonla ayakta durabildi.38 

Özyönetim kurumsallaşma da, eşitsizleştirici ve sınıflaştırıcı bir doğrultuda 

işlemekteydi. İşletmelerde uzman yönetici kadroların belirleyiciliği giderek 

pekişti. Teknolojik modernleşme, ekonomik büyüme ve iç-dış piyasa 

koşullarının dayatmasına koşut olarak, 1960’ların sonuna doğru, iyi eğitim 

                                            
37   Goati, SKJ, Kriza, Demokratija, s. 179. 
38   Mladenovic, Druştveno - Ekonomski Razvoj Socijalistickih Republika i Socijalistickih  
      Autonomnih Pokrajnih, s. 121. 
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görmüş uzmanlar, bürokratlar ve teknokratlar, yüksek ücretleriyle, ekonomik 

avantajlarıyla ve yönetsel güçleriyle ağırlıklarını kalıcılaştırılmışlardı. 

Ücretlerdeki gelişmenin, işletmenin rakiplerinden daha başarılı olmasına 

bağlı oluşu, bu mantığın işçi sınıfına hakim olmasına neden oldu. İşçilerin, 

işletmelerin yönetimlerine etki edebilme imkanlarını genellikle salt sendikalist 

bir doğrultuda zorladılar. 

1980’lerde gelindiğinde Yugoslav Marksistleri, ülkede işçi sınıfının işletme 

egoizmi ile atomize olduğunu, işçilerin hem üretim sürecine hem de başka 

işletmelerdeki çalışanların durumuna tamamen ilgisizleştiğini saptıyorlardı. Bu 

koşullarda teknokrat-bürokrat kadrolar, Partideki ağırlıklarını da olağanüstü 

geliştirdiler. Salt nitel değil, nicel bir ağırlıktı bu, Komünistler Birliği’nin üye 

bilişiminde (1948’den 1970’lere) işçilerin oranı aynı kalır veya kimi evrelerde 

azalırken (%30-33 arasında) köylülerin oranı sanayinin gelişmesine de bağlı 

olarak olağanüstü ölçüde düşerken (%47,8’den %7,4’e) bürokrat ve 

teknokratların payı yükseldi (%13,6’dan %39’a).39  

Pazar Sosyalizmi diye anılan politikaları ile 1967-69’da ciddi bir üretim 

artışı sağlamayı başaran Yugoslavya, 1969-70’de Pazar-piyasa dinamiğinin tatsız 

sonuçlarıyla karşılaştı. Enflasyon tırmandı, onbinleri aşan işsizlik sorunu ortaya 

çıkıverdi. Özyönetimli pazar sosyalizmin kar ve rasyonaliste önceliği, işsizliği 

daha kötü hale getirdi. İşgücünü dışarıya gönderen tek sosyalist ülke olan 

Yugoslavya’nın, bu arada bir milyon civarında yurttaşı Avrupa’da çalışmaktaydı.  

Yugoslav ekonomisini değerlendirirken, Yugoslavya’nın sosyalist kuruluş 

döneminde bütün cumhuriyetlerin aynı ekonomi şartlarıyla yeni devlete 

katılmadıklarını belirtmek önemli bir husustur. Gelişmiş bölgeler olan Slovenya 

ve Hırvatistan, II. Dünya Savaşı’ndan daha az hasarla, daha bol kaynak, 

çeşitlendirilmiş ekonomi ve eğitimli, uzmanlaşmış iş gücü ile yeni devlete 

katılmışlardır. Makedonya, BiH-Hersek, Karadağ ve Kosova özerkliği ise fakir 

kaynak, savaşta oluşan büyük hasar ve düşük seviyede eğitimli kadro ile yeni 

devlete az gelişmiş bölgeler olarak katılmışlardır. Sırbistan ve Voyvodina ise orta 

gelişmiş bölgeler arasında yer almıştır. Yugoslav Cumhuriyetleri arasında sözü 

                                            
39   Dragutin Marsenic, Ekonomski Razvoj Jugoslavije 1945-1984. Beograd, İzdavacki Centar   
       Komunista, 1986. s. 77. 
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edilen ekonomik eşitsizlik, bütün uğraşlara rağmen Yugoslavya’nın varlığı 

boyunca devam edecek ve Yugoslavya’nın dağılma sebepleri arasında en önemli 

yeri tutacaktır.40    

 

E. Ekonomik Sorunlara Yaklaşımı 

 
Tito, Yugoslavya parlamentosuna, mülkiyetin hakikaten 

toplumsallaştırılmasını hedefleyen bir tasarıyı, işletmelerde işçi özyönetimi 

kurmaya dönük bir kanunu hazırlayıp sundu. 1950’li yılların başında işletmeler 

düzeyinde işçi özyönetimi uygulanmış 1952’de merkezi iktisadi planlama 

gevşetildi. 1953’te sanayide küçük ölçek (en fazla on işçi çalıştıran) işletmelerde 

özel mülkiyete izin verildi. Aynı yıl içerisinde SSCB ile yaşanan gerilimin 

baskısını yaşayan Parti halk desteğini (milli birlik ve beraberlik) pekiştirme 

ihtiyacının da etkisiyle, toprakta kooperatifleşmeyi zorunlu olmaktan çıkardı. 

Azami 10 hektar alanda özel mülkiyet yasallaştı. 1948’deki kamulaştırma kırsal 

kesimde büyük bir tepkiyle karşılaşmış, bu tepki, köylülüğün kadro bileşiminde 

ağarlıklı olduğu Parti içinde kalıcı bir muhalefete dönüşmüştü. 1948’de 

kamulaştırılan topraklar üzerinde kurulmuş kooperatiflerin %80’i kendilerini 

feshederek özel mülkiyete döndüler. 1953’de topraklarının %25ini kapsayan 

sosyalist sektör beş yıl içerisinde %9  düzeyine indi. 60’ların orasında, 2.6 

milyon çiftçinin ülke topraklarının %88’ine sahip bulunduğu Yugoslavya’da 

köylülük, önemli bir siyasi-toplumsal güç olmaya devam etti.41 Bu arada 6. YKP 

Kongresinde YKP (Yugoslavya KP'si, Yugoslavya Komünistler Birliği) YKB 

adını aldı.  

Her şeyden önce, her işletmede özyönetim ilkesi doğrultusunda fiilen 

atama niteliğindeki bir seçim mekanizmasıyla oluşturulan Yönetim Kurulu’nun 

karar inisiyatif oldukça sınırlıydı. Hem üretim hedefleri, hem elde edilen gelirin 

yatırıma, ücretlere ve merkezi bütçeye ayrılması hususu, merkezi planlamayla 

belirlenmekte idi.   

                                            
40   Mladenovic, Druştveno - Ekonomski Razvoj Socijalistickih Republika i Socijalistickih  
      Autonomnih Pokrajnih, s. 134. 
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Özyönetim dönemini de iki aşamaya ayırmak mümkündür. 1961’e kadar 

süren birinci aşamada işçi delegelerinin arasından seçilen İşçi Konseyine 

işletmeler yönetimi hakkında fazla yetki verilmemişti. Öyle ki 1952’de karın, 

sektöre göre %3 ile %17’si üzerinde tasarruf yetkisi işletme yönetimine 

bırakılmıştı. 1960’lara gelindiğinde ise Yugoslav ekonomisinin % 10 civarında 

gerileme kaydetmesi üzerine 1961’de Dünya Bankası’ndan, İMF’den, ABD’den 

ve Batı Avrupa ülkelerinden önemli miktarda borç alınmıştı. Buna bağlı olarak 

fiyat ve ücretler artmıştı, enflasyon ortaya çıkmıştı, ekonomik sıkıntılar 

nedeniyle ise işçi direnişleri ortaya çıkmıştı. Krize çözüm bulma arayışında ki 

işletmelerin karar verme ve karların üzerinde tasarrufta bulunma yetkilerinin 

genişletilmesi, yatırım kararları ve bazı ürünlerin fiyatlarının serbest bırakılması 

gibi uygulamalara başvurulmuştu. Saydığımız sebeplerden dolayı getirilen 

reformlardan sonraki dönem ekonomide Pazar Sosyalizmi olarak 

adlandırılmaktadır. Aynı zamanda %49 payıyla yabancı sermayeye yatırım 

yapma hakkı da tanınmış; küçük çiftçilerin ve küçük işletmelerin yanında turizm, 

ulaşım ve hizmet sektöründe özel teşebbüse de izin verilmişti. Makro ekonomik 

tasarruflar, ihracat-ithalat kotaları, kredi politikası ve emisyon hacmi ise devletin 

elinde kalmıştı. Anlaşılan o ki 1961-1965 arası getirilen yeniliklerle devletin 

merkezi yapısı zayıflatılmaya çalışılmıştı. 

Federal Parti ve devlet aygıtındaki muhafazakarlar iktisadi 

merkeziyetçiliği, devletçiliği, geri kalmış cumhuriyetlerin kalkındırılması 

gerekçesi ile meşrulaştırmaya çalıştılar. 1960’ların ortasında, en zengin bölge 

Slovenya’da, en fakir bölge olan Kosova’ya göre ortalama kişi başına gelir 5 katı 

fazlaydı. 1970’de ortalama tüketim standardın Slovenya ile kıyasladığımız 

zaman BİH’te %200, Makedonya ve Karadağ 170-175, Sırbistan %133, 

Hırvatistan’da %100 düşüktü. Bu rakamlar Yugoslavya, Avrupa’da gelir 

dağılımının en dengesiz ülkesi olarak göstermekteydi.42   

Yugoslavya’nın kuzey ve güneyi arasındaki eşitsiz büyüme, Yugoslav 

ekonomi politikasını meşgul eden en büyük sorun olup hükümeti, devletin 

kuruluşundan hemen sonra bazı tedbirler almaya zorlamıştır. Ancak 1957 
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senesinde ikinci beş yıllık plan uygulanmaya başlayana kadar azgelişmiş ve 

gelişmiş bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla, sistematik bir 

programın varlığından bahsetmek doğru değildir. 1962’ye kadar en az gelişmiş 

bölgeler olan Kosova ve Makedonya’da yapılan yatırımlar Yugoslavya 

ortalamasının altındaydı. Az gelişmiş bölgeler tarafından fonların yetersizliği ve 

gelişmiş bölgeler tarafındansa fonların verimsiz kullanılışından dolayı yapılan 

şikayetler, 1964’te Azgelişmiş Cumhuriyetler ve Kosova Hızlandırılmış Büyüme 

Federal Fonu’nun kurulmasını teşvik etmişti. Bu fon azgelişmiş bölgeleri 

kalkındırmak amacıyla çok uygun ödeme ve faiz şartlarıyla kredi sağlıyordu. 

Fonun finansmanı ise sosyal ürünler üzerinden alınan % 1,85 oranında vergi ile 

sağlanıyordu. 1966-1970 döneminde fondan BiH’ya % 30,7 (istenen %34,2); 

Makedonya’ya % 26,2; Karadağ’a % 13,1 ve Kosova’ya % 30’u ayrılmıştı. Geri 

ödeme şartları ise 22 sene içinde % 2 faizle enerji, metalürji, kimya, kağıt, beton 

endüstrisi; 25 sene içinde % 2 faizle haberleşme; 15 sene içinde % 2 faizle 

turizm alanlarında gibi şekilde yapılmaktaydı. 1971-1975 arası ise BiH 

ekonomisine Fonun % 32,4’ü, Karadağ’a % 11,4’ü, Makedonya’ya % 22,9’u,  

Kosova’ya % 33’ü ayrılmıştı. Bu uygulamalarla 1991’e kadar Kosova’nın 

dışında diğer azgelişmiş bölgelerde olumlu büyüme kaydedilmişti. 1976-1981 

dönemi örnek alınırsa sosyal ürünün yıllık büyüme oranı: Slovenya’da % 4; 

BiH’da % 6,8; Sırbistan’da % 6,7; Voyvodina’da % 5,1 ve Kosova’da sadece % 

3,5 oranında kaydedilmişti. Ancak bu büyüme ile paralel olarak istihdam 

artmamıştı. İşsizlik Yugoslavya’nın 1965’ten itibaren süreklilik kazanan 

sorunuydu.43 

1967-76 arasında Kosova’da kişi başına ortalama gelir, Yugoslavya 

ortalamasıyla kıyasladığında %24 oranında düşüktu. Buna karşılık Arnavut nüfus 

ülke ortalamasından daha hızlı artarak, 1961’de 1 milyon iken 1981’de 1,6 

milyona ulaşmıştı. 

1970’lerde başlayan liberalleşme eğilimi ile Slovenya ve Hırvatistan bu 

fonun kullanılışından memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi. Onlara göre kıt 

olan kaynakların az gelişmiş bölgelere verimsiz teşebbüslerine transfer 
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edilmesiyle, bölgenin ekonomik gelişmesi engelleniyordu. “Büyük krizin” 

başlamasından önce ise bu fon’a para ayırmayı reddetmişlerdir. 

1970’lerin başında yaşanmaya başlanan iktisadi bunalım ise döviz 

gelirlerinin federal bütçeye aktarılması yönünde bir düzenleme yapılmasına 

sebep olmuştu. Bu durum ise federal bütçeye en büyük döviz payı sağlayan 

Hırvat ve Slovenya’nın tepkisine yol açmıştı. Ekonomik krizin beraberinde, 

bütün cumhuriyetlerde, milliyetçi talepler de yükselmişti. 

Bölgeler arasındaki farkları hem doğum oranında hem de sosyal-kültürel 

aktivitelerde de gözlemlemek mümkündür. En büyük doğum oranıyla Kosova 

ardından Makedonya ve BiH geliyordu. 1981-1991 arası Yugoslavya’nın doğum 

oranı artışı % 6,5’tı. Bu oran Slovenya’da %3,4; Sırbistan’da % 2,9; 

Hırvatistan’da % 1,9; Voyvodina’da % 0,4; BiH-Hersek’te % 9,9; 

Makedonya’da % 12,2; Karadağ’da  %10,8; Kosova’da  % 24,3 şeklindeydi. 

Hırvatistan ve Slovenya, 1972’de ülke nüfusunda % 29’luk bir paya sahip 

oldukları halde Yugoslavya’nın gazete ve radyo istasyonu toplamında,  % 44 

gazete ve % 46 radyo istasyonunu bulunduruyorlardı.  % 7’lik nüfusa sahip olan 

Kosova ise sadece  % 4,9 oranla teknik okula, % 2,7 oranla sinemaya ve iki 

radyo istasyonuna sahipti.44 

1974’ten sonra “İşbirlik” ve “Toplumsal Anlaşmalar” programı 

çerçevesinde, teşebbüsler daha küçük birimlere bölünmüş, bu birimler ise kendi 

özyönetim sistemiyle önemli kararlar verir hale getirilmişti. Aralarındaki ilişkiler 

özyönetim antlaşmalarıyla gerçekleşiyordu ve veto hakkı saklı tutulmak kaydıyla 

kararlar konsensüs ile meydana getiriliyordu. Ücretlerin değeri ise “toplumsal 

anlaşmalarla” belirleniyordu. 

 

F. Milliyetçilik Karşısına İzlenen Politikalar 
 

Her ne kadar Yugoslavya’daki komünist rejimi Rusya’nınkine göre daha 

“yumuşak” olarak biliniyorsa da savaştan sonra bu rejime karşı olan, hatta karşı 

oldukları zannedilen binlerce insan öldürülmüştü. Bazı araştırmalara göre 1945 
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ve 1946 arası 250 bine yakın insan esir kamplarında ya da kurşuna dizilerek 

öldürülmüştü. Büyük bölümü ise, kara ve demir yollarının yapımında “gönüllü 

gençlerin çalışmaları” olarak bilinen etkinliklerde zorla çalıştırılmıştı. Bu amaçla  

”Halk koruyucu örgütü” (“Organizacija za Zastitu Naroda “-OZNA) adı altında 

Gizli Polis servisi de kurulmuştu. Tito’nun söylediğine göre bu örgütün amacı 

“böyle bir Yugoslavya’yı sevmeyenlere korku getirmekti”. Savaştan sonra 

özellikle dini kurumlara karşı sert uygulamalar getirilmişti. 1946 Anayasasına 

göre Yugoslavya’da, din özgürlüğü hakkına saygı gösterileceği ancak kilisenin 

devletten ayrı tutulacağını belirtilmişti. Pratikte ise bunlar uygulanmamıştı. 1. 

Özellikle Katolik kilisesi HBD devlete verdiği destek sebebiyle komünistlerin 

sert tepkileriyle karşılaşmıştı. Ortodoks kilisesinin birkaç rahibinin partizanlara 

katılmaları, komünistlerin daha yumuşak davranmalarını sağlamıştı. İslam ise “ 

bireysel özelliklerin yanında toplumsal gelenekleri getirdiği için” potansiyel 

tehlike olarak görülüyordu.45  

Sırp kökenli olan Aleksandar Rankovic KP’nin ve Tito’nun güvendiği üç 

önderden biri olarak Savaştan sonra kurulan Gizli Polis Servisinin başkanlık 

görevini üstlenmişti. Bu serviste çalışanların çoğu Sırp kökenliydi. Rankovic 

iktidarın gücünün Belgrad’da toplanması ve ülkenin bir merkezden yönetilmesi 

gerektiği görüşündeydi. 1960’lara gelindiğinde Rankovic’in Gizli Servisi 

Tito’nun tepkisini çekecek kadar güçlenmişti. Sırp olmayan nüfusa olan sertliği 

ile bütün Yugoslavya’da tanınan Rankovic özellikle Kosova’da büyük zulümler 

işlemişti. 1950’lerde silah arama operasyonu düzenlediğinde yüzlerce Arnavut 

öldürülmüştü ya da hapse atılmıştı. Titoist dönemde Rankovic tarafından şiddet, 

dönem dönem her ne kadar Hırvat ve Boşnaklara karşı da uygulandıysa,  

Kosova’nın hayat sahnesinden hiçbir zaman eksik olmamıştı. Sırp ve Arnavutlar 

arasındaki kindar ilişkiler Yugoslavya’daki diğer milli ilişkilere göre daha 

eskilere (örnek:ortaçağ Sırp Çarlığı) dayanmaktadır. 1963’de Tito tarafından 

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına seçilen Rankovic’in icraatında tırmanan 

(uçlaşan) baskı, resmi parti çizgisinin siyasi-ideolojik tekelciliğinin sistematik 

ürünüydü. Tito ve parti önderliğinin “anti-Stalizm”i esasen SSCB 
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hegemonyasına karşı olmakla resmi belge idi (Kaim). Siyasi, ideolojik, düşünsel 

çoğulculuğu ve demokrasiyi Partinin önderliği altında “gereksizleşmiş” sayan 

anlayış, “Stalizm”den sayılmıyordu.46 Tam da bu anlayış Yugoslav yönetiminin 

Stalizm’le ortak paydasıydı.   

Sosyalist Yugoslavya kuruluşundan sonra kendine “özgün” ve “milli” 

sosyalizm modeli, milli meselesini çözdüğü görüşündeydi. Hatta 60’larda 

“açılış” döneminde dünyanın en barışçı ülke izlenimini bırakmıştı. Ancak II. 

Dünya Savaşından sonra yaşanan felaketler hala insanların hafızasından 

silinmemişti. Tito her ortaya çıkan milliyetçi hareketi bastırmayı; ya da bir 

milliyetçiliğin öbür milliyetçiliğe karşı koymasıyla etkisiz hale getirmeyi 

bilmişti. 1966’da Rankovic’in görevden alınması ve Sırp dominantlı GPS 

karşısında Hırvat hakimiyetindeki Askeri İstihbarat Servisinin kurulması bu 

çerçevede değerlendirebilir. 1968’de güçlenen Sırp-Hırvat milli kimliklerinin 

yanında BiHlı Müslümanlara millet statüsünün tanınması bu doğrultudadır.47 

Rankovic’in görevden alınmasıyla bir rahatlama dönemine girilmişti. Bu 

rahatlama hem sosyalist doktrin üzerine Hırvatistan’da yayımlanan Praxis 

dergisinde toplanan eleştiriler hem de yükselen milliyetçi talepler çerçevesinde 

değerlendirilebilmektedir. 1968-1972 döneminde sol Marksist görüşlü Praxsis 

dergisi hem Batı Marksizmi hem de Doğu Avrupa muhalif sosyalist çevreleriyle 

bağlar kurarak reel sosyalizmin karşısında özgürlükçü, demokratik sosyalizm 

arayışına girmiştir. 1968’de sosyalist burjuvasına karşı öğrenci ve işçi gösterileri 

düzenlenmişti. 

1966-1968 arası Arnavutların protesto eylemleri, ilk ve ortaöğretimde 

Arnavutça eğitim verilmeye başlatılması ve Priştine’de Arnavutça eğitim yapılan 

bir üniversitenin kurulmasıyla yatıştırılmıştı. 

1968-1972 arası Hırvatistan’da ortaya çıkan reform talepleri ise 

“Hırvatistan Baharı” adı altında tanınmaktadır. 1967’de Hırvatistanlı 

entelektüellerin yayımladıkları bir bildiriye göre resmi dil olarak Sırpça 

versiyonu seçilerek Hırvat dilinin tarihi ve ebedi değeri bölgesel şive durumuna 
                                            

46   Vladimir Goati, Politiçka Anotomija Jugoslovenskog Druştva, 1989, Zagreb, y. y. s. 72. 
47   Čarls İngario, Deset Nenaučenih Lekcija o Srednjoj Evropi-Pogled İstoričara 
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indirgendiği iddia ediliyordu. Bu dönemde özellikle, 1840’ta kurulan ve bu 

tarihten itibaren Hırvat kültürünü tanıtan, Matica Hırvatska kulübü büyük ün 

kazanmıştı. Hırvat KP’nin yeni önderleri Savka Dabçeviç-Kuçar ve Mirko 

Tripalo ise Hırvatistan’ın turizm gelirinden daha büyük bölümün Hırvatistan’da 

kalmasını ve Hırvatistan’ın daha büyük özerklik elde etmesi talebinde 

bulunmuşlardır.  Hırvat gazeteler ise, % 15 oranında Sırpların yaşadığı 

Hırvatistan’da polis güçlerinde Sırpların % 56.5, Hırvatların  % 40.8 oranında 

yer almalarının sebebini öğrenmek istiyorlardı. Bu durum karşısında kontr-Sırp 

milliyetçiliği de yükselmişti, hatta Hırvatistan’daki Sırp köylerinde halkın 

silahlandığı haberleri duyurulmuştu. Yaşanan milliyetçi gerginlik ancak Tito’nun 

aldığı sert tedbirler karşısında yatıştırılabildi.48  

1968-1972 arası döneminde Yugoslavya’da üç entelektüel gruptan 

bahsedebiliriz: birincisi Praxsis kulübünde toplanan entelektüeller, diğerleriyse 

liberaller ve ılımlı milliyetçilerdir. 1972’de Tito’nun aldığı tedbirler çerçevesinde 

KP ilk ikisiyle hesaplaşmıştı. Praxsis kulübü kapatılmıştı, KP’de liberal görüşlü 

tabaka ise yeni kadro ile değiştirilmişti. Dönemin “Ilımlıları”  ise sırf partiyle 

çatışmaya girmemek için görünüşte ılımlıydılar. Buna açıklık getirebilmemiz için 

1970’lerde Sırbistan KP’nin önderliğine gelen Marko Nikeziç ve Latinka 

Peroviç’in ademi-merkeziyetçiliği kabul eden liberal görüşlü kanatta yer 

aldıklarını belirtmemiz gerekmektedir. Aynı zamanda Savka Dapçeviç ve Tripalo 

her ne kadar Hırvatistan Bahar’ın önderleri olarak sayılsalada liberal 

görüşlüydüler. 1970’lerde Matica Hırvatska’nın etkisi altında kalan özerkçi-

milliyetçi hareket onların istemediği ölçüde milliyetçi olmuştu.49 

1972’de liberal görüşlü tabakanın ortadan kaldırılmasıyla,  80’lerin 

sonunda ortaya çıkan milliyetçi hareketler modern ve liberal özeliklerini 

tamamen kaybetmişlerdir. Agresif milliyetçilik, Yugoslavya’nın dağılması 

üzerine, 1990’larda ortaya çıkan savaş çatışmalarında kendisini bariz şekilde 

göstermişti. Anlaşılan o ki, 70’lerin başlangıcında ortaya çıkan milli sorunlar 
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sosyokültürel kökenli çatışmaların neticesinde doğmuştu; etatism (devletçilik) ve 

özyönetim; dogmatizm ve demokratik sosyalist fikirler arasındaki mücadeleyi 

temsil etmişlerdir.50 

1972 bunalımından iki sene geçtikten sonra “milli soruna” kesin çözüm 

bulmak amacıyla, Tito’nun inisiyatifiyle, yeni anayasa getirilmişti. 

Yugoslavya’da demokrasinin tek alternatifi olarak kabul edilen ademi-

merkezileşme 1974 Anayasasının temelini oluşturuyordu. Cumhuriyetler ve 

özerk bölgeleri olan Kosova ve Voyvodina’ya tanınan genişletilmiş özerklik 

yasaları ile Yugoslavya resmen sekiz ayrı bölgeye ayrılmıştı, cumhuriyetler ise 

Yugoslavya Federasyonun kurucu unsurları statüsünü kazanmışlardı. 1980’de 

Tito’nun ölümünden sonra bir “amir” figürün yokluğunda,  merkezi gücü zayıf 

olan devlete düzen getirmek oldukça zorlaşmıştı. Özellikle bu tarihten sonra 

cumhuriyet yetkilileri, günden güne kendi milli taleplerini daha fazla temsil 

etmeye başlamışlardı. KP’nin içerisinde değişik fraksiyonların yasak olması 

sebebiyle Yugoslav siyasi hayatında lokalizm ve milliyetçiliğin gelişmesi teşvik 

edilmişti. Bu durum gelecek yıllarda ise komünizm ve yerel milliyetçilik siyasi 

görüşleri arasında birliğin oluşması ile sonuçlanmıştı. 

Merkezileşmiş artı değerin dağıtımının, federal siyasi bürokrasi elinde 

bırakılması sübjektif davranışlara sebep olmuştu. Bu durum Yugoslavya gibi 

çokuluslu bir ortamda üniterizm, hegemonizm, milli eşitsizlik ve gerginleşmiş 

milli ilişkileri meydana getirmişti. Bu sebeple de 60’lardan itibaren başlatılan 

ademi-merkeziyetçi örgütlenme tesadüf sayılmaktan uzaktır. Cumhuriyetlerin tek 

bir iradeyle ve üniter özeliğe dayanmayan yapısı köklü olmayan bir oluşuma 

neden oluyordu.  Nisan 1963’de yürürlüğe giren yeni Anayasa, ülkenin adı 

“Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” diye değiştirerek, cumhuriyetlerin 

devletin kurucu unsurları olduğu ilkesini belirginleştirdi. Yugoslavya’nın güney 

Slavlarının ulusal devleti olmadığını altını çizdi. 1952 Anayasasının, cumhuriyet 

temsilcilerinin yeraldığı Milletler Meclisinin (daha sonra Cumhuriyetler ve 

Özerk Bölgeler Meclisi) Federal Meclise tabi ve görece yetkisiz kılarak, 

cumhuriyetlerde belirli bir hayal kırıklığı yaratmış olan düzenlemesi değişmedi. 
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Öte yandan, özyönetimin gelişmesiyle merkezi planlamanın gevşemesi, 

cumhuriyetin yetkisini fiilen artırmaktaydı. Parti Yugoslavya Komünistler Birliği  

adını alırken, cumhuriyetlerin özgül sorunları ekseninde yerel-milli politika 

yapma yatkınlığı güç kazanıyordu. 8. YKB kongresinde Tito, milli meselelerin 

ve kimliklerin görmezden gelmeyeceğini söylerken, bu tepkiye ve radikal 

enternasiyonalislere karşı koydu.  

“Bütün milliyetlerin ortadan kaldırılıp bir tek Yugoslav milletinin 

yaratılmasını amaçlanmanın, bir tür asimulasiyonculuğu, bürokratik 

merkeziyetçiliği, üniter egemenliği düşündürdüğü”51 söylerdi. 

Milliyetçi sapmaları cumhuriyetlerin iktisadi birliği reddeden, otarşisi 

bürokratik-devletçi eğilimlere bağladı. 

1968-72 dönemi bütün dünyada olduğu gibi Yugoslavya’da reel 

sosyalizme karşı özgürlükçü, demokratik sosyalizm arayışının yaygınlaştığı bir 

evreydi. Bu döneme ilgili Branko Horvat’in Yugoslav toplumun yapısının tahlil 

eden bir inceleme yapmıştı. Yeteneğe beceriye (aslında yeterince eşitleştirmemiş 

eğitim imkanlarına) dayalı bir sınıflaşma eğilimine vurgu yaparak, ikisi sosyalist 

gelişmenin taşıyıcısı ikisi muhafazakar olan dört toplumsal grup ayırmak 

mümkün. Sosyalist gelişmenin taşıyıcısı olan gruplar, kentteki iktisadın üretken 

(artı-değer üreten) unsurlarla, yine kentte, iktisadın üretken olmasalar da 

emeğiyle geçinenleri. Muhafazakar gruplar ise, sosyalist ilişkilere doğru değişim 

içinde olan köylülük ile, kolayca değişmesi beklenmeyecek olan bürokrasiydi.52  

Branko Horvat, sistemin zaaflarını aşamanın yolunu, Marksist ve öz 

Leninist devrim teorisinin devlet söndürmeyi gözeten perspektifinin hatırlanarak 

güçlendirmesinde görmekteydi. Çözüm, devletin ve bürokrasinin kendisini 

yeniden üretecek bir amaç değil, kendisini yok etmeye dönük bir araç 

yapılanmasıydı. Devletin sönmesi fikriyle oynayan aydınlar, buradan, Partinin de 

kendi kendine söndürmeyi gözetmesi gereğine vardı. YKB’nin öncülüğü kendini 

ebediyen öncüleştirmeyen, öncülüğü yok eden bir öncülük olmalıydı. Branko 

YKB’nin kendini yok eden bir örgüt olması gerektiğini savunuyordu. YKB’ni 

devrimci disiplinini koymakla partiye polis sokularak siyasi tartışmayı 
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kriminalize etmekle suçlayan eleştirici Branko, YKB’ de  Partide 

demokratikleşme mücadelesinin odağına yarleştirdi. Parti-devlet bürokrasinin  

egemenliğinin mutlaklaştığı bir tür devlet kapitalizmi ya da burjuva biçimsel 

demokrasisinin (yükselen milliyetçilikle beraber) ülkeye hakim olması idi.  

Partinin siyasi-ideolojik tekelini şiddetle reddeden Yugoslav aydınları 

çoğunlukla çok partili rejime karşı çıkmalarının nedeni temel gerekçesi de 

milliyetçilik tehlikesiydi. Çok partiliğin yasalaşması, özellikle köylülüğün güçlü 

ve kalabalık olduğu göre az gelişmiş bölgelerde, II. Dünya savaşı sırasındaki ve 

öncesindeki üstelik yaraları taze olan milli çelişkilerin siyasi gündemi 

belirlenmesine yol açacaktı.53 

Tito ve KB önderliği, bunalımı, cumhuriyetlerde tanınan özerkliği artırarak 

aşma çabasına girmişti. Federasyon içi ilişkileri daha da esneterek fiilen 

konfederasyonlaştıran bir Anayasa değişikliği hazırlandı. Tito’nun 

teknobürokratik  ve militarist-merkeziyetçi eğilimleri eleştirdiği, Mart 1969’daki 

9. YKB Kongresinde, en üst parti organı olan Merkez Komitesi’nin yerine 

cumhuriyetlerin KB’larına ayrılmış kotalarla oluşan, dolaysıyla yerel –milli 

KB’ların ağırlığını ve gücünü artıran bir Prezidiyum (Başkanlık Konseyi) 

kurulmuştu. Haziran 1971’de gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleriyle, bütün 

yönetsel devlet organları da cumhuriyet delegasyonlarına dayanacak şeklinde 

yeniden yapılandırıldı. Hatta Devlet Başkanlığının yerini de cumhuriyet 

temsilcilerinden oluşan Başkanlık Konseyi aldı. Prezidiyum Başkanlığı 

koltuğuna, her cumhuriyetin temsilcisi dönüşümlü olarak sırayla oturacaktı. 

Sadece Tito, ölümüne kadar Devlet Başkanı kalacaktı.54  

Seksenli yılların sonunda ise, sosyalist sistemin önceden yaşanmış bir 

siyasi deneyimi olmaması nedeniyle değişen siyasi koşullara uyum sağlamada 

zorluk çekmeye başlamıştı. Zorluklar özellikle insan hakları konusunda kendisini 

göstermişti. Daha önceden etnik gerginlik baskı altında tutulduğundan sistemin 

çöküşüyle azınlıklar çoğunluktan, çoğunluk azınlıktan şüphelenmeye başlamıştı. 

Dağılan çok uluslu devletlerin yerine kurulan yeni devletlerden sonra eski 

                                            
53   Banac, Nacionalno Pitanje u Jugoslaviji, Korijeni, Historija, Politika,  s. 109. 
54   A. e., s. 105. 
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dominant üyeler azınlık durumuna düşmüşlerdir. Baltık devletlerinde Ruslar, 

Hırvatistan’da Sırplar. Bu durum ise yeni gerginliklere yol açmıştı 
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II. Bölüm 

 

TİTO SONRASI DÖNEMDE ÇOK PARTİLİ HAYAT 

GEÇİŞİ 

 

A. Komünist Birliğinin Yıkılma Surecinde Sosiyo-Ekonomik 

Kriz 
 

Yugoslavya’nın kuruluşundan beri cumhuriyetler arasında eşit olmayan 

ekonomik büyüme büyük sorun oluşturuyordu. Komünistlerin vaat ettikleri 

maddi bakımdan zengin ve eşitlik zeminine oturtulan bir devlet yapısı 

gerçekleşemiyordu. Tersine çok güçlü bir bürokrasi sınıfı oluşturulmuştu ve 

1980’lerin sonuna gelindiğinde artık iktidarın ekonomik gücü, siyasi elit’in işçi 

taleplerine cevap veremeyecek kadar zayıflamıştı. Bir başka taraftan siyasi elit, 

devletin kuruluş ideolojisinden yavaş yavaş vazgeçerek işçi sınıfın çıkarları 

yerine daha çok iş gücü pazarı, etkililik gibi kavramlardan bahsetmeye 

başlamıştı. 80’lere kadar sosyal düzenin sağlanmasında Yugoslav elit’in 

kullandığı en yaygın metot dış borçlanma, borç ödemelerin erteletmesi, emisyon 

gibi uygulamalar ile “kriz erteletilmişti”. Ancak 80’lere gelindiğinde söz edilen 

metotlar hayat standardındaki düşüşü engelleyememişti. Sosyalist doktrinin 

kendi belirlediği parolalara göre yönetilmemesi, desteğinin yok olmasına sebep 

olmuştu. Bu durum ise popülizm, din gibi yeni ideolojiler ile doldurulacak bir 

boşluğun oluşmasına yol açmıştı. Bir başka taraftan, XX. yüzyılın başlangıcında 

İngiliz, Fransız ve Alman homojen toplumuna göre üretilen Marksizm çok etnikli 

toplum açısından yetersiz kalmıştı.  Bu nedenle Yugoslav federal modeli Stalinist 

modeline göre düzenlenmişti ve Tito’nun ölümüne kadar milliyetçi hareketler 

baskı altında tutulmuştu. 80’lerin sonunda demokrasinin gelişi bu durumun 

değişmesine sebep olmuştu.55 

1980 yılarında Yugoslavya İMF’nın istikrar önlemeleri paletini kabul 
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ederek, devalüasyona gitmek ve reel gelir ödemelerin kısmaya başlamak zorunda 

kaldı. İktisadi büyüme durdu, reel ücretler 1981’den itibaren düşmeye, işsizlik 

oranı tırmanmaya başladı. 1947’den 1980’e GSMH’daki 7 katına çıkan, yılda 

ortalama %5 büyüyen, 1947’de tarımsal üretimin yarısı düzeyindeki sanayi 

üretiminin GSMH’daki payını %50’ye getiren Özyönetimli sosyalist Pazar 

ekonomisi modeli, 1980’lerde işlerliğini her geçen yıl biraz daha yitirmeye 

başladı. İktisadi bunalımla birlikte kabaran işletme egoizmi, kendi bütçelerinin 

ve ekonomilerinin derdine düşen cumhuriyetlerin milli egoizmiyle hızla 

özdeşleşmeye başladı. 80’lerde giderek netleşen bir biçimde etnik anlamda milli 

çıkar anlayışı ve milliyetçilik alacak. 56 

Yugoslav toplumunda maddi eşitsizlikler, sınıflaşmalar kesinleşmekteydi. 

70’li yıllarda yapılan araştırmalar, kentlerdeki fabrika işçileri %25’e yakınının 

sefalet sınırında yaşadığını ortaya koydu. Sosyalist toplum açısından mutlak 

yoksulluktan daha tedirgin edici olan, Kafa-kol emeğe veya teknokrat-

bürokratlar ve köylüler-fabrika işçiler arasındaki uçurum derinliği vardı. Prof. 

Pero Jurkoviç’ın 1988’de yaptığı araştırma, daha çarpıcı bir sonuç vermektedir; 

Nüfusun en yoksul %20’si milli gelirin %6,6’sını alırken; en yüksek gelir 

düzeyindeki %20’lik dilim, milli gelirin %39’unu alıyordu. En yüksek %10’luk 

dillimin milli gelir payı %23 düzeyindeydi. 1931-1940 doğumlular arasında 

yukarı doğru toplumsal hareketlilik oranı %73,9 iken, 1941-1952 doğulular 

arasında bu oran %51,4’e düşmüştü. Pero Jurkovic, yaptığı araştırmalarla iyice 

berraklaşan bu eşitsizlik ve sınıflaşma olgusunun piyasa ekonominse ve ülkenin 

kaçınılmaz biçimde etkilendiği dünya kapitalist sistemine bağlı nedenlerini, 

ayrıca sosyalizm öncesi Yugoslavya’dan kaynaklanan köklerini saptarken, verili 

reel sosyalist toplumun ürettiği özgül çelişkileri de kaydetmektedir.57 

4 Mayıs 1980 yılında Tito’nun ölmesi hem içerde hem de dışarıda 

Yugoslavya için sonun başlangıcı olarak algılanmıştı. Çünkü Tito’nun halefi 

olarak kişiler bizzat Tito tarafından etkisiz kılınmıştır. Tito kendin sonraki 

döneme iktidar mücadelesi olmasını önlemek için Devlet Başkanlığının 
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Cumhuriyet temsilcileri arasında rotasyonla el değiştirmesi uygulanmasının pilot 

uygulanmasını yerel yönetimlerde başlatmıştı. Böyle bir yönetim anlayışıyla 

yozlaşma rüşvetin de engellebileceği düşünülmekteydi. Ancak söz konusu 

uygulanmanın güçlü liderlerin ortaya çıkmasını neden olması bir yönetim 

zafiyetini de beraberinde getirmişti. 58 

1982’de uygulanmaya başlanan İMF menşeli Stabilizasyon  Programı da 

para etmeyence, 1985’de Yugoslavya federal yönetimi iktisadi bunalımı resmen 

ilan etti. GSMH 1979’a göre %5,5 düşmüş. Dış borç 15 milyar Dolara ulaştı. 

1982’de %40 olan enflasyon 1988’de %250’ye izlerken 1989’da ise bu rakamlar 

%1500’e çıktı. Hayat standardı kullanılan ölçeğe göre 1978-1989 arasında %30 

düşerek 1967 düzeyine geriledi. İşsizlik durumu %15’ten %20’ye çıktı. Gizli 

işsizlik ise son derece yüksekti. Uzmanlara göre %30 oranında. Tarımda küçük 

mülkiyet ağırlıklı yapının, ürün fiyatlarının devlet tarafından, oldukça geç tarihte 

ve genellikle enflasyonun altında belirlenmesinden dolayı motivasyondan yoksun 

kalması nedeniyle, kronik verimsizlik söz konusuydu. Yugoslavya, büyük 

tarımsal potansiyeline rağmen gıda ürünü ithal eder hale geldi.59 Avrupa’nın tahıl 

ambarı olabilecek bir potansiyele sahip olan Voyvodina’da üretimin olabileceğin 

çok altında kalması, Yugoslavya iktisatçıların için büyük sıkıntı neden idi. 

Kosova, Makedonya ve Karadağ resmen iflas ilan ettiler, üç büyüklerin Sırbistan, 

Slovenya ve Hırvatistan’ın iktisadi-siyasi belirleyiciliği daha pekişmişti. 

Gelişmiş olan Kuzey cumhuriyetleri Slovenya’da ve Hırvatistan’da tam serbest 

Pazar ekonomisine geçme ve Avrupa’ya eklemlenme tasarılarını hızlandırma 

düşüncesiyle Fakir olan cumhuriyetlerin yükünü taşımamak için daha fazla 

özerkleşme eğilimleri güçlendi. Bu eğilimin amacı federasyondan ayrılmak, 

bağımsızlıklarını hızlandırması. Buna karşı çıkan zayıf güney cumhuriyetleri 

Karadağ, Makedonya, BİH ve Sırbistan’da zenginlerin bağımsızlıkçılığına, dış 

ticaret, bankacılık bibi sektörler dolaysıyla federasyondaki merkezi konumuna 

iktisadi açıdan çok şey borçlu olan Sırbistan da tepki özellikle büyüktü. Ufukta 

iyileşme görmeyen ve güvenliği yitiren Başbakan Branko Mikuliç  Aralık 
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 41

1988’de istifa etti.60 

1980’lerin hemen başında işçilerin fiili grevler ve gösterilerle gösterdikleri 

yoğun tepki, ciddi güç ve itibar yitiren Federal Parti’yle birlikte 

cumhuriyetlerdeki Partiler (KB) için de uyarı sinyaliydi. İşsizlik nedeniyle 

kentlerden memleketlerine geri dönmek zorunda kalan üniversite mezunu olan 

genç kuşakların da katkısıyla belirli bir pozisyon yaşayan köylülük, bütün 

cumhuriyetlerde milliyetçi akımı besleyen toplumsal kaynaklardan biriydi. 

Cumhuriyetler arasındaki milli çelişki etmeleri üç verdikçe, kendilerini ve 

meşruiyetini milletlerin tarihi, doğal temsilcileri misyonuna soyunarak yeniden 

üretme gereği duydular. Cumhuriyetlerdeki KB’ler, 1980’lerin ikinci yarısında 

değişen dozajlarda soydukları bu misyonla önce Federal KB’nin meşruiyeti, 

hatta varlık zeminini yok edecek, ardından kendi meşruiyetlerini ve misyonlarını 

(Sırbistan-Karadağ dışında) soy milliyetçi hareketlerle terk edeceklerdi.61    

Kısaca sosyalist perspektiften ise, söylem düzeyinde bile kalasa anti-

Stalinist çizgisi ve özyönetimci toplumsal örgütlenme tasarım ile, demokratik bir 

sosyalizm alternatifi adına ümit kaynağı olmuştu. Bu ümidi boş çıkmasında, 

denebilir ki, biri kapitalizm diğeri sosyalizm perspektiflerinden daha fazla önem 

taşıyan iki etken belirleyici vardı. Bir; 1968-1971 döneminin zengin eleştirel 

sosyalist tartışma ortamı sürekli kılınmadan, ancak tahammül edilen bir şıklık 

gibi yaşayabildi. Demokratik sosyaliz alternatifinin somutlaşması ümidini gömen 

bu olgu, Yugoslav siyasi sistemini donuklaştırdı. Onu Doğu Avrupa 

ortalamasından ayırtettirecek özgün dinamiğini aşındırdı. İki; Cumhuriyetler 

arasındaki eşitsizlikler ve çelişkiler, Doğu Avrupa’daki çözülüşün temel 

sonuçları olan pazar ekonomisine ve çok partili sisteme geçiş sürecinin, 

Yugoslavya için başlı başına bunalım kaynağı olmasına yol açacak. Özyönetim 

sisteminin görece katılımcı yapısı, paradoksal biçimde, çok partililiğe geçiş 

atmosferini bulandırdı ve sertleştirdi.62  

İktisadi bunalım, her cumhuriyetin KB’deki yerleşme ve milliyetçileşme 
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eğilimlerine hız verdi. Milliyetçilik özellikle entelektüeller içinde kabardı. Bütün 

KB’lerin yönetimleri içindeki muhafazakar kanatlar, hem sosyalist demokratik 

cumhuriyetlerdeki bağımsızlıkçı eğilimlere karşı milliyetçi unsurlarla 

yakınlaştıkları gibi, bizzat milliyetçileştiler. 

Ante Markovic Serbest piyasa ekonomisini ciddi kurmaya yönelik bir 

programla 1989 Başında Yugoslavya başbakanı olan Ante Markovic’in icraatı, 

ülkede iktisadi geçişin yumuşak olacağı ümidini kısa süre için kanaatindeydi.  

Batık dev işletmelerin yöneticiliğinden gelen, eski partizanlar kuşağından, Hırvat 

kökenli Ante Markovic, tüm olanaklarıyla serbest Pazar ekonomisine geçiş 

hedefleyen radikal reform programıyla iddialı bir çıkış yaptı. Aralık 1989’da 

parlamentoda kabul edilen ekonomik programı, gayet açık hedeflere sahipti.63 

Dinar’ın değerini alman markına bağlanarak konvertibli hale getirilmesi, 

tüketimin kısıtlanması, sıkı para politikası, sübvansiyonların tasfiyesi, bütün 

işletmelerin ve toplumsal mülkiyetin özeleştirilmesi, Markovic, bu önlemleri 

Yugoslavya’yı Avrupa Topluluğu ile bütünleştirme global hedefine bağlıyordu. 

Ekonomi politikasının ilk etkiler olumlu oldu. 1989’da %2000’e çıkan 

enflasyonu sıfırlamayı başardı. Üretim istikrarlı biçimde düşmeye, işsizlik 

istikrarlı biçimde artmaya başladı. 1990’da mal ihracatı %74 geriledi. Acil ve 

büyük miktarlarda paraya ihtiyacı olan işletmeler fiyatlarını artırınca, 

devalüasyondan planlanan ihracat ve döviz gelirleri artışı gerçekleşmedi. 

Markovic’in reform programıyla özyönetimin resmen ortadan kaldırılarak özel 

sermayeye açılan işletmelerde, özyönetim işlemeyip özelleştirme de 

gerçekleşmeyince, zaten yıllardır var olan yönetim işletme bunalımı trajik-

komikleşmekteydi. Bütün cumhuriyetler sürekli para basıyor, bu da enflasyonu 

önlenmez demektir. Federal hükümet de memurların ve özellikle ordunun 

maaşları için, 5,5 milyar dinar bastı.64  

Tırmanan iktisadi ve siyasi gerilim ortamında, YKB tamamen etkisizleşmiş 

ve fiilen bölünmüş durumundaydı. Sırbistan KB’nin 20. Ocak 1990 yılında 

Belgrad’da 14 Kongreye yine Federal KB’ye hakim olma hedefiyle girmesi, 

Federal Parti’nin meşruiyetinin ve işlevselliğinin sönüşünü herkesin gözünde 
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netleştirdi. Kongreye özellikle Slovenya’daki merkez-kaç eğilimlerle mücadele 

platformu olarak gören Sırbistan KB delegeler, Slovenya KB delegelerinin her 

türlü önerisini reddettiler, konuşmalarını engellemeye çalıştılar. Slovenya 

delegeler salonu terk ederek Hırvatistan delegeleri Parti içindeki durumu ve 

Milosevic’in hegemonya kurma çabalarını tartışmaya başladılar. Kongrede 

KP’nin öncü ve tekil konumuna son verilerek çok partili hayata geçişin 

desteklenmesi tartışıldı. 23 Ocak’ta, Federal KB Milan Pançevski, çaresiz 

Kongrenin ileriki bir tarihe ertelenmesi zorunda kaldı. Milan Pançevski’nin 

koymadığı adı, Mayıs’ta Federal KB’nin artık fiilen ancak böylesi bir işleme 

yetkisi kalan yetkili organları verdiler. Yugoslavya Federal Komünistler Birliği 

sona erdi.65 

Medya ve televizyonun aracılıyla insanlarda var olan ön yargılar harekete 

geçirilmişti ve “yüzyıllardır” çektiklerinin öcünü alma zamanının geldiği 

gibisinden mesajlar verilmişti. Misha Glenny’nin belirttiği gibi Yugoslavya’yı 

öldürme rolünde en büyük suçlular Sırbistan ve Hırvatistan’ın Milli 

Televizyonudur. Edebiyat örneğinde olduğu gibi çekilen belgeseller, diziler ve 

filmlerde milliyetçi konular işlenmekteydi. Belgesellerde ortaçağı kilise mimarisi 

ön planda tutularak mimari yapıların hasarının Türkler tarafından verildiği bilgisi 

vurgulanıyordu. Vuk Karadzic’in hayatını işleyen bir filmde Vuk’un 

bilimsellikten öte Türklere, daha doğrusu BiHlı “Türklere” karşı verdiği savaşa 

önem veriliyordu. Sırbistan Radyo ve Televizyon’un kontrolü Milosevic’in 

elindeydi ve savaş başlamadan önce nefret ortamının zeminini hazırlayan en 

büyük kurumdu. Savaş başladığında ise, Sırplar tarafından yapılan katliamların 

Boşnak yada Hırvatlar tarafından yapıldığı gibi haberler verilmişti. “İslam 

fundamentalist devlet kurma talepleri, İslam saldırganlığı, Sırp acizliğinden” 

bahsedilerek gerçeklikten kaçınılmıştı. Savaşta birçok etnik topluluklar arası 

hümanistlik örneği olduğu halde onlardan hiç bahsedilmemişti. Gazetelerde bir 

taraftan Sırplığın tehdit altında olduğu öbür taraftan Sırplığın üstünlüğü ağırlık 

kazanmaktaydı. 1987’den itibaren Sırbistan’ın en büyük gazetesi “Politika” 

                                            
65   Slobodan Antonic, Srbija İzmdju Populizma i Demokratije 1990-1993, Beograd, Vol II,  
      1993, s.4. 
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Milosevic’in eline geçmişti.66 

1991’de yapılan seçimlerde Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyetinde eski 

KPler; Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve BiH-Hersek’te ise milliyetçi 

partiler başarı kazanmıştı. 1988’e kadar Milosevic’in eski rejimi savunmasının 

sebebi Federal Ordunun desteğini kazanmaktı. 1991’de Sırbistan liderliğin 

Kolektif Devlet Başkanlığına Hırvat kökenli Stipe Mesic’in atanmasını veto 

etmesi üzerine Yugoslavya’nın dağılacağı netleşmişti.YHO ise, Sırbistan 

yönetimine olan desteğini açıklayarak herhangi bir ayrılıkçı hareketin karşısında 

müdahale edeceğini belirlemişti. BiH-Hersek ve Makedonya ise kendi “özel 

konumların” nedeniyle Yugoslavya’nın dağılma taraftarı değildi. Bu nedenle 

BiH Başkanı İzetbegovic ve Makedonya Başkanı Kiro Gligorov tarafından bir 

konfederasyon önerisi getirilmişti. Ancak Sırbistan merkezileşmeye karşı olan 

herhangi bir öneriyi kabul etmeme niyetinde ısrarlıydı. Slovenya ve ardından 

Hırvatistan’da yaşanan çatışmalar, BiH-Hersek’te yaşanacak büyük felaketin ön 

habercisi olmuştu.67 

1990’larda Yugoslavya’nın siyasi pluralizme geçişinden sonra, o zamanki 

siyasi şartların gerektirdiği gibi kurulan partilerin programlarının çoğu milli 

sorun üzerine odaklanmıştı. Sırbistan partilerinin çoğu, ideolojik tabana 

bakılmaksızın Sırbistan topraklarının genişletilmesi fikrini savunmuşlardır. 

Milosevic’in sosyalistlerinden en ekstrem Vojislav Seselj’in radikallerine kadar 

hepsinin temelinde aynı ideoloji vardı, o da milliyetçilikti. Gösterdikleri fark 

sadece sundukları metotlardan kaynaklanmaktaydı. Bazıları Avrupa’nın 

arabuluculuğuna ve onun hazırladığı barış planlarına daha sıcak yaklaşmışlardı, 

bazıları ise Büyük Sırbistan’ın ve “etnik temizliğin” açık savunucularıydı. Bu 

bakımdan siyasi parti ve onların yönetim üyeleri tarafından yapılan 

propagandada stereotipiler büyük kullanım kaynağı oluşturmuşlardır. 

 

 

 

 

                                            
66   “Yugoslavija”, Genc Larousse, Cilt. 14. 1487. 
67   Milovan Jovanovic, Politicki Proces u Srbiji, Beograd, y. y. 1993, s. 29. 
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B. Komünist Birliğinin Yıkılma Sürecinde Siyasi Sorunlar ve 

İzlenen Politika 
 

Sırbistan KB’de milliyetçi eğilimler otoriter siyasi eğilimlerle iç içe gelişti. 

1980’lerde Parti yönetimde Stanbolic’ten Milosevic’e uzanan çizgi, paragmatik 

milliyetçilikten şovenizme giden yol söz konusudur. 1980-82’de 

hükümetin,1982-84’de Belgrad parti örgütünün, 1984-86’da  partinin birinci 

adamı olan İvan Stanbolic, Sırbistan’ı Yugoslavya Federasyonu’nun hegemonik 

cumhuriyeti yapmaya hedefleyen, siyasi olarak merkeziyetçi bir politikacıydı. 

Sırbistan’ın ilişkilerinin en sorunlu olduğu Kosova’nın siyasi güçleri ile diyalog 

yöneldi. 1986’da Sırbistan KB’ni Kosova yerel örgütünde yönetimine gelen genç 

Arnavut kadro kuşağının önderi Azim Vlasi, Stanbolic’e destek verdi. Kosova’da 

1981’de gerçekleşen bağımsızlıkçı harekatına karşı çıkmış olan Vlasi ve 

arkadaşlarının niyeti, Sırbistan yönetimiyle ilişkileri yumuşatarak Kosova’nın 

iktisadi gelişmesine hız vermek, siyasi kültürü Arnavut-Sırp gerginliğinin 

ipoteğinden kurtarmaktı. Aslında Stanbolic, hem pragmatist çizgisi icabı, hem de 

Sırbistan’ı Yugoslavya’nın hegemonik cumhuriyeti yapma hedefi doğrultusunda, 

oluşan milliyetçi ittifakın kalıbına girmişti.68  

1980’lerde milliyetçi gerilimi tırmandıran ilk olay Mart 1981’de 

Kosova’da yaşanmıştı. İlk önce üniversitede öğrencilerinin protestolarıyla 

başlamıştı, daha sonra ise insanların, Kosova’ya bağımsızlık taleplerinde 

bulunarak sokağa dökülmesiyle devam etmişti. Olayların bütün Kosova’ya 

yayılması üzerine Yugoslav ordusu kanlı biçimde müdahale etmişti. 1989’da ise 

Milosevic’in isteği üzerine, Sırbistan Parlamentosu Sırbistan’a bağlı olan Kosova 

ve Voyvodina’nın özerkliklerini kaldıran yeni bir yasa getirmişti. Karadağ’daki 

yönetimi kendi kontrolü altına alan Milosevic, Kolektif Başkanlığın69 içindeki 

dengeyi bozmuştu. Bakanlıkta alınan toplam sekiz oydan dördü Miloşiviç’in 

elinde olunca Sırbistan’a her hangi bir kararı veto etme hakkı mümkün 

                                            
68   Vladimir Goati, Jugoslavja na Prekretnici od Monizma do Gradjanskog Rata,  
      1991, Beograd, İnstitut za Novinarstvo, s. 30. 
69   Tito’nun ölümünden sonra kurulan Başkanlık 
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kılınmıştı.70 Bu durum Yugoslavya sorununun başlangıcı anlamına geliyordu. 

1986’da ise Arnavutların Sırpların oturdukları birimlerine yerleşmesi yasaklandı. 

Aynı yıl içerisinde de 212 Sırp entelektüel Kosova’daki Arnavutlar tarafından 

Sırplara yapılan zulümleri protesto etmek için bir genelge yayınladılar. Bunu 

takip eden yıllarda Sırp askerleri ve polislerinin halk üzerindeki Sırp asıllı 

görevlilerin sayısı anormal derecede artırılarak, Sırp kontrolü ve nüfuzu daha da 

pekiştirildi.71 

Sırp ve Karadağlıların Kosova’dan göçe zorlanarak Kosova’nın 

Arnavutlaştırıldığı tehlikesine değiniliyordu. Kosova’daki olayların ardında 40 

bine yakın Karadağlı ve Sırplar göç etmişti. Böylece Kosova’da 1960’larda 

%30’lara yaklaşan Sırp varlığı, fiilen %10’un altına indi. Özerk bölge statüsü 

kazanmasında sonra, Sırbistan yönetimi, Kosova’ya ayrılan bütçeyi alabildiğine 

kısmış, yatırımları engellemiş. Kosova’ya ayrılan kamu yatırımlarını da ayrımcı 

bir uygulama ile, ağırlıkla Sırp yerleşimlerine tahsis edilmiş. Dolaysıyla, Sırp ve 

Karadağlıların Kosova’dan göçmesi asla sadece Arnavutlaştırma politikası 

doğrultusundaki baskılardan değil, Kosova’daki katlanılmaz yoksunluktan 

olduğunu tespit ettiler. Araştırmalara göre 1989 verileriyle kişi başına ücret 

ortalaması 2050 Dinar iken, Kosova’da bu rakam 1420 Dinardı. İşsizlik 

durumuna gelince, Yugoslavya’da %16,2 olan işsizlik Kosova’da %55,9’du. 

Yugoslavya’nın elektrik üretiminin en büyük kesirinin gerçekleştirdiği bu 

bölgede, büyük de elektrik sıkıntısı yaşanmaktaydı.72  

Kosova’daki gelişmelerin, Makedonya’daki Arnavutlar ve BİH’teki 

Müslümanlar arasında da ayrılıkçı eğilimleri körükleyeceği kaygısı, Kosova’daki 

tehlikenin diğer cumhuriyet yönetimlerine de benimsetilmesinde etkiliydi.  

Sırp-Ortodoks Kilisesi ile Parti arasında resmen bağ kurulması, 1967’den 

itibaren aralıksız savunma Bakanlığı yaptıktan sonra ordudan getirilen emekli 

General Nikola Ljubicic’in yönetimi altında gerçekleşmişti. 1981’de ordunun 

                                            
70    Slavişa Orlovic, Politikçe Partije i Moç, Beograd, Cigoja, 2002, s. 35. 
71   Balkanlardaki toplam Arnavut nüfusun yaklaşık %40 gibi büyük bir oranını Kosova ve 
      Makedonya Arnavutlarının oluşturduğu düşünülürse, Yugoslav Arnavutları meselesinin 
      Arnavutluk açısından taşıdığı hayati önem anlaşılır. Slavlara göre çok yüksek olan doğum  
       oranı nedeniyle Arnavutların nüfus payı hızla artıyordu ve artmaktadır.   
       İvanovic, Balkanski Rat İ Razaranje Jugoslavije 1991 - 1999, s. 27 
72   Goati, Politicki Prularizam u Nas, Stanje i Prespektive, s. 43. 
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Kosova’ya müdahalesinde düğmeye basan adam olarak Sırp milliyetçinin 

taktirini toplanan Ljubicic’in icraatı. Neo-Sralist eğilimlerle milliyetçiliğin 

bağdaşımı açısından örnek niteliğindeydi. Ljubicic’in ilk önemli sivil siyasi 

çıkışı, Kosova’daki Peç (İpek) Manastırını ziyaret etmekti. Peç, Ortaçağ’da Sırp 

Ortodoks Patriyarklık merkezi olduğu için, bu manastır simgesel öneme sahipti.73    

En büyük hedef ise, 1966-73 dönemindeki Anayasa tartışmalarında 

Kosova’nın daha fazla özerk olmasını savunan, Kurtuluş Savaşı Partizan 

Generali Fadil Hoca idi. Fadil Hoca’ya hedef haline getiren gelişmeler, Sırp-

Arnavut çatışmasının belden aşağılığı hakkında da fikir vericidir.  

Reformcu kanadın önderi Stanbolic, milliyetçi-otoriter  kanadın önderi ise, 

politikaya girmesini Stanbolic’in sağladığı Slobodan Milosevic idi. 

Milliyetçiliğin yükselerek denetimsizleşmesinden de huzursuz olan reformcular, 

partinin her alandaki hükümran rolünü, totaliter konumunu terk etmesinden 

yanaydılar. Milosevic ve ekibi ise, sosyalist bir demagojiyle sarıp sarmaladıkları 

milliyetçi söylemlerini resmi ideoloji olarak vazederek, devlet-parti özdeşliğine 

dayalı, monolitik, totaliter bir siyasi yapılanmayı savunuyorlardı. Eleştirel 

Yugoslavya Marksistleri, Milosevic’in çizgisini Neo-Stalinist olarak 

tanımlıyorlardı. 1987’de, parti iktidar mücadelesi yapan reformcu kanadın 

Stanbolic’in pragmatizminden uzak, ilkeli ve teoriysen vasfı daha güçlü ismi, KB 

Belgrad örgütü başkanı Dragisa Pavlovic de bu terimi kullanmıştı.74 Milosevic’in 

söylemi ve kişiliği, özellikle de, iktisadi bunalımın yükü altında ezilen parti 

kadrolarının ve bürokrasinin, imtiyazlı varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak 

güçlü adam lider ihtiyacına karşılık vermeye uygundu. Milosevic, 1987’de 45 

yaşını yeni bitirmişti. Parlak ve çok hırslı bir yönetici teknokrat kariyeri ile 

Belgrad Bankası’nın başına geçtikten sonra doğrudan politikaya atıldı.    

Milosevic’in 27 Nisan 1987’de Kosova Polje nahiyesinde, onbinlerce Sırp 

ve Karadağlıya verdiği coşkulu söylev, milliyetçiliğin resmi ideolojinin odağına 

yerleşmesinde önemli bir eşikti. Milosevic bu söylevinde “Slav toplumunu 

muhatap aldı, Sırbistan halkı veya parti adına değil, bütün Yugoslavya Sırpları 

                                            
73   Goati, Jugoslavja na Preketnici od Monizma do Gradjanskog Rarta, s. 39. 
74   Slobodan Antonic, Zarobljena Zemlja, Srbija za Vlade Slobodana Milosevica, Otkrovenje,  
      2002, s. 36. 
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adına konuştu.75 8. kongre arifesinde, reformcuların önderliğinde Pavlovic, üst 

üste açıklamalarla partide yükselen milliyetçiliğe karşı uyarılarda bulundu. Ona 

göre milliyetçilik, partiye hakim olan dogmatizmin son aracı idi. Pavlovic, daha 

sonra yazdığı kitapta, demokratik merkeziyetçiliğin otoriter yorumunun 

sosyalizme getireceği tehlikeleri sorgulanmıştır. Pavlovic bu açıklamalarından 

ötürü anti-parti ve anti-Sırp bir cephe açmakla suçlandı. Pavlovic ve Stanbolic 

parti yönetiminden uzaklaştırıldılar. Pavlovic Sırbistan’da partinin boykotu 

nedeniyle iş bile bulmadığı için Slovenya’ya taşındı.76   

1988’de Sırbistan’ın birçok şehrinde mitingler yapılarak, bütün Sırpların 

Kosova’daki kardeşlerine yapılan zulümler karşısında birleşmelerini istendi. 

Böylelikle sadece Kosova Arnavutlarına karşı daha olsa, Yugoslavya’nın 

genelinde aksiyoner bir Sırp Birliği oluştu. Arnavutlara karşı ırkçı söylemin 

yerleşikleştiği Belgrad basın, Sırbistan KB bağlı Kosova yerel KB önderliğini 

sürekli karalıyordu. Voyvodina’daki yürüyüşleri ve gösterileri gerçekleştirenler, 

Voyvodinalılar değil, Milosevic’in örgütlenmesiyle Kosova’dan gelen Sırplardı. 

Belgrat’ta tartışmakta olan, hatta daha sonra kanunlaşmasına kesin gözüyle 

bakılan Kosova’nın otonomluk statüsünü iptal edilmesini ve bir çok Arnavut 

asıllı politikacının istifaya zorlanmasını protesto etmek için 16-20 Kasım 1988 

tarihleri arasında Kosova’nın bütün şehirlerinde bütün mitingler yapıldı. Bu 

mitingler iyi organize edilmiş, amacına uygun olarak olaysız bir şekilde cereyan 

ettiği halde, Sırp partisi ve yöneticileri tarafından milliyetçi Arnavutların karşı 

devrim ve gösterisi olarak değerlendirildi. Belgrat’ın tepkisi de tahmin edildiği 

gibi oldukça sert oldu. Ülke çapında toplanma yasağı getirildi. Miting düzenleme 

ve protesto yürüyüşleri de yasaklandı. Ayrıca Sırp askerlerin ve polislerin karşı 

operasyonları ve baskınları başladı.77  

19. Ekim 1988’de bu kez de bir milyon Sırp, Kosova’daki Sırplarla 

dayanışma ve Sırbistan’ın kaybolmak üzere olan birliğinin tekrar sağlanması için 

                                            
75   Ortaçağın kısa ömürlü Sırp İmparatorluğu’nun coğrafi merkezi Kosova’ydı.  
      Kosova Eski Sırbistan olarak anılır, Çetnikler hareketi Kosova’yı tüm Sırpların kutsal  
      yurdu olarak tanımlar. 
76   Vladimir Goati, Partije Srbije i Crne Gore u Politikçim Borbama, Beograd, Conteco,  
      2002, s. 89. 
77   1990’a gelindiğinde Arnavut nüfusun dağılımı şöyle tahmin ediliyordu;  
      Kosova %87,4, Sırbistan %19,6, Makedonya %19,6, Karadağ %6,5.   
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Belgrat’ta gösteri yaptılar. Bu gösteride Milosevic bütün dünyaya meydan 

okurcasına şunlar söyledi. 

“Savaş zamanı geldi. Yaklaşmakta olan bu savaşta hiçbir dünya gücü 

Sırpları durduramaz.”78 

Federal KB, bu gösteriler üzerine ilk kez Sırbistan KB’ni ülkede yükselen 

şovenizme karşı uyarma gereği duydu. Bu uyarı reddedildi. Sırbistan KB’ne 

bağılı Kosova yerel örgütü önderleri Yaşar, Vlasi ve arkadaşları görevden 

alınarak, yerine Sırbistan KB güdümündeki kadrolar getirildi. Kosova halkı buna 

büyük tepki gösterdi. Ayrıca yeni Anayasanın 72 maddesi, Sırbistan’ın, Sırp 

azınlıklarının hakları ve çıkarları ile ilgili olarak cumhuriyet sınırları dışına 

müdahalede bulunabilmesine kapı açıyordu. Anayasanın Sırbistan’da resmi yazı 

dilinin Kirilce olduğunu hükme bağladı.  

28. Mart 1989’da yeni Anayasa açıklandı. Buna göre, Voyvodina ve 

Kosova artık, otonom değil Sırbistan’a bağlandılar. Daha sonra aynı yasa tehdit 

ve şantaj yolu ile Kosova meclisine de kabul ettirilir.  

Estirilen anarşi rüzgarı ile Arnavutlar sindirilmiş, ülkenin tamamına Sırp 

kuvvetleri hakim olmuşlardı. “Büyük Sırbistan”a ulaşma yolunda ilk adım atmış 

oldu. Yaklaşmakta olan Kosova Savaşının 600 yıl kutlamaları bu atılan adımların 

devamı ve daha sağlam adımlar olacaktır.  

Bu çerçevede 600 yıldönümü kutlamaları büyük bir katılım ile 28. Haziran 

1989’da Gazi Mestan Ovasında yapıldı.79 Kutlamalar başlamadan önce kilisede 

kalabalık bir ayin icra edildi. Kutlamaların öncekilerden ayrılan tarafından biride, 

devlet tarafından resmi olarak düzenlemesi ve Devlet Başkanlıktan Milosevic’in 

de protokolden katılması idi. Milosevic burada yaptığı konuşmada Sırp 

ırkçılığını ön palana çıkarak, Sırp halkının 600 yıldan beri ilk kez kendi devletini 

ve hassasiyetini yeniden kazandığını söyler ve ortaçağdaki krallıklarının izinde 

                                            
78   Dnevna Politika, Gazetesi 20.10.1988.  
79   Bilindiği gibi 28. Haziran 1389 tarihinde yapılan Kosova Meydan Savaşında, Osmanlı Devleti 
      Sırpları mağlup etmiş ve ülkelerini hakimiyetine almıştı. Sırplar üzerindeki Osmanlı   
      Hakimiyeti takriben 500 yıl sürmüştü. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen Sırplar bu  
      Mağlubiyeti unutmamışlardı ve ezikliğini gerek ferdi gerekse halk olarak sürekli işlerinde  
      taşımışlardı. Hata bu tarih zamanla Sırpların her yıl kutlamaya geldikleri milli bir yas halini  
      aldı. Kiliselerde yapılan ayin oldu. Kosova Meydan Savaşı’ndaki malubiyeti Sırp şuurunu ve  
      mantığını bugünekadar adeta şekillendirilmişti. 
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emperyalist hırsı ortaya koyar.  

“Bugün 28 Haziran 1989, öyle bir gün ki, düşüncelerimizle 6 yüzyıl geri 

giderek 28 Haziran 1389 Kosova Ovası ve çarpışan Türk ve Sırp askerlerinin 

kılıç seslerini dinleyelim. Sırp askerler ise uygarlığın, Sırp kutsallığı ve Avrupa 

haçını koruma rolünde. Sırbistan’ı kurtaramadık. Ama Avrupa’yı evet…”80 

Bütün ideolojik varlıklarını Kosova mağlubiyetinin intikamına, dar manada 

Türk, geniş manada ise İslam düşmanlığına ve kadim Sırp Krallığını yeniden 

ihya üzerine kuran Sırplar, Slobodan Milosevic’le yıllar sonra bir çıkış noktasına 

gelmişlerdi. Bu gövde gösterisiyle, kaybolan hassasiyetlerine Osmanlı Devleti 

tarafından 600 yıl önce yıkılan Krallarına tekrar kavuştuklarını dünya 

kamuoyuna ilan ediyordu. Altına çizilmesi gereken husus ise, Federe 

Yugoslavya’nın Sırpların hayalini süsleyen o meşhur Sırp Krallığı olarak 

algılanmasıydı. Federe Devleti meydana gelen diğer üyelerin konumları ise her 

halde bu müstakbel krallık bünyesinde yok olmaktı. Bunu paşa gönülleriyle 

kabul etmezler şayet, %80’ı Sırplardan oluşan YHO bir tehdit unsuru olarak 

emre amada bekliyordu.81  

Slovenya ve Hırvatistan KB yönetimleri Kosova darbesini kınamakla 

birlikte, Sırbistan’ın gerçekleştirdiği Anayasa değişikliğine seyirci kaldı. BİH 

tamamen sesiz kaldı. Karadağ ve Makedonya cumhuriyetleri ile Voyvodina 

özerk bölgesi Sırbistan’ın politikasını destekledi. DANİ gazetesi, Kosova 

olayında izlenen politikanın KB’nin sınıfsal meşruiyetinin son kalıntılarını da 

yok ettiğini savunuyordu.82    

Ardında Karadağ’ın başkenti Titograd’da (Podgorica) Karadağ KB 

önderliğinin çekilip yerine Milosevic’lerin gelmesi talebiyle gösteriler başladı. 

Karadağ parlamentosunu basmaya gelen 30 bin Sırp polisle çatıştı. Federal Parti 

bu noktada tepki göstererek Karadağ KB önderliğini destekledi. 

17. Yugoslavya Federal Parti Kongresi, bu ortamda, olağanüstü önem 

kazandı. Eylül sonunda, Federal KB Prezediyumu’nun Slovenyalı ve 

Voyvodinalı iki üyesinin, Sırp faşizmini protesto amacıyla görevlerinden istifa 

                                            
80   Dnevna Politka Gazetesi, 29.06.2000. 
81   Banac, Nacionalno Pitanje u Jugoslaviji, Korijeni, Historija, Politika, s. 111. 
82   Dani Gazetesi, 28.07.2006. 
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etmesi, Kongre’nin baş gündem maddesinin Sırbistan KB’nin politikası olacağını 

göstermişti. Milosevic Kongre kulesine, Federal Komünistler Birliği yönetimine, 

de hakim olma amacıyla girdi.83 

Bütün bu gelişmeler ve bunun karşı merkezi otoritenin tavrı, diğer üye 

devletlerin haliyle dikkatlerini çekti. Olayları dikkatle, biraz da endişeyle takip 

ediyorlardı. Hırvatistan ve BİH’te en yüksek devlet yönetiminde Franjo Tudjman 

ve Aliya İzetbegovic gelmesiyle daha da endişeleniyordu, zira  ikisi de 

milliyetçilik düşüncesiyle hapis yattılar. 

 

C. Slovenya’daki Siyasi Gelişmeler 
 

Slovenya, Yugoslavya’nın en batısında yer alan ve orta Avrupa ile sınır 

olan bir ülkedir. Bu coğrafik konumun kendisine sağladığı bazı faydalar vardı. 

Bunlardan akla ilk gelenlerden biri, özgürlükçü ve demokratik isteklerin çok 

çabuk gelişip, tabanda yer bularak eylem halini almasıydı. Nitekim 

Yugoslavya’da ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk üye devlet olması tesadüf 

olmasa gerek. 

Toplam nüfus içindeki payı yalnızca %8.7 (.8 milyon) olmakla birlikte 

Yugoslavya milli gelirinin yaklaşık %20’sini üreten, ihracatın üçte bire yakınını 

gerçekleştiren Slovenya, federasyonun en zengin ve gelişmiş cumhuriyeti.84 

Diğer cumhuriyetlerden farklı olarak, Slovenya’da sanayi birkaç merkezde ve 

sektörde odaklanmış değil, gerek coğrafi gerek sektörel bakımından yaygın.  

80 yıllarında Slovenya’daki bu özgürlükçü ve bağımsızlık aynı zamanda 

milliyetçilik taraflar fikirleri ilk etapta entellektüeler arasında başladı. Fakat 

Kosova’daki son olaylar patlak verinceye kadar gizli ve eylemsiz kaldı. Klasik 

tabiri ile yatay olarak gelişti. Sırbistan ve bütün Sırpların Kosova’daki olaylar 

karşısındaki tutumlar ayrıca YHO ve devlet imkanlarının bu amaca yönelik 

seferber edilmesi, Slovenya’da yavaş yavaş gelişen merkez karşıtı hareketleri 

daha da hızlandı. Bu merkez karşıtının başında duran ve Slovenya bağımsızlığını 

                                            
83   Goati, Jugoslavja na Prekretnici od Monizma do Gradjanskog Rata, s. 34. 
84   Vladimir Goati, Prema Demokratiji, Sarajevo, Marksisticki Centar CS SK BİH, 1990, s. 66. 
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ilan ettikten sonra Savunma Bakanı unvanı kazanan Janez Janşa idi. 

Uzun süreden beri oluşumlarını sürdüren Liberaller ve Antikomünistler, 

YHO’nun Kosova’daki olaylara kendi bir şeklinde müdahalede bulunmasını 

protesto etmek için bir dizi gösteriler de bulundular. YHO bunlara sert bir tepki 

gösterdi. Böylelikle, iki taraf arasındaki sürtüşmeler başlamış oldu. Daha sonra 

bu sürtüşmeler zamanında siyasi bir hoşnutsuzluk ve rekabet haline gelecek.  

Yugoslavya’nın bütününe ilişkin olarak ise, Slovenya KB ve devlet 

yönetimi, demokratikleşmenin ve serbestinin çerçevesini “her cumhuriyetin 

kendi koşullarına bağlı özel meselesi” kabul eden bir tavır ortaya koydu.85 

Şubat’taki Federal KB Merkez Komitesi toplantısı, “ancak çağdaş, 

Avrupalı, demokratik ve federalist bir Yugoslavya’da yaşayabileceklerini” 

söyleyen Kuçan86 ile ona karşı devrimci imalarıyla yüklenen Milosevic arasında 

çok sert bir tartışma yaşandıktan sonra Slovenya’daki bu kıpırdamaları 

Liberallerin ve Antikomünistler’in iyice güçlenmelerine ve halk arasında destek 

bulmalarına neden oldu. Komünist sistemin yerine tıpkı Batı Avrupa Ülkelerin 

olduğu gibi demokratik, parlamenter bir sistemin kurulmasını isteyenlerin 

sayısının artmasına yol açtı. Nihayet bu, Sloven ırkçılığına ve YHO 

düşmanlığına dönüştü. Ocak ayı 1987’de bir grup aydın tarafından Nova Regija 

Dergisi’nde “Slovenya Milli Programı” ilan edildi.87  

1990 Slovenya için Yugoslavya’dan ayrılma yolunda dönüm noktası oldu.  

Slovenya KB içeride de rahat değildi. Cumhuriyetteki siyasi hareketliliği 

massederek denetim altında tutma nedenle dile getirdiği çoğulcu siyasi sistem 

tercihi, Slovenya’da, KB yönetiminin hesap edemediği kadar coşkulu bir hava 

yarattı. KB dışında siyasi örgütlenmeler oluşturma girişimi, kitlesel bir çekim 

oldu. Resmen hala yasak olmasına rağmen, birbiri ardına partiler kuruldu: KP 

adını Yenilikçi Partisi olarak değiştiriyor ve YKP’den ayrıldı, Sloven Köylü 

Birliği, Sosyal demokrat Birlik, Sloven Demokratik Birliği, Sloven Hıristiyan-

sosyal Harekatı. Bu partiler ve muhalefet grupları, çok partili sistemin hayata 

geçirilirken seçimlerin yapılmasını, insan haklarının ve özel mülkiyetin 
                                            

85   Slobodan Vukicevic, Simuliranje Promene (Transformacija Socijalizma), Podgorica,  
      Obod – Cetinje,  1998, s. 41. 
86   Milan Kuçan Slovenya KB’nin Başkanı idi. 
87   Goati, Prema Demokratiji, s. 99. 
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tanınmasını, Slovenya’nın tam bağımsız olmasını ve Yugoslavya’dan ayrılma 

hakkını elde etmesini talep eden bir Mayıs Deklarasyonunu açıkladılar. Eylül 

sonunda parlamentodan bazı reformlarla birlikte Slovenya’nın Yugoslavya’dan 

ayrılma hakkını yasalaştıran kararlar çıkarttı. Şubat 1990’da Yugoslav Anayasa 

Mahkemesi’nin, Slovenya Parlamentosunun ayrılma hakkını yasalaştıran 

düzenlemesini Anayasa’ya aykırı bulması, müdahalede bulunmadı.88 

08.04.1990’da yapılan ilk serbest seçimlerinin galibi, henüz daha yeni kurulmuş 

olan ve ülkenin bağımsızlığını savunan DEMOS (%55 oyla) oldu. KP ise ciddi 

kuvvet kaybına uğradı (%17 oy). Bu seçimle Slovenya bağımsızlık hareketi en 

sonunda kendini meşru zeminde de kabul ettirdi. (Beklenen karar 25.05.1991’de 

çıktı). Yeni oluşturan parlamento, Yugoslavya’dan ayrılma kararını alarak, 

resmen ilan etti. Bunun sağlayabilmek için de, ülke sınırlarını kendi askerlerini 

yerleştirdi. 7 Mart 1990’da cumhuriyetin adındaki sosyalist ibaresi kaldırıldı. 

Ülkenin adı Slovenya Cumhuriyeti oldu.89 

1990 Nisan’ındaki seçimlere “Avrupa şimdi”  sloganıyla, sosyaldemokrat 

bir programla ve amblemindeki kızıl yıldızı sarı bir yıldızla, adını da Demokratik 

Yenilenme Partisi olarak değiştirerek katılan Slovenya KB %17 oy alabildi. Ve 

iktidarı yitirmekten kurtulamadı. Liberaller %14, Hıristiyan Demokratlar %13, 

Çiftçi Partisi %12,6, Yeşiller ve Sosyaldemokrat Partiden oluşan Birleşik 

Demokratik ittifak koalisyonu, oyların çoğunluğu %55 elde ederek hükümeti ele 

geçirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçimini, eski KB’nin ve Demokratik Yenilenme 

Hareketi’nin popüler önderi Milan Kuçan Kazandı. Kuçan, Şubat 1991’de 

Slovenya ve Hırvatistan’a yönelik, demokrasiyi tehdit eden gelişmelerin 

tırmanması halinde BM barış gücünün yardıma çağrılabileceğini söz etti. Bu 

öneri Sırp basınında kapitülasyon ve vatan ihanet olarak suçladılar. 90 

7 Aralık’ta Slovenya Parlamentosu, epeydir sözü edilen Slovenya Ayrı ve 

bağımsız bir devlet olsun mu? Referandumunun 23 Aralık 1990’da yapılmasını 

uygun görülmüştür. Cumhurbaşkanı Kuçan bu referandumda evet oyu 

çıkmasının, Slovenya’nın Yugoslavya’dan derhal ayrılacağı anlamına 

                                            
88   Orlovic, Politicke Parije i Moc, s. 88. 
89   İzveştaj Republiçke Komisiye Slovenija, 1990. 
90   Goati, Prema Demokratiji, s. 121. 
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gelmeyeceğini açıkladı. 7 aralık gecesi başkente Ljubljana sokaklarında dökülen 

halk bağımsızlığı kutladılar. 23 Aralık’ta halkın %85,5’u bağımsız Slovenya’ya 

evet oyu verdi, hayır ise sadece %3,5.91  

Sırbistan, Karadağ ve Voyvodina’da yüz binlerce Sırp, çeşitli gösterilen 

yaparak son gelişmelerden dolayı Slovenya’ya protesto ettiler. YHO’nın dikkati 

çekilerek “hain ve bölücü Slovenya’ya derhal müdahale etmesini istediler. 

Sırpların bu çıkışları merkezdeki yöneticiler indinde olumlu sonuç verdi. En 

sonunda Belgrad, Slovenya’daki bu nahoş gelişmelere gerekli reaksiyonu 

gösterecek, sonunda bu ülkeye karşı ekonomik ve kültür ambargo koydu.92  

Slovenya’nın bağımsızlık kararına Belgrat’ın tepkisi oldukça sert oldu. 

Slovenya’nın bu tür davranışlarını geçersiz kabul ederek, YHO’ya bağlı 200 

askeri ve polisi, Slovenlerin işgal ettikleri sınır karakollarını geri almak için ve 

ilan edilen sınırları tekrar Yugoslavya sınırlarına dahil etmek için bu bölgelere 

gönderdi. Fakat 32.000 kişiden oluşmuş ve iyi bir şekilde organize edilmiş bir 

Sloven ordusuyla karşılaştılar.93 

Başarısız gelişen askeri müdahale, Yugoslavya’nın Sırbistan Karadağ 

dışındaki bütün cumhuriyetlerinde çok büyük tepkiyle karşılandı. Bağımsız 

kararında resmi ve biçimsel ifade kazandırmakta Slovenya’dan daha ihtiyatlı 

hareket eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman, patolojik bir nefretin 

her an hakim olduğu bir devlette yaşamaya devam edemeyiz açıklamasını yaptı. 

Makedonya ve BİH yönetimleri, bu anti-demokratik müdahale kurumlaştırırsa, 

Hırvatistan ve Slovenya’nın yolunu izlemekten başka çarelerinin kalmayacağının 

bildirdiler. 

Sırp Yenilikçi Hareketi’nin düzenlediği mitingte Vuk. Draskovic, 

hükümeti ayrılıkçılara karşı mütereddit davranmakla suçladı. Sınırlarımızı 

korumak için en az 200 bin kişilik bir ordu oluşturmalıyız çağırısını yaptı. 

Sloven direnişini kırabilmek amacıyla 27.06.1991’de harekete geçen YHO 

beklenildiği gibi başarılı olamadı. Slovenlerin bu başarının ardında yatan en 

önemli sebeplerden biri, serbest seçimlerin akabinde başlayan iç çatışmalar 

                                            
91   İzveştaj Republicke Komisije Slovenije 1990. 
92   Orlovic,  Politicke Parije i Moc, s. 96. 
93   İvanovic, Balkanski Rat İ Razaranje Jugoslavije 1991 - 1999, s. 27. 
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sırasında YHO’ya ait silahların %40’ının Slovenlerin eline geçirmesiydi. YHO 

ise, elindeki silahların ancak geriye kalan %60’ını konrölünde tutabildi. Sonuçta 

Slovenya bu avantajını çok iyi kulandı. Buna karşın Hırvatistan ve BİH ise, 

Sırpların sadırlarına maruz kaldıklarında silahsızdılar. Hırvatlar, fazla bir süre 

geçmeden silahlanarak aradaki kuvvet farkını ortadan kaldırdılar. BİH’teki 

silahlanma sürecinde oldukça geciktirdiler.94   

YHO Slovenya işgali bir ay sürmedi. Bir hafta içersimde, 03.07.1991’de 

Ateş kes Antlaşması yapılarak kendi kışlasına çekildi. 18. temmuzda yapılan 

antlaşmayla, YHO’nın 3 ay içerisinde Slovenya’dan çekilmesi kararlaştırıldı. Bu 

Antlaşmanın manası ise, Slovenya’nın Yugoslavya’dan ayrıldığının Sırplar 

tarafından resmen tanınmasıydı. 

 

D. Hırvatistan’daki Siyasi Gelişmeler 
 

Kosova’da yaşayan ve olaylar Slovenya ile birlikte Hırvatistan’daki 

muhalif grupları da harekete geçirdi. Aralık 1989’da Hırvat KP’si serbest 

seçimlerinin yapılmasını kabul etmek zorunda kaldılar. 23.04.1990’da yapılan 

seçimlerin galibi henüz daha bir yıl önce kurulmuş olan Tudjman’nın 

liderliğindeki Hırvat Demokratik Birliğiydi. Böyle ülkedeki KP hakimiyeti sona 

ermiş oldu. Tudjman, seçim takip eden günlerde hükümetini kurarak görevine 

başladı. Fakat Hırvatistan’ın doğusunda ve güneyinde bulunan Sırp azınlık, 

kurulan bu hükümeti kabul etmeyerek ırkçı ilan etti.95Özellikle doğudaki 

Krayina’da ciddi bir direniş ve muhalefet görülüyordu.  

Krayina Sırplarının muhalefeti etkisini gösterdiği ve bölgede 

bağımsızlıklarını ilan ettiler. İki toplum arasındaki kutuplaşma doğruğa ulaştı. 

Beklenen patlama Ağustos 1990’da yaşandı. Sırplar silah depolarını 

yağmalayarak caddeleri barikatlarla kapadılar. Hırvatistan’da bulunan YHO ise 

açıkça Krayina Sırplarını destekliyordu. Bu şekilde Hırvat-Sırp iç savaşı 

başlamış oldu. İç savaşın devam ettiği günlerde 25 Haziran 1991’de Hırvat 

                                            
94   Mirjana Kasapovic, Politicke Stranke i Stranacki Ustav u Hrvatskoj, Zagreb, Politicka  
      Misao, 1994. s. 29. 
95   Miloş Micic, Ratovi U Hrvatskoj i BİH, Sarajevo, Kult-B, 2002, s. 86.  
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Hükümeti Yugoslavya’dan resmen  ayrıldığını ilan etti.96      

Sırbistan’ın siyasi hayatının yeni yıldızı olarak ortaya çıkan Milosevic, 

başlattığı milliyetçi politikasının çerçevesinde Hırvatistan ve Slovenya’nın 

ayrılma taleplerine bir şekilde meşruluk kazandırmıştı. Hırvatistan’daki savaşın 

başlamasıyla, Hırvatistan’ın saldırıya uğrayan taraf olması, çoğu dünya 

ülkelerinin sempatilerini kendi tarafına toplamıştı. Ancak bir sene sonra BiH’da 

başlayacak hegemonik savaşta kendi payını elde etmek amacı Hırvatistan’ı 

BiH’nın paylaşımı konusunda Sırbistan’la anlaşma yoluna itmişti. BiH’daki 

savaş Hırvat milliyetçilerinin çoğunda eski NDH devleti hatıralarını 

canlandırmıştı. Ancak Tudjman’ın ve Ante Paveliç’in arasında Büyük 

Hırvatistan fikirleri açısından önemli bir fark olduğunu kaydetmek 

gerekmektedir. Hırvat Halk Partisini temsil eden Dobrislav Paraga’nın 

önderliğinde aşırı milliyetçiler  “Drina’ya kadar uzanan büyük Hırvatistan” 

Paveliç’in fikrini takip ederken bütün BiH’nın Hırvatistan’la birleşmesini 

savunuyorlardı. Onların düşüncelerine göre Boşnaklar Hırvatlarla beraber ortak 

Sırp düşmanına karşı savaşacaklardır. Ustaca ideolojisini takip eden bu grup 

tarafından Hırvatistan savaşındaki militan grupları organize etmişti. Aşırı faşizan 

eğilimli bu grup Hırvatistan’ın demokratik imajı konusunda negatif izlenim 

bırakmıştı. Baskı altında bulunan bu grup 7 Şubat 1992 seçimlerini boykot 

ederek seçimlerde Tudjman’ın başarı kazanmasında yardımcı bir etken 

olmuştu.97  

Hırvatistan’da Tüdjman’ın önderliğindeki Hırvat milliyetçisi Hırvat 

Demokratik Birliği, Nisan 1990 sonunda yapılan seçimlerden oyların %57,6’sını 

alarak çıktı. HDB parlamentodaki 365 sandalyeden 193’u elde etti. Adını 

Sosyaldemokrat Parti olarak değiştirten KB 81 (%25 oyla) Milli Orta Yol Partisi 

11 sandalye (%14 oyla) kazandı.98 HDB hükümeti ve Cumhurbaşkanı olan 

Tudjman, Hırvatistan’ı bağımsızlaştırmaya çalışırken, yönetim yapısında ve 

kültürel düzeyde milliyetçi düzenlemelere çalışmalar başladılar. 

25 Temmuz 1990’da Hırvatistan’ı parlamenter demokrasiye dayalı hukuk 

                                            
96   Glamocak, Koncepcija Velike Hrvatske i Velike Srbije u Politickoj Emigraciji, s. 64. 
97   Micic, Ratovi u Hrvatskoj İ Bosni İ Hercegovini, s. 89. 
98   İzveştaj Republicke  İzborne Komisije Hrvatske 1990.  
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devleti olarak inşa etme amacına yönelik olduğu açıklanan yeni anayasa kabul 

edildi. Daha sonra yapılan ve Hırvatistan Cumhuriyeti’ni üniter, bölünmez, 

demokratik ve sosyal devlet olarak trafik eden Anayasa değişikliği, bağımsızlık 

yolunda yeni adıma oldu. Ülkedeki Sırp azınlığın haklarını görelileştiren tutumu 

pekiştirdi. Tudjman seçim kampanyasında bol bol, BİH’in geniş bir kesimini de 

içeren tarihi Hırvatistan Sınırlarından söz etmiş.99 Bu tür sözlere tutunan radikal 

Hırvat Milliyetçisi unsurlar HDB içindeki ağırlıklarını artırmaya çalışıyor ve 

yönetimi daha atak bir politikaya zorluyorlardı. 

HDB’nin ve Tudjman’ın politikasında ve söyleminde çok önemli bir unsur 

de Katolikliktir. Hırvatistan’da Katoliklik milli benliğin ve popüler toplumsal 

kimliğin çok ağarlıklı bir bileşeni. Katolik Kilisesi’nin HDB’ ye açık destek 

vermesi, yönetimin politikasında ve söyleminde Katolizmi öne çıkarma borcunu 

yüklüyor. Tudjman, Katolik-Ortodoks ve Hırvat-Sırp ihtilafını, Doğu–Batı zıtlığı 

eksenine oturarak Avrupalaştırıyor (evrenleştiriyor). Ona göre dünyada 

gelecekteki temel çatışma, evrensel, demokratik ve insani değerlere dayalı Batılı-

Hıristiyan uygarlığı ile otoriter yapılara ve siyasi keyfiliğe dayalı Bizantinist-

Ortodoks uygarlık arasında olacak. Tudjman 1991’in başlarında Büyük 

Sırbistan’ı engellemek için her şeyi yapacaklarını icap ederse Sırbistan’a karşı 

BİH ve Voyvodina’da da cephe açabileceklerini söyledi. Ülkesini korumak için 

gerekirse Batılı askeri güçleri yardıma çağırmaktan kaçınmayacağını birkaç kez 

tekrarladı.100        

Çok partili siyasi hayata geçilen Hırvatistan’ın iktisadi ve siyasi 

bakımından Yugoslavya’nın Avrupa’yla bütünleşmesinin çalışmalara başlayarak, 

Yugoslavya’nın geri kalanına karşı Batı’yı temsil eden Büyük Hırvatistan 

hayallerini kuruyordu. 1990-1991 arasında sanayi üretimi %18 oranında düşen, 

işsiz sayısı 150 binden 220 bine yüksen Hırvatistan101, Avrupa’yla iktisadi 

bütünleşme potansiyeli bakımından Slovenya’nın çok gerisindeydi. 

Hırvatistan’daki Sırp azınlık sorununun ve mücadelesi yatağı, Krayina 12 

bin kilometrelik Krayina, Hırvatistan’ın güneyinde, BİH sınırı ile Dalmacıya 

                                            
99   Kasapovic, Politicke Stranke i Stranacki Ustav u Hrvatskoj, s. 34. 
100   Glamocak, Koncepcija Velike Hrvatske i Velike Srbije u Politickoj Emigraciji, s. 69. 
101    İvanovic, Balkanski Rat İ Razaranje Jugoslavije 1991 - 1999, s. 41. 
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sahili arasında yer alan, seyrek nüfuslu, dağlık bir bölge. Krayina Sırplığın 

Serhat Bekçisi misyonlarını II. Dünya Savaşında göstermişlerdi. Çentiklerin 

Hırvatlara yönelik en kanlı intikam olayları Krayina da gerçekleşmiş. En önemli 

merkezi olan Knin’de Çetnikler ve Partizanlar direnmişlerdi. Krayina Sırpları 

Hırvatistan’da çok partiliğe geçildiğinde, Sırp Demokratik Partisi adı altında 

örgütlendiler. Milosevic’in Yugoslavya’nın diğer cumhuriyetlerinde yaşayan dış 

Sırplara hitaben ifade ettiği her Sırp Sırbistan’da yaşamalıdır yani Krayina’nın 

Sırbistan’la birleşmesini hedefliyordu. Sırp DP bu ultra radikal çizgisiyle 1990 

seçimlerde Krayina dışındaki Sırp toplumundan oy almadı. Özellikle büyük 

kentlerdeki önemli bir kısmı bürokrat olan Sosyaldemokrat Partiye oy verdiler. 

Sırp DP azami programında saymadı. Krayina’da bu parti dışında Çentik hareketi 

de etkisini hızla artıyordu.102          

Tudjman’ın Boşnaklarla olası bir birlikten ziyade her zaman Sırbistan’la 

anlaşma taraftarıydı. O’nun İslam ve Boşnaklara olan bakışı bu fikri üretmesinde 

büyük rol oynamıştı. Böylece Tudjman’a göre Boşnaklık kimlik olarak 

komünistlerin bir icadıdır, bu sebeple  “en iyisi onu kök tutmadan bir kuruntu 

olarak kesmektir”. Tudjman BiH konusunda 1939 Cvetkoviç-Maçek 

anlaşmasından Hırvatistan’ın elde ettiği hakları savunmuştur. Çünkü bir kere 

tarihte BiH toprakları Hırvatistan’ın bir parçasını oluşturuyordu. Osmanlı’nın 

Hırvatistan topraklarını işgal etmesi BiH gibi bir coğrafi tanımın ortaya 

çıkmasına sebep olmuştu. Öbür taraftan Sırpların bu bölgede göç yoluyla nüfus 

oluşturması üzerine Hırvatistan ve Sırbistan arasında BiH’nın paylaşımının her 

iki tarafın doğal hakkı olduğunu fikrini mecbur kılmıştı.103  

Tudjman’a göre nasıl birçok etnikli Yugoslavya ayakta kalamıyorsa öyle 

de çok etnikli bir BiH da ayakta kalamayacak. Bu sebeple Hırvatistan, BiH’daki 

Hırvatların haklarını öne sürerek 1939’daki Banovina Hırvatska’nın sınırları 

talebinde bulunması gerekmektedir. 1991’den itibaren bu fikrini 

gerçekleştirebilmek için Milosevic ile anlaşmaya çalışmıştı ve anlaşmalar 

çerçevesinde 1992’de BiH’da bağımsızlık referandumunun Hırvatlar tarafından 

desteklenmemesi emrini vermişti. Hırvat Demokratik Birliğin ılımlı kanadını 

                                            
102  Bozidar Tadic, Etnicke Zajednice Medjuetniçki Sukobi, Podgorica, CIP 1999, s. 96. 
103   Glamocak, Koncepcija Velike Hrvatske i Velike Srbije u Politickoj Emigraciji, s. 76. 
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temsil eden Stipe Mesic’in Milosevic’e güvenmemesi ve referandumu 

başarmazsa BiH’nın Sırbistan’a kalacağı tavsiyesi Tudjman’ın bu emrini geri 

almasında etkili olmuştu. Ancak gene Milosevic’e güvensizlik Tudjman’ı 

1992’den itibaren BiHlı Hırvat militanlarının BiH Milli Ordusuna savaş 

açmalarını engellememişti. BiH’nın bütünlüğünü savunan BiH Hırvat Demokrat 

Birliği’nin ılımlı kanadından Kljujiç’in yerine Mate Boban’ın getirilmesi ise 

Tudjman’ın BiH’yı paylaşması konusunda yaptığı ilk aşamalardan bir 

tanesidir.104 

Hırvat Demokratik Birliği’nin ılımlı kanadından olan Stipe Mesic, BiH’nın 

bütünlüğünü savunuyordu. Ona göre Tudjman’ın BiH siyasetinde “uluslararası 

kamuoyunda kabul edilen şekilde Hırvatistan’ın genişliğini sağlayan adam olarak 

tarihe girmek isteği yatmaktadır”. Öbür taraftan Mesic’in belirttiği gibi 

yurtdışındaki Hırvat milliyetçilerden gelen parayla büyük Hırvatistan projesi 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştı. Bu paranın büyük bir bölümü Tudjman’ın ve 

etrafındaki askeri mafyanın cebinde girmiştir.105  

19 Mayıs’ta yapılan bağımsızlık referandumu en önemli eşikti. Katılanların 

%94.3’ü tam bağımsızlıktan yana oy kullandılar. 30 mayıs’ta Hırvatistan 

Parlamentosu, 26 Haziran’da federasyondan ayrılacağı duyuran Slovenya’yı 

izleyerek, Haziran sonuna kadar Yugoslavya’dan ayrılmayı kararlaştırıldı. 

Sırbistan Dışişleri Bakanı Mikasinoviç, cumhuriyetlerin bağımsızlaşması 

ve kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin geçerlilik kazanması halinde, Sırpların da 

bu haktan nasiplerini alması gerektiğini, bu durumda Yugoslavya içindeki 

mevcut sınırların hiçbir kıymeti olmayacağı tezini yineledi. Milosevic aynı şeyi 

tersinden söylüyordu. Hırvatistan’ın bağımsızlığında hiçbir diyeceğimiz yok, 

Sırp halkını beraberinde götürmeye kalmadığı sürece. Zira Sırp halkı 

Yugoslavya’dan ayrılmak istemiyor. 6. Temmuz’da bütün Sırp halkını 

vatanlarını savunmak için hazır olmaya çağıran dramatik bir konuşma yapan 

Milosevic, Yugoslav ordusunun da ayrılmak istemeyenleri koruyacağını söyledi. 

Yugoslavya’dan ayrılmak istenmeyenleri koruma formülü, Sırbistan yönetimi ve 

                                            
104   Micic, Ratovi u Hrvatskoj İ Bosni İ Hercegovini, s. 90.   
105   İvica Dzikic, Domovinski Obrat Politicka Biografija Stipe Mesica, 
        Zagreb, V.B. 7. 2004, s. 55. 
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Hırvatistan’daki Sırp milliyetçileri ile ordu arasındaki siyasi-askeri işbirliğinin 

meşruiyet giyimi ve açıkça ilanı idi.106 Bu satırların yazıldığı zaman Yugoslavya 

bunalımının odağında yeralan, Hırvatistan’daki iç savaşın habercisi oldu. 

HDB karşısında muhalefeti oluşturan partiler, yeni bir anayasa 

hazırlanmasını önermektedirler. Yeni Anayasa, Hırvatistan Sırplarına, kendi 

yönetim organlarını ve polis örgütlerini kurabilecekleri özer bir statü verecekti. 

Tudjman bu öneriyi benimseyerek, bizimle birlikte çalışmayı kabul ederlerse 

Sırp toplumuna bütün yurttaşlık haklarını, kültürel hakları ve yerel özerklik 

vermeye hazır olmayan Hırvat soluna göre,107 bu adım için de artık çok geçti.  

Sırbistan yönetimin Hırvatistan’daki çatışmaların taraflarının Hırvatistan 

hükümeti ile Krayina Özerk Cumhuriyeti yönetimi olduğu dolaysıyla kendisinin 

herhangi bir tarafı temsil edemeyeceği tezinde ısrarlıydı. Milosevic böylelikle 

kendisinin ve ordunun Hırvatistan iç savaşındaki sorumluluğunu reddediyor 

üstelik Hırvatistan Sırplarını siyasi ve diplomatik olarak meşrulaştırmayı 

hedefliyordu. Milosevic, AT henüz üzerinde sesli düşünülen, Yugoslavya’ya 

Avrupa Barış Gücü sevkedilmesi önerisine de şiddetle karşı çıktı.108  

Başta Almanya olmak üzere Batı ile Sırbistan arasındaki gerilimin 

tırmanması üzerine Sırp halkında yayılan milli birlik ve beraberlik ruhu, 

Milosevic’in kitle desteğini artırdı. Milosevic, SYH önderi V. Draskovic’in 

savaşın Sırbistan ve Hırvatistan iktidarlarına yaradığını söyleyerek ateşkesi 

desteklemesi ile, milliyetçilikte radikallik sancağını yine ele geçirmişti. Sırp 

düşmanı batıya karşı öfkenin kabardığı bir ortamda, söyleminde hep batı 

demokrasisine atıf yapan Draskovic gözden düşerken, Milosevic batıya kafa 

tutan adam imajıyla prim kazanmaktaydı.109 Sırp gazetelerinde Milosevic’i 

tarihte savaş meydanlarında kazanılanı barışta da korumayı bilen ilk Sırp devlet 

adamı diye yüceltiyordu. 

Yugoslav basınında Tudjman ile Milosevic’in bu gizli görüşmelerine dair 

bir başka iddia, iki cumhurbaşkanının Büyük Hırvatistan ve Büyük Sırbistan’ın 

sınırları üzerinde anlaştıkları iddiasıydı. Aktarılanlara göre Milosevic 
                                            

106   Antonic, Zarobljena Zemlja, Srbija za Vlade Slobodana Milosevica, s. 50. 
107   Glamocak, Koncepcija Velike Hrvatske i Velike Srbije u Politickoj Emigraciji, s. 47. 
108   Bogdan Denic, Etnicki Nacionalizam, Beograd, B-92. 1996, s. 111. 
109   Orlovic,  Politicke Partije i Moc, s. 217. 
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Slovenya’yı Hırvatistan’ın hegemonya alanına terk etmiş, Tudjman ise Slovenya 

ile ilgili tasarılarının uzun vadeli olduğunu bildirmişti. Bu gizli zirvede 

konuşulduğu öne sürülen meselelerin en yakıcısı BİH’in geleceği idi. Milosevic 

ile Tudjman BİH’in Sırbistan ve Hırvatistan arasında bölünmesinde mutabık 

kalmışlardı. 12 Haziran’da Milosevic ve Tudjman ile birlikte BİH 

Cumhurbaşkanı İzetbegovic, Hırvatistan’ın Split kentinde resmen buluşarak 

BİH’in üçe bölünme ihtimali üzerine görüşmeler yaptı.110 

 

E. Makedonya Siyasi Gelişmeleri 
 

İki milyon nüfuslu Yugoslavya nüfusunun %8’i küçük cumhuriyet 

Makedonya, Yugoslavya ölçülerinde dağınık ve karışık sayılabilecek nüfusa 

sahipti: Makedonlar %67, Arnavutlar %25, Türkler %3, Sırplar %2, Ulahlar, 

Romlar (Çingeneler) Bulgarlar, Rumlar, Boşnaklar, Pomaklar ve Torbeşler. 

Yugoslavya’da milliyetçi kıpırdamalarla beraber Makedonya’da anayasa 

değişikliğe yönelik çalışmalar başlatıldı. 1989’da Makedonya Anayasasında 

yapılan değişiklikle, devletin eskiden Makedon, Arnavut, Türk ve diğer halk ve 

etnik grupların cumhuriyeti diye belirlenen niteliğinin Makedonlar ve diğer halk 

ve etnik grupların cumhuriyeti biçiminde tashih edilmesi, gerilimi tırmandırdı. 

Makedonya gerek iktisadi gerek siyasi nedenlerle BİH’inkine benzer bir 

Yugoslavya politikasına, yani bağımsızlaşan cumhuriyetlerin esnek de olsa 

konfederasyon halinde birliklerini sürdürmeleri seçeneğe mecbur kaldılar. 

Makedonya KB’nin yerine kurulan Sosyal Demokratlar Birliği (SDB), bu 

söylemin tercüman olduğu arayışın Ante Markovic yanlıları idiler. Kasım ve 

Aralık 1991’de yapılan seçimlerde 120 sandalyeden 37’sini Makedon 

Milliyetçisi Makedonya’nın Birliği için Demokratik Parti (MBDP) kazandı. 

Sosiyal DB partisi 31 sandalye, Ante Markovic tarafları Yugoslavya Reformcu 

Güçler Birliği 21 sandalye, Arnavut azınlığı Demokratik Refah Partisi (DRP) 17 

sandalye kazandı.111 Cumhur başkanlığı seçimini Makedon şovenizmine karşı 

açık  dile getiren ve Yugoslavya’nın bir biçimde devamını isteyen Sosiyal DB 
                                            

110   Antonic, Zarobljena Zemlja, Srbija za Vlade Slobodana Milosevica, s. 70. 
111   İzborna Komisja Republike Makedonije 1991. 
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önderi Kliro Gligorov’un kazanması, halkta bağımsızlığın yanı sıra 

Yugoslavya’nın bütünlülüğünü koruması gereğine verilen desteğin 

yansımasıydı.112  

Yazar Georgiyevski ve diğer bazı entelektüellerin önderliğindeki MBDP, 

1893’de Selanik Merkezli olarak sıkı bir komitacılık faaliyeti yürüten ve 

1903’deki başarısız ayaklanma girişimden sonra dağılan İç Makedonya Devrimci 

Örgütünün mirasını sahiplenmekteydi. MBDP’nin çizgisinde ve genelinde 

Makedon milliyetçi hareketinde, 1967’de Sırp Ortodoks Kilisesi’nden ayrılarak 

kurulan ve Makedon Ortodoks Kilisesi’nin de ciddi bir ağırlığı varcı. Eski 

KB’nin kimi dogmatik unsurları da MBDP’de yer almaktaydı. MBDP içinde 

Büyük Makedonya idealini savunan radikal şoven kanat, Cumhurbaşkanı 

Gligorov’un konfederasyoncu Yugoslavya politikasının başarı şansı zayıfladıkça 

etkisini artırdı. Büyük Makedonya tasarımına göre hali hazırdaki Makedonya 

cumhuriyeti Büyük Makedonya’nın üç parçasından yalnızca birini, Vardar 

Makedonyasını kapsamaktaydı. Büyük Makedonya Batı Bulgaristan’daki Pirin 

Makedonyası ve Kuzey Yunanistan’da Selanik çevresindeki Ege Makedonyası 

ile tamamlanmaktaydı. Büyük Makedonyacılar, MBDP’nin Nisan 1991 başında 

kongresinde taleplerini kabul ettirdiler. Makedonya’nın bağımsız diplomasisini 

yürütmesi ve Makedon ordusunun kurulması gerektiği karara bağlandı. YHO 

işgalci olarak tanımlandı. Makedonya milliyetçiliğinin önemli bir unsur olduğu 

ve Sırbistan’daki gibi Arnavut sorunu vardı. 1990 seçim kampanyasında MBDP 

Milosevicliler diye suçlamalar yapıldı.113  

Anti-Arnavut politikasıyla özdeşleştiği Sırbistan KB’ ye 1988-1989 

Federal KB kongresindeki hegemonya mücadelesinde de omuz vermekten 

Makedonya KB’ni alıkoyan etken, Sırp milliyetçiliğinin tırmanışıyla birlikte 

anti-Makedon tasarımlarının da uç vermesi olmuştu. Ancak Sırp milliyetçiler, 

Makedonları, iki dünya savaşı arasındaki statüleriyle Güney Sırplar olarak kabul 

ettiler.114  

                                            
112   Zoran Slavujevic, Borba za Vlast u Srbiji Kroz Prizmu İzbornih Kumpanja-İzborne  
       Borbe u Jugoslaviji 1990-1992, Beograd, Radnicka Stanpa, 1993, s. 105. 
113   Vladimir Goati, Politicke Partije i İzbori u Demokratskom Poretku, Beograd.,.  
        2001, s. 172. 
114   Petra S. Ramet, Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1962-1992, İndiana, II Title,  
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Arnavut azınlığın prof. Nevzat Halili önderliğindeki DRP en önemsediği 

talebi, Arnavutların cumhuriyeti oluşturan iki halktan biri olarak resmen 

tanınması; partide ve Arnavutlar arasında hakim olamamakla birlikte Büyük 

Arnavutluk ideali çerçevesinde Batı Makedonya’yı Arnavutluk’a bağlama 

hedefini benimseyenler de bulunuyordu. Bu radikal unsuru izleyen DRP 

Makedon militanları kapatılmasını talep ediyordu. Makedon milliyetçiliğinin 

DRP’ye yönelik baskı ve sindirme kampanyasının etkisiyle Makedonya’da anti-

Arnavut politikalar devam edeceği sinyalini verilmekteydi. Kosova’da olduğu 

gibi, resmi Arnavut ve Türk kimlikleri arasında, siyasi dengelere göre 

geçişliliklerin görülebildiğine değindiğimiz Makedonya’daki Türk aydınları, 

siyasi bölünmeye yol açmama kaygısıyla, dernek mantığı çerçevesinde, esnek bir 

siyasi yapı oluşturdular. Türk Demokrat Birliği (TDB), Makedonya TDB bir yıl 

içinde 20’ye yakın yerleşimde örgütlendi. Makedon milliyetçilerinin ayrılıkçı ve 

saldırgan suçlamalarını reddeden TDB. Türk halkını milliyetsizleşme ve 

asimilasyondan korumayı amaçladıklarını açıklamaktadır.115 

Makedonya BİH gibi, Sırbistan’la baş başa kalmama durumu 1990-1991 

dönümünde Makedonya’da konfederasyonculuğu güçlendiren bir etmen oldu. 

Slovenya ve Hırvatistan’ın gidip Sırbistan’ın tek büyük güç haline geldiği bir 

ufalmış federasyon ihtimali, Makedonya’da, BİH’tekinden çok daha korkunç bir 

kabus olarak tasavvur ediliyordu. Zira Büyük Sırbistan haritalarında Makedonya, 

BİH gibi kısmen değil, tümüyle Sırp Toprağı statüsünde işaretlenmişti. 116      

Makedonya Parlamentosu, Ağustos’ta, 8 Eylül tarihinde bağımsızlık için 

referanduma gitmeyi kararlaştırdı. Makedonya’nın referandum kararı, bu 

cumhuriyeti hiçbir zaman tanınmayan Yunanistan’da derin bir huzursuzluğa 

sebebiyet verdi. Bulgaristan’ın da Makedonya’nın bağımsızlığını 

tanıyabileceğini açıklamasıyla, Yunanistan daha da panikletti. Dışişleri Bakanı 

Andonis Samaras bir Makedonya devletinin kurulmasını tarihi ve kültürel 

değerlerimizin saptırılması sayacaklarını ve bu devlet asla tanımayacaklarını 

söyledi.  

                                                                                                                                                                             
       1992, s. 128. 
115   Tadic, Etnicke Zajednice Medjuetniçki Sukobi, s. 72. 
116   Antonic, Zarobljena Zemlja, Srbija za Vlade Slobodana Milosevica, s. 54 
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Sırp basınında referandum öncesinde Makedonya yönetiminin Sırp azınlık 

üzerindeki baskıları yoğun biçimde işlemeye başlandı. Ancak Sırbistan güney 

komşusuna karşı açık bir tavır almaktan kaçındı.117  

8 Eylül’de referanduma yapıldı. Sırp azınlık ile, seçimlerde çoğunluğu 

aldıkları Kalkandelen ve Gostivar’da hala yönetimin kendilerine teslim 

edilmemesi gibi siyasi eşitsizlikleri protesto eden Arnavutlar ana azınlık birliği 

ise referanduma evet! çağırısı yaptı. Hazırlanan yeni Makedonya Anayasası, 

Makedon milletinin, Arnavut, Türk ve etnik azınlıklara tarihi beraberliği gibi 

talileştirici bir ifadeyle de olsa Arnavut ve Türk azınlıkların zikredilmesi, Türk 

liderlerin tarafından olumlu bulunmuştur. Sandığa giden %80’lık çoğunluğun 

%90’undan fazlası Makedonya’nın bağımsızlığından yana oy kullandı.118 17. 

Eylül 1991 bağımsızlığını ilan etti. Makedonya yönetimi, bağımsızlık ilanının 

Yugoslavya’yı tamamen terk etme anlamına gelmediğinin, aylardır savuna 

geldikleri gibi egemen devletlerin oluşturduğu esnek konfederasyondan yana 

olduklarını altını çizdiler. 

 

F. Bosna Hersek’teki Siyasal Gelişmelerde Hırvatistan ve 

Sırbistan’ın Rolü 

 
Bildiğimiz gibi Yugoslavya, mezhep ve kültür olarak Avrupa’nın ikiye 

bölündüğü ve iki farklı dünyanın kesiştiği ilginç bir coğrafyada yer almaktadır. 

M. S. 395’de Roma imparatorluğu’nun dağlamasıyla ortaya çıkan, Roma 

merkezli Latin-Katolik kültür ile, İstanbul merkezli Grek-Ortodoks kültürünün 

kültürün birleştiği ya da kesiştiği bir noktaydı. Bunu netleştirerek, ülkenin 

batısında yer alan halklar (Sloven ve Hırvatlar) tamamen Katolik, Batı 

kültürünün etkisi altında kalıyordu. Halk bu şekilde kendi yaşam biçimlerini 

oluşturdu. Buna karşın kuzeyde doğusunda kalan halk (Sırp ve Karadağlılar) ise, 

Ortodoks Doğu kültürünün nüfuzundaydı. Bu yapıyı daha karmaşık ve ilginç 

kılan husus, BiH Hersek. Dolaysıyla Boşnak (Müslüman) halkının bu iki farklı 
                                            

117   İvanovic, Balkanski Rat İ Razaranje Jugoslavije 1991 - 1999, s. 55. 
118   Zoran Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996,  
       Beograd, Beogradski Krug AKAPİT, 1997. s. 14. 
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mezhebin kültürün ve dünyanın tam ortasında (Avrupa göbeğinde) yer almasıydı. 

BİH zaten Yugoslavya’nın ta kendisiydi. Çünkü bu ülkenin nüfusunun üç ayrı 

halk üç ayrı din ve kültür oluşturuyordu. 1981 yılında yapılan nüfus sayımında, 

22,4 milyonluk nüfusun sadece 1,2 milyon (% 5) küçük bir azınlığı milli 

kimliğini “Yugoslav’ım” diye belirti.119 Yugoslav’ım diyen % 5’in büyük 

çoğunluğu da askeri-sivil Parti-devlet bürokrasisi ve entelektüel 

mensuplarıydı.120 Tito sonrası Yugoslavya’ya geçiş dönemi olduğu düşünülen 

80’lerin ilk yarısı, milliyetçiliğe geçiş dönemi oldu. 

Yüzölçümü ve nüfus (4,1 milyon) itibarıyla federasyonun üçüncü büyük 

cumhuriyeti olan BİH’te de siyasi hayat, Yugoslavya ortalamasından daha 

otoriter ve merkeziyetçi yapıdaki yönetimin maddi manevi güç kaybına ve 

Federal KB’nin çözülüşüne bağlı olarak canlanmaktaydı.  Müslüman 

Boşnaklar121 ülkesinin güneydeki Dalmacija kıyıları ve kuzeydeki Hersek 

bölgesi arasındaki topraklarında, Hırvatlar (%18.4) ağrılıkla Kuzeybatı Hersek’te 

ve Dalmacija kesiminde, Sırplar (%32.2) doğuda ve BiH-Hırvatistan sınırında 

yaşamaktaydılar. Bu siyasi coğrafya, milli sorunları daha da karmaşık etkileri 

başka cumhuriyetlere daha dolaysızca uzanan bir karaktere sahiptir.122  

Tüm Yugoslavya gibi 1980’lerin ikinci yarısında derin iktisadi bunalıma 

giren BİH’te  rejimin çöküşünün ana  kavşağı, 1987’de tarıma dayalı büyük gıda 

sanayii kompleksi Agrokomerc’te meydana çıkana yolsuzluk skandalı oldu. 13 

binlik istihdam kapasitesine ulaşan Agrokomerc’in başarısı, işletmeyi yöneten 

Fikret Abdiç’in de kariyerini yükselti. Abdiç BİH KB Merkezi Komitesine ve 

Yugoslavya Federal Parlamentosuna girdi. Agrokomerc sandalı, 1987 

ilkbaharında, bir bankanın, elindeki Agrokomerc tahvillerini paraya çevirmeye 

yeltenip tahvillerin karşılıksız olduğunu ortaya çıktı. Yolsuzluğun mali değeri 

                                            
119   Bu azınlık 1971 sayımında Yugoslavların 4,5 katıydı Tadic, Etnicke Zajednice  
        Medjuetniçki Sukobi, s. 73. 
120   Slaven Letica, Cetvrta Jugoslavija, Biblioteka Dnevnik, Zagreb, 1989, s. 72. 
121   nüfusun %39. Boşnaklar için önem taşıyan ilk gelişmelerden biri, 1961 nüfus sayımında  
        yaşandı. Bu nüfus sayımında Boşnaklar “Müslüman” adı altında etnik bir grup olarak  
        kaydedildiler. Bundan 7 yıl sonra 1968’de ise KP, Boşnakları “Müslüman” ismiyle Bosna  
        Hersek’te bir ırk olarak ilan etti. Nihayet 1971 yılında ise, BİH “Müslümanları”  
        Yugoslav Federe Devletinde de millet olarak tanındılar.  
122   Omer İbrahimagic, Bosna İ Boşnjaci Drzava i Narod Koju su Trebali Nestati,  
        Sarajevo. Svetlost, 1995, s. 212. 
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500 milyon dolar. Birkaç ay içinde, ülkede 500 kadar işletme hakkında benzeri 

yolsuzluklar ortaya atılmış.123 Agrokomerc skandalı ile çözülen yönetime karşı 

tepkisini yansıtmaya ve örgütlenmeye başlayan Müslüman halkta, anti-Sırp 

tepkilerle birlikte bağımsız bir BİH cumhuriyeti talebi arttı.   

Hırvat–Sırp İç savaşı başladıktan sonra, Hırvatistan’da yapılacak işi 

kalmamış olan Raskoviç 1991’de BİH’e geldi. BİH’te Sırp Demokrasi Partisi’ni 

kurdu ve Radovan Karadzic’i parti başına geçirdi. Raskoviç ve Karadzic el ele 

vererek, Sırp milliyetçiliğini uyandırabilmek için büyük propagandaya 

başladılar.124 

Alija İzetbegovic, hapishaneden çıktığında, 1990’da arkadaşlarıyla beraber  

DEP’yi kurdu. Bu parti Yugoslavya’nın diğer bölgelerde yaşayan Boşnaklar bu 

partiye sahip çıktı ve diğer cumhuriyetlerde aynı adı altında Boşnakları 

birleştirmeye başardı. Parti kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları yaparak 

seçime hazır duruma geldiler. Bu arada Sırplar Radovan Karadzic liderliğinde 

Sırp Demokrasi Partisi (SDP), Hırvatlar ise Stjepan Kljuiç başkanlığında HDB 

kurarak 1990 yılında yapılacak olan ilk Serbest Genel Seçimlere hazırlığa 

başladılar. Seçim tarihi yaklaştıkça ve propagandalar arttıkça, üç ayrı millet, bu 

partiler etrafında toplandılar. Zamanla bu partiler, temsil ettikleri halkın milli ve 

siyasi hatta dini ideallerini gerçekleştirecekleri siyasi birer hareket haline 

geldiler.125 Örneği İç Savaş başlamadan önceki dönemlerde parti etrafında siyasi 

çalışmalar yapan parti yöneticileri, savaş başladıktan sonra kendi taraflarının 

önden gelen komutanları veya siyasetçileri oldular.   

Henüz daha propaganda dönemi devam ettiği sırada, her parti nasıl bir BİH 

vaad ettiklerini çeşitli vasilerle açıklıyorlardı. Buna göre, Boşnakların DEP 

başkanı Aliya İzetbegovic, Yugoslavya ile birliğin devam edebileceğini, ancak 

öncelikle söz konusu olan, Yugoslavya’yı oluşturan bütün halkların eşit oranda 

haklara sahip olmalarıydı. Sancak’taki Boşnaklar da tıpkı, BİH’teki insanlar gibi, 

                                            
123   BİH sosyalist Yugoslavya’nın hızlı bir sanayileşme sürecine girmiş. 1989’de  
       ortalama yıllık geliri 2100 dolar, Slovenya’nın yarısı kadar, Hırvatistan’ın %20  
       gerisindedir. Letica, Cetvrta Jugoslavija, s. 149. 
124   Goati. Jugoslavja na Prekretnici od Monizma do Gradjanskog Rata, s. 54. 
125   Vladimir Goat, İzborne Borbe u Jugoslaviji 1990-1992, Beograd, y. y. 1993, s. 84.  
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eşit şartlara malik olmaları gerekmekteydi.126 Hırvatların partisi HDB ise, 

demokratik milli ve siyasi hakların eşit şekilde dağıtıldığı, Yugoslavya ile birliği 

devam eden bir BİH’i vaad ediyordu. Nihayet Sırp DP de BİH’in federe 

statüsünün devamını programlarında gösteriyorlardı. 127  

Dikkat edilirse, DEP ve HDB’nin programlarındaki paydalar oldukça fazla. 

Bu ortak noktaların yanı sıra, bir de Sırp ırkçılığının artarak tehdit unsuru haline 

gelmesi kik partiyi birbirine yaklaştırmaktaydı. Hatta ilerde ortak hükümet 

kurmaları dahi tahminler arasındaydı. Buna karşın Karadzic de Hırvat HDB ile 

koalisyon oluşturmayı aslında hedefliyordu. Fakat Krayina’da patlak veren 

Hırvat-Sırp İç Savaşı bunu pratiğe aktarmaya engel oldu. Boşnaklarla Hırvatları 

birbirine daha da yaklaştırdı. 128 

BİH KB, Agrokomerc skandalıyla başlayan süreç içinde, belki de bütün 

Yugoslavya’da en fazla yıpranan KB idi. 1990 sonunda yapılan seçimler, 

cumhuriyetin siyasi hayatında milli temelde kurulmuş partilerin belirleyiciliğini 

netleştirdi. Bu üç parti iktidardaki KP’nin katıldığı ilk serbest seçimler 16 Kasım 

– 2 Aralık 1990 tarihileri arasında yapıldı. Oyların %38’ini Boşnakların DEP 

aldı. DEP 240 sandalyeden 86’sını elde etti. Sırp Milliyetçisi Sırp DP %63 oy 72 

sandalye, Hırvat milliyetçisi HDB %16 oy 44 sandalye kazandı. Eski KB’ yi 

devam ettiren parti %10 oy 14 sandalye, Yugoslavya Reformcu Güçler Birliği 

%6 oy aldı.129  

Hükümet için DEP, Sırp DP ve HDB koalisyon oluşturdular. İki Boşnak, 

iki Sırp, iki Hırvat ve küçük Macar, Arnavut, Karadağlı azınlıkları temsil eden 

bir kişi olmak üzere yedi kişiden oluşan Başkanlık Kurulu’nun başkanlığına, yani 

BİH cumhurbaşkanlığına DEP önderi Alija İzetbegovic seçildi. Hırvat Juri 

Pehlivan Başbakanlığına ve Sırp Momcilo Krajişnik de Meclis Başkanlığına 

seçildiler. İzetbegovic İslam devleti değil, bir Boşnak, Sırp ve Hırvat cumhuriyeti 

istediğini ifade ederek, üniter olmaya, çoğulcu bir perspektif yanaydı. BİH’in 

iktisadi bunalımını, Hırvatistan ve Slovenya’yla ilişkileri geliştirerek çözmeyi 

                                            
126   İsmet Grbo, Prvi Poslanicki Klub SDA 1990-1996, Sarajevo, 1997, s. 45. 
127   Mirjana Kasapovic, Demokratska Tranzicija i Politicke Stranke, Zagreb, 
       Fakultet Politickih Nauka Zagreb, 1996, s. 88. 
128   Vladimir Goati, Partisiki Mozaik Srbije 1990-1996, Beograd, Conteco, 1997, s. 123. 
129   BİH Seçim Komisyonu 1990 
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amaçlıyordu. İzetbegovic ve DEP yöneticileri, salt iktisadi bakımından değil, 

cumhuriyetin ve halkının Yugoslavya’daki geleceği bakımından da kaderlerini 

Hırvatistan ve Slovenya’ya bağılı düşünüyorlardı.130  

Seçimler hakkında söylenmesi gereken diğer bir nokta ise, partilerin 

çıkarmış oldukları milletvekilleri sayılarının 1991 yılında yapılan Nüfus Sayımı 

oranlarıyla aşağı yukarı örtüşmeleriydi. 1991’de yapılan Nüfus Sayımı’nda halk 

dört kategoride kayıt edildi; Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar ve Yugoslavlar. Sayım 

sonuna göre; Boşnaklar 1.905.000 (%43,7), Sırplar 1.364.363 (%31,3), Hırvatlar 

752.068 (%17,3), Yugoslavlar 293.477 (%5,5) ve diğer unsurlar da %2,2 

idiler.131   

Milosevic’in kontrolünde olan Sırp Demokrat Partisi’nin lideri Karadzic, 

Boşnakların BiH’nın en yoğun nüfusu olması sebebiyle bundan çıkan önceliğini 

engellemek amacıyla onlarla bağlantılı olarak üç kavram kullanmaktadır: ”İslam 

devleti”, ”ustaşa katliamları” ve “Türkleşmişlik”. Böylece, ”İslam devletini” 

1983’te Genç Müslümanların çok etnikli BiH taraftarı olduklarını beyan ettikleri 

halde bu kavramı duygusal temelde, 1941’deki ustaşa katliamlarına bağlayarak 

Sırp milletinde Boşnak korkusu yaratmaya çalışmaktaydı. Karadzic’in 

”Türkleşmişlik” kavramı ise Boşnakların milli kimliğini reddettiği anlamına 

gelmekteydi. ”Sırpları kimse Türkleştiremez” sık sık kullandığı cümlesiyle, 

Boşnakları Türk İmparatorluğundan kalan büyük bir tehdit olarak göstermeye 

çalışmaktaydı.132 

DEP’in Sırp milliyetçiliğine ilişkin kaygılarındaki haklılığı, seçimlerden 

hemen sonra ortaya çıktı. DEP’in parlamentoya sunduğu, BİH’in egemenlik ve 

bölünmezliğini vurgulayan önergeye Sırp partileri karşı çıktılar. SDP  başkanı 

Radovan Karadjiç  Yugoslavya’nın parçalanması durumunda kendilerini temsil 

etmesi için Milosevic’e yetki verdiklerini açıkladı. Milosevic’in bayraktarlığını 

yaptığı Büyük Sırbistan tasarımının, BİH’in bazı doğu ve güney bölgelerini 

içerdiğine yukarıda değinilmişti. BİH’teki Sırp azınlığın SDP’den daha şoven 

unsurlarının oluşturduğu Sırp Milli Konseyi, Hırvatistan’daki Krayina bölgesi ile 
                                            

130   Grbo, Prvi Poslanicki Klub SDA 1990 - 1996, s. 246. 
131   BiH Nüfuz Sayım Enstitüsü 
132   Hamdija Sarkinovic, Boşnjaci od Nacertanja do Memoranduma, 
        Podgorica, MNVS, 1997, s. 141. 
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birleşerek özer bir Bati Sırbistan’ın derhal kurulmasını istiyordu.133 Çentik 

hareketinin imkanları  önderi Vojislav Seselj aynen şöyle anlatıyor;  

“Yugoslavya’daki Boşnaklar (Müslümanlar) Müslümanlaştırılmış 

Sırplardır. Bu Müslümanlar gerçek milliyetlerine dönmemekte direnirlerse, 

onları Türkiye’ye süreriz”.134 

1990’ların sonlarında, pek çok Hırvat ve Sırp politikacısı, BİH’in küçük bir 

BiH bölgesi dışında, Hırvatistan ve Sırbistan arasında bölüşebileceği 

spekülasyonuyla oynuyordu. Boşnak halkta tam bağımsız taraftarlığı güç 

kazandı. 

Haziran başındaki Sarayevo zirvesinde, BİH Cumhurbaşkanı İzetbegovic 

ile Makedonya Cumhurbaşkanı Gligorov, egemen cumhuriyetlerden oluşan ama 

ortak organları olan bir konfederasyon modeli önerisini ortaya atılar. Önerideki 

altı maddeye göre;  

1. AGİK Sözleşmesi’nin kabulü 

2. Avrupa Topluluğu bünyesinde iktisadi bütünleşmeyi öngören iktisadi 

organların oluşturulması (özellikle para, banka sistemi, dış ticaret, gümrükler, 

uluslar arası kredi ilişkileri)  

3. Egemenlik haklarının esasen konfederasyon organlarına değil 

cumhuriyetlere ait olması. 

4. Ordunun depolitize edilerek cumhuriyetlerin kendi askeri güçlerine 

sahip olması. 

5. Birlik organlarına her cumhuriyetin eşit oranda katılımı 

6. Konfederasyon anlaşmasının 5 ya da 10 yıllık müddetlerle geçerlilik 

kazanması.135 

İzetbegovic-Gligorov Planı, cumhuriyetler arasında asgari bir müşterek 

hukukun korunmasından yana olan Yugoslavya’cı kamuoyunda umut yarattıysa 

da Sırbistan Yönetimi, bu Plana kesin karşı çıktı. Milosevic`in hukuk danışmana 

                                            
133   Goati, Politicki Mozaik Srbije 1990-1996, s. 136. 
134   Alija Bojic, Uzorci Genocida u Bosni, Sarajevo, Elkalem, 1994,  s. 98.  
135   Tadic, Etnicke Zajednice Medjuetniçki Sukobi, s. 32. 
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Budimir Kostiç bu önerinin, Sırp halkına karşı bir platform oluşumu anlamına 

geldiğini savundu.136 

Hırvat Demokratik Birliği’nin ılımlı kanadından olan Mesic, BiH’nın 

bütünlüğünü savunuyordu. Ona göre Tudjman’ın BiH siyasetinde “uluslararası 

kamuoyunda kabul edilen şekilde Hırvatistan’ın genişliğini sağlayan adam olarak 

tarihe girmek isteği yatmaktadır”. Öbür yandan Mesic’in belirttiği gibi 

yurtdışındaki Hırvat milliyetçilerinden gelen parayla büyük Hırvatistan projesi 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştı. Bu paranın büyük bir bölümü Tudjman’ın ve 

etrafındaki askeri mafyanın cebine girmiştir.137 

BMÖ Sosiyal DB ile, Yugoslavya’da federal birliği savunan ancak 

ayrıntıları açıklanmayan bir anlaşma imzalanması, Müslümanlar arasında bir de 

beşinci kol huzursuzluğunun oluşmasına neden oldu. DEP çevreleri, BMÖ’ nü 

Sırbistan’ı Yugoslavya’nın politikasına yandaşlık etmek ve Sırplara beyaz 

bayrak çekmekle suçladılar. İzetbegovic ve DEP çevreleri, BMÖ’ nün sunduğu 

Müslüman Sırp ittifakı görüntüsünün, BİH’te Hırvat azınlığa dönük bir dışlama 

veya baskı politikası için Sırp politikasına malzeme olmasından çekiniyorlardı. 

Nitekim, Sırp-Boşnak yakınlaşmasını örgütleyen unsurlarca 12 Ağustos’ta 

düzenlenen Sırbistan-Karadağ-BİH görüşmelerine İzetbegovic katılmazken, 

BMÖ önderi Adil Zulfikarpiç, BiH’ya karşı, Hitler’in Polonya’ya veya 

Stalinistlerin Çekoslovakya’ya saldırmadan önce yürüttüklerine benzer bir 

propaganda kampanyasının sürdürüldüğünü ifade etti. 138 

Sırbistan ve BİH Sırpları, seçimler sonrası oluşan siyasi yapının ülkeyi 

yavaş yavaş bağımsızlığa götürdüğünü fark ettiklerinden, bunu önlemenin 

yolunu ortak bir şeklinde aramaya başladılar. Hırvatistan’da yaptıklarının 

aynısını BİH’te de yaptılar. BİH’te Sırpların yoğun oldukları bölgelerin 

otonomluklarını tek taraflı olarak ilan ettiler. BİH Sırları 9 Ocak 1992’de kendi 

parlamentolarını kurarak, BiH Sırp Cumhuriyeti adı altında otonomluklarını 

açıkladılar. Aliya İzetbegovic de Sırpların bu son girişimlerini yasa dışı görerek, 
                                            

136   İngario, Čarls, Deset Nenaučenih Lekcija o Srednjoj Evropi-Pogled İstoričara – Türkçe: 
        Orta avrupa Hakkında On Tane Öğrenilmeyen Ders, Nenaučena Lekcija,  
        Srednjoevropska İdeja i Srpski Nacionalni Program, Beograd, Helsinški Odbor za  
        Ljudska Prava, 2001, s. 98. 
137   Dzikic, Domovinski Obrat Politicka Biografija Stipe Mesica , s. 66. 
138   Minic, Ratovi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s. 99. 



 71

Sırpları, iç savaşa neden olabilecek ayrılıkçı hareketlerinden dolayı sert bir 

şekilde uyardı. Aliya’nın beklenmedik çıkışı karşısında Sırpların lideri Radovan 

Karadzic ise, Sırbistan’dan ayrılmış bir devlette yaşayamayacaklarını ve bunu 

asla kabul edemeyeceklerini açıkladı.139  

Merkezi otorite ile Sırplar arasındaki bu kutuplaşama ve Karadzic’in 

tehditlerine rağmen, Ocak ayı sonunda Boşnak ve Hırvat milletvekillerinin 

katımıyla 29 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında BiH Herek’in Yugoslavya’dan 

ayrılarak bağımsızlığını kazanması için bir halk oylaması yapılması 

kararlaştırıldı. Fakat tahmin edildiği gibi, Sırpların halk oylamasına tepkisi 

oldukça sert oldu. Devlet ve BiHlı Sırplar arasındaki bütün köprüler atılmış oldu. 

Nitekim belirten tarihlerde yapılan halk oylamasına Boşnaklar ve Hırvatlar 

katıldı. Katılım oranı %63 olduğu aylamada, %99’u BİH’in bağımsızlığı için 

Evet dedi. 

15 Ekim 1992’de BİH parlamentosunun çoğunluk oylarıyla bağımsızlık 

kararı alması, ülkede durumun hassaslığını artırdı. Bu kararı parlamentoyu terk 

ederek protesto ettikten sonra Sırp Demokratik Partisi, 24 Ekim’de BİH Sırpları 

milli parlamentolarının kuruluşunu ilan ettiler. 140 

7 Nisan 1992 tarihinde AB ve ABD BİH’in bağımsızlığını tanıyınca, aynı 

gün içerisinde Sırplar, BİH Sırp Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Bu devletin 

başkentini Banja Luka olarak gösterdiler. BİH’in devlet kademlerinde çeşitli 

görevlerde bulunan Sırpların büyük kısmı görevlerinden ayrıldılar. Sırp 

milletvekilleri, meclisi terk ederek Banja Luka’ya çekildiler. 

İç savaş ilerlerken Sırplar, hangi yerleşim biriminde yoğun iseler, 

oralardaki diğer milletlere ait halk gruplarını etnik olarak yok etmek ve buraları 

tamamen Sırplaştırmak için saldırıya geçiyorlardı. Stratejik öneme haiz olan 

bölgelerde daha sistematik ve düzenli hareket ederek, YHO askeri yardımıyla 

imha savaşı yapıyorlardı. Bu bölgelerin stratejik özelliklerine kısaca değinelim. 

BİH’in doğusu, Sırbistan, Karadağ ve Sancak ile sınır, fakat nüfus yoğunluğu 

bakımından ise, Boşnakların çoğunlukta olduğu bölgelerdi. Sırplar buralara 
                                            

139   Vladimir Goati, İzborne Borbe u Jugoslaviji 1990-1996, s. 77. 
140   Halk oylamasının henüz daha devam ederken 1 Mart’ta, Sarayevo’da ilk kurşunu sıkmaları,   
        iç savaş resmen başlangıcı oldu. Rusmir Muhmutčehajić, Politički Eseji i İntervjui,  
        Sarajevo, Oslobodzenje, 1994. s. 79. 
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yoğun saldırılar düzenlemek suretiyle, sonra da Drina nehri boyunca Sırbistan’la 

aralarında koridor meydana getirmekteler. Bu bölgede kurulan BiH Sırp 

Cumhuriyeti’nin uzun vadedeki hedefi olan Sırbistan’la birleşmeye engel 

olabilecek etnik yapıdaki oranlar arasındaki dengesizliği lehlerine çevirerek, 

birleşmeye zemin hazırlamayı amaçlamaktaydılar.141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

141   Hırvat komutan Mate Boban liderliğinde, ülkenin Hersek kısmının orta ve güneyine tekabül  
        eden bölümde yeni bir devlet Hırvat Devleti’nin kurulduğunu ilan ettiler. Bu devletin  
        başkentini ise, Mostar olarak gösterdiler. Minic, Ratovi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,  
        s.  122.   
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III. Bölüm 

 

YENİ YUGOSLAVYA’DA SİYASİ HAREKETLER 

 

A. Sırbistan’daki Siyasi Rüzgar  

 
Milosevic’in önderliğinde yaşanan antidemokratik olayların parlamenter 

pluralizm deneyimi ile paralel olarak gelişmesi, başlatılan milliyetçi hareketlerin 

daha fazla alevlendirilmesine sebep olmuştu. Sırbistan KP’nin Milosevic’i 

durdurma güçsüzlüğünden ötürü Yugoslavya’nın diğer cumhuriyetlerinde 

kamunun, anikomünist ve milliyetçi partilerine var olan desteğin 

güçlendirilmesinde katkıda bulunmuştu. Slovenya ve Hırvatistan, Batı modeli bir 

demokrasi, pazar ekonomisi ve gevşek federasyon önerisi ile ortaya çıkmışlardı. 

Sırbistan ise her ne kadar çok partili sisteme geçişini kabul etsede ekonominin, 

merkezi denetim altına alınmasından vazgeçmek istemiyordu. 1990 Haziranında, 

Sırbistan KB’nin, bu zamana kadara kağıt üzerinde özerk, aslında siyasetten 

yönetime bağlı bir resmi kitle örgütü olan Emekçi halkın Sosyalist Birliği ile 

birleşerek adını Sırbistan Sosyalist Partisi (16. Haziran 1990 Sırbistan SP’nin 

kuruluşu) olarak değiştirdiğini açıkladılar.142 Politika gazetesi bu partiyi şöyle 

dinlendiriyor; Sırbistan SP’nin kuruluşunu, Yugoslavya’nın kuzeybatısındaki 

faşizan ve sağ yönelime karşı Sırbistan’ın cevabi demokratik, sol ve sosyalist bir 

yönelimdir. Bu sol gösterme çabasının ardında, Sırbistan SP’nin siyasi çizgisinin 

asıl belirleyici, Sırp Milliyetçiliği idi. Yugoslavcı söylem, partinin Sırbistan 

Partisi olma özelliğini gizlemiyordu. Bu partinin ikinci en ünlü ismi Mihajlo 

Markovic’in başkanlığına getirilmesi partinin kalitesini yükseltmişti. Modern 

olmayan temel üzerine kurulan elit sınıfı kendi çıkarlarını gerçekleştirebilmek 

için güçlü bir devlete ihtiyaç duydular. XIX. Yüzyılda milliyet ilkesinin etkisi 

altında kalan görüşe göre güçlü devlet ancak geniş bir toprak alanına sahip olan 

devlet olabilmektedir. Bu sebeple, Garacanin’le başlayarak, Büyük Sırbistan 

                                            
142   Tito tarafından 1975’de Belgrad üniversiteden uzaklaştıran milliyetçilik savunan profesör 
        Vladimir Goati, Partije i Partijski Sistem u Srbiji, 2004, Niş, Spektra, s. 87. 
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fikrinin pratikte gerçekleştirilebilmesi için milli programın oluşumuna gidilmişti. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Nikola Paşiç’in önderliğinde Sırp milli programı 

gerçekleştirme uğraşı devam etmişti ve 1903’te başlatılan siyasi pluralizm 

döneminde kendi altın çağını yaşamıştı. Bu dönemde kurulan bütün siyasi 

partilerin platformunda bütün Sırpları tek devlette birleştirecek bir milli 

programa öncelik verilmişti. Bu amaçla XX. yüzyılın başlangıcında “Halk 

Savunması” ve “Birlik ya da Ölüm” organizasyonlar kurulmuştu. Bu örgütlerin 

temel amacında Sırbistan, Karadağ, BİH, eski Sırbistan: Kosova, güney 

Sırbistan: Makedonya, Hırvatistan, Srem, Slavonya, Voyvodina ve 

Dalmacija’dan oluşan Büyük Sırbistan’ı kurmak fikri yatmaktadır. 143 

Sırbistan’da kısa süre içinde kurulan yüze yakın partinin büyük çoğunluğu 

açısından, Sırp şovenizminin ve anti-Arnavut motiflerinin, asgari milli mutabakat 

zeminini oluşturduğu söylenebilir. Özellikle Sırbistan SP karşısındaki 

muhalefetin en güçlü partisi olan Sırp Yenilikçi Harekatı (SYH 14. Mart 1990 

yılında kuruldu ) anti-komünizmin yani yansıttığı şoven çizgisiyle etkinlik 

kazandı. SYH’nin varlığı, 1990-1991 döneminde, Sırbistan SP’ni milliyetçilikten 

en küçük bir tavız vermemeye zorlayan bir etken oldu. Belgrad’da Borba 

gazetesinde çıkan yazıya göre Milosevic Yugoslavya sorununda etnosentrik, 

Kosova meselesinde ünitarist ve iktidarı kullanımında Bonapartistti SYH önderi 

V. Draskovic’in muhalefeti ise bu unsurlardan sadece Bonapartizme yönelik idi.    

Milosevic yeni partisinin bayrağı altında ilk çok partili seçimlere 

hazırlanırken, milliyetçi ve anti-Arnavut programının boyutlarını genişledi. 

Yugoslavya’nın mevcut sınırlarının eski idari düzenlemenin mantığına göre 

olduğunu, tarihi ve esas sınırları belirtmediğini, dolaysıyla ülkenin bölünmesi 

durumunda bütün cumhuriyetlerin sınırlarının yeniden ele alınması gerektiğini 

açıkladı. Sadece Sırbistan SP değil diğer partiler de sınırları yeniden ele alınması 

gerektiğini savundular. (Sırp DP, SRP, DP, SYH vb.)144    

Seçimler, Kosova’da baskı politikasının yeni tezahürlerine vesile oldu. 

Arnavutların ağırlıklı olduğu siyasi örgütler, Sırbistan Hükümet tarafından illegal 
                                            

143   Secko Mihailovic, Parlamentarni İzbori u Srbiji 1990, 1992 i 1993, Beograd, U Casopisu  
        Gledista A-6, 1994,  s. 88.  
144   1990 yılın sonunda Sırbistan’da 50 yeni parti kuruldu. Goati, Partije i Partijski Sistem u  
        Srbiji, s. 29-49. 
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sayıldıkları için seçime giremedi. Çoğu Avrupa ve ABD’deki anti-Komünist 

Arnavut göçmenlerinin önemli çaptaki mali yardımlarından yararlanan bu illegal 

sayılan örgütlerin en önemlisi KDB. İkinci Arnavut Partisi, Köylü Partisi. Bir de 

Boşnakların, Türklerin ve bazı Arnavutların örgütlendiği Kosova Müslümanları 

DEP var.145 Kosova’nın milli demokratik haklar temelinde ılımlı bir söyleme 

sahip olan KDB yönetimi, Kosovalıların kendi kaderlerini tayın hakkını 

savunuyordu. Sadece Kosova’daki KDB Arnavutları değil, Güney Sırbistan’da, 

Makedonya’da ve Karadağ’ın güneyinde yaşayan Arnavutların da kapsayacak bir 

Arnavut Konfederasyonunu düşünen radikal kanat, Kosova’daki baskılar 

sürdükçe etkinlik kazandı.146 KDB Genel Sekreteri Yusuf Buşovi, Sırp baskısı 

böyle devam eder ve Arnavutluk’taki demokratikleşme sürerse, Arnavutluk’a 

katılma seçeneğini ihtimal dışı dayıyordu. KDB seçime sokulmazken, seçimler 

arifesinde fiili sıkı yönetimden sonra dağılan Kosova KB (Yeni adıyla Sosyalist 

Partisi-SP) Sırbistan SP kadrolar tarafından yeniden örgütlenmeye çalışıldı. 

Aylar sonra bile Sırbistan SP’nin 70 bin üyeli Kosova örgütünde (işbirlikçi) 

Arnavutların sayısı sadece 300’du. Aralık 1990’da yapılan seçimlerde, 

Arnavutların olağanüstü başarılı bir boykot uyguladılar. 750 bin Arnavut 

seçmenin yalnızca iki bin sandığa gitti.147  

Sırbistan’da da Aralık 1990’da yapılan seçimler Sırbitan SP’nin baskıcı ve 

hegemonyacı uygulamaları, siyasi gerginliği alabildiğine yükseltti. Hem KB’nin 

ve hem Emekçi Halk Sosyalist Birliği’nin malvarlığını devralarak diğer partilerin 

boy ölçüşmeyeceği bir maddi güce erişeni, etkili medya araçlarını tümüyle 

denetimi altına tutan Sırbistan SP yönetimi, seçim yasasında da diğer partilerin 

şansını asgarileştirecek çeşitli düzenlemeler yapmıştı. Oyların %45’ini alan 

Sırbistan SP, 250 sandalyeden 194’ünü kazandılar. Beklediğinin altında oy alan 

SYH 19, DP 7 sandalye ve 5 milletvekili de Voyvodina’daki Macar azınlığı 

temsilen parlamentoya girmeyi başardı. İkinci turda yapılan cumhurbaşkanlığı 

                                            
145   Bu parti, BİH’teki Boşnakların Partisiyle aynı isim taşıyor. 
146   Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996, s. 51. 
147   Vladimir Slavujevic, Borba za Vlast u Srbiji Kroz Prizmu İzbornih Kumpanja-İzborne  
        Borbe u Jugoslaviji 1990-1992, s. 72. 
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seçimlerinde oyların %65’ini toplayan Milosevic cumhuriyet yönetimindeki 

gücünü güçlendirdi.148  

1989’da Yugoslavya’nın GSMH’ sına katısı %2 düzeyinde olan, 600 binlik 

nüfusunun yaklaşık %40’ı tarımdan çalışan Karadağ’da, Aralık 1990’da yapılan 

seçimler Sırbistan’a bağımlı hareket eden yönetimin durumunu sağlamlaştırdı. 

Adını değiştirmeden tek KB olan Karadağ Komünistler Birliği, 125 sandalyeden 

83’ünü kazandı. Ante Markovic’in Yugoslavya Reformcu Güçler Birliği 

Makedonya’dakinden sonra en yüksek oy oranını Karadağ’da elde etti. %13,5 ve 

17 sandalye . Karadağ Arnavutları (nüfuzu %5’i) ile yaklaşık %15’lik Müslüman 

(Boşnaklar) toplumunu temsil eden Demokratik koalisyon 13, Karadağ’ın 

Sırbistan’la birleşmesini savunan Halk Partisi 12 sandalye kazandı.149  

Karadağ yönetimi gerek Sırbistan SP’nin belirleyici baskısı altında olduğu 

için, gerekse cumhuriyetteki Büyük Sırbistancı akımın güçlülüğü nedeniyle 

Milosevic’in politikalarına kayıtsız şartsız destek verirken, gittikçe milliyetçi bir 

tavır sergilemektedir. Başkent Titograd’ın adını devrimden önce Podgorica’ya 

çevirdi.150 

 

B. Özerk Bölgelerdeki (Kosova, Voyvodina ve Sancak) Siyasi 

Gelişim 
 

Milosevic yönetiminin fiilen 1988’de resmen 1989’da özerk bölge 

statülerini kaldırarak Kosova ve Voyvodina ile Boşnak çoğunluklu küçük Sancak 

bölgesi, Sırbistan’ın bunalım coğrafyaları olmaya devam ettiler. BİH’teki savaşın 

bitmesinden sonra çatışmaların bu bölgelere sıçrayacağı iddiası, gerek buralarda 

baskı altında yaşayan topluluk temsilcileri gerekse uluslar arası yorumlar 

tarafından sürekli dillendirildi. Özellikle Kosova ve Sancak, patlamaya hazır 

bomba gibi mecazlarla sürekli uyarılar yapıldı. Çünkü Kosova’da Sırp 

politikasının BİH’te kırıma uğrattığı Boşnakların dindaşı olan Arnavutlar ve 

                                            
148   Jovanovic, Politicki Proces u Jugoslaviji, s. 89. 
149   Vladimir Goati, İzbor u SRJ od 1990 do 1998, Volj Gradjana ili İzborna Manipulacija, 
        Beograd, 1999, CESİD, s. 48. 
150   Goati, Partije SCG u Politikçim Borbabma od 1990 do 2000, s. 88. 
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Türkler, Sancak’ta ise dindaşları olmanın yanında ırkdaşları da olan Boşnaklar 

çoğunluğu oluşturmaktaydı. 

1991 sayım sonuçlarına göre yaklaşık 2 milyonluk nüfusun %83,4’ünü 

(Arnavutlara göre%90’ını) Arnavutların, %12,8’ini Sırpların, geri kalanı %3,5 

Türkler ve Çingenelerin oluşturduğu Kosova’da inanılmaz bir gerilim hüküm 

sürdü. Sırp politik-iktisadi baskıları ve bunun sonucu ortaya çıkan göç eğilimini, 

sivil bir etnik arındırma programıyla takviye ederek, Kosova’daki nüfus yarı 

kamusal Sırp firmaları, Belgrad gazetelerine Arnavut olmayan işçi aranıyor 

ilanları vererek bölgeye Sırp nüfusu iskanını sağlamaya çalıştılar. Sırbistan 

yönetimi, BİH’ten kaçan mültecileri Voyvodina ve Kosova’ya yerleştiriyordu.  

Kurulan BİH Sırp mülteci Komisyonu, 160 bin BİH Sırp Voyvodina ve 

Kosova’ya iskan edildi. Sırp ve Karadağlılara mahsus 5 bin konut inşa edilecekti. 

İşten çıkartılan Arnavut işçilerin yerlerine ve lojmanlarına Sırbistan’dan işsizler 

getiriliyordu. Kosova’daki etnik arındırma programının salt sivil uygulamalarla 

kalmayacağına ilişkin emareler de eksik değil. Sırp milsilerine komuta eden 

Arkan’ın 1992 yılın sonlarında bazı seçkin birliklerini Kosova’da 

konuşlandırması ve dört adamıyla birlikte Kosova milletvekili olarak Sırbistan 

parlamentosuna girmesi, provokatif belirtiler. Arkan, Sırp basınına BİH’ten sonra 

sıranın Kosova’ya geleceğini açıklamaktan kaçınmıyordu. Seselj’in de aynı 

doğrultuda vaatleri idi.151 Kosova’daki Arnavutlar en önemli politik örgütü, 

1989’da kurulan KDB. 2 Temmuz 1990’da 183 sandalyeli Kosova 

parlamentosunun 123 Arnavut üyesinden 114’ünün kararıyla, bağımsız Kosova 

Cumhuriyeti hükümetinin ilan edilmesini sağlamıştı.152 Bu bağımsız kararı doğal 

olarak tanımayan Sırbistan, Kosova parlamentosunun feshetti. Bunun üzerine 

1990 Eylülünde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te bir Kosova Cumhuriyeti 

sürgün hükümeti kuruldu. Bu hükümet düzenli işi olan bütün Kosovalı 

Arnavutlara yurtdışında yaşayanlar dahil, gelişlerinin %3’ü nispetinde vergi 

yükümlülüğü getirdi. Kosova Cumhuriyetini tek tanıyan devlet Arnavutluk idi. 

Hırvatistan yönetimi, kendi bağımsızlığını kabul ettirmeye çalıştığı dönemde 

Kosova sorununa görece duyarlı tavır almış Arnavutları Sırbistan’a karşı bir 

                                            
151   Antonic, Zarobljena Zemlja, Srbija za Vlade Slobodana Milosevica, s. 56. 
152   Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996, s. 55. 
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Güney cephesi açmaya çağırmıştı. Uluslararası platformda bağımsızlığını 

kazandıktan sonra Kosova’yla ilgilenmeyi kesti. Kosova Arnavut toplumu ve 

Arnavutluk önderliği, Kosova Cumhuriyetinin uluslararası düzeyde tanınması 

için faaliyet yürütüyor. 153 KDB Başkanı İbrahim Rugova’nın ABD’yle iyi 

ilişkileri olduğunu biliniyor. 

Kosova Arnavutlarının önderliğinde, ülke içinde 1990’dan beri sabırlı bir 

pasif itaatsizlik direnişini sürdürmekte idi. Bu, imkansızlıktan da 

kaynaklanıyordu. İbrahim Rugova, Kosova polisinin dağıtıldığına, av tüfeklerine 

bile el konulduğuna dikkat çekerek, şiddete başvurmadan bağımsızlığın mümkün 

olmayacağını söylüyordu. Pasif direniş stratejisi, esasen, Arnavut toplumunu 

devletin meşru otoritesiyle ezmesi için gerekçe sayacağı bir fiili kalkışma kozunu 

Sırbistan yönetime vermeme kaygısına dayanıyordu. KBD, aileler arasındaki 

köklü kan davalarından vazgeçirirken, Arnavut toplumunu kendi içinde de 

şiddetsizleştirerek pasif direniş stratejisine uyumlandırmayı başardı. 1992’de 

yapılan Sırbistan yönetimi tarafından illegal olarak nitelendirilen seçimler, 

KDB’nin Kosova’daki politik hakimiyetinin kanıtı oldu. KDB oyların %78’ini 

alarak 144 üyeli parlamentoda 96 sandalye kazandı154. Diğer sandalyeler şöyle; 

Parlamento Partisi 13, Köylü Partisi 7, Hıristiyan Demokratlar 7, DEP 

(Boşnaklar) 5, Türk Azınlık Temsilcileri 2, Sosyal Demokratlar 1. Sırp ve 

Karadağlılara ayrılan 13 sandalye boş kaldı. İbrahim Rugova oyların %97’sini 

alarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi. KDB’nin en önemli çıkışı, 12 Ekim 

1992’de Priştine’de onbinlerce kişinin katılımıyla düzenlediği büyük miting 

oldu. KDB’ ye ek olarak, işsiz kalan aydınlar tarafından örgütlenen “Kosova’ya 

Özgürlük ve İnsan Hakları Komitesi”nin faaliyetlerini ayrıca belirtmek gerek; 

yaygın bir haberleşme ağı oluşturan Komite, yurtdışındaki Arnavutların 

gönderdiği paraların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını koordine ediyor, kurduğu 

küçük kliniklerde sınırlı çapta da olsa sağlık hizmeti vermeye çalışıyordu. 

Sosyalist görüşlü Hayrullah Gorani başkanlığındaki Kosova Bağımsız Sendikalar 

                                            
153   Marko Lopuşna, Lov Na Milosevica, Çaçak, Y. y. 2004, s. 61.  
154   Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996, s. 58. 
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Birliği, işsizlere yardım ve dayanışma kampanyaları örgütlenirken ağır baskılara 

maruz kalıyordu.155  

Arnavut önderliğinin Gandici çizgisine karşılık, bilhassa gençler arasında 

sertlik eğiliminin yaygınlaştığına dair gözlemler vardı. Arnavutluk’un kendisini 

Kosova sorununa doğrudan müdahil sayması, Kosova’da çatışma ihtimalini 

güçlendiren ve vahimleştiren bir başka etkendir. Sırbistan Arnavutluk sınırlarının 

kimi noktalarında karşılıklı uyarı ateşi açılması, an meselesiydi.  

Uluslararası politikada sıkışan Sırbistan yönetimi, ilk kez, Kosova Arnavut 

toplumu temsilcilerini görüşme için Belgrat’a çağırdı. İbrahim Rugova “barışçı 

bir geçiş için, geçici bir süre tarafsız kalmayı taahhüt edecek bir müstakil Kosova 

devletinin kurulmasına razı olduklarını” açıkladı. Rugova, bu çerçevede geçici 

bir BM protektorasına (himayesine) da açık olduklarını bildirdi. Kosova’ya BM 

protektorası önerisine Arnavutluk destek verdi. Rugova, protektora formülünün 

geçiciliğini vurguluyor, vazgeçilmez tarihsel ve doğal hedeflerinin, anavatan 

Arnavutluk’la birleşmek olduğunu hep tekrarlamakta idi.156  

Sırp entelektüellerinin kimi muhalif unsurları, Kosova’nın BİH için 

tartışıldığı gibi kantonlara ayrılması önerisini ortaya attılar. Yugoslavya 

Cumhurbaşkanı Cosic’in de benimsediği, toprakların %60’ı Arnavutlara 

veriliyor,ancak başkent Priştine, ikinci önemli kent Mitrovica ve Trepca’daki 

maden ocakları Sırplara kalıyordu, 800 bin Arnavut Sırplara düşen kantonlardan 

göç ettirilecekti. Milliyetçi olmayan Sırp entelektüellerin haritasına göre Sırp 

kantonları toprakların yalnızca %10’unu kaplıyordu.157 

Cosic’in çevresi, ilk iki seçeneğin üzerinde düşünülebilir olduğu mesajını, 

KDB yönetimine el altından iletti. Rugova’nın bunları tartışmaya yanaşması, bu 

sıralarda gündeme gelen, BİH’i etnik temelde özerk eyaletlere bölen Vance-

Owen tasarısının, hem Sırp hem Arnavut tarafından, Kosova için de aynı 

çözümün gündeme gelebileceğinin işareti olarak algılandı. Sırbistan yönetimi, 

elbette Vance-Owen Planı‘nın Kosova için karine teşkil etmemesini istiyordu. 

KDB yönetimi ise Sırbistan’a bu yönde bir baskı yapılacağına güveniyordu.  
                                            

155   Antonic, Zarobljena Zemlja, Srbija za Vlade Slobodana Milosevica, s. 76. 
156   Bkz. Osman Karatay, Kosova Kanlı Ova, İz Yay, 1998, İstanbul. s. 66-74. 
157   Bkz. Yıldırım H. Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makusu Talihi  
        GÖÇ, İstanbul, Kumsatı yay. 2001. s. 34-52 
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Bu arada yeni seçilen ABD Başkanı Clinton Milosevic’e mektup yazarak, 

Sırp tarafınca Kosova’da bir karışıklığa yol açıldığı taktirde, ABD’nin askeri 

müdahalede bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. BİH’teki inisiyatifsizlikleri 

nedeniyle kendi kamuoyunlarında ağır eleştirilere uğrayan Batı ve özellikle ABD 

yönetiminin,“BİH’teki hatalarını Kosova’da telafi edecekleri” ve Kosova’nın 

patlamasına göz yummayacakları umudunu doğurdu.158 

Sırbistan, BİH ve Karadağ’ın sınırlarının buluştuğu Sancak Bölgesi, 

Sırbistan için stratejik önem taşımaktadır. Zira Sancak, Sırbistan’ın Karadağ’la 

bağlantısını sağlıyor, Sancak’ın kontrolden çıkması, bakiye Yugoslavya’yı 

oluşturan Sırbistan ile Karadağ arasında irtibat kalmaması ve Sırbistan’ın denize 

ulaşmasının kesilmesi anlamına gelmektedir.159 

Sırbistan SP’nin anti-Arnavut ve şoven politikası, seçimlerden sonra diğer 

partilerin de desteğiyle devam etti. Bu arada yargılandığı davada beraat etmiş 

olan Arnavut önder Halil Vlasi hakkında yeniden dava açılacağı söylentileri, 

durumu gerginleştiren bir başka etkendi. Mayıs’ta ya Arnavutluk’la birleşme, ya 

savaş kurulan radikal Milli Birlik Partisi, Kosova Arnavutlarında yayılan silahlı 

bağımsızlık mücadelesi eğiliminin hem ürünü, hem körükleyicisi oldu. 

Arnavutlar arasında, radikalizm ile uzlaşmacılık arasındaki tercih tartışması 

sürerken, 13 Haziran’da Priştine’de onbinlerce Arnavut, şiddeti gömelim  

sloganıyla boş tabutla yürüyüş yaptı. Yürüyüşü bütün Arnavut partilerinin 

yanında SLP de destekledi.160  

Sırbistan’ın kendisine tabi kıldığı diğer özerk bölgesi Voyvodina’da da, 

asla Kosova ölçüsünde olmamakla birlikte gergin bir durum söz konusu idi. 

Nüfusun yarısını oluşturan Macar kökenli halk, Sırp hegemonyasından 

huzursuzdu. Temmuz 1991 başında, Macaristan Dışişleri Bakanı, Voyvodina’nın 

1. Dünya Savaşından sonraki Trianon Anlaşması ile Sırbistan’a değil 

Yugoslavya’ya bağlandığını, Yugoslavya’nın çökmesi durumunda 

Voyvodina’nın geleceğinin de gelişmelere açık olabileceğini belirten bir demeç 

vermesi Voyvodina’da havayı nazikleştirdi.  Bu demece büyük tepki gösteren 

                                            
158   İvanovic, Balkanski Rat İ Razaranje Jugoslavije 1991 - 1999, s. 87. 
159   Goati, Partije SCG u Politickim Borbama od 1990 do 2000, s. 120. 
160   Tadic, Etnikce Zajednice Medjuetniçki Sukobi, s. 211. 



 81

Sırbistan yönetimi, böylesi açıklamaların Voyvodina’daki Macar azınlığın 

durumunu kolaylaştırmayacağı tehdidini savundu.   

Sırbistan’daki küçük Türk azınlığı (Kosova’daki Türk nüfusu) 1981’de 

101,901 olarak belirlenmişti. Türk Demokratik Birliği adıyla esnek çerçeveli bir 

örgütlenme ile varlıklarını sürdürmekte idiler. Kısa süre sonra TDB klasik bir 

siyasi örgüte dönüştü ve bir yıl içinde yedi yerleşim yerinde örgütlendi. Bunun 

üzerinde bazı aydınlar TDB’ye mesafe aldılar. TDB yönetimi, Sırbistan 

yönetimiyle uyumlu bir çizgi izliyor. Başkan Sadık Tanyol sayım ve seçim 

boykotlarına karşı çıktı, yasalara saygı çağrısı yaptı.161  

TDB’ye muhalif Türk aydınlar, örgütün Sırbistan SP’nin güdümünde 

olduğu yorumunu yaydılar. Sırbistan parlamentosundaki Türk milletvekili Ziya 

Kasımlar’ın yönetimin politikasını destekleyen tutumu, Arnavut halkta karşı 

tepki yarattı. TBD bu tepkilere, Kasımlar’ın kendileriyle ilişkisi olmadığını 

söylemekle yetindi.162 

Sırbistan’daki diğer partilerle ilgili olarak, radikal bir siyasal çizgi tutturan 

Sancak Boşnaklarından da söz etmek gerek. Kosova ile Karadağ’ın kuzeyinde 

yeralan Sancak Boşnak aydınların, bölgenin tarihte BİH’in bir parçası olduğunu 

hatırlatarak, özerklik istemekteydiler. 450 binlik nüfusunun resmi verilere göre 

%58’inin, Boşnaklara göre %70 ila %80’inin Boşnak olduğu Sancak’ta da 

Kosova şartları hüküm sürmektedir. Sancak, Balkanlardaki Osmanlı egemenliği 

sırasında uzun süre BiH Hesek’in bir eyaleti olmuştur. 1879’da uluslar arası bir 

anlaşmayla özerk bölge statüsü kazanmıştı. 1913’de Karadağ ile Sırbistan 

arasında bölünen bölgenin Müslüman (Boşnaklar) ileri gelenleri, 2.Dünya 

Savaşında, bağımsızlık için mücadele etmişlerdi. 1.Yugoslavya kurulmasından 

sonra bu mücadeleyi yürütenler ve genelde Müslüman (Boşnak) halk, 

Yugoslavya’nın başka bölgelerindeki Müslümanların (Boşnakların) 

karşılaştıklarıyla kıyaslanmayacak baskı ve katliamlarla karşılaştı. Bu çatışmalı 

geçmiş ve milliyetçi Sancaklı Boşnak önderlerin 1879’da kazanılmış olan 

bağımsızlık statüsüne atıfta bulunmaları, Yugoslavya’nın çözülüş sürecinde de 

                                            
161   Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996, s. 28. 
162   Mihailovic, Parlamentarni İzbori u Srbiji 1990, 1992 i 1993, s. 40. 
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Sancak’ı müstesna bir gerilim bölgesi haline getirdi.163 BİH Boşnakların 

partisiyle aynı adı ve tüzüğü taşıyan DEP, Müslümanlar üzerindeki baskıların ve 

fiili Sırp egemenliğinin kalkmasını, Boşnakça’nın resmen tanınmasını, Sancak’a 

veya bölgenin en önemli yerleşimi Novi Pazar’a özerklik verilmesini 

savunmaktaydı. Parti lideri Dr. Süleyman Uglanin, Sancak’ın Kosova’nın 

kaderini paylaştığını düşünmekteydi. Mayıs 1991 sonunda Sırp makamları 

Uglanin hakkında halkı kışkırtma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Sancak’ta 

DEP’ne karşı SYH Sırp şovenizmini körüklüyor. Direnişçiler Osmanlı 

egemenliğini hatırlanan Sancak isminin kalmasını, Novi Pazar’ın kurucusu İshak 

Bey’in adını taşıyan caddenin adının değiştirilmesini istiyorlar. Sırbistan 

yönetimi ve SP orta yolcu Sancak adının kalmasına razı, ancak özerklik 

taleplerini kesinlikle reddediyor.164  

Sırbistan yönetiminin Kosova politikası, Hırvatistan’daki iç savaşın 

gölgesinde de malum biçimiyle sürdü. Temmuz’da Sırbistan Parlamentosu, 

1980’lerde bölgeden ayrılan Sırp göçmenleri geri döndürerek Kosova’yı 

Sırplaştırma planıyla, Kosova’ya dönen Sırplara uygun şartlarla toprak 

verilmesini düzenleyen bir yasa çıkardı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ramız 

Aliya, Yugoslavya’daki barış görüşmelerinde Kosova Arnavutlarının da temsil 

edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu beyanat Sırbistan’da Yugoslavya’nın içişlerine 

müdahale girişimi tepkesiyle karşılandı.165 14 Ağustos Arnavutluk Yugoslavya 

sınırında askerler arasıda çatışma çıkması ve Yugoslavya askerleri 4 Arnavut  

esir almaları iki ülke arası gerginliği artırdı. Hırvatistan Cumhur başkanı 

Tudjman’ın Kosova Arnavutlarını Sırplara karşı silaha sarılmaya davet etmesi, 

zaten gizli gizli silahlanma hareketini bir türlü engelleyemeyen Sırbistan 

yönetiminin Kosova’daki baskısını artırmasını getirdi. Sırbistan’ın illegal saydığı 

bir halkoylaması örgütleyen Arnavut Partileri, halkın çoğunluğunun 

bağımsızlıktan yana oy kullandığını duyurarak, 22 Ekim’de Bağımsız Kosova 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan ettiler. Arnavutluk bu cumhuriyeti tanıdı. 166   

                                            
163   Rastureni Sandzacki Muslimani U Jugoslaviji, Novi Pazar, MNVS, 1993, s. 37. 
164   İbrahimagic, Bosna i Bosnjaci Drzava i Narod Koji su Trebali Nestati, s. 297. 
165   Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996, s. 35. 
166   Karatay, Kosova Kanlı Ova, s. 128. 
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Bu arada Sırbistan Sancak’taki Boşnak azınlığın özerklik talebiyle karşı 

karşıya geldi. Boşnakların DEP, 25-27 Ekim’de, Sırbistan’ın yine illegal saydığı 

bir halkoylaması düzenleyerek, Sancak’ın Özerk Bölge olduğunu ilan etti. Bu 

çıkış üzerine Sancak DEP’nin beş yöneticisinin tutuklanmasıyla başlayan halen 

de devam eden Sırbistan baskısı, BİH ile Sırbistan arasında ki ilişkiler daha ada 

gerginleştirdi. Bu nedenle Sırbistan yönetimi BİH’teki Sırp güçlerinin yürüttüğü 

kırılmalara koşut olarak Sancak’ta olağan üstü bir baskı ve denetim uyguluyordu. 

Sancaklı Müslümanların düzenledikleri 1992 yılında düzenledikleri illegal bir 

referandum sonucunda bağımsızlık ilan etmelerinden sonra baskılar alabildiğine 

yoğunlaştı. Kosova’daki baskılar gibi Sancağa da yansıdı. Öldürmeler, 

kaçırılmalar şehir içinde tankların boy göstermesi havaya ateş açmak vb. DEP’in 

1992 Aralık’ındaki Sırbistan seçimlerini boykot etmesi üzerine  Novi Pazar ve 

diğer önemli yerleşimlerde yerel yönetimleri Seselj’in SRP’ sinin kazanması, 

gerilimi tırmandırdı. Boşnak toplumu önderliğinin, AGİK yetkililerinin de 

izlediği yasal bir miting düzenleyebilmesi, tek olumlu, ama istisnai 

gelişmesiydi.167  

1990’larda Yugoslavya’nın siyasi pluralizme geçişinden sonra, o zamanki 

siyasi şartların gerektirdiği gibi kurulan partilerin programlarının çoğu milli 

sorun üzerine odaklanmıştı. Sırbistan partilerinin çoğu, ideolojik tabana 

bakılmaksızın Sırbistan topraklarının genişletilmesi fikrini savunmuşlardır. 

Milosevic’in sosyalistlerinden en ekstrem Seselj’in radikallerine kadar hepsinin 

temelinde aynı ideoloji vardı, o da milliyetçilikti. Gösterdikleri fark sadece 

sundukları metotlardan kaynaklanmaktaydı. Bazıları Avrupa’nın 

arabuluculuğuna ve onun hazırladığı barış planlarına daha sıcak yaklaşmışlardı, 

bazıları ise Büyük Sırbistan’ın ve “etnik temizliğin” açık savunucularıydı. Bu 

bakımdan siyasi parti ve onların yönetim üyeleri tarafından yapılan 

propagandada stereotipler büyük kullanım kaynağı oluşturmuşlardır.168  

Seselj’in önderliğinde kurulan SRP, Sırbistan’ın en ekstrem milliyetçi 

partisiydi. Bu partinin bir dalı, aynı ad altında BiH’te kurulmuştu. Parti önderi 

                                            
167   Sarkinovic, Bosnjaci od Nacertanja do Memoranduma, s. 222. 
168   23 Şubat 1991 Sırp Radikal Partisinin kuruluşu. Vojislav Seselj, Srpski Cetnicki Pokret,  
        ABC Glas, Beograd, 1994, s. 45. 
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Seselj, BiH savaşının en büyük suçunu komünist rejime atmıştı. Çünkü bu rejim 

1968’de yeni yasayla “yapay bir Müslüman milletinin” oluşturulmasına sebep 

olmuştu. “Boşnak olarak kendini tanıtan bu Sırplar ise, gelecekte yok 

olacaklardır”, çünkü BiH’nın Sırbistan ve Hırvatistan arasında bölündükten sonra 

bu insanlar ”fundamentalist İzetbegovic’e uyduklarına pişmanlık duyarak ekmek 

peşinde dünyaya yayılacaklardır”.  Bu parti programında yer alan en aşırı 

noktalara göre partinin amaçları: ”bağımsız demokratik, özgür, bütün Sırp 

topraklarını içine alacak bir Sırp devleti kurmak”. Sırp toprakları  Sırp 

Makedonya, Sırp Karadağ, Sırp BiH, Sırp Hersek, Sırp Dubrovnik, Sırp Lika, 

Sırp Kordun, Sırp Dalmacija, Sırp Slavonya, Sırp Banya ve Sırp Baranja olarak 

nitelenmişti. Kosova sorununun çözümlenmesi için Seselj, Kosova’nın her hangi 

bir özerkliği önlemek; 6 Nisan 1941’den sonra gelen 360 bin Arnavut aileyi 

ülkeden sürmek; Arnavutların yüksek doğurganlık oranını engellemek amacıyla 

devlet tarafından sağlanan herhangi bir sosyal desteği kesmek; Kosova’da on 

sene sürecek bir askeri diktatörlük rejimi kurmak; Bütün Sırbistan’dan Sırpları 

çalıştırmak üzere Kosova’da maden ve termosantral açmak; Sırplar ve 

Arnavutlar arasında 1941’deki gibi etnik oran getirilmeden siyasi seçimleri 

yapmamak, Arnavutluk’a olan sınır boyunca 50 kilometre genişlikte bir alandan 

bütün Arnavutları kovarak stratejik güvenli bölge oluşturmak gibi önlemler 

tavsiye etmişti169. Seselj’in doktora tezi “militarizm ve faşizm temelli” olduğuna 

göre, bu konularda “oldukça iyi uzman” sayılabilmektedir.  

Tartışılan Federal Başkanlık Konseyi’nin kağıt üzerindeki varlığı da 

tehlikeye girdi. Sırbistan Karadağ, Federal Devlet Başkanlığı için sırası gelen 

Hırvatistan temsilcisi Stepe Mesic’e olumlu oy vermeyince, Yugoslavya devleti 

başkansız kaldı. Stipe Mesic kendisini Devlet Başkanı ilan etti.170 Ama Devlet 

Başkalığı masası, başında bütün cumhuriyetlerin temsilcilerin oturduğu bir masa 

olmaktan çıkmıştı.  Federal hükümeti ve Başbakan Ante Markovic’in meşruiyeti 

de gittikçe daha fazla tartışılır hale gelmekteydi. 1990 Aralık’ta bütçenin 

onaylanmayarak Markovic’i aslında geçici olarak Mayısa kadar uzatılarak 

durumu idare etmişti. Voyvodina temsilcilerinin kötü iktisadi politikası nedeniyle 

                                            
169   Seselj, Srpski Cetnicki Pokret, s. 45. 
170   Dzikic, Domovinski Obrat Politicka Biografija Stipe Mesica , s. 54. 
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Markovic hakkında verdikleri düşürme önergesi, Federal Parlamento’da 

reddedildi. Markovic’i sendikalar ve Makedonya ile BİH yönetimleri 

destekliyordu. Sendikalar, Ante Markovic’in ekonomik programını ve acımasız 

piyasa mantığına yönelişini eleştiriyordu. Ancak bu programı alternatifsiz 

görmelerinden ve Markovic’i herkesin birbirine düştüğü ülkede ekonomiyi 

düşünen ülkede ekonomiyi düşünen tek kişi saymalarından ötürü destek 

veriyorlardı. BİH ve Makedonya ise, Markovic’in serbest piyasa düzenine 

geçişte Yugoslavya’nın Pazar bütünlüğünü koruması gerektiğini yaptığı vurguyu, 

zayıf iktisadi yapılarının mahrumiyeti ve esnek konfederasyoncu politikaları 

açısından uygun buluyorlardı. Buna karşılık, Markovic’in ekonomiye her türlü 

devlet müdahalesine karşı çıkması, cumhuriyetlerin kendi iktisadi çıkarlarını 

gözetmelerine piyasanın bütünlüğü adına sert tavır alması, hızlı özelleştirmeyi 

savunması, en önemlisi cumhuriyetlerin para basma taleplerine karşı koyması, 

özellikle milliyetçi büyük politikalarının icabı olan popülist politikaları 

yürütmeye zorlanan Sırbistan ve Hırvatistan hükümetlerinde büyük tepki 

uyandırıyordu. Ante Markovic karşıtlığı, Hırvatistan ve Sırbistan yönetimlerinin 

yanayana gelebildiği ender noktalarından birisiydi. Tudjman ile Milosevic Ante 

Markovic’i Yugoslavya siyasetinde devre dışı bırakılmasının gerekliği üzerinde 

uzlaştılar.171  

 

C. Yeni Yugoslavya Siyasi Partiler Arasındaki Mücadeleler 

ve Çatışma 

 
Diğer Doğu Avrupa ülkelerinden farklı olarak Yugoslavya’da komünizmin 

çöküşüyle başlayan demokratikleşme girişimleri, savaşla sonuçlanmıştır. Eski 

komünist rejimin bıraktığı sosyo-ekonomik kargaşa, demokrasinin olumlu 

şekilde gelişebilmesi için gerekli ön şartları sağlayamamıştı. Bu ön şartlar 

arasında; gelişmiş ekonomi, güçlü orta sınıf varlığı, sivil örgütler, pazar ticaretine 

eğilimli üretim ilişkileri, iktidardan vazgeçmeyi kabul eden elit sınıf, siyasi 

                                            
171   Vladimir Goati, Stabilizacija Demokratije ili Povratak Monizmu Treça Jugoslavja  
        Sredinom devedesetih, Podgorica, UNİRECS, 1996, s. 119. 



 86

pluralizm geleneği ve değişik siyasi gruplara hoşgörü politikası olarak 

sıralanabilmektedirler. Yugoslavya’da bu şartlar sağlanamadığı gibi, devlet 

ekonomisi, komünist rejimin ürettiği güçlü bürokratik sınıfın arasında artı değeri 

paylaştırma mücadelesine yol açmıştı. Merkez ve periferi arasında artı değeri 

paylaştırma süreci çok uluslu bir ortamda ırk ve etnik gruplar arasında 

anlaşmazlığı getirmektedir. 1980’lerin sonunda Yugoslavya’daki yaşanmaya 

başlanan demokrasi girişimin sonucunda, milliyetçiler, milli kimlik ve insan 

hakları arsında bağlantı kurarak, halk desteğini ele geçirmeyi başarmışlardı. 

Millete öncelik tanıyan bir devlette, karşısında etnos’un demos’a tercih edilmesi 

gerektiği görüşü milliyetçiliğin temelinde yatan bir ilkedir. Etnik gruplar 

arasında ise, hoşgörü ve yardımlaşma ilişkileri sağlayamadığından, bu görüş 

hiçbir şekilde demokrasi ile bağdaştırılamaz. 

Sırp politikasının BİH’teki saldırganlığının Sırbistan’da geniş kitleler ve 

sokaktaki adam nezrinde gördüğü desteği veya hiç değil ise pasif onay, 

yayılmacı Büyük Sırbistan ideolojisiyle açıklamak doğur olmayacak. Popüler 

Sırp politikasının zihniyet dünyasında, Yugoslavya’nın dağılması ve 

cumhuriyetlerin bağımsızlaşması, Sırplığını bekasını tehdit altına sokan bir 

komplo gibi görülüyordu. Bunun güncel nedeni, Sırp politikası kendisini bütün 

olarak Yugoslavya’nın asıl unsuru saydığı için, federasyonun ayrışmasını ülke 

bütünlüğünün parçalanması olarak algılanması. İki Dünya savaş arasındaki 

Birinci Yugoslavya’nın tarihi hatırası, Belgrad merkezli bir üniter Yugoslavya 

tasavvurunun dayanaklarını güçlendiriyor. Zaten Sırp politikası, Yugoslavya’da 

cumhuriyetin özerkliklerinin merkezi yapı Belgrad aleyhine geliştirildiği 

1974’den sonra, bir ve üniter Yugoslavya tasavvurunun sarsılmasına bağlı olarak 

dirilmeye başlamıştı. Dağlamanın üstüne, ayrılan cumhuriyetlerin hem siyasi–

diplomatik yönden, hem milli politikaları itibarıyla Sırbistan’a karşı düşmanca 

veya soğuk tavır takınmaları, Sırp politikasının kaygılarını derinleşiyor. Bir 

yandan Batı dünyası ve özellikle Almanya, bir yandan Batısındaki eski Yugoslav 

cumhuriyetleri, diğer yandan tarihi sorunlarının bulunduğu Balkanlı komşuları 

tarafından cephe alınarak kuşatıldığı, kıstırıldığı duygusu, Sırp milli bilincini 

sarıyor. Bu atmosferde Sırp politikası Hırvatistan’da veya BİH’te kendisini hiç 

de saldırgan konumunda değil, Sırplığı yok etmeye veya daracık bir coğrafyaya 
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hapsetmeye çalışan düşmanlarına karşı milli varlığını savunma, bekası için 

direnen konumunda görüyor. Sırp politikasının, ülke toprak unsurunu ve 

yurttaşlığı değil etnik, dinsel-kültürel etmeleri esas alan, ideal tipini Alman 

milliyetçiliğinin teşkil ettiği modelin ilhamı altında biçimlendiğini unutmamak 

gerekir.172   

Mağduriyet bilinci, doktriner olmayan popüler Sırp politikası telakkisinde, 

kıstırılmışlıktan doğan saldırganlığı, meşru müdafaacı bir şiddeti meşrulaştırmak 

için, kimi zaman nerdeyse özürcü bir söylem çerçevesinde yer bulur. Doktriner 

Sırp politikası ise, mağduriyet etmenlerini Sırplığı yüceltici tarihsel heroizm 

(kahramanlık) malzemesi olarak işler. Bu ağır mağduriyet koşullarına rağmen 

kendini gösteren hayatta kalma iradesi, Sırplığın bekasını sağlayan asıl milli güç 

kaynağı olarak kutsanır.173  

Yugoslavya’da 80’lerin ortasından beri Sırp politikasını belirleyen 

Slobodan Milosevic, öncellikle milliyetçiliği hegemonik ideolojik söylem haline 

getirmesiyle, onunla beraber Sırp milliyetçiliğinin zihniyet dünyasına doktriner 

ve popüler düzeyde hitap etme maharetiyle, her kritik evrede kitle desteği 

sağlamayı başardı. Sırp milliyetçiliğini resmi ideoloji haline getirip, popülist bir 

söylem ve kitleleri seferber eden kampanyalar üreterek, iktidar aygıtının 

meşruiyetini kurtardı. Sırbistan KB, rejimin çöküşüyle iktidarını SIRBİSTAN SP 

adı altında sürdürdü. İktidarını yeniden üretmesini sağladığı eski parti-devlet 

bürokrasisi-teknokrasisi, doğal olarak Milosevic’e daha sıkı bağlandı. İktidarını-

konumunu yeniden üretmesi milliyetçiliğin politikasına bağlanan entelektüellerin 

büyük çoğunluğu da Milosevic’in gözetimi altına girdi. Sırp Bilimler ve sanatlar 

Akademisinin 1986’da elalından yayımlandığı, Büyük Sırbistan ideallerini resmi 

ideolojiye yerleştiren Memorandum, fiilen Milosevic ile Sırp milliyetçi 

entelektlerinin ortak programı idi. Milosevic, memorandumun parti-devlet 

aygıtındaki yankısının temsilini üstlenerek iktidarını pekiştirmişti. 1990’lar 

Sırbistan’ında da milliyetçi ideolojik hegemonyanın yeniden üretilmesindeki 

işlevini korurken, resmi devlet aydınlarla sivil aydınların paylaştığı bir zemin 

olarak, muhalif entelektüelleri da makyaj altında tutuyordu. Milosevic 

                                            
172   Goati, Politicki Mozaik Srbije 1990-1996, s. 36. 
173   Banac, Nacionalno Pitanje u Jugoslaviji, Korijeni, Historija, Politika, s. 112. 
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yönetiminin Belgrad’da basın ve düşünce özgürlüğünü kaba yönetimlerle baskı 

altına almayarak oluşturduğu hoşgörü vitrini de, entelektüel nezrindeki itibarının 

bütünü erimeye rağmen sağlam kalmasında önemli bir etken oldu. Belgrad’da, 

Milosevic aleyhine gösterilerin, toplantıların yapılabilmesi, Sırp 

entelektüellerinin geniş kesimlerine görecek demokratik bir toplumda yaşadıkları 

intibaını verebildi ve yönetimle ipleri tamamen koparmalarını önleyebildi. 174 

Milovan Djilas, bu taktiği muhalefeti ezmek yarine yönlendirme diye 

tanımlanmıştır.175 

Milosevic’e karşı 1992’nin ikinci yarısında yükselen muhalefetin akim 

kalmasının esas sebebi, Sırp milliyetçiliğinin popüler ve doktriner-entelektüel 

düzeydeki hegemonyasıdır. Örneğin, muhalefetin ön saflarda yer alan eski 

Praxis’cilerden Ljuba Tadic, Milosevic’e, onun Sırp politikasını diploması 

zemininde makul bir şekilde temsil etmeyişinden ötürü muhalefet ediyordu. 

Muhalefeti üst düzeyde cisimleştiren iki figürden biri olan Federal 

Cumhurbaşkanı yazar Dobrica Cosic, bizzat popüler milliyetçi dalganın 

başlatıcılarındandı ve o da Milosevic’in politikasının salt dozajına karşıydı. 

Muhalefetin bu tutumu ve söylemi, milliyetçi politikası yeniden üretti ve 

dolaysıyla sonuçta Milosevic’in değirmenine su taşıdı. Muhalefeti cisimleştiren 

diğer figür olan Federal Başbakanı Panic ise, popüler milliyetçi politikasının 

dinamiğini pek kale almayan Batılı ve batıcı söylemiyle, epey yüzeysel ve 

yabancı kaldı.176 

27 Nisan 1992’de, Yugoslavya Federal Parlamentosu’nda yalnız kalan Sırp 

ve Karadağlı üyeleri, Sırbistan ve Karadağ’dan müteşekkil olan Yeni Yugoslava 

Federal Cumhuriyetini ilan ettiler. Bu bakiye Yugoslavya için aceleye yapılan 

anayasaya göre, güçlü bir federal başbakan, temsili ama başbakanı önerip atama 

yetkisi olan bir Federal Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu iki makamın mümkünse 

aynı cumhuriyetten kişilerce doldurulmamasının daha da uygun olacağı da 

anayasaya yazılmıştı. Kulislerdeki pazarlıklara göre, ilk cumhurbaşkanının 

Karadağlı, başbakanın ise Sırp olması bekleniyordu. Ancak, sürpriz bir şekilde, 
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cumhurbaşkanlığı için Dobrica Cosic‘in adı ortaya atıldı. 15 Haziran 1992’de 

cumhurbaşkanı oldu. Bir köylü olarak partizan saflarında savaşan, 1968’de 

milliyetçi sapma suçlamasıyla par6tiden tasfiye edildikten sonra Milovan 

Djilas’la beraber ülkenin en ünlü muhalifi olan Cosic, çok okunan, çok sevilen 

bir şair ve yazardı. Batı tipi parlamenter demokrasi yanlısı bir muhalefet 

yürümüş, 80’lerin milliyetçi çınlandırmasında bir tür milli şair misyonu 

edinmişti. Cosic, cumhurbaşkanlığı mevkiinde de Sırp milliyetçiliğinin temel 

taleplerini savunmaktan, Sırp tarafının mağduriyetini işlemekten geri durmadı. 

Milosevic’e karşı gittikçe mesafeli bir tutuma yönelmesi de bunu değiştirmedi. 

Sırpların, Balkanların otokton ve aslı milleti olduğunu, bir doğa olayıymış, sahihi 

bir hakikatmişçesine ifade etti. Barışın Hırvat ve Boşnakların patronu olan dış 

ülkelerin, onları barışa zorlamasıyla mümkün olabileceğini savundu. Bu 

durumda Sırbistan’daki politikacılar da Sırp tarafını barışa zorlayabileceklerdi. 

Cosic, eski Yugoslavya’nın iç sınırlarının değişmez kabul edilmezliği tavrından 

da hiçbir zaman vazgeçmedi. Yeni sınırların çizilmesinde milli toplulukların 

kendi kaderini tayın hakkı ilkesinin geçerli olması gerektiği savundu. Ancak bu 

hakkın Yugoslavya’nın kurucu halklarından olmadığı için Arnavut toplumuna 

tanınmayacağı belirtmişti.177  

Federal Başkanlık makamına yapılan atama ise, sadece bu makamın 

centilmenlik anlaşması gereği kendilerine düşeceğini bekleyen Karadağlılar için 

değil Sırplar için de büyük bir sürpriz oldu. Cosic, Milosevic’in de onayını alıp 

Temmuzda Federal Başbakanlığa atadığı Milan Panic, bir Amerikan Sırp’ı idi. 

1956’da Amerika’ya kaçarak 1963’te Amerikan vatandaşlığı kazanmış, 

Kaliforniya’da yerleşip zengin olmuş. Bir biyokimya firmasının sahibi iken 1991 

cirosu yaklaşık yarım milyar dolar idi. ABD-merkez entelektüel magazin dergisi 

New Perpectives Quarterly’nin (NPQ) ilk yönetim kurulu üyeleri arasında yer 

almıştı. Panic’in 35 yıl sonra ilk kez gördüğü Yugoslavya’daki sorunları çözmek 

için, fırsatlar ülkesinden edindiği çok pratik formülleri vardı. Pazar ekonomisinin 

her şeyi çözeceğini anlatıyordu. Başlangıçta daha çok ekonomi ve piyasa 

işlerinden söz etti. Milosevic’in sadece Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak 

                                            
177   Slavujevic, Borba za Vlast u Srbiji Kroz Prizmu İzbornih Kumpanja-İzborne Borbe u  
       Jugoslaviji 1990-1992, Radnicka Stanpa, s. 44. 
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Yugoslavya politikasına karışmayıp kendi işine bakması gerektiğini söyleyerek 

bir çıkış yaptı. Yugoslavya’nın bütününü ilgilendiren iç ve dış sorunları hakkında 

federal Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendisini yetkili ve sorumlu olduğunu vurguladı. 

BİH’teki Sırpları eleştirdi; Bütün dünyaya karşı gelmek, ince görüşlülük değil 

budalalıktır. BİH’teki üç halk, eski Yunan’ın Isparta’da yok olması gibi yok 

olacak. Panic BİH Sırpları ile Sırbistan Yugoslavya arasındaki ayrım çizgisini 

kalınlaştırarak, bakiye Yugoslavya’nın hükümranlığını harcatmamaya, hatta 

temsil ettiği Yugoslavya’ya barışçı bir misyon yükleyerek bütün dünya nezdinde 

meşrulaştırmaya da çalışıyordu. BM Yugoslavya ordusunun BİH’e girmesine 

izin verirse, çatışmaları üç günde hallederiz açılamasını yaptı. Gerek Milosevic 

gerekse BİH Sırp yönetimini azarlarken, Panic esasen bütün dünyanın tepkisine 

atıf yapmaktaydı. Dikkatleri hep bütün dünyanın Sırbistan’ı tecrit etmesinin 

getirdiği sorunlara çekerek, Milosevic-Karadzic çizgisinin milli menfaatler 

açısından tehlikeli geldiğini, usul usul işemeye devam ettiler.178 

Panic usul usul Milosevic’e muhalefete yönelirken, Federal 

Cumhurbaşkanı Dobrica Cosic de Milosevic’le arasındaki mesafeyi 

büyütmekteydi. Cosic ülkenin savaştan yorulduğunu ve barışın her şeyden 

önemli hale geldiğini savunuyordu. 80’lerin ortasından itibaren Sırp milli 

propagandasının kabarmasında oynadığı rolü eleştiren muhalif aydınlara, 

Memorandumun şovenist bir metin değil, anti-Titoist ve geleneksel Yugoslavya 

Politikasına karşı çıkan bir metin olduğunu, Milosevic’in çizgisiyle 

Memorandumun bir ilgisi olmadığını söyleyerek karşı çıktı. Kendisinin de 

kullandığı Büyük Sırbistan söyleminin milli politika hedefleri olarak değil, 

tarihsel-romantik mecazlar olarak anlaşılması gerektiğini söyledi. Büyük 

Sırbistan mecazını, Yugoslavya’yı barış içinde yeniden birleştirme hedefiyle telif 

etti. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tudjman’la görüşerek Sırbistan-Hırvatistan 

ilişkilerinde bir yumuşama ve mutabakat kapısını araladı. Cosic daha sonraları, 

Sırbistan’ın BİH’li Sırpların elinde oyuncak olduğunu söyleyerek, Sırbistan’daki 

Sırp toplumunu ilikleyen Sırplık düğümünü de gevşetmeye girişmişti. Milovan 

Djilas’a göre; bütün iktidar hizipleriyle Belgrad, asla BİH’li Sırplar yüzünden bir 
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savaşa sürüklenmek istemiyordu ve herkes, için için, bütün Sırplar Sırp’tır, ama 

bütün Sırpların çıkarları her zaman aynı değildir diye belirtmişti.179 

Milosevic yönetiminin kitle desteği, 1991’in sonlarından başlayarak, 1992 

boyunca aşınmaya devam etti. 1991’in son haftasında yapılan kamuoyu 

yoklamasına göre, Sırp halkının %64’ünün her ne pahasına olursa olsun barışın 

sağlamasını istiyordu. Bugün seçim olsa anketlerinde Milosevic %30’u 

geçmiyordu. Savaş şartlarının ve bakiye Yugoslavya’ya dönük uluslar arası 

ambargonun yarattığı iktisadi darlık, hoşnutsuzluğu ve toplumsal muhalefeti 

besliyordu. Yıllık enflasyon yaklaşık %10.000 olarak öngörülüyordu. Muhalif 

gazetesi Borba’ya göre, bütçe finansmanı %96 oranında para basılarak 

sağlanmaktaydı.180 Daha 1992 başında, Hırvatistan’daki çatışma bölgelerinden 

Belgrat’a sığınan mültecilerin sayısı gittikçe artıyordu. Tarımsal olarak kendi 

kendine yeterli oluşu ve ekonomi döndürmek için gereli pek çok hammadde 

kaynağına sahip bulunması, Sırbistan’a tahammül gücü verdi. Yönetim belirli 

aralıklarla, ücretlerinin bir kısmını ödeyerek yarım milyon kadar işçiyi üçer-

beşer aylık mecburi izine gönderdi. Böylece evlerine ve köylerine gönderilen 

işçilerin geçim yükü sivil topluma devrederek, işyerlerindeki muhtemel 

hoşnutsuz toplaşmalar engellenmiş oldu. Yugoslavya işçi sınıfı, bilhassa 

özyönetime deneyiminin getirdiği işletme benciliğinin etkisiyle, atomize bir 

yapıya sahipti. Bu durum işçilerin hoşnutsuzluğunun etkili bir muhalefete 

dönüşmesini engelledi. 4 milyondan fazla Sırp, bankadan tasarruflarının faiziyle 

yaşıyordu. 1993 başında bankalar döviz mevduatına %40, dinar mevduatına 

%250’yi aşkın faiz vermekteydi. Faizlerle enflasyon oranı arasında daima açık 

kalan makas, banka sermayesine büyük karlar sağlıyordu. Banka sermayesiyle 

gerek kurumsal gerekse özel ilişkileriyle, devlet bürokrasisinin ve SIRBİSTAN 

SP yönetiminin de bu işten nemalandığı söyleniyordu. Belgrat’taki mağaza 

vitrinlerinin en lükslerine varıncaya dek her tür malla dolu olmasına hayrı, 

yönetimin prestijine olduğu kadar, parti-devlet bürokrasisinin ve yarı-özel sektör 

teknokrasisinin teşkil ettiği bu oligarşi topluluğu dokunmaktaydı.181 
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1992 sonbaharında Milosevic’in 1990 Ekim’de dorukta olan ve 1991 

sonbaharında Hırvatistan savaşı sırasındaki geçici yükseliş dışında sürekli düşüş 

kaydeden popülaritesi, dibe vurmuş durumundaydı. Belgrad Siyasal Araştırmalar 

Enstitüsü tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarda, 2 üzerinden saptanan 

popülarite puanlarına göre, Milosevic kıl payıyla sıfırın üstünde kalabilmişti: 

0.07. Milosevic’le filli ittifak halinde olan Çentik hareketinin ve SRP önderi 

Vojislav Seselj beter durumundaydı.:0.001. ılımlı-barışçı politikayı temsil eden 

Cosic-Panic ikilisi uzak arayla öndeydi: 0.88-0.95.182 Seselj’le yakın diyalogu ve 

bir keresinde ondan en taktir ettiğim politikacı diye bahsetmesi, başlıbaşına, 

Milosevic’in desteğini eriten bir etkendi. Aralarında Milosevic’e uzun süre 

destek vermiş olanların da bulunduğu pek çok aydın, Sırbistan SP tam anlamıyla 

nasyonal-sosyalist bir parti haline gelmekle suçluyordu. Eski destekçilerinden 

Profesör Mladenovic, yayımladığı açık mektupta Milosevic’e “İktidar gözlerini 

kör etti, tüm halkı felakete götürüyorsun” diye seslendi. Akademisyenler bir 

bölümünün ve öğrenci kitlesinin çoğunun aleyhine dönmesi üzerine, Milosevic 

popülist bir anti-entel söyleme yöneldi.  

“Benim için bir işçinin yargısı, 100 öğrencininkinden değerlidir” dedi.” 

Bir üniversite rektörü de bir köylüden daha kıymetli değildir.”183  

Yugoslavya’da nüfusu çoğunu köylülerden oluştuğunu ve oradan büyük 

destek geleceğini bilen Milosevic bir yandan da toplumsal muhalefet karşısındaki 

baskıcı önlemleri tahkim etmekteydi. Haziran 1993’de, üçten fazla kişinin, beş 

gün önce yetkili makamlara bildirmede bulunmaksızın kamuya açık yerlerde 

toplanmasını yasaklayan bir yasa çıkartıldı. Ülkenin en büyük gazetesi Politika 

devletleştirerek tam denetim altına alındı. Yaklaşık 50 bin satışlı günlük Borba 

ve 40 bin satışlık Vreme dışında bütün medya, resmi ideolojinin tahakkümüne 

girdi. Vreme dergisinde Nenad Stefanoviç, Sırp medyasının devletin propaganda 

aygıtına tabiyetini, “Nazi propaganda bakanı Göbbels Sırp televizyonunda ancak 

asansörcü çocuk olarak iş bulabilirdi” diyerek karikatürize etmiştir. Seselj hala 

medyanın zararlı unsurlardan arındırılması gereğinden söz ediyordu. Borba 

gazetesine yapılan darbeden sonra yönetimle uyumlu hale getirdiler. Vreme 
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gazetesi ise, derginin yayın kurulundan Dusan Reljic askeri istihbarat elemanlar 

tarafından kaçırılarak hakimiyeti kurdular.  

Politik düzeyde ise muhalefet son derece dağınıktı ve ayağını Milosevic’i 

indirmekten öte bir programatik zemine basmıyordu. En etkili muhalefet odağı, 

sosyal demokratlardan uzanan geniş bir politik yelpazenin üzerine oturan 

DEPOS (Sırbistan Demokratik Hareketi) idi. DEPOS bünyesinde, SYH, 

Sırbistan SP’den kopan bazı milletvekillerinin kurduğu Sosyal Demokratik Parti 

(SDP), V. Kostunica önderliğindeki Sırp DP ve çok sayıda münferit sanatçı ve 

aydın bulunuyordu. Bunlar içinde en önemli güç, V. Draskovic önderliğindeki 

SYH idi. 1990-91 döneminde Milosevic’i Sırp milli çıkarlarını yeterince kararlı 

kollamamakla eleştiren ve milli bir Sırp ordusu kurulması için çağrıda bulunan 

V. Draskovic, 1991 yılı sona ererken, savaş karşıtı ve anti-şovenist bir çizgi 

izlemeye başlamıştı. Draskovic, 1992 Ocak başında, ordu yedeklerini askere 

gitmeyi reddetmeye çağarda bulundu. Ordu gazetesi Narodna Armija, 

Draskovic’i Ustaşalardan daha büyük bir ihanetin içinde olmakla suçladı. 

Draskovic bu dönüşüyle partisinin üye mevcudunun yarıya yakınını yitirdi. Şunu 

da anlatayım ki, Draskovic’in barış tasarımı, BİH’in sırtından gerçekleşecek bir 

bir tasarımdı, Hırvatistan ve BİH’te Sırp toplumlarının yaşadığı bölgeler 

birleştirilecek, buna karşılık Batı Hersek Hırvatistan’a verilecek, böylece 

Hırvatistan’ın etnik homojenliğe kavuşmasıyla durum rahatlayacaktı. Draskovic, 

İzetbegovic’in gerçekçi bir politikacı olduğunu ve bu çözüme razı olacağını 

söylüyordu. DEPOS’tan sonra ikinci önemli odak, Dragoljub Miçunoviç’in 

yönettiği DP idi. Bu parti, parlamentoda üyesi olmamasına karşın özellikle 

Cosic’e yakınlığından gelen bir etkinliğe sahipti. Panic hükümetinin bazı 

bakanlarının yanında, eski eleştirel Marksist Praxis dergisi çevresinin ünlü 

düşünürü Svetozar Stojanovic DP bünyesindeydi. Cosic Stojanovic’i, 

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atandı. Yugoslavya’nın 1989-1991’deki geçici 

döneminde başbakan olan liberal eğilimli Ante Markovic’in Reform Partisi, iyice 

küçülmüş olarak, diğer muhalefet unsurlarıyla ittifak yapıyordu. Sırp muhalefeti, 

milliyetçi ideolojiden ayrışmamsı nedeniyle, Sırp olmayan topluluklarının politik 

muhalefetini de içeremiyordu. Voyvodina’daki Macar toplumu, Voyvodina için 

özerklik talep eden Voyvodina Macarlarının Demokratik Birliği’nde örgülüydü. 
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Voyvodina’daki HDB adlı partinin ise yöneticileri tutuklandı ve faaliyetine izin 

verilmedi. Sancak Boşnakları “Müslümanların Demokratik Reform Partisnde 

örgütlenmişti. Sancak ayrıca İnsan Haklarını ve Özgürlükleri Koruma Komitesi 

faaliyetteydi. Kosova’da ise nüfusun yaklaşık %90’ını oluşturan Arnavutları 

temsil eden hiçbir politik örgütle Sırp politikası arasında ilişki 

bulunmamaktaydı.184  

1991 başında kurulan Zenska Stranka (Kadınlar Partisi), kadınlar için 

cinsel çelişkilerinin etnik-milli ayrıları aşan bir belirleyiciliği olduğunu vaz eden 

ideolojisiyle, kadın özgürleşmesi kadar Yugoslavya’da barış meselesine verdiği 

ağırlıklar ve radikal anti-milliyetçi tutumuyla muhalefetin ağırlıklı unsurlarından 

biriydi.185 Ağustos başında BİH’e giden Panic, bir barış planı önerisi götürdü. 

BİH Sırbistan tarafından tanınması karşılığında ülkenin %60’dan fazlasının Sırp 

kontrolünde olduğu statükonun kabulünün isteyen bu plan, doğal olarak Boşnak 

yönetim tarafından kabul edilmedi. Panic’in Boşnaklarla ilişkiye girmesi 

önemliydi. Panic, 16 ülkeye ziyaret ederek barış misyonunu devam etti. Sırp 

politikacılarının uluslar arası müzakerelerdeki sert, uzlaşmaz tutumunun yaptığı 

olumsuz bir yöntem uyguladığını suçladılar. Temaslarının salt içeriğinde değil, 

Amerikan programatikliğini sergilediğini savunuyorlardı. Ağustosta Londra’da 

yapılan toplantı (Yugoslavya Konfederasyon toplantısı) Milosevic Panic arasında 

sert çıkışlar oldu. Batı diplomasisinin gözüne girerek Panic bu Konfederans’ta 

somut tavizler verdi. En önemlisi, Yugoslavya’nın Kosova’nın özerkliği üzerine 

müzakere etmeye hazır olduğunu söyleyerek, bu konuda ilk kez uzlaşma kapısını 

açtı. Panic, uluslar arası platformlarda Yugoslavya’yı tecritten kurtardığı için 

epey itibar kazandı. Pek çok politikacı, ülkeyi çöküşten kurtardığını söylüyordu. 

Barış misyonu ziyaretleri ve Londra Konferansındaki tutumuyla, Yugoslavya’nın 

BM ve AGİT’ten çıkarılması gibi tehditlerin gündemden kalkmasını sağlamıştı. 

V. Draskovic, Başbakan, uluslar arası topluluğun Yugoslavya hakkındaki ölüm 
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kararını önlemeyi başardı. Diyordu.186 Panic, esasen uluslar arası temaslarıyla 

sağladığı başarılara dayanarak, Yugoslavya’nın tek güçlü adamı havasına girdi.  

SRP önderi Vojislav Seselj’in bir açıklamasıyla Panic’e eleştirdi. Panic’i 

Yugoslavya’dan daha iyi bildiği Kaliforniya’ya geri yollayalım. Sırplığın beşiği 

olan Kosova’da taviz kabul edilemez. Kosova tamamen Arnavutlarda 

arındırmalıdır. Bunun için gerekirse Tiran’a kadar yürüyeceğiz dedi. 

Milosevic’in Sırbistan SP’ sinin Federal Meclis’teki 68 milletvekili, Sırp milli 

davasını savunmadığı, gerekçesiyle Panic hakkında güvensizlik önergesi verdi. 

Panic’in Başbakanlık koltuğundan düşmemesine Cosic imdadına yetişip, 

Panic’in düşmesinin ülkenin başına büyük zorluklar çıkaracağını açıklayarak, 

adamına sahip çıktı. Yugoslavya basınındaki anlayışıyla Cosic Panic ikilisi ile 

Milosevic arasındaki rekabet giderek serleşiyordu. 20 Aralıkta yapılacak olan 

Sırbistan ve Karada (SRY) Cumhurbaşkanlığına aday olması için sıkıştırdı. 

Cosic’in sağılık sorunlar nedeniyle ve 70 yaşındaki olduğuna rağmen böyle bir 

mücadeleye girecek durumda değildi.  Panic’in adaylığı güdeme geldi. Panic 

yaptığı uluslar arası temaslarda, Milosevic Belgrat’taki güçlü adam olarak 

kaldıkça Batı’nın Yugoslavya adına söyleyenlere inanmayacağı izlenimini 

almıştı. Bu izlenimi onu aday olmaya zorladı.187 

Borba gazetesine göre188, Milosevic’in rakibi olarak ortaya çıkmasından 

itibaren, Yugoslavya devlet aygıtı Panic’in süründürmeye yöneldi. Seçim ve 

yargı organları, yurttaşlık durumu vb. gibi gerekçelerle adaylık başvurusunu 

reddettiler. Panic’in adaylığı, seçimden ancak 9 gün önce kesinleşebildi. Panic’i 

ABD ajanı, Sırp davasına ihanet eden adam, hırsız, yalancı sıfatıyla anmaya 

başladı. 

Yugoslavya’da monarşi seçeneğinin küçümsenmeyecek bir kitle desteği de 

mevcuttu. Belgrad Psikolojik Enstitüsünün 1992 sonbaharında yaptığı bir anket, 

üniversite öğrencilerinin %37’sinin rejim tercihinin monarşi olduğunu 

sonuçlandı. SYH önderi V. Draskovic de 1903’den ilham alanlardandı. 

Parlamenter monarşiyi savunan Prens Karadjordjeviç’e, İspanya’nın Feranco 

                                            
186   İvanovic, Balkanski Rat İ Razaranje Jugoslavije 1991 - 1999, s. 23. 
187   Goati, Politicke Partije i İzbori u Demokratskom Poretku, s. 47. 
188   Borba gazetesi 11 Kasım 1992. 
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sonrasında demokrasiye geçişini yöneten Kral Juan Carlos’un misyonunu biçen 

Draskovic, orduyla sürekli temas halindeydi.189  

Belgrat’ta yayınlanan ve hiç Milosevic yanlısı olarak bilinmeyen İntervju 

dergisinin Aralık başında yazdıkları özetleyicidir. Panic ile Cosic uluslar arası 

toplantılarda barışseverlikleriyle ne kadar çok ceza ve önlem kararı alındı. Cosic 

ile Panic’in planlarını öven taş yüzlü Lord Carington, Yugoslavya’nın varisi ilan 

edildiği Güvenlik Konseyi oturumda koruyucuları olan Cosic ile Panic’i 

koruyacak yerde olanların daha fazla cezalandırılmalarını istedi. Sırbistan SP 

seçimlerden galip çıktığı taktirde Bush yönetimine bir teşekkür telgrafı 

göndermelidir. Görünen o ki Milosevic bu kaostan direniş kahramanı olarak 

çıkmaktadır.190 

Panic’in 20 Aralık seçimlerde özellikle genç seçimlerden epey oy aldı. 

Fakat, Panic, yaklaşık %35 oy almasına rağmen Milosevic karşısında seçimi 

kaybetti. 70 kadar muhalif gurubun %5 barajının altında kalmaları nedeniyle 

yaklaşık %5’lik bir oy potansiyeli geçersiz olmuştu. Kosova sorununda Arnavut 

toplumuna ciddi bir umut ışığı yakmadığı için Kosova’daki seçim boykotunu 

kıramayan Panic, böylelikle %15’lik dev bir oy potansiyelinden mahrum 

kalmıştı. Panic’in, seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları, pek çok 

kaynaktan doğruladı.191  Bu yolsuzluklar ta 5 Ekim 2000’ye kadar devam 

edecektir. Yönetimin gücünden pek emin olmadığını gösterdi. Panic’i iç ve diş 

kamuoyunda zor duruma düşürdü. Milosevic yanlıları, seçim sonucunu baskıya 

tahammül edemeyen Sırp zihniyetinin bir nişanesi olarak güzellediler.  

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan Yugoslavya parlamento 

seçimlerde de Milosevic gerilmekle beraber kazanmıştı. Federal Yugoslavya 

parlamentosunda Yurttaşlar Meclisi adlı birinci mecliste, 20 Aralık’tan önce üçte 

ikilik çoğunluğa sahip bulunan SIRBİSTAN SP şimdi 138 sandalyenin 47’sini 

alarak üçte bire düştü. Seçimin en galip, Çentik hareketinin politik kolu olan, 

Vojislav Seselj önderliğindeki SRP idi. Oy oranını %25’in üstüne çıkaran SRP 

34 sandalyeye sahipti. Sırp muhalefetinden DEPOS 20, DP ile Reform Partisinin 

                                            
189   Goati, Stabilizacija Demokratije ili Povratak u Monizam, s. 119. 
190   Dimitrijevic, Slucaj u Jugoslaviji, Socijalizam, Nacionalizam Posledice, s. 63. 
191   Goati,  Politicke Partije i İzboriu Demokratskom Poretku, s. 67. 
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oluşturduğu  ittifaklar 3 sandalye kazanmıştı. Karadağ partileri 27 sandalye elde 

etmişlerdi. Sırp DP 17, Sırbistan SP 5, Halk Partisi 5 ve VMDB 3 sandalye elde 

etti. Birinci meclisle eşit güce sahip bulunan ikinci mecliste, 20 üyeli 

Cumhuriyetler Meclisi’nde 16 sandalye Sırbistan SP ve SRP’nin, 4 sandalye ise 

muhalefetindi. İkinci mecliste Karadağ sosyalistleri anahtar durumundaydı. 

Milosevic-Seselj çizgisine karşı tavır almayı sürdürmeleri halinde, yasamayı 

kitleyebilecek sayıya sahip idiler. 250 üyeli Sırbistan parlamentosunda ise 

Sırbistan SP 101 (Aralıktan önce 195’di), SRP 73 (seçimden önce 1), DEPOS 50 

(seçimlerden önce 19) sandalyeye sahipti. Muhalif partilerden DP’den 6 (önce 7) 

VMDB 11 (önce 5) Boşnakların DEP bir sandalyeyle parlamentoya girmişti. Sırp 

milis aslanların Kapetan Arkan’ın yönetimdeki Yurttaşlar Gurubu da beş 

milletvekili ile parlamentoda gurup kurmuştu.192 Arkan Sırp medyasında milli 

kahraman olarak takdim edilen Kapetan Arkan, bir detektiflik ajansı, döviz 

büroları petrol istasyonları açarak, kendi mali kaynaklarına da sahip olmuştu. 

SRP’nin oylarını 10 katına çıkararak gösterdiği başarı ve kurulan Sırbistan 

SP hükümetini dışardan destekleyerek fiilen iktidar ortağı olması, Seselj’in 

cüretini artırdı. Kosova’nın Arnavutlardan etnik olarak temizlenmesi gerektiğini 

daha enerjik biçimde söylemişti. Seselj’in saldırgan politikası, kah SRP’ye kah 

DEPOS’a meylederek hegemonyasını pekiştirebileceğini uman Milosevic’ten bu 

fırsatı esirgedi. Seselj Milosevic’i sürekli şah çekilmiş durumda ediğindi anahtar 

konum, Kapetan Dragan ve Kapetan Arkan  gibi savaş beylerinin Sırbistan’da 

küçümsenmeyecek etkinliğinin oluşması, Sırp solunda, Milosevic’in de tasfiye 

edileceği bir faşist rejimin kurabileceği tartışmasını gündeme getirdi. Sosyolog 

Bozidar Jakşiç, paramiliter yapıların, savaş gazilerinin ülkenin günlük 

hayatındaki terörize edici etkisinin, Almanya’nın Nazi egemenliğine doğru gittiği 

dönemi ilham ettiğini saptıyordu. Savaşın kesilmesi durumunda Hırvatistan ve 

BİH’ten Sırbistan’a akacak milislerin, şimdiye kadarki savaş cinayetlerine 

rahmet okuyacak felakete yol açabileceklerini söyleyenler de çöktü. Milliyetçi 

entelektüellerin kimi kesimlerini de saran bu tedirginliğin farkında olan 

                                            
192   Goati, İzbori İzborne Borbe u Jugoslaviji 1990-1992,  s. 199. 
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Milosevic, Seselj’e bağılı milisleri Belgrat’tan uzak tutmanın yollarını 

aramaktaydı.193  

Demokratik reformları gerçekleştirebilecek bir parlamento oluşmaza istifa 

edeceğini açıklamış olan Cosic, seçimlerden sonra yumuşadı. Sırp muhalefeti, 

tek hedefi olan Milosevic’i indirmekti. Bu arada Seselj’le kendi sahasında 

mücadele etmeye kalkışıp, onun Hırvat asıllı olduğu iddiasını ortaya atmak gibi 

taktikler yapıldı. Muhalefetin böylesi savlara başvurması, Sırp politik ortamına 

koyduğu ambargonun yeni bir örneği oldu ve kuşkusuz Seselj’e yaradı. 

Muhalefetin Sırbistan SP - SRP çizgisini milliyetçilik zemininde altetme 

sevdasına düşmesinde, SYH önderi V. Draskovic’in fiilen ana muhalefet önderi 

haline geldi. DEPOS koalisyonu işlevsizleşince, koalisyonun en büyü partisi 

olarak SYH öne çıkmıştı.194 

Milosevic, Seselj’in de sıkıştırmasıyla muhalefeti tasfiye operasyonuna 

girişti ve 31 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Cosic’in iki meclisteki Sırbistan SP ve 

SRP milletvekillerinin oylarıyla görevden alınması oldu. Seselj şimdi 

Genelkurmay Başkanı Zivota Panic’in görevden alınmasını talep ediyordu ve 

kimi söylentilere göre Milosevic uygun bir fırsat bulduğunda Seselj’e bu konuda 

da boyun eğebilecek gibiydi. Zaten Milosevic, BİH’teki savaştan sonra kendi 

içinde sıkıntılar yaşayan ve bir takım yolsuzluk skandallarıyla da çalkalanan 

ordudan ziyade, sıkı denetimi altında bulundurduğu ve imkanlarını arttırdığı 70 

bin mevcutlu polis örgütünü önemsiyordu.195  

Cosic’ten sonra sıra Draskovic’e geldi. Draskovic, Milosevic 

durdurulmazsa Sırp kentlerinin Mostar ve Sarajevo’ya benzeyeceğini söyleyerek, 

halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı. Bir SRP ve bir SYH milletvekili birbirine 

girmiş. Draskovic bu eylemi protesto etmek için parti yanlıları parlamento 

önünde toplanmaya davet etti. Bu protestoda bir polis 30 kişi ağır yaralandı. V. 

Draskovic polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. Daraşkoviç’in vatana 

ihanet suçlamasıyla ve 15 yıl hapis istemiyle yargılanacağı duyuruldu. SRP, 

SYH’nin kapatılmasını talep etti. İki gün sonra SYH’nin Niş’te düzenlemek 

                                            
193   Seselj, Srpski Cetnicki Pokret, s. 49. 
194   Goati, İzbori İzborne Borbe U Jugoslaviji 1990-1992, s. 204.  
195   Antonic, Zarobljena Zemlja, Srbija za Vlade Slobodana Milosevica, s. 142. 
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istediği miting izin verilmedi. Bu aralar çok sayıda muhalif partinin ve örgütün 

gösterisine, toplantısına yasak kondu. 20 Haziranda 10 bin kişi Draskovic’in 

tutulduğu hapishaneye yürüyen SYH yanlılar polislerle tekrar çatıştı. Draskovic, 

Temmuz başında Milosevic’in çıkardığı af üzerine serbest bırakıldı.196Kimin 

kaynaklara göre, Sırbistan üzerinde tarihsel müttefiklikten gelen nüfuzunu 

kullanılan Fransa yönetiminin bu afta etkisi vardı.  

Yugoslavya’da hayat şartları giderek zorlaşıyordu. Enflasyon saatte %2’yi 

buluyordu. Fiyatlar günaşırı değişiyordu. Ekimde 1 milyar dinar karaborsada 

ancak yarım pound ediyordu. Kişi başına milli gelirin, 1989’da yaklaşık 3 bin 

dolardan 300 dolara indiği hesaplanıyordu. Ülkenin gayri safi milli hasılasının 

%20’si, dolaylı olarak, BİH ve Krayina Sırplarına destek olmak için harcama 

yapılıyordu. Yugoslavya’ya gelen göçmenler büyük yük olmuştu. Bu ortamda, 

yönetime ve savaş politikasında dönük pasif hoşnutsuzluk yükselmekteydi. Ekim 

başında yapılan ankete göre seçmen katında Sırbistan SP’nin desteği %23’e, 

SRP’ninki %17’e düşmüştü.   

Seselj, küçülen radikal milliyetçi seçmen pastasından kendi alacağı dilimi 

irileştirmek için yükleniyordu. Milosevic ve Seselj arasındaki mesafe giderek 

büyümeye başladı. Seselj ordu ve istihbarat birimleri içinde nüfuzunu 

geliştirmeye çalışmaktaydı. BİH’teki savaşın esas itibarıyla son ermekte olduğu 

tespitini yaptığı andan itibaren, ekonomik çöküntüyü, yozlaşmayı, yolsuzluğu 

gündeme getirerek hükümete yüklenmeye girişti. Yozlaşma eleştirisi milli öz, 

milli görev, milli sorumluluk gibi etmenlerle milliyetçi söylemin içine yerleşiyor, 

Büyük Sırbistan’ı kurmayı başaramamış olması hükümetin teme zaafı 

sayılıyordu. Milosevic, SRP’yi iktidar aygıtından dışlamaya işaretiydi. Milosevic 

ilk kez, SRP’nin çizgisi ile kendi politikalarının bağdaşmaz nitelikte olduğu 

yönünde açıklamalar yaptı. Seselj’in Sırp çıkarlarını zedeleyen şiddet ve vahşet 

politikası ile Sırbistan’ın yalıtılmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Sırbistan 

SP’nin, Seselj’e bağlı milislerin Hırvatistan ve BİH’teki eylemlerinin savaş suçu 

olarak soruşturulması için harekete geçeceğini duyurdu. SRP ileri gelenlerden 

olan 17 savaş suçlusu zanlısı gözaltına alındı. 7’si tutuklandı. Böylelikle 

                                            
196   Goati, İzbori İzborne Borbe U Jugoslaviji 1990-1992, s. 205. 
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Milosevic, radikal milliyetçi seçmenlerin ve kamuoyunun küçülen potansiyeli 

için SRP’yle rekabet etmek yerine, ılımlı kesimlere açılmaya meylediyordu. 

Milosevic’in Seselj’le bağlarını kopartması sadece ülke içi politik rekabete değil, 

uluslar arası kamuoyu nezdindeki imajını düzeltme kaygısına da dayanıyordu. 

Şunu da söylemek gerekir, Milosevic, Seselj’le bağlarını koparmakla, Sırp 

şovenizminin uçlarıyla ve savaş beylerinin üzerinde yükseldiği ortamla itibarını 

kesilmedi. Şoven politikalarını meşrulaştırmak için kendisine yeni bir radikal 

kutup ayarlama arayışı içinde, Zeljko Raznatovic’le (Arkan) yakınlaştı. Arkan, 

Sırp Birlik Partisi (SBP) adıyla yeni bir parti oluşturacağını açıkladı.197 SBP, 

SRP’nin Sırbistan SP’ye sunduğu payandayı ikame etmek üzere projelendirilmiş. 

SBP’nin kuruluşu, SRP’nin bir anda sürgün edildiği resmi medyada takdim 

edildi.198 

SRP’nin ikinci kez verdiği güvensizlik önergesinin oylanması öncesinde, 

Milosevic parlamentoyu feshederek 19 Aralıkta parlamento için erken seçim 

yapılacağını ilan etti. Seçim kampanyasında Milosevic’in milliyetçi-popülist 

söylemi yine hegemonik oldu. Uluslar arası ekonomik ambargonun Sırp halkına 

dönük bir soykırım olduğunu, Aralıkta %50.000’e çıkarak asrı zamanların dünya 

rekoruna ulaşan enflasyonun sorumluluğunu dışarıya ihraç etmeye başardı. 

Zayıflamasına rağmen en güçlü muhalefet partisi konumundaki DEPOS’un temel 

direği olan SYH’nin önderi V. Draskovic’in Kosova Arnavutlarının bağımsızlığı 

hayal etmelerine bile izin vermeyecek kadar güçlü bir Yugoslavya yaratmaktan 

söz ederek Milosevic’le milliyetçilikten yarışma hatasını sürdürmesi, yine 

Sırbistan SP’ye yaradı. Milliyetçilik karşıtı muhalefet ise, Aralık 1992 

seçimlerinin yarattığı moral bozukluğuyla kısmen içine kapanmış, kısmen de 

uzun vadede sağlam bir toparlanmanın koşullarını oluşturacak mütevazı projeler 

yoğunlaşmıştı. Yine de bu muhalefet, Eleştirel Teori Okulunun Yugoslavya’daki 

saygın temsilcilerinden Zoran Djindjiç’in başına çektiği sosyal demokrat eğilimli 

DP ilk seçimlerde belirli bir dinamizm kazandı. BİH meselesine ve bakış açısı   

iktisadi sorunlara yoğunlaşan DP muhalefet anlayışı ile, 19 Aralık 1993 

seçimlerinden en karlı çıkan iki partiden biri oldu. (Sırbistan SP ile birlikte oldu) 

                                            
197   04 Kasım 1993 kuruldu. 
198   Seselj, Srpski Cetnicki Pokret, s. 51. 
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Sırbistan SP parlamentodaki sandalye sayısını 101’den 120’nın üstüne 

çıkartılırken, DP 6 sandalyeden 30 sandalyeye ulaşarak büyük bir artış sağladı. 

DEPOS’un yerinde saydığı seçimlerin mağlubu, SRP oldu. Parlamentodaki 73 

milletvekili SRP grubu 42 milletvekiline düştü. Arka SBP de hezimete 

uğrayarak, aralık 1992 seçimlerinde kazandığı 5 sandalyeden sadece birini 

muhafaza edebildi. Radikal Sırp şovenizminin gerilediği, iktidarın Sırbistan SP 

kontrolüne girerek kısmen milliyetçiliğin yatıştığı toplumunun partileri vs. küçük 

grupların desteğiyle iktidarını daha güçlü biçimde sürdürecek bir zemin 

bulmuştu.199  

 

1. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde Olaylı 1996-1997 

Seçimler 
 

Sırbistan Karadağ’dan oluşan Yugoslavya Federal Cumhuriyetinde, eski 

Yugoslavya’daki  yapılan ilk serbest seçimlerde Yaklaşık 7,6 milyon seçmen, 

parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin 138 üyesi ile 210 belediye 

meclisi üyesini belirledi. Seçimler, eski Yugoslavya savaştan sorumlu tutulan 

uygulanan ambargo sorumlusu olarak görülen, ancak bir yıl önce yapılan Deyton 

barış anlaşmasının imzalanmasına öncülük ederek, yeniden itibar kazanan 

Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic’in politikaları için de bir test 

niteliği taşımaktaydı. Sırbistan içinde yer alan ve özerk bölge statüsü iptal edilen 

Kosova’da 2 milyonluk nüfusun %90’ını oluşturan Arnavut, Türk ve Boşnak 

azınlık ise seçimleri boykot etti.200 

Yugoslavya İstatistik Bürosu, ülke genelinde yüzde 61 dolayında katılımın 

gerçekleştiği seçimlerde, bu oranın Sırbistan’da %59, Karadağ’da ise %67 olarak 

açıklandı. Milosevic’in liderliğindeki Sosyalist Partisi, seçimlerde şansını 

artırmak için Yugoslav Sol ve Yeni Demokrasi ile ittifak kurmuştu.201 

SSP’nin, eşi Mira Markovic liderliğindeki Yugoslav Solu (JUL) ve Yeni 

Demokrasi Partisi (YDP) ile kurduğu koalisyon, Federal Parlamento üyelikleri 
                                            

199   Goati, İzbori İzborne Borbe U Jugoslaviji 1990-1992, s. 218. 
200   Çevrimici, www.serbia.sr.gov.yu. /zines/nasa-borba/arhiva/dec96/0506-3html. 04.11.2005. 
201   İzvestaj İzborne Komisije Republike Srbije  (5.11.96.). 
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için kullanılan 3 milyon 353 bin oydan 1 milyon 601 bibini aldı. 4 muhalefet 

partisinin oluşturduğu blok 813 bin oy, aşırı sağcı SRS 610 bin oy elde etti. 

(Resmi olmayan sonuçlar) Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni Sırbistan ile 

birlikte oluşturan Karadağ’da federal düzeyde yapılan seçimlerde de Sırbistan 

SP, Parlamentoda çoğunluğu sağladı. Seçim Komisyonu’nun resmi olmayan 

sonuçlar Sosyalist Demokratik Partisi (SDP), 71 üyeli Parlamentoda 45 sandalye 

kazandı. Bu arada seçimlerde Birlik İttifak’ı adlı muhalefet koalisyonun 

üyelerinden SYH’nin Başkanı Draskovic, Kosova’da Arnavutların seçimlere 

katılmamasının Milosevic’in adaylarının kazanmasını sağladığını, bunun 

Milosevic ile Arnavutların lideri İbrahim Rugova arasında seçim ittifakı 

olduğunu iddia etti. DP lideri Zoran Djindjiç 202(Cinciç) de, seçimlerin oldukça 

düzensiz gerçekleştiğini, buna rağmen sonuçlara iyimser baktığını ifade etti. 

Djindjiç, özellikle Kosova’da kontrol yapılmadığını ve iktidar taraftarlarının pek 

çok mükerrer oy kullandığını iddia etmişti. Seçimlere Kosova Arnavutları ve 

Sancak Boşnakları boykot nedeniyle katılmadılar.203  

17 Kasım’da 1996 yapılan seçimlerin sonuçları açıklanmayınca yerel 

seçimlere katılan bütün partilerin temsilcilerin yer alacağı bir seçim komisyonu 

kurdular. Yugoslavya Federasyonu’nda Sırbistan Devlet Başkanı Milosevic yerel 

seçimleri iptal etti. SYH, DP ve Sırbistan vatandaşları Birliği tarafından kurulan 

Birlik İttifakı’nın bu karar karşısında yayınladığı deklarasyonda, protesto 

gösterilerinin iptal edilen seçim sonuçlarının geçerli ilan edilmesine kadar devam 

edeceğini bildirdi. Deklarasyonda, Milosevic tarafından düzenlenen ve muhalefet 

partilerinin protesto ederek katılmadığı üçüncü tur seçimlerin hiçbir geçerliliği 

olmadığı vurgulandı.  

Yerel seçimlerin iptal edilmesiyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler 

toplum içinde yayılmaya başladı. Özelikle öğrencilerinde protesto eylemlerine 

katılması ve ülke çapında genel grev çağırısının yapılması ve bunun kabul görme 

olasılığının yüksek olması hükümeti sıkıştırmayı başladı.204 

                                            
202   Zoran Cinciç Anarşist bir öğrencisi idi, sonra liberal, milliyetçi ve nihayet bugünlerde  
        demokratı olarak Sırp sahnesinde çeşitli rollerde görünen eski felsefe profesörü, kendisini  
        şöyle tanıtıyor; Dürüstlük istiyorsan , kiliseye git. 
203   İzvestaj İzborne Komisije Republike Srbije (05.11.96.).     
204   Çevrimiçi: www.blic.co.yu. /zines/nasa-borba/arhiva/dec96. (3.12.96.). 
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Muhalefet partisini destekleyen milis ordusunu iktidarı için tehlikeli gören 

Milosevic, kendisine sadık bir başka gönüllü grup örgütledi. Bu komünist milis 

gücünün başına Arkanı getirdi. Arkan, muhalif milislerin liderini Belgrad’da 

öldürttü. Bu olay birçok faili meçhul cinayet takip etti. Milisler dağıldı.  

Mirjana Markovic’in partisinde merkez komite üyesi olan Belgrad eski 

Emniyet Müdürü Marko Markovic’e göre, Türkiye ve Yugoslavya gibi 

uyuşturucu trafiği üzerindeki ülkelerde siyasetin kirlenmeme imkansızdı. Çünkü 

“ Mafya politikacıyı, polisi satın alır, almazsa öldürür”. 

Birileri satıyor, birileri satın alıyor. Ama kilitledikleri sistem sonunda 

başlarına yıkılıyor. 

Belgrad sokaklarına dökülen Sırplar ülkenin geleceğini tıkayan bu mafya-

devlet-politikacı üçgenine HAYIR diyordu.205 

Slobodan Milosevic 17 kasım’da düzenlenen yerel seçimlerin muhalefet 

partilerinin zaferiyle sonuçlanması üzerine, seçimlerin iptal edildiğini  açıkladı. 

Sırbistan’da muhalefetin kazandığı seçimin Devlet Başkanı Milosevic tarafından 

iptal edilmesi ile başlayan gösterilerin çok tehlikeli noktaya ulaşmaktı. Çünkü 

protesto gösterileri hiçbir müdahalede bulunmayan yönetim bu politikadan 

vazgeçmeyeceğini açıkladı. Milosevic yönetimi bundan sonra gösteri yapanların 

karşısında güvenlik güçleri bulacağını söyledi. Ancak tüm uyarılara rağmen 

Milosevic’i devirene kadar mücadele edeceklerini yüzbinlerce kişi dillendirmeye 

devam etti. Muhalefet lideri V. Draskovic ise, 

“Eğer kan dökülürse bunun tek sorumlusu Belgrad Hükümeti olacak. Kan 

istemiyoruz. Sözleri bizim silahımızdır. Ancak kendimizi savunmayı biliriz” 

sloganlarla protestolara katılıyordu.  

Başta ABD olmak üzere hemen hemen tüm batılı ülkeler, Sırbistan Devlet 

Başkanı Slobodan Milosevic’in “demokrasi karşıtı” politikalarını eleştirmeye 

devam ederken, muhalefet ülkede bir “gölge kabine” kurdu. Draskovic yaptığı 

konuşmada: 

 “Milosevic’in yerini almaya ve yeni seçimler düzenlemeye hazır 

demokratik bir hükümet ve bir Devlet Konseyi oluşturuldu” dedi.  

                                            
205   Vojislav Kostunica, Ugrozena Sloboda Politicke i Pravne Rasprave, Beograd, İnstitut za  
        Filozofiju i Drusvenu Teoriju Filip Visnjic, 2002, s. 31. 
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Sırbistan Yenilikçi Hareketi’nin lideri Draskovic, ülkede 17 kasım ‘da 

yapılan belediye seçimlerinde, 18 önemli kentin 15’inde muhalefetin temsil 

edilmesi gerektiğini yineledi. Öte yandan Milosevic’e bir uyarı, iktidardaki ortağı 

Yeni Demokrasi Partisinden geldi. Parti lideri Dusan Mihajloviç, Dnevni 

Telegraf Gazetesine verdiği demeçte, yerel seçimlerin iptalinden, Milosevic’in 

iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisinin üst düzey yöneticilerini sorumlu tutarak, 

Devlet Başkanından “doğru söylemesini” istedi.206  

09. Aralık 1996’da Belgrad seçim komisyonu, başkentin galibinin 

Milosevic olduğunu resmen ilan etti. Seçim komisyonu tarafından açıklanan 

sonuçlarına göre, iktidardaki Sırbistan SP ve ortağı Birleşik Sol Partisi 66 

sandalye alırken diğer 44 sandalyeyi üç parti paylaştı. Bu arada mahalli 

seçimlerde “hile yapıldığı” gerekçesiyle eyleme geçen muhalefet partilerinin, ilk 

tur seçim sonuçlarının onaylanması için yaptıkları başvuruyu Yüksek mahkeme 

reddetti ve muhalefetin kazandığı bölgelerdeki seçim sonuçlarının iptalini 

kararlaştırdı.207  

Milosevic sadece baskıcı yönetim anlayışı ile değil, fikirlerini ve iktidarını 

karısı Mirjana Markovic ile paylaşması bakımından da Çavuşesku’ya da 

Filipinlerin Marcos’una benzetiliyordu. Milosevic’in güven duyduğu tek kişi 

olan karısı siyasi bakımından da son derece ihtiraslı bir kadındı. Filipinler 

diktatörü Ferdinand Marcos’ un karısı Imleda’nınkini çok andıran bir tebessümü 

vardı. Sırbistan hükümetindeki bazı bakanlar Milosevic’in partisine değil 

karısının partisine üye idi. Milosevic’in karar alma sürecinde karısına fazla 

bağımlı olduğu, danışmanlarının kendisine bilgi akışını bilinçli olarak 

engellemesi sonucu ülkesindeki olaylardan uzak ve habersiz kaldığı 

nitelendirmişlerdi.  

YFC’ni oluşturan cumhuriyetlerden yetkililer, Sırbistan Devlet Başkanı 

Milosevic’in ikinci tur yerel seçimlerini iptal etmesinde sonra başlayan 

gerginliklerden rahatsızlık duyduklarını söylerler Karadağ Cumhuriyet Sözcüsü 

Svetozar Maroviç,  

                                            
206   Dnevni Telegraf Gazetesi  05.12. 96. 
207   Dani Dergisi Aralık. 96. 
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“Sırp yetkilileri demokratik sürece saygılı olmaya çağırdı. İster iktidar, 

isterse muhalefet tarafından yapılsın, insanların arzusu olan demokrasinin 

sağlanması sürecini değiştirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.”dedi. 208  

Milosevic ordu ve polis teşkilatını aratan muhalefet karşısında kendi 

tarafına çekmek için bütçede değişiklik yaptı. Ordu mensuplarının ve güvenlik 

görevlerinin maaşlarını artırdı.  

Sırbistan’ın demokrasi ve özgürlük mücadelesinin sokaklara yansımasına 

rağmen, yerel seçimleri iptal eden komünist liderlerden Milosevic ve 

kamuoyunda eşinin yönlendiricisi olarak bilinen Mirjana Markovic halktan ve 

uluslar arası toplumdan gelen baskılara ısrarla direniyorlardı. Milosevic uzun bir 

aradan sonra TV’ye çıkıp ulusa  

“Sırbistan yabancılar tarafından yönetilmez. Sorunlarımızı kendi 

yasalarımızla çözeriz. Ancak bu diğer ülkelerle işbirliği yapmayacağımız 

anlamına gelmez. Ama işbirliği özgür irade ile yapılır” diye seslendi. 209 

 Sırp ortak muhalefeti Zajedno’nun üç lideri Draskovic, Zoran Djindjiç ve 

Vesna Pesiç de protestoların ve yürüyüşlerin değişmez isimleri arsındaydılar. 

Sırbistan’da Milosevic’e karşı başlatan halk hareketinin en önemli cephesi B-92 

adlı özel radyoda Milosevic’e karşı başlatılan büyük muhalefet hareketinin en 

önemli seslerindendir. Belgrad sokaklarında yürüyen onbinlerce insanın sesini 

duyuran radyo oldu. Sırbistan’da seçimlerin iptal edilmesinden sonra protesto 

gösterileri giderek yayılması karşısında zor durumda kalan Milosevic, radyoları 

susturmayı başardı. Radio B-92 kanalının ardından, Belgrad’da yayın yapan 

öğrenci radyosu Radio İndeks de, hükümet aleyhtarı gösterilere yer verdiği 

gerekçesiyle kapatıldı. Ülkeye yabancı gazeteci ve aydınların girmesi 

engellenmeye başladı. Basının özgür olmadığı Sırbistan’da devlet televizyonu 

anteninden ulaşan B-92 radyosu, ABD baştan olmak üzere, dış dünyadan gelen 

baskılar üzerine 48 saat sonra yeniden yayına başladı ve devlet televizyonu ile 10 

                                            
208   Çevrimiçi: www.serbia.sr.gov.yu/zines/nasa-borba/arhiva/dec96/0506-3html. 
        politicke koalicije srbije(10.12.2005). 
209   Bogdan Denic, Etnicki Nacionalizam, Beograd, B-92. s. 58. 
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yıllık yayın anlaşma imzalandı. Radyonun ayakta kalması için uluslar arası 

örgütler de büyük ölçüde teknik destek veriyorlardı.210 

Muhalefet partileri ile üniversite öğrencilerinin aralıksız sürdükleri sokak 

gösterileri karşısında ilk kez geri adım atan Milosevic, seçim yasalarına aykırı 

hareket edenlerin cezalandırılacağını söyleyerek, bazı alt kadrolardaki görevlileri 

suçlama yolu ile muhalefetin başarılarını kabul etmeye hazırlandığı mesajını 

verdi. Seçim sonuçlarını teyit ettirmek amacıyla AGİT’ndan bir heyet 

gönderilmesini de bizzat istedi.    

Doğu Slavonya’yı Sırp topraklarına katarak Sırpların büyük lideri unvanını 

kazanan Milosevic, BiH’lı Sırplara yeteri kadar destek vermemek ve mücahitlere 

karşı yumuşak davranmaktan dolayı Çetnikler tarafından vatan haini ilan edildi. 

BiH savaşı sırasında BiH’lı Sırpların eski lideri ve savaş suçlusu Radovan 

Karadjiç’e olan yakınlıkları ile tanınan Draskovic ile Cinciç, Milosevic’i 

Müslüman Boşnaklara karşı yumuşak davranmakla suçluyorlardı. Muhalif 

liderler, özellikle mücahitlerin savaşın son aylarında yaptığı taarruzlara karşı 

BiHlı Sırpların yeterli kadar desteklenmediğini ve Milosevic’in Hırvatlara 

Krayina‘da zafer tattırdığını belirtiyorlardı. Muhalifler, Milosevic’i yeteri kadar 

terör estirmemek ve Sırpların topraklarını gözetmemek ile suçluyordu. Branko 

Andriç,211 Krayina’nın düşmesinden kısa bir süre sonra, Milosevic’in ”Ordumuz, 

çok yakında saldırıya geçerek Hırvatları püskürtecek”  dediğini, ancak 

Krayina’nın hala Hırvatistanların elinde olduğunu hatırlatarak, “Seçimler 

umurumda değil. Sırpların gururu ne olacak?” diyerek Milosevic’in, yeniden 

savaş ilan etmesini istiyordu. Andriç’e göre, gösterilere katılan 300 bin kişiden 

bir çoğunun aynı nedenlerden dolayı, eylemlere katıldığını da savundu.  Çok 

değil 5 sene önce Belgrad sokaklarını dolduran halk, o zaman zafer şarkıları 

söylüyordu. 1991 Yılında Doğu Slavonya’yı Sırp topraklarına katan Milosevic, 

ülkede kahraman ilan edilmişti. Bütün sokaklar Milosevic’in posterleri ile 

süslenmiş, hakkında kahraman şarkılar, şiirleri yazılmıştı. “Sen bizi kurtardın, 

sen Sırp milliyetinin yükselen güneşisin, Sen Sırpların bereketi, büyük Sırp 

                                            
210   www.b92.net/info/arhiva/index.php?yyyy=2007&mm=01&dd=26&nav_id=229294 - 55k  
      11.11.2005. 
211   Sırbistan SP’nin eski milletvekili adayı. 



 107

milletinin büyük evladısın” gibi şiirlerden bu günlerde sadece “Sen bir yumurta 

hırsızısın” gibi diziler kaldı. Milosevic İçişleri Bakanlığının çıkardığı kararname 

ile gösterileri yasakladı.   

Milosevic üzün bir aradan sonra, Belgrad’da taraftarlarına hitaben on 

dakikalık bir konuşmada, şiddete başvurulmamamsı konusunda halka çağırıda 

bulundu. Ve devam ediyor, 

”Sırbistan’ı hiç kimse destabilize edemez. Bunu denemek isteyenler 

karşısında daha güçlü bir Sırbistan bulurlar” dedi.  

Karısı Mirjana Markovic, Yeni Yugoslavya Cumhurbaşkanı Zoran Lilic ve 

bazı hükümet üyelerinin de yer aldığı konuşmada Milosevic, “Sırbistan’ın üniter 

bir devlet olduğunu ve taksim edilmeyeceğini” de belirterek “yaşasın Sırbistan, 

yaşasın Sırbistan” sözleriyle konuşmasını tamamladı.212    

Arnavut üniversite öğrencileri tarafından imzaya açılan deklarasyonda 

Arnavut liderlerin izledikleri politikanın son derece tavızkar ve pasif olduğunu, 

liderlerin iç çekişmeleri bir köşeye bırakarak Kosova’nın bağımsızlığı için ciddi 

çalışmalara başlanmasını istediler. Deklarasyonda özellikle Kosova’nın önde 

gelen siyasi liderlerinden İbrahim Rugova’ya, daha aktif bir politika izlemesi ve 

diğer Arnavut liderlerle işbirliğine gitmesi çağrısında bulundu.  

YBS’nin lideri, Mirjana Markovic, ülkenin bir iç savaş tehlikesiyle karşı 

karşıya olduğunu söyledi. Hükümet yanlısı Politika Gazetesinde“Eğer Sırplar 

birbirlerine karşı savaşırlarsa, bu savaş onların son savaşı olur” söyleyen 

Markovic, muhalefeti Sırp halkının içine anlaşmazlık tohumları serperek, halkı 

1941’de olduğu gibi bölmeye çalışmakla suçladı. Muhalefetin savaş ve uluslar 

arası yaptırımlar yüzünden yorgun ve bitkin olan ülke halkının ve öğrencilerin 

hoşuntusuzluğunu kullandığını söyledi.  

Milosevic’e karşı ilk kez sesini yükselten askerler, “Sırbistan’ın 

parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Uçaklarımız, tanklarımız, top ve füzelerimiz 

sadece düşmana yöneltilecektir” dediler. Sırbistan Genel Kurmay Başkanı ise 

ordunun siyasi hayata müdahale etmeyeceğini nitelendirmişti. Nitekim Kara 

Kuvvetleri Komutanı General Momcilo Perisic, Yugoslavya Federasyonu 

                                            
212   Çevrimiçi: www.politika.co.yu. zines/nasa-borba/arhiva/dec96 (11.12.96). 
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Başkan Zoran Lilic’e ordunun ülkenin istikrarını korumaya devam edeceği 

güvencesini verdi. Pesic” Ordumuz tarafsızdır” dedi. Soğuk savaş döneminde 

Eski Yugoslavya Ordusu, Sovyetler Birliğinden sonra Avrupa’nın en büyük 

ikinci ordusuydu.213  

Bu kadar baskılara rağmen, Sırbistan Hükümeti, Belgrad’da 9 seçim 

bölgesi ile Uzice, Kragujevac ve Zrenjanin’de seçimleri muhalefetin kazandığını 

kabul etti. Seçim Komisyonu Başkanı Radomir Lazaroviç, düzenlediği 

toplantıda, Bölge Mahkemesinin 17 Kasım yerel seçim sonuçları ile ilgili 

kararlarını bozdu. Birlikte koalisyonun, Belediye Meclisindeki 110 sandalyeden 

60’ını, iktidardaki Sırbistan SP’nin ise 23’ünü kazandığına ilişkin seçim 

sonuçlarının geçerli saydı. Bu sonuçlara göre, mecliste 10 sandalye boş kalırken, 

geriye kalan 15 sandalye SRP’ne ve 2’si SDP’ne ait oldu.214  

Belgrad halkı İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez komünist olmayan 

bir belediye başkanına göreve getirtirken, asıl sürpriz Milosevic’in kaleleri 

olarak bilinen Niş ve Kraguyevac’ta yaşandı. Bu bölgelerde Sırbistan SP’nin dört 

muhalefet partisi tarafından oluşturulan koalisyonu ezip geçmesi bekleniyordu. 

Milosevic’in seçimlerde bozguna uğramasında en önemli etkenin ekonomik 

olduğu artan işsizlik ve yolsuzluğunun Sırbistan SP’nin seçimlerde yenilmesinin 

en önemli sebep olarak gösterildi.(Milletvekili sandalye sayısı 138 den 66’e 

düştü). Savaşın getirdiği müthiş ekonomik yoksulluk ve dünyadan tecrit olmuş 

bir ülke, geniş kitlelerin bu defa açık muhalif söylem kullanmasına yol açtı.  

Birlik muhalefetinin ortaklardan DP Genel Başkanı Zoran Cinciç, yeni bir 

zafere imza atarak Belgrad Belediye Başkanı seçildi. 67 sandalye sahip DP 

tarafından belediye Başkanlığına tek aday gösterilen Cinciç, 110 sandalyeli 

mecliste, 17 sandalyeye sahip aşırı milliyetçi SRS’nin muhalefetine rağmen 68 

oy alarak belediye başkanlığına layık görüldü. Belediye Başkanlığı seçimlerinde 

Cinciç’e karşı 24 oy kullanırken, 17 üye çekimser kaldı. 

1997 seçimi: 50 yıldır ülkeyi yöneten Sırbistan SP ilk defa birinciliği başka 

bir partiye kaptırırken, açıklanan resmi sonuçlara göre Deyton Barış 

Antlaşmasını reddeden aşırı milliyetçi Vojislav Seselj oyların 49.1’ini alarak 

                                            
213   Çevrimiçi: www.blic.co.yu. /zines/nasa-borba/arhiva/dec96, 12.12.2005. 
214   Sırbistan Seçim Komisyonu 1996. 
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birinci parti oldu. Seçimin iki adayından diğeri olan ve Sırbistan SP Genel 

Başkanı Milosevic’in desteklediği Zoran Lilic ise oyların yüzde 47,89’unu aldı. 

Seçim komitesi katılım oranını yüzde 48 olması nedeniyle, anayasa gereği 

seçimin yenilenmesi gerektiğini açıklayarak, Seselj’in lideri olduğu SRP 

sözcüleri, hükümeti katılım oranlarını çarpıtmakla suçladılar. Yugoslavya 

anayasasına göre katılımın yüzde 51’in altında olması durumunda seçimlerin 

yenilenmesi gerekir. Muhalefetteki diğer partilerden Zoran Djindjiç 

liderliğindeki DP’nin ve Kosova’daki Arnavutlar ile Sancak’taki Boşnakların 

büyük çoğunluğunun seçimi boykot etmeleri nedeniyle katılım düşük olmuştur. 

Seselj’in yenilenen bir seçimden birinci çıkarak devlet başkanı olması 

durumunda Balkanlar’daki bütün dengelerin altüst olabileceği endişesi vardı. 

“Deyton Barış Antlaşması”nı reddeden, Hırvatistan ile BİH’te Sırp azınlığın 

yaşadığı toprakların Sırbistan’a katılması gerektiğini savunan Arnavutların 

Sırbistan’dan çıkartılması gerektiğini söyleyen ve büyük Sırbistan’ın 

yaratılmasını hedeflediğini sık sık vurgulayan Seselj’in güç kazanması ABD, AB 

ülkeleri ve Türkiye tarafından da endişe ile izlenmekteydi. Seselj’in desteğinin 

artmasını Milliyet’e değerlendiren Sırbistan Enformasyon Başkanı Radmila 

Milentijevic ise, ABD’nin Yugoslavya üzerinde uyguladığı ekonomik ve siyasi 

baskı nedeniyle aşırı milliyetçilerin güçlendiğini belirtmişti.215 

Arnavutlar tüm devlet kurumlarını boykot ederek cevap verdiler. Daha 

çetin bir tepki, öğrencilerin bölgesel başkent Pristina’da çok sayıda kitle 

hareketinin ikinci düzenlemeleri ve ülkenin kırsal alanlarında terörist bir grubun 

denetimi ele almasıyla başladı. KKO – UÇK olarak adlandırılan grup, 

Arnavutluk’tan kaçak olarak getirilen silahlar Sırp kontrolündeki polis 

istasyonlarına ve diğer noktalara bir dizi kanlı saldırı düzenledi. Tüm bunların, 

baskı altındaki Kosova Arnavutlarının geleneksel olarak bağımsız bir Kosova 

için kendilerini göstermelerinin başlangıcı olduğunu belirtisi idi. Uzun zamandır 

bölgenin lideri konumunda bulunan İbrahim Rugova, pasif direniş için çağrıda 

bulunuyor ancak sabır ve popülaritesi Belgrad’da nüfuz kazanma çabalarının 

başarısız olmasıyla birlikte giderek azalmaya başladı. Mevcut gerilimin yanında 

                                            
215   Çevrimiçi: www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/sastav/stranke_detalji.asp?id=89 
- 26k – 22.12.2005 
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iki tarafın da harekete geçme eğiliminde olmadığını ve Sırpların sınırlı bir 

özerkliği dahi vermeyi reddederken Kosovalılar tam bağımsız istiyorlar.  

Bu arada Milosevic, Sırbistan’dan daha fazla özerklik almaya ant içen Milo 

Djukanovic (Cukanovic)  başkanlık görevine törenle başladığı Karadağ’da, 

otoritesine yönelik yeni bir tehdit ile karşı karşıya idi. Cukanovic ekimde yapılan 

seçilmede eski başkan Momir Bulatoviç’i kıl payla da olsa geçti. Milosevic, 

yenilginin ülkenin istikrarıyla kendi iktidarıyla da ilgili sorunlar yaratacağını 

görmezden gelerek açık bir şekilde makam sahibinin yanında yer aldı. 

Sırbistan’ın 10 milyonluk nüfusuyla karışlaştırdığında Karadağ’ın sadece 600 bin  

kişilik nüfuzu vardı, ancak Yugoslavya Federal düzeyindeki eşit statüsü ona 

Milosevic’i azletmek için yeterli nüfuzu veriyordu. Yugoslavya 

Federasyonundan çekilmesi Sırbistan’ı tek denize açılma noktasından mahrum 

bırakacak. Görevi sona eren başkanın Sırp yanlısı destekçileri Karadağ’ın 

başkenti Podgorica’da çok sayıda şiddet gösterisi düzenlediler. Cukanovic’in, 

yemin töreninde “Yugoslavya ile ilgili statüsü konusunda Karadağ halkı dışında 

hiç kimse karar vermez. Sırbistan ve Karadağ’ın eşit hakları olmaması halinde 

Yugoslavya olmaz” dedi. Viyana Karşılaştırmalı Ekonomiler Enstitüsünde 

Balkan uzmanı olarak görev yapan Vladimir Gligorov, “Karadağ, Milosevic 

cephesinde bir diken ve şimdilik muhtemelen bundan daha fazla değil” dedi.216  

Rahatsız edici diğer bir unsur da Yugoslavya’nın hastalıklı ekonomisi idi. 

Özeleştirme nerdeyse hiç yoktu, reform yönelik küçük adımlar da tamamen 

durmuş bulunuyordu. Endüstriyel üretim hala 1989’lardaki seviyesi olan %40’ta 

ve hemen hemen tüm büyük fabrikalar zararına faaliyet gösteriyordu. 1997 

yılında sadece anonim şirket kayıpları bir milyar dolara ulaştı, bununla birlikte 

2.3 milyar dolar olan bütçe açığı, ülke GSYIH” sinin %15”ini aştı.217 

Yugoslavya Başbakan Yardımcısı Draskovic, bir zamanlar yönetime karşı 

açık muhalefetiyle tanınıyordu. Hukuk fakültesinin bitirmesini ardında, Tanjug 

ajansında Afrika muhabiri olarak çalıştı. Üniversite yıllarında Tito rejimine karşı 

muhalefet içerisinde yer aldı. 1993 yılında Milosevic karşıtı muhalefeti 

nedeniyle, karısı Danica’yla birlikte hapse atıldı. Serbest kalınca değişim 

                                            
216   Çevrimiçi: www.vijesti.cg.yu. 26.12.2005. 
217   Çevrimiçi: www.pobjeda.cg.yu. 28.12.2005. 
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konusunda baskılarını sürdürdü. Zoran Cinciç ve Vesna Pesiç ile birlikte kurduğu 

koalisyonu, 1996 yılındaki seçimlerde birçok kentte yerel yönetimi kazandı. 

Zajedno (Birlikte) ortaklığı Cinciç ve Draskovic çatışması sonucu bozuldu. 

Zajedno’nun dağılmasından sonra Draskovic, Milosevic yanlısı politikalar 

izlemeye başlar. Kosova krizinde Yugoslav liderinin yanında yer alan Draskovic, 

1999 ocak ayında Başbakan Yardımcılığına getirildi.218  

NATO bombardımanlarına altında harap olan Yugoslavya’da, Milosevic’e 

ilk başkaldırı Draskovic’ten geldi. Hükümete seslenen Draskovic “halka yalan 

söylemekten vazgeçin. Sırp halkına artık gerçeklerin söylemesi zorunludur. 

NATO’nun yenilginin eşiğinde olmadığını, Rusya’nın Yugoslavya’nın imdadına 

koşmayacağını, buna gücünün yetmediğini Yugoslavya halkı bilmelidir. Dünya 

kamuoyunun Kosova konusunda Belgrad’a karşı tavrını sürdürdüğü de Sırp 

ulusundan gizlenmemelidir”.219 

Belgrad yönetimi son günlerde yükselmeye başlayan muhalefet seslerinden 

rahatsız olurken, Draskovic görevden alındı. Draskovic’in görevden alınmasıyla 

üç bakan da istifa etti. Draskovic’in görevden alınması NATO tarafından 

“Belgrad yönetimindeki ilk gözle görülü çatlak” olarak değerlendirirken, İttifak 

Sözcüsü Jemie Shea’e göre; Draskovic, NATO’ya yakın bir isim değildi, ancak 

onurlu davranarak gerçeklerin görünmesi için çabaladı. Görevden alınması 

Milosevic yönetimin içinde korkunun göstergesidir.220  

Aleksandar İliç221 , Milosevic’i, otokratik, Sırplar için değil kendi için 

mücadele eden, bir siyasetçi olarak tanımladı. Yugoslav liderinin Kosova 

politikası her boyutuyla tam bir suç oluşturuyor. Ancak İliç, Arnavutların da 

gelinen noktadan sorumlu olduğunu düşünüyordu. Her iki taraf da şiddet 

kullandı. Sırp entelektüelleri Arnavutlara uygulanan şiddete karşı. 

Yugoslavya’da hiç kimse Arnavutlara en geniş özerkliğin verilmesine karşı 

değil. Özgürlük ve sorumluluk arasında çok önemli bir bağ var. Arnavutlar 

“Özgür olmak istiyorum, ama sorumlu da davranmalıyım” diye düşünmeli. O 

zaman özerklik yeterli olmalı ama bağımsızlık istemek, sorumsuzluktur.  
                                            

218   Vuk Draşkovic, Srpski Pokret Obnove, Beograd, SPS, 1999. s. 65. 
219   Çevrimiçi: www.blic.co.yu. /zines/nasa-borba/arhiva/dec96  12.12.2005. 
220   Çevrimiçi: www.politika.co.yu. zines/nasa-borba/arhiva/oct.97. 11.12.2005. 
221   Belgrad Üniversitesinde Prof. Dr. Aleksandar İliç, eski bir muhalif.  
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Muhalefetteki DP’nin önde gelen isimlerinden Zlatan Petrovic, Tito’nun 

ölümünden sonra Arnavutlara baskı yapıldığını, 1981’den bu yana Kosovalı 

Arnavutların Yugoslavya ile bütünleştirilmesine yönelik kucaklayıcı bir politika 

benimsenmediğini belirtmişti. Petrovic, “KKO da terörü seçti. Arnavutlara en 

geniş özerkliği verelim diyorduk. Ama onlar bağımsızlık istiyorlar. Bunu da 

veremeyiz” dedi. Arnavutları eleştirerek; 1974’de tanınan özerkliğin 1989’da 

kaldırılmasına tepki olarak seçimleri boykot eden Arnavutlara ”Seçimlere 

katılmış olsalardı Mecliste çok sayıda sandalyeye sahip olurlardı ve bugün 

Milosevic burada olmazdı.” 

Kosova’daki seçimlere gelince, savaş mafyaların elini güçlendirdi. Balkan 

mafyasının yapısı aile ve kabile değerlerinden güç alıyordu. Mafyanın en ilkel ve 

en güçlü türü bu. Sicilya mafyası ise dışarıdan nüfuz edemediği, aile bağlarıyla 

hareket ediyordu. Bu onu dokunulmaz yapıyordu. Savaştan sonra memleketlerine 

dönen Kosovalı göçmenlerin yerlerine, uluslar arası örgütler değil Arnavut 

mafyası yerleştirdi. Dolaysıyla şu anda  Kosova’ya köy köy hakim olan 

mükemmel bir örgüte sahipler. Kosovalılar Sırplardan çok Arnavut mafyasından 

korkuyor. Çünkü öteden beri geleneksel “düşman”dı. Bir başka sorun Karadağ. 

Karadağ Yugoslavya Federasyonundan ayrılmak peşinde. Milosevic’in ise 

Karadağ’ın özerkliğini ihlal ederek, ilhaka başvurmasından korkuluyordu. 

Karadağ’da, Belgrad diktasına karşı bir demokrasi mücadelesi veriyordu. 

Karadağ’ın sorunu da demokrasi ve diktatörlük değildi. Gene çeteler ve mafyalar 

arsasında güç ve dengeler savaşı söz konusu olan. Karadağ’da iki mafya vardı; 

Yugoslavya Federasyonundan yana olan Belgradçi mafya ile Karadağcı 

mafya.222 

 

 

 

 

 

 

                                            
222    Paolo Rumiz, Repubblicca gazetesi yazarı, Trieste, 
        “Bir Katliamın Ardındaki Maskeler”. 
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2. 2000-2003 Sırbistan ve Karadağ (Vojvodina, Sancak ve 

Kosova) Parlamento Seçimleri ve Karadağ’ın Ayrılma Talebi 
 

Sırbistan SP üyelerine seslenen Milosevic, ”Bir tür referandum olan bu 

seçimlerin sonunda, bir devlet ve özgür bir halk olarak yaşamak isteyip 

istemediğimize ya da sömürge statüsü kaderini paylaşıp paylaşmayacağımıza 

kararı verilecek” dedi. Milosevic, 15 bin yandaşına seslenirken, Belgrad 

sokaklarında da 100 bin kişinin katılımıyla 18 muhalefet tarafından düzenlenen 

mitingde göstericiler Milosevic için “Sonu Geldi” diye haykırdılar. Milosevic 

seçimleri kazanacağından emin olurken, muhalefetin en büyük korkusu hile idi.  

Sırbistan’la birlikte Federasyonu oluşan Karadağ’ın Devlet Başkanı Milo 

Cukanovic ise, Milosevic’i seçimlerden önce Yugoslav halkını korkutmaya 

çalışmakla suçladı. Milosevic’in seçimi meşru yollardan kazanmasının imkansız 

olduğunu söyleyen Cukanovic, “Bu yüzden Milosevic halkı olağanüstü hal 

spekülasyonlarıyla korkutmaya çalışıyor” dedi. Çoğu eski doğu blokundan olan 

14 ülke de, AB’nin Yugoslav halkına Milosevic karşıtı oy kullanması çağırısına 

katıldı.223    

Milosevic’e alternatif olabilecek herhangi bir lider var mıydı sorusuna 

gelince, hiçbir muhalefet lideri milliyetçiliğe karşı olması göze alamazdı. Yeni 

kuşaklar iktidara gelmediği sürece, değişim umudu yoktu Balkanlarda. Genç 

kadroların ortaya çıkması da zor. Savaş gençleri ve iyi yetişmiş burjuva kesimleri 

göçe zorladı. Çünkü, Balkanların en büyük trajedisi etnik temizlik değil sadece, 

bir de sosyal temizlik vardı.             

Seçimin en merak edilen bölgesi, kuşkusuz Kosova idi. Oy verme 

işleminde Arnavutlar seçimlere pek ilgi göstermedi. Genel resmi rakamlara göre 

Kosova’da 45 bin kişi oy kullandı. Karadağ’da da durumu hiç de farklı değildi. 

Batı yanlısı ve bağımsızlık isteyen Karadağ yönetimi, seçimi tanımadığını ve 

halka “Oy kullanmayın” çağırısı yaptı. Seçim merkezlerinde demokratik bir 

ortam sağlansa da Karadağ’da katılım iktidarın istediği gibi %20’yi geçmedi.224   

                                            
223   Vladimir Goati, İzborna Nadmetanja u SRJ od 2000 do 2003, CESİD, Beograd, 2003, s.  
        49. 
224   Goati, Partije Srbije i Crne Gore u Borbama od 1990 do 2000, 2000, s. 61. 
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Yugoslavya Devlet Seçim Komisyonu, yapılan devlet seçiminde 

Milosevic’in ikinci geldiğini açıklamasıyla, muhalefetin adayı Kostunica’nın 

birinci geldiğini, ancak yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçimlerin 

ikinci tura kaldığını açıkladı. Anayasaya göre 2 hafta içinde, 2 tura gidilmesi 

gerekiyordu. Kostunica bu karara karşı çıktı. Ama yine de kendini galip olarak 

nitelendirmiştir.  

Kostunica Değişim arayan Yugoslav halkının umudunu bağladığı 56 

yaşındaki hukukçu, sıkı bir milliyetçi idi, Tito dönemindeki anayasa değişiklikle 

Kosova ve Voyvodina’nın özerkliğine karşı çıktığı için üniversiteden kovuldu. 

Sırpların ezildiğini süren Kostunica 1980’lı yıllarda milliyetçi fikirleriyle 

entelektüel çevrelerde sivrilmeye başladı. DP’nin kurucuları arasında yer aldı, 

ancak bu oluşumu yeterince milliyetçi bulmadığı için 1992 yılında ayrıldı ve 

Sırbistan Demokratik Partisi’ni kurdu. BİH’e barış getiren Dayton anlaşmasına, 

Sırplar aleyhinde olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Milosevic’in Kosova’da 

yenilmesi Kostunica’nın yıldızı iyice parlattı. Kosova’yla birlikte milliyetçilik 

yeniden yükselirken, milliyetçi söylemi ele geçiren bu kez Kostunica oldu. 

Milosevic’e karşıt muhalefet güçlerinin her biri, milliyetçi ideolojinin çeşitli 

varyantlarına mensuplardır. Ana muhalefet lideri, milliyetçi bir edebiyatçı olan 

Draskovic’tir. Kostunica, Cinciç’in partisinden ayrılmış bir tur bağımsız 

milliyetçidir. Sırbistan’da yeni güçler her ne kadar milliyetçi cereyandan 

gelirlerse gelsinler, bambaşka ve yeni dinamikler faaliyete geçmişlerdi.225 

Sırbistan Avrupa ile entegrasyon yönüne yöneldi. Ekonomi ambargo kalkıyor. 

Çoğulcu bir siyasi yapı, Avrupa kriterleri ile oluşacaktı. Karadağ’ın ülkeden 

kopmasını önledi ve sempatileri Belgrad’a doğru çevirdi.   

YAM 24 eylülde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, muhalefet lideri V. 

Kostunica’nın kazandığını doğrularken ikinci tur seçim yapılması kararlarını 

iptal etti. YDP lideri Mihajloviç Kostunica’yı yeni devlet başkanı olarak kabul 

etti. Yugoslavya erken başkanlık seçimlerini boykot ederek ve Yugoslavya’dan 

                                            
225 Kostunica, Ugrozena Sloboda Politicke i Pravne Rasprave. s. 48. 
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ayrılacağını  konuşan Karadağ, Kostunica’nın görkemli iktidara çıkışı sayesinde 

bu planlarından şimdilik vazgeçtiler. 226     

Milosevic’in çöküşü bize ne anlatıyor sorusuna, 1989’da Avrupa’daki 

totaliter rejimlerin çökmesinden ve tümünün hamisi Sovyetler Birliği’nin 

1991’de dağılarak, ortadan kalmasından belliydi.  Yugoslavya, hem bir tür 

Sovyetler model, hem de ondan en özerk, hatta bağımsız komünist-totaliter  ülke 

olduğu için, en sona kaldı. Totalitarizmin çöküşü, 2000’e erteledi. Komünizm 

artığı milliyetçi totaliter rejimler, dış saldırganlık yolları tıkanınca, içerden 

infilak ederler227. Sırbistan öyle oldu. Şekil itibarıyla, en ziyadesiyle ve 11 yıllık 

gecikmeyle 1989 Aralık ayında, komşu Romanya’da Çavuşesku rejiminin başına 

geleni andırıyordu. Hırvatistan ve Slovenya’nın Yugoslavya’dan kopması, BİH 

ve Kosova’da yaşanan iç savaşı, önce Batı ambargosu, ardından NATO 

müdahalesi Milosevic’i halkın gözünden düştü. Binlerce kişi ölüp, ambargo 

yüzünden ekonomi iyice bozulunca Milosevic’in milliyetçi söylemi yenik 

düştü.228   

Milosevic’i iktidardan uzaklaştırılması en büyük rolü Rusya oynadı. Rusya 

Dışişleri Bakanı İvanov, Milosevic’e Rusya’nın kendisine destek vermeyeceğini 

bildirince, birliklerle kışlalarına dönmeleri emri verildi. Rusya, Kostunica ile 

Milosevic’i görüştürerek, yenilgiyi kabullendi. Kostunica, devrik başkanın devlet 

aygıtındaki müttefiklerine karşı temizlik operasyonu başlattı. Milosevic’in en 

önemli destekçilerden olan Yugoslavya Federasyonu Başkanı Momir 

Bulatoviç’le görüştükten sonra istifayı kabullenmesi idi. Öte yandan, Sırbistan 

İçişleri Bakanı Vlajko Stojiljkoviç istifa etti. Ayrıca Milosevic’in yakın olduğu 

ve Uluslar arası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından da savaş suçlusu ilan 

edildi.229 Sırbistan Demokratik Muhalefeti (DOS) liderlerinde Zoran Cinciç, 

devlet Başbakanı ilan etti.  

5. Ekim 2000 halk ayaklanmasıyla devlet başkanlığından indiren Milosevic 

iktidardan düşmesinden yaklaşık üç ay gizlenerek, sessizliğini bozdu. Yugoslav 

Sosyalist Partisinin açılış konuşmasını yapan Milosevic, tek aday olarak katıldığı 
                                            

226   Cigar, Vojislav Kostunica i Buducnost Srbije, s. 38. 
227   İngilizcesi ile implode 
228   Lopusina, Lov na Milosevica, s. 69. 
229   Cigar, Vojislav Kostunica i Buducnost Srbije, s. 40. 
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başkanlık seçimlerini kazanarak yeniden Sırbistan SP’nin genel başkanı 

seçilmesi bekliyordu. Fakat hükümet buna izin vermedi. Sırbistan Devlet 

başkanın yürüttüğü operasyonunda sonunda Milosevic’i yakalandı. Milosevic’i 

teslim operasyonunu yöneten Zoran Cinciç ülke içindeki eleştirileri kabul 

etmedi. Çinciç, Milosevic’i USSM’ye ülkenin geleceğini düşünerek teslim 

ettiklerini söyledi. Yugoslavya Başbakanı Zoran Ziziç, Milosevic’in teslim 

edilmesini protesto ederek görevinden istifa etti. Federasyon’un oluşturan 

cumhuriyetlerden Karadağ’ın koalisyon ortağı Sosyalist Partisi’nin lideri Ziziç’in 

istifasının Federal Hükümet’in düştüğü anlamına geldiği bildirdi. Karadağ 

Sosyalist Partisi, Milosevic’in USSM’ye teslim edilmesine şiddetle karşı 

çıkıyordu. Milosevic’in USSM’ye gönderilmesinden haberdar edilmeyen 

Cumhurbaşkanı Kostunica, olayı öğrenince, bu eylemin anayasaya aykırı 

olduğunu söyledi. 230  

 

3. Aralık  2003 Sırbistan Parlamento Seçimi 
 

2003’ün son ayında Sırbistan’da yapılan parlamento seçimleri bir çok yönü 

ile ilgi çekicidir. Milosevic’in 2000 yılındaki seçim mağlubiyeti ile devrilişinin 

ardından gerçekleşen bu ilk parlamento seçimleri arasında sadece Sırbistan’ı 

değil, Karadağ, Kosova, Voyvodina ve Sancak’ı da oldukça yakından 

ilgilenmekte. 250 sandalyeli Sırp parlamentosunun belirlendiği seçimde halkın 

ancak %59’u oy kullanırken Kosovalı ve Preşovalı Arnavutlar yine seçimleri 

boykot ettiler. 

Milosevic sonrası dönemde Batı’nın da etkisiyle güçlü bir rüzgar 

yakalayan reformcu partilerin ciddi oy kaybına uğradıkları seçimleri, USSM’de 

tutuklu bulunan Vojislav Seselj’in Radikal Partisi, %27,3’lük oy oranı ile 

meclise 81 milletvekili sokarak önde tamamlandı. Yine aynı mahkemede 

bulunan Milosevic’in Sırbistan SP %7,6’lık oy oranı ile 22 sandalye kazandı. 

Seçimlerin ilginç sonuçlarından biri her iki partinin mahkum olan liderinin de 

milletvekili seçilmesiydi. Nitekim SRP Başkan Vekili Tomislav Nikolic, seçim 

                                            
230   Goati, Partije Srbije i Crne Gore u Borbama od 1990 do 2000, , s. 66. 
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zaferini USSM’de yargılanan Sırplara atfetti.231 Bu durum her iki parti için 

sembolik bir protesto olarak algılanırken Batı ile ilişkilerin yakın dönemdeki 

gidişatı için ipucu özelliği taşımaktaydı.  

Sırbistan’daki milliyetçi partilerin bu seçim başarısı, reformist partilerce 

birkaç senedir kurulmaya başlayan Batı ile ilişkilere darbe vurmaktan öte, 

Karadağ’da yapılan nüfus sayımlarında etnik Sırpların oranlarının %30 olarak 

açıklanması sonrası232 2006 yılında dağılabilme olasılığı yüksek görülen 

Sırbistan Karadağ Devleti birlikteliğinin de devam edeceği noktasında güçlü bir 

mesaj taşımaktadır. Çünkü Sırp tarafının Yugoslavya sonrası kurulan Sırbistan 

Karadağ Devleti’nin devamı taraftarı olduğu bilinirken Karadağ’daki ayrılık 

taraftarları çok küçük bir farkla da olsa önde bulunuyordu.  

Sırbistan parlamento seçimlerinde reformist partilerin aldıkları oy oranları 

ve milletvekili sayıları şöyle: V. Kostunica’nın SDP %17,8’lık oy oranı ile 53 

sandalye kazanırken, Borist Tadic’in DP %12,6’lık oy oranı ile 37 sandalye 

kazandı. Miroljub Labus G17 Plus Partisi %12,7’lık oy oranı ile yine 37 sandalye 

kazanabildi. V. Draskovic’in SYH ise 7,7’lık oy oranı ile 23 sandalye 

kazanabildi.233  

Bu sonuçlarla Sırbistan’da yine dalgalı siyasi döneme girilmektedir. Çünkü 

reformcu partiler bir hükümet kurabilme şansına sahip olmalarına rağmen 

milliyetçi partiler 100’ü aşan milletvekili ile karar mekanizmasını ciddi bir 

şekilde etkileme potansiyeline sahipler.  

2000 yılı seçimlerinde Sancak’ta mücadele eden Sancak Millet Hareketi 

Koalisyonu’nun fiilen dağılmasının ardından Sulejman Ugljanın liderliğindeki 

Sancak Listesi Koalisyonu 2003 yılında bir suikast sonucu öldürülen Zoran 

Cinciç’in partisi olan DP ile yaptığı seçim ittifakı sonucu parlamentoya iki 

Boşnak milletvekili sokmaya başardı.  

Sancak siyaset sahnesindeki değişikliklerden bir de dört senedir 

Yugoslavya ve 2002 Mart ayından itibaren Sırbistan Karadağ Devleti Azınlık 
                                            

231   Çevrimiçi: http://www.blic.co.yu/2003/12/30/dis/h7.htm. Sırbistan’da reform Sürecinin 
        Geleceği Milliyetçilere teslim, Buducnost Srpske Reforme i Prepustaj Nacionalizmu.  
        21.08.2006 
232   1991 sayımlarında Sırpların tüm Karadağ nüfusuna oranı %9’du. Goati, İzborna  
        Nadmetanja u SRJ od 2000 do 2003, s. 114. 
233   Yugoslavya Devlet Seçim Komisyonu 2003. 
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Bakanlığı görevini yürütmekte olan Rasim Ljajiç’in Sancak’tan almaya umduğu 

oy oranına ulaşamaması nedeniyle siyaset sahnesinden kısa süreliğine de olsa 

silinmesi oldu. Rasim Ljajiç, Nenad Çanak (Sırp) ve Josef Kassa (Macar) 

liderliğindeki partilerin “Birlikte Hoşgörü İçin Koalisyonu”nu kurarak seçimlere 

girmelerine rağmen %4,5 oranında oy alarak %5’lık seçim barajının altında 

kalmaları adı geçen diğer liderlerin de parlamento dışı kalmasına neden oldu.  

Bu şekilde Sırbistan Karadağ gibi seçimlerin ve siyasi değişimlerin 

yaşadığı bir coğrafyada dört yıl gibi uzun bir süre bakanlıkta kalmayı başarabilen 

ve fakat Sancak’ın statüsü için pek bir şey yapmamakla Rasim Ljajiç’i  Sancak 

halkı suçladı.234   

Milosevic’in 13 yılda kısaca neler yaptığını bakılırsa: 

- 1984 KP’nin Belgrad Sorumluluğuna getirildi. 

- 1987 Sırpların desteğini alarak iktidara yükseldi. 6 eyaletten oluşan ülke, 

dönüşümlü başkanlıkla yönetiliyordu.  

- 1989 Sırbistan Meclisi Stanbolic’i görevden alarak Milosevic’i 

başkanlığa getirildi. 

- 1990 Anayasa değiştirerek özerk eyaletlerin yetkililerini kesti. Etkili 

konuşmalarıyla Sırp halkının desteğini kazandı. Ve sonunda seçimlerden tek 

başına iktidar olarak çıktı.  

- 1991 Yugoslav Orduları Hırvatistan’ın üçte birini işgal etti. 20 bin kişi 

öldü. 400 bin kişinin evsiz kaldı.  

- 1992 Sırp lideri, bağımsızlığını ilan eden BİH’te bir kez daha sahneye 

çıktı. 3 yıl süren ve Avrupa’nın en kanlı savaşı olan BiH Savaşı, Deyton 

Anlaşmasıyla sona erdirdiğinde ardında 200 binden fazla katledilen ve evsiz 

kalan insan bıraktı. 

- 1995 Hırvatistan ordusu Sırp güçlerini Hırvatistan’dan attı. Milosevic 

Deyton Anlaşması’yla savaşı bitirdi. 

- 1996 Milosevic iktidarına karşı Sırbistan içindeki ilk ciddi muhalefet 

başladı. Muhalefetin kazandığı yerel seçimlerin iptali on binlerce insanı 

sokaklara döktü. 100 gün aşan protestoların ardından Milosevic pes etti. 

                                            
234   Sandzacke Novine Ekim 2003. 
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- 1998 Kosova Bağımsızlık Ordusuna (UÇK) el attı. Kuvvetli bir ordu 

kurmaya çalıştı.  

- 1999 nüfusun %90’ını oluşturan Arnavutlara karşı etnik temizlik başladı. 

10 bine yakın insan yaşamını kaybetti. Milosevic’e karşı ülkeyi havadan 

bombardımana tutan NATO, Sırp Kasabını savaş suçlusu ilan etti. Milosevic, 

NATO’nun 10 hafta süren  bombardımanı sonunda pes etti.  

- 2000 Yugoslavya iflas etmiş bir ülke. Savaş suçlusu ilan edilen Milosevic 

Yugoslavya’yı Avrupa’nın en fakir ülkesi haline getirdi. Ülkede enflasyon %42, 

işsizlik oranı %30. üretim Tito dönemine göre yarı yarıya düştü. Ticaret ise 

durma noktasındaydı. Yugoslavya Parlamentosu Milosevic’e görev süresi 

dolunca yeniden seçilebilme hakkı tanıdı.235 

 

D. Karadağ’daki Siyasi Parti Oluşumu, Seçimler ve 

Bağımsızlık Mücadelesi 
    

Karadağ’ın mevcut statüsü 1992’de Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 

gerçekleştirilen referandumla belli olmuştu. Eski Yugoslavya’nın dağılma 

sürecinde Karadağ, Federasyon’un devamından yana tavır alan tek cumhuriyetti. 

Ayrılan dört cumhuriyet 1991 ve 1992 yıllarında eski Yugoslav Anayasası’nın 

tanıdığı hakkı kullanırken, Karadağ yönetimi, Sırbistan ile birlikte Yugoslavya 

içinde kalma yolunu seçmişti. Bundaki en büyük etken ise Belgrad’ın 1988‘de 

Karadağ’da kendisine yakın isimleri yönetime getirmesiydi. Diğer bir nedense 

Karadağ’ın ekonomik yönden kendisini Belgrad’a bağımlı hissetmeseydi.   

27 Nisan 1992 tarihinde kabul edilen yeni Yugoslavya anayasası ise her iki 

cumhuriyeti birer devlet olarak tanımlamakla birlikte, ayrılma konusundan da  

bahsetmemekte, ve Yugoslavya sınırlarının değiştirilmeyeceğini hükmünü 

taşımaktaydı.  Ancak anayasa her iki cumhuriyeti eşit tutarken, Belgrad yönetimi 

yıllarca Karadağ’ı federal ortak değil, Sırbistan’ın bir bölgesi olarak görmüştu. 

Anayasa bizzat Belgrad tarafından sürekli ihlale maruz kalmıştır. Örneğin 6 

Temmuz 2000’de görev süresi normalde 2001 yılında dolan ve bir daha 

                                            
235   Lopusina, Lov na Milosevica, s. 133. 
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seçilmeyecek olan Milosevic’in tekrar seçilebilmesi için yapılan anayasa 

değişikliği, Karadağ yönetiminin rızası ve tasdiki olmadan gerçekleştirilmiştir.  

Karadağlılar da usulsüz gördükleri anayasa değişikliğine tepki olarak 24 Eylül 

2000’de yapılan seçimleri protesto ederek katılmamışlardı. 236      

Karadağ’da federal cumhurbaşkanlığına da başkanlığa da, yapılan 

centilmenlik anlaşması rağmen Sırpların getirilmesinden dolayı ciddi bir 

burukluk vardı. Hükümetteki, KB’nin kılık değiştirmesiyle oluşan SDP, 

Milosevic’e değil Cosic-Panic ikilisine yakın duruyordu. Nitekim 1992 

sonbaharında Panic hakkında verilen güvensizlik önergesine parlamentodaki 

Karadağ temsilcileri karşı çıkmışlardı. Karadağ’ın diğer iki önemli partiler olan 

HP ile SP de aynı çizgideydiler. Karadağ’da Muhalefet forumu etrafında 

örgütlenen milliyetçilik karşıtı muhalefet de, küçümsenmeyecek bir etkiye 

sahipti. Bu forum çerçevesindeki barış hareketinin kampanyası sonucunda, 

BİH’teki savaş için askere çağrılan ihtiyaçların sadece %27’si birliğine teslim 

olmuştu. Forumun Bağımsız Karadağ şiarı, ülkelerinin tamamen Sırbistan’ın 

güdümünde olmasına tepki duyan Karadağlı milliyetçileri de etkiliyordu. %62’si 

Karadağlı , %9’u Sırp olan Karadağ’da, nüfusun %20’sini teşkil eden 

Boşnakların (%13 Boşnaklar ve %6 Arnavutlar) da ciddi bir oy potansiyeli vardı. 

20 Aralıktaki parlamento seçimlerde Karadağ muhalefetin kalesi oldu, ama 

toplam nüfusun 650 bin civarında olduğu küçük cumhuriyetin oy potansiyeli çok 

düşüktü. Aynı tarihteki Karadağ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hali hazırdaki 

Cumhurbaşkanı Momir Bulatoviç’in en ciddi rakibi, Branko Kostiç idi. 

Milosevic ve Seselj’in desteklediği Kostiç,  birbüçük yıl önce eski Yugoslavya 

Federal Başkanlık Konseyi Başkanı iken sarf ettiği yabancıların komplosuna 

boyun eğeceğimize ot yeriz sözlerinin sahibi olarak, savaş yanlısı bir tavır 

sergiliyordu. Kostiç ilk turda oyların %23’ünü alıp (%43 oy alan) Bulatoviç’in 

%50’yi aşamasını önledi. Bulatoviç ikinci turda Karadağ Cumhurbaşkanlığına 

yeniden seçildi. Anayasaya göre orduya komuta eden, Yugoslavya, Sırbistan, 

                                            
236   Osman Karatay, “Yugoslavya’nın ekim Devrimi ve Karadağ’ın Tutumu”,  
        Stratejik Analiz, sayı.7, Kasım, 2000, s. 76. 
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Karadağ Cumhurbaşkanlarından oluşan üç kişilik heyetin üyesi olarak 

Bulatoviç’in, bu heyette görece yatıştırıcı bir rol oynadığı bilinmekte.237 

Karadağ yönetimi, 20 Aralıktan sonra Sırbistan’la arasındaki mesafeyi 

büyütme gayretine girdi. Karadağ Dışişleri Bakanı, Mayıs sonunda, ülkesi ile 

BİH arasındaki sınıra uluslar arası gözlemcilerin yerleştirilmesine itiraz 

etmeyeceklerini açıkladı. Bulatoviç yönetiminin stratejisi, eski Yugoslavya’daki 

savaşla hiçbir ilgisi olmadığını somut jestlerle de göstererek, uluslar arası 

ambargonun sırf Karadağ için yumuşatılmasını sağlamaktı. Günlük %10’a varan 

enflasyon ve kıtlık, Karadağ’ı iktisadi bir felakete sürüklemiş durumdaydı. 

Karadağ yönetimi, sadece Batıyla değil ülkesindeki Boşnak topluluklarıyla da 

ilişkilerini iyileştirmeye çalıştı. Sırbistan’ın Kosova sorunu nedeniyle son derece 

gergin ilişkilerine sahip olduğu Arnavutluk’a, dostluk ve barış mesajları ilettiler. 

Karadağ Boşnaklarının BİH’teki DEP ile aynı adı taşıyan partisi de, Karadağ’ın 

bağımsızlığına ve egemenliğine destek veren bir tutum benimsedi. Bu göreli 

yumuşamaya karşılık ülkedeki radikal Karadağ ve Sırp milliyetçileri Boşnaklara 

dönük provokasyonlar yaptılar. Özellikle başkent Podgorica’nın kuzeyindeki 

Nikşiç kentinde, 1993 yılı boyunca Boşnakların oturduğu yerlere çok sayıda 

bombalı saldırı düzenledi, kentin tek camisi kundaklandı.238   

Sırbistan’ın fiili bir Yugoslavya içi ambargo uygulayarak, Karadağ’ın 

iktisadi bakımından iyice zora sokmaya dönük bir politika uygulamaya 

koyulması, Karadağ - Sırbistan gerilimini tırmandırdı. Milosevic’in 20 Ekim 

1992’de parlamentoyu feshinden sonra, Karadağ’ın bağımsızlığını sona erdirecek 

bir Anayasa darbesi hazırladığı söylentilerinin çıkması, gerilimin derecesini 

gösteriyordu. Bu tutuma karşın Karadağ hükümetin 1993’ün son günlerine 

girilirken Yugoslavya dinarını kaldırarak resmi para birimi olarak alman markını 

kullanmaya başlaması, Karadağ’ın Sırbistan sultasından kurtularak serbestçe 

Avrupa kapitalizminin himmetine sığınma arayışının yeni bir işaret idi.239 

Karadağ’da bağımsızlık tartışmaların yoğun olduğu bu dönemde 

referandum dönüşen seçimlerde hiçbir parti, hükümet kurabilecek yeterli 

                                            
237   Goati, İzborna Nadmetanja u SRJ od 2000 do 2003, s. 59.  
238   Raspad Yugoslavije i Sandzackih Muskimana, Novi Pazar, MNVS, 1993. 
239   Goati, Partije Srbije İ Crne Gore u Borbama od 1990 do 2000, s. 69. 
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çoğunluğu almaya başarmamıştır. 22 Nisan 2001 Parlamento Seçimleri 

öncesinde mevcut Karadağ hükümeti siyasi görüşleri arasında farklılıklar 

bulunan üç partiden oluşmaktadır. SDP bağımsızlık yanlısıdır ve Sırbistan’la 

kurulacak ilişkinin ancak bir bağımsız devletler topluluğu olabileceğini 

söylemektedir. SDP, eğer ortaklar bağımsızlık yolundan dönerse koalisyonu 

bozacağı tehdidinde bulunmuştur. Demokrasi vurgusuyla bilinen diğer ortak HP, 

Milosevic gittikten sonra sorunların azaldığını, Kostunica ile anlaşma yolu 

bulunabileceğini, dolaysıyla bağımsızlığa gerek olmadığını iddia etmektedir. 

Cukanovic ve Başbakan Filip Vujanovic’in partisi olan DSP ise Federasyon 

içinde iki cumhuriyetin eşit olarak temsil edilmesi ilkesini savunmaktadır. DSP, 

bu gerçekleşmezse halk  oylaması ve bağımsızlığa gidilmesi konusunda 

kararlıdır. Ancak bağımsızlık yankısı partiler az bir farkla da olsa parlamentoda 

çoğunluğu elde etmişlerdir. Bağımsızlık yanlısı Karadağ Devlet Başkanı 

Cukanovic’in “Zafer Karadağ’ın” Koalisyon Parlamento’daki 77 sandalyeden 

35’ini, Yugoslavya’ya bağlı kalmak isteyen koalisyon ise 33’ünü kazanmıştır. 

Cukanovic’in Parlamentoda bağımsızlık referandumu ilan edebilmesi için 

çoğunluğa ihtiyacı vardır. Seçim sonuçlarına göre bağımsızlık yanlısı 

Liberallerin Birlik Partisi 6, Arnavut Partileri 3 kazanırken Sancak’ın Karadağ 

kısmındaki Boşnaklar Karadağ’ın muhtemel bağımsızlığı sonrası ayrılık durumu 

ile Sırbistan’ın baskıcı rejiminin devam etmesi ikileminin yaşayarak bir bütün 

olarak karar verme siyasi iradesini göstermemişler ve meclise temsilci 

yollayamamışlardır.240     

2002 yılının Mart ayında AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier 

Solana’nın önderliğinde imzalanan bir anlaşmayla, Yugoslavya Federasyonunun 

Sırbistan – Karadağ Devletle adıyla yeni bir oluşuma dönüşmesi için ilk adım 

atılmış oldu. Bu anlaşma Yugoslavya’nın tarihe gömülmesi anlamına 

gelmektedir. Zira üye olarak en son Sırbistan ve Karadağ’ın kaldığı federasyonun 

bu anlaşmayla daha gevşek bir yapıya dönüşmesi öngörülmekteydi. Anlaşma 
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Mayıs ayının sonunda, önce Sırbistan ve Karadağ Parlamentoları, daha sonra da 

Yugoslavya Parlamentosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.241  

İki yarı bağımsız devlet modelini öngören anlaşmada Sırbistan ve 

Karadağ’ın savunma ve dış politikalarının ortak bir çerçeve içinde yürütülmesi, 

ancak her iki yapının ayrı ekonomileri, para sistemleri ve gümrük 

düzenlemelerinin olması öngörülmektedir. Ayrıca, anlaşmaya göre, hazırlanacak 

olan yeni anayasa metninin Sırbistan ve Karadağ parlamentoları ile Federal 

Parlamento tarafından belirlenmesi ve onaylanması kararlaştırılmıştır. Birliğin 

kuruluşundan üç yıl sonra üye devletler ortaklığın yapısında değişikliğe 

gidilmesini isteme hakkına sahip olacaklar ya da ortaklığı bırakma talebinde 

bulunabileceklerdi.242 İki devletin ortak kurumları Meclis, Devlet Başkanlığı, 

Bakanlar Konseyi ve Mahkeme olacaktır. Ortak mecliste Karadağ’ı temsil eden 

milletvekillerine daha fazla kontenjan ayrılacak, milletvekillerinin seçimiyle 

ilgili kanunlar Sırbistan ve Karadağ tarafından ortak olarak yapılacaktır. 

Sırbistan ve Karadağ’ın ortak parlamentosu tarafından seçilecek olan Devlet 

Başkanı beş bakanlığın (Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Uluslar arası 

Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, İç Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, İnsan ve Azınlık 

Haklarını Koruma Bakanlığı) yer aldığı Bakanlar Konseyi’nin üyelerini 

belirleyecektir. Ortak mahkemede iki devletten eşit sayıda hakim görev 

yapacaktır.  

Yine ortak savunma prensibini benimseyen söz konusu anlaşmaya göre, 

Sırbistan ve Karadağ güçleri Yüksek Savunma Konseyi tarafından yönetilecektir. 

Yüksek Savunma Konseyi’nin kararları ise iki tarafın uzlaşmasıyla verilecektir. 

Anayasanın belirlenmesinin hemen ardından seçimlere gidilerek Sırbistan ve 

Karadağ’ın ortak parlamentosu belirlenecektir. Seçimlerde aynı zamanda birliğin 

yeni Devlet Başkanı, Bakanlar Konseyi ve ortak mahkemenin hakimleri de 

seçilecektir. Ortak bakanlıklarda iki devlet dönüşümlü olarak bakan 

görevlendirecek ve bu bakanlar birliği gerektiği zamanlarda uluslar arası 
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örgütlerde temsil edeceklerdir. Uluslar arası finans kuruluşlarında ise iki devlet 

ayrı ayrı temsil edilebilecektir.243  

Varılan anlaşmada öngörülen yapılanmaya göre her iki yapıya idari ve adli 

organlarda eşit temsil hakkının tanınması Karadağ’ın başından beri talep ettiği 

şeylerden biridir. Ancak anlaşmada tarafların üç yıl sonra ortaklığın yapısında 

değişikliğe gitme talebinde bulunabileceği hükmünün yer alması, Karadağ’ın 

bağımsızlık taleplerinden vazgeçmediği anlamına gelmektedir. Böyle bir 

oluşumun işlememsi durumunda bağımsızlık taleplerinin yeniden gündeme 

getirileceğini açıktır.  

Karadağ’da 22 Nisan 2001 tarihinde erken parlamento seçimleri ile 

başlayan süreçten itibaren yapılan her seçim bağımsızlık bağlamında 

değerlendirilmektedir. Seçim sonuçları bu nedenle Karadağ’ın geleceğinde 

belirleyici rol oynamaktadır. Nitekim seçime katılan çok sayıda parti olsa da, bu 

partiler “bağımsızlık yanlısı” ve “Sırbistan yanlısı” olmak üzere ikiye 

bölünmüşlerdir. Cukanovic’in partisi DPS, bağımsızlığı destekleyen partileri 

bünyesine alarak bir koalisyon oluştururken aynı şekilde SHP, Sırbistan yanlısı 

partilerle bir koalisyon oluşturmuştu. 20 Ekim 2002’de yapılan erken parlamento 

seçimlerinde Cukanovic’in salt çoğunluğu elde etmesi bağımsızlık yönünde 

atılan önemli adım olarak değerlendirilmiştir. Ancak seçim sonrası işleyen süreç 

ve Batı’nın Karadağ’ın bağımsızlığının Balkanlarda istikrarı bozacağı endişesi 

ile yaptığı baskı bağımsızlık yanlılarını temkinli davranmaya yöneltmiştir.244  

22 aralık 2002’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri de aynı 

atmosferde geçmiş, ancak Karadağ yine seçimle belirsizliğe sürüklenmiştir. Bir 

yandan bağımsızlık için önemli adımlar atıldığı ve gelinen noktadan geri 

dönülmeyeceği düşünülürken, öte yandan seçim sonuçları bağımsızlık 

konusunda uyarıcı olmaktadır. Aralık 2002’de ve ardından Şubat 2003’de 

yapılan başkanlık seçimlerinde %50’lik katılım sağlanmadığı için seçimler iptal 

edilmek zorunda kalınmıştır. Çareyi %50’lik katılım zorunluluğu getiren yasayı 

değiştirmekte bulan Karadağ yönetimi, değişikliğin ardından üçüncü kez 11 

Mayıs 2003 tarihinde yeni bir seçim yapılmasına karar vermiştir. Altı aylık bir 

                                            
243   Çevrimiçi: www.ntvsnbc.com/news/143042.asp. Model Srbije i Crne Gore. 13.07.2006 
244   Goati, İzborna Nadmetanja u SRJ od 2000 do 2003, s. 73. 
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maraton sonrasında ortaya çıkan tablo Karadağ’ın mevcut durumu ve geleceği 

konusunda önemli ipuçları vermektedir.245 

Yerel gözlemciler, Karadağ’ın üçüncü cumhurbaşkanını belirleyen bu 

seçimi “başarılı bir seçim” olarak değerlendirmişler ve “komünizmin 

çöküşünden bu yana en az olayın yaşandığı seçim” olarak nitelendirmişlerdir. 

Bununla birlikte seçime yeterli katılımın sağlanmamasına, ancak yeni yasal bir 

düzenleme sonucu üçüncü turda netice alınabilmesi, olaysız olarak nitelendirilen 

ve bu anlamda başarılı olarak görülen bu seçimin verdiği mesajı gözardı 

ettirmemeli. Üçüncü turda katılımın %48 olması, ilk iki turda çekimser 

kalanların Vujanovic’ın oy oranında herhangi bir etkiye sahip olmadıklarını 

düşündürtmektedir. Öte yandan ilk iki turda Sırp yanlısı “Değişim İçin Birlikte” 

koalisyonu, halk seçimleri boykota davet ettiği halde, ilk iki tur ile üçüncü tur 

arasında katılım oranı açısından bakıldığında dikkate değer bir fark 

gözükmemektedir. Bu durumda seçmenlerin yarısının oy kullanmaması hem 

mevcut Karadağ yönetimi, hem de muhalefet tarafından ciddi bir uyarı olarak 

algılanmalıdır. İlk olarak, birinci ve ikinci turda %83 ve %82 oranında oy alan 

Filip Vujanovic’in üçüncü turda oy oranı düşmüştür. Ancak bunu ilk turda 

muhalefetin seçim boykot etmesi ve son turda seçime katılması ile açıklamak 

mümkündür. Fakat yine de iktidar partisi için oy kaybı olduğunu söylemek 

mümkündür. Çünkü, Vujanovic devlet başkanı seçildiği bu seçimde, 20 Ekim 

2002’de erken parlamento seçimlerinde partisinin aldığı oydan daha az oy 

alabilmiştir.246 Bu da hükümete olan güvenin kısmen de olsa azaldığını, ancak 

alternatif üretecek yeterli çoğunluğun ise henüz oluşmadığını göstermektedir.  

Üçüncü turda oyların %64,5’ini247 alarak devlet başkanlığına seçilen Filip 

Vujanovic,248 dışında seçimlere Liberal İttifak’tan katılan Miodrag Zivkovic 

                                            
245   Çevrimiçi: http://www.balkantimes.com/html2/turkish/news.htm#2,  
      Cukanoviç:Ulazak u Evropu, Nezavisnost Crne Gore Referendum Nije Prepreka. 
        12.07.2006 
246   Oy farkı 32.000’dir. Bu sayı küçük gözükmekle birlikte 650.000 nüfuslu Karadağ için  
        önemli bir rakamdır. 
247   Çevrimiçi: http://www.rferl.org./newsline/2003/05/4-see/see-130503.asp. 03.03.2006. 
       “Montenegrin President-Elect Backs İndependence”  
248   Hukukçu olan Vujanoviç siyasi kariyerinde yükselişi önemli ölçüde bireysel tecrübesiyle 
        gerçekleştirmiştir. Nitekim Vujanoviç, 1993 yılında, bir gazetecinin Karadağ devlet başkanı 
        Momir Bulatoviç’e açtığı davada, Bulatoviç’i başarıyla savunmasıyla ismini duyurmuştu.  
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%31,38, Bağımsız olarak katılan Dragan Hajdukoviç ise %4,37 oranında oy 

almıştır. Vujanovic seçim propagandası sırasında da ifade ettiği gibi seçim 

sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Karadağ üç yıl içerisinde 

gerçekleştirilecek referandum ile bağımsızlık yada Sırbistan ile birliktelik 

konusunda karar vereceğini ifade etmiştir. 249 Karadağlılar 1992’deki Sırbistan 

Karadağ birlikteliğine kendi hür iradeleri ile karar vermiş değildiler.250  

1997’de düzenlenen Başkanlık seçimlerini Milo Cukanovic’in 

kazanmasının ardından Karadağ ile Sırbistan arasındaki ilişkileri kopuş noktasına 

taşıyacak olan süreç işlemeye başlamıştır. Bugüne kadar ayrı bir cumhuriyet 

olarak tanınmanın mücadelesini vermiş olan Karadağ, artık Federasyon’dan 

ayrılarak tam bağımsız bir devlet olmak istemektedir. Karadağlılar 1992’deki 

Sırbistan Karadağ birlikteliğine kendi hür iradeleri ile karar vermiş değildi. 

Milosevic sonrası yeni ortamda ise Sırplar artık ciddi bir tehdit olarak 

algılanmıyor ve milliyetçilik faktörü daha az etkin durumdaydı. Bu durumun 

savaşsız yaşanabileceği Karadağlılarca görüldü ve bu şekilde Karadağlı 

politikacılar da bağımsızlık konusunda daha fazla cesaretlendiler. Nitekim 

Cukanovic’in AB ile bütünleşmenin Karadağ’ın bağımsızlık referandumunun 

önünde engel olmayacağı açıklamaları, Karadağ Parlamentosu Sözcüsü ve SDP 

Lideri Ranko Krivokapic’in 2004’te Karadağ ile Sırbistan’ın yollarını tamamen 

ayıracağı açıklamaları bu anlamda değerlendirilebilecek argümanlar arasındadır. 

Ancak Cukanovic ile birlikte gündeme gelen bağımsızlık tartışmalarında 

Karadağ halkının düşüncesi hala net olarak ifade edilememektedir. Cukanovic 

yönetimi bağımsızlık hedefinde, Batılı ülkeleri her ne kadar en büyük engeli 

olarak göstermeye çalışıyor ise de, Karadağ halkının ülkenin geleceği konusunda 

neredeyse yarı yarıya bölünmüş olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla Karadağ’ın 

                                                                                                                                                                             
        Bu başarı onun gelecekteki kariyerinde belirleyici rol oynamıştır. DSS yönetimindeki  
        hükümet, Adalet Bakanlığı’nı teklif ederek kendisini ödüllendirmişti. 1997 yılında DSS  
        içinde meydana gelen bölümünde ise Vujanoviç, Cukanoviç’in yanında yer almıştı.  
        Cukanoviç de devlet başkanı seçilmesinin ardında hükümeti kurma görevini kedisine  
        vermiştir. Sonraki dönemde ise Vujanoviç ve Cukanoviç arasında yakın bir birliktelik söz  
        konusudur. Öyle ki son 13 yılda Karadağ’ın yedi başbakan ve iki devlet başkanı bu iki isim  
        olmuştur. 
249   Sanapress, Pdgorica, 05. 05. 2003. 
250   Milosevic yanlısı Momir Bulatoviç faktörü. 
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bağımsızlığı konusunda en önemli engel Batı değil, bizzat Karadağlıların 

bağımsızlık konusunda net olmayan tutumlarıdır. 

Karadağ Arnavutları, Karadağ’da yaşayan Arnavut nüfus, toplam 

672.656 olan Karadağ nüfusunun %4,3’ünü (2003 Aralık ayı sayımlarına göre) 

oluşturmaktadır.251 Eylül 1990’da başkent Podgorica yakınlarındaki Arnavutların 

çoğunlukta bulunduğu Tuzi’de Karadağ’daki ilk Arnavut Partisi olan 

Demokratik Karadağ Birliği kurulmuş ve partinin merkezi Ulcinj olmuştur. Parti 

kendine İbrahim Rugova’nın Kosova’daki Demokratik Ligi’ni örnek almıştır. 

Daha sonra Arnavutlara ait üç parti daha kurulmuştur. Bunlar; Sosyalist DP, 

Liberal Karadağ Birliği ve Sosyal DP’dir.252 Karadağlı Arnavutlar ilk olarak 

Karadağ’daki statülerinin belirlenmesini talep etmektedirler. Arnavutlar çok 

uluslu yapıya sahip Karadağ’da ülke yönetiminde aktif rol almayı 

istemektedirler. Yugoslav yanlısı SHP Karadağ’ın bağımsızlığı söz konusu 

olduğu zaman, Karadağ’da yaşayan Arnavutların da ‘’Büyük Arnavutluk’’ için 

Karadağ’dan ayrılacağı konusunda açıklamada bulunmuştur.253 Karadağ’da en 

büyük Arnavut partisi olan Arnavut Demokrat Birliği  Lideri Mehmet Bardi ise, 

kendileri için Karadağ’ın bağımsızlığından çok Karadağ’da yaşayan Arnavutların 

haklarının verilmesinin önem taşıdığını, Arnavutlar olarak Karadağ siyaseti ve 

ekonomisinin dışında kalmak istemediklerini açıklamıştır. Karadağlı Arnavutları 

1992’ye dayanan kendi anayasal statüleri ile ilgili bir memorandumu Karadağ 

hükümetine sunmuşlar fakat Karadağlı otoriteler kendilerine ilgi göstermişlerdir. 

2000 Kasımında ise Karadağ Hükümeti’nin Karadağ’daki etnik topluluklar için 

kendi yönetimleri ile ilgili yasal çerçeveyi sunmaları ile birlikte yapacakları pek 

bir şey kalmadı.254 Bununla birlikte Karadağ’da yaşayan Arnavutlar, 22 Nisan 

2001 Parlamento seçimlerinde bağımsızlık yanlısı Djukanovic’i 

desteklenmişlerdir. Bu desteğin sebebini Karadağ’ın bağımsızlığının bu yolda 

ilerleyen Kosova’nın bağımsızlığını da müspet yönde etkileyebileceği beklentisi 

ile açıklayabiliriz. 
                                            

251   Nikolaidis, A. g. e., s. 453. 
252   Çevrimiçi http://www.helsinkiorg.yu/hcs/HCSreport20010508.htm, 
       Albanci u Crnoj Gori. 28.06.2006 
253   Çevrimiçi: http://www.helsinkiorg.yu/hcs/HCSreport20010508.htm,21.07.2006 
254   Çevrimiçi: http://www.sandžak.com, Etnicke Promene u  Regionu Raska, Vujadin Rudiç, 
        Milomir Stepiç, Univeesity     of  Belgrade, Publisher Faculty of Geography, Belgrade 1995. 
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Karadağ’da yaşayan Arnavutların çoğu işsizdir. Arnavutların yoğun olarak 

yaşadığı Tuzi’de yapılan bir araştırmada sadece birkaç Arnavut’un çalışacak bir 

işi olduğu sonucu çıkmıştır. Burada yaşayan Arnavutlar kendilerine karşı 

ayrımcılık yapıldığını, etnik aidiyetlerinden dolayı iş bulamadıklarını 

söylemişlerdir. Bölge Arnavutları genellikle yurtdışında yaşayan akrabalarının 

gönderdiği nakdi yardımlarla geçimlerini temin etmektedirler. 

Karadağ Sırpları: Karadağ’da yaşayan Sırplar ve Karadağlılar arasındaki 

kimlik sorunu tarih boyunca tartışmaya devam etmiştir. Meselenin temelinde 

Sırplar ve Karadağlıların birbirinden farklı etnik kimliğe sahip olup olmadıkları 

noktasında yatmaktadır. Osmanlı bu bölgeyi fethettiği zaman Arnavutların büyük 

bir kısmı İslam dinini kabul ederken Sırplar ve Karadağlılar Ortodoks Kilisesi’ne 

bağlı kalmaya devam ettiler. Ancak Karadağlılar Sırp Ortodoks Kilisesi’nden 

ayrılarak kendi kiliselerini kurdular. Bu tavırlarını 1993 Ekiminde Sırplarından 

bağımsız bir ruhani (dinsel, sofu) lider seçerek, Sırp Ortodoks Kilisesi’nden 

farklılaşarak, bir kez daha teyit (doğrulamak) ettiler. Sırp ve Karadağlı kimliği 

ayrımı nüfus sayımlarına da farklı şekillerde yansıdı. 1981’de yapılan nüfus 

sayımında Karadağ’da yaşayanların %68,5’i kendisi Karadağlı Montenegro 

olarak tanımlarken, %3,3’ü de Sırp olarak tanımladı. 1991’de yapılan nüfus 

sayımında ise bu oran %61,8’lik Karadağlı nüfusa karşılık %9,3 Sırp nüfus 

olarak değişiklik gösterdi. Son olarak 2003 yılı Aralık ayında yapılan seçimler 

ise oldukça ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Bahsedilen nüfus sayımına göre 

Karadağ’daki Sırp nüfus %30’ları bulunmaktaydı.255 Bu sonuç şüphesiz 2002 

yılında akdedilen gevşek yapılı Sırbistan Karadağ birlikteliğinin 2005 yılında 

dağılma olasılığına karşı Sırp tarafını verdiği güçlü bir mesajdır.256 

Karadağ’daki Sırpların Sırbistan - Karadağ Devleti’nin ayrılması ile ilgili 

tavrı uzun zamandır bellidir; Sırplar Yugoslavya’nın son kalıntısı olan bu yapının 

parçalanmamasını istememektedirler. Anavatan Sırbistan ile bağların daha da 

kuvvetlenmesi ve Sırbistan’ın gölgesinin daima üzerinde olması bölge Sırplarına 

güven vermektedir. Bu anlamda Momir Bulatoviç’in Karadağ’ın cumhurbaşkanı 

                                            
255   Çevrimiçi: http://www.setimes.com/htmız/turkish/031221-Ivan-002.htm, 
        İznenadjenje u Popisu Stanovnika Crne Gore 22.07.2005                                  
256   Vecernje Novosti 15.08.2006. 
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olduğu 1990’lı yılların ilk yarısı, Milosevic - Bulatoviç ikilisinin tam 

koordinasyon ile çalıştıkları ve bölge Sırplarının yönetimsel açıdan sorun 

yaşamadıkları bir dönem olmuştur. Sırpların bu tavrı paradoksal bir şekilde 

Sancak’ın da işine gelmektedir. Zira Sancak da böyle bir Sırp-Karadağ 

ayrılığının korkusunu duymaktadır. Bununla birlikte bölge Boşnakları ile Sırp 

toplumu arasında bir birlikten bahsedilemez. Bu durum sadece konjonktürel 

gözükmektedir.     

 

E. Kosova’nın Statüsü Sorunu 
 

1998 sonrası dönemde Balkanların en hareketli bölgesi olan Kosova’nın 

bugün düğümlendiği nokta, statü sorunudur. Ülkede hemen her alanda süren 

istikrarsızlık, statü sorunuyla ilişkilendirilebilir. Meseleyi anlayabilmek için 

Kosova’nın Osmanlı’nın son döneminden itibaren statüsünün değerlendirilmesi 

zorunludur. 

 Balkanlarda hızla gelişen ve Osmanlı’yı sona doğru götüren milliyetçi 

hareketlenmelerden Arnavutların da etkilenmesi doğal bir süreçtir. Balkan 

coğrafyasında daha çok “hami devletlerin” destekleriyle ortaya çıkan ülkelerin 

Arnavutların yaşadıkları coğrafyaları paylaşma isteklerine karşın 20 Haziran 

1878 tarihinde Prizren Birliği kurulmuştur. Birlik, Osmanlı sınırları içerisindeki 

Arnavutlara özerklik verilmesini talep etmiş fakat bütünlüklü bir yapı arz 

etmediğinden başarılı olamamıştır. “Büyük Arnavutluk” fikrinin temelleri 

Prizren Birliği’ne dayandırılmaktadır.257 

Kosova’nın Osmanlı yönetimindeki durumu Balkan Savaşları sonuna kadar 

sürmüştür. Bu tarihlerde Arnavutluk’un 28 Kasım 1912’deki bağımsızlığı ile 

Osmanlı’nın Arnavut toprakları fiilen parçalanmış, 22 Mart 1913 tarihinde ise 

Londra Sefirler Konferansı ile Arnavut halkının kararı alınmaksızın Kosova, 

Sırbistan’a bağlanmıştır. Bu anlaşma, I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan 

Versailles Barış Konferansı’nda (1919–1920) meşrulaştırılmıştır. 

                                            
257   Faruk A. Yanardağ, Sancak ve Kosova Raporu, İstanbul, Kosova Sancak Yayınlar, 1993. 
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Bu dönemde tek başına bir Kosova sorunu yoktu. Çünkü Kosova bütün 

Arnavut meselesinin sadece bir parçasıydı. Başka bir deyişle, Kosova 1912 ve 

1919–1920 yıllarında kendi kimliğini bağımsız bir varlık olarak değil, Arnavut 

milli devleti projesi içinde aramaktaydı. Merkez üssü Kosova’da bulunan ve 

Osmanlı meclisinin eski milletvekili Hasan Pristina önderliğinde 1911-1912 

yıllarında gerçekleştirilen Osmanlı karşıtı isyanlar, bağımsızlık değil özerklik 

talepleriydi. Ağustos 1912’de Sultan’a yöneltilen ve “Pristina’nın 14 noktası” 

olarak bilinen siyasi talepler Kosova’nın bağımsızlığı ile değil, dört Arnavut 

vilayetinin durumuyla ilgiliydi.258 

Arnavut toprakları parçalanırken bölgelerin etnik karakteri göz önünde 

bulundurulmadı. Kriter olarak jeopolitik, askerî ve iktisadi çıkarlar alındı ve 

Arnavutlar adeta kurban edildi. Toprakları Osmanlı’dan kazanılmış ganimet 

muamelesi gördü. Böylece Kosova, I. Dünya Savaşı sonunda kurulan Sırp-

Sloven-Hırvat Krallığı içerisinde yer almıştı ve herhangi bir statüye sahip 

değildi. 

Ocak 1929’da başa geçen Kral Aleksandar Karadjordjevic, parlamentoyu 

ve 1921 Anayasası’nı feshederek yönetime el koydu. Ekim 1929’da Sırp 

egemenliğini pekiştiren yeni bir anayasa ile devleti “Yugoslavya Krallığı”na 

dönüştürdü. Eyaletlerin tarihî sınırları kaldırıldı. Kosova bu dönemde Vardarska, 

Moracska ve Zetska isimli üç il arasında paylaştırıldı.  

II. Dünya Savaşı sırasında, 31 Aralık 1943 – 2 Ocak 1944 tarihleri 

arasında, Kosova ve Metohija I. Milli Kurtuluş Halk Konseyi tarafından, Bujan 

Konferansı düzenlendi. 49 kişinin 42’sinin Arnavut olduğu konferansta, 

Kosovalı Arnavutların Arnavutluk ile birleşmesinin tek yolunun Yugoslavya’nın 

diğer halklarıyla beraber işgalcilere ve işbirlikçilerine karşı savaşmak olduğu 

ortaya konulmuştur. Ayrıca Arnavutların da diğer halklar gibi kendi kaderlerini 

tayin haklarının olduğu ve bunun güvencesinin YHO ve Arnavutluk Milli 

Kurtuluş Ordusu olduğu da bu konferansta kabul edilmiştir. Diğer müttefikler 

                                            
258   Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996, s. 21. 



 131

olan Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD’nin de bu kararların garantörü olduğu 

belirtilmişti.259 

 1963 yılında yeni anayasa yürürlüğe girdi. Anayasada yeni ülkenin adının 

“Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” olarak değiştirildiği ilan ediliyor ve 

Yugoslavya’nın güney Slavların ulusal devleti olmadığı belirtiliyordu. Bu 

karardan amaç, kendi kendini yöneten federal unsurların oluşturulmasıydı. 

1963’teki yeni Anayasanın, cumhuriyetlerin yetkilerini arttırırken özerk bölgeleri 

daha iyi bir konuma getirdiğini söylemek güçtür. Zira 1963 Anayasası, 

Kosova’nın özerk statüsünü daha düşük bir düzeye indirmekteydi. Görünüşte 

Kosova, bu anayasa ile “özerk ilden” “özerk bölge” statüsüne terfi ediyordu, 

ancak “cumhuriyetlerin kendi inisiyatifleri ile özerk bölge oluşturabileceği” 

maddesinden hareketle Kosova’nın anayasal statüsü federal düzeyde tamamen 

ortadan kaldırılıyor ve Sırbistan’ın iç düzenlemelerine bağlanıyordu. 

1966–1968 yılları arasında Kosova, Arnavutların protesto gösterilerine 

sahne oldu. Bu olayların ardından Arnavutları yatıştırmak için anayasaya ek 

maddeler konuldu. Bunlardan biri olan 7. Ek Madde’de, özerk bölgelerin hem 

Sırbistan’a hem federal yapıya ait olduğu belirtiliyordu ve Kosovalıları her 

zaman rahatsız etmiş olan “Kosova-Metohija” adının yerine sadece “Kosova” 

kullanılıyordu. Daha da önemli bir madde, özerk bölgeleri sosyo-politik topluluk 

olarak tanımlayan 18. Ek madde idi ve bu madde ile aynı zamanda özerk 

bölgelerin, bir bütün olarak Sırbistan’ı ilgilendiren konular dışında tamamen bir 

cumhuriyetle aynı işlevleri göreceği belirtiliyordu. Böylece Kosova, federal 

düzeyde bir hukuki pozisyon kazanmış oluyordu.260 

Bu ek maddeler 1974 Anayasası ile resmiyet kazandı. 1974 Anayasası, 

cumhuriyetlere “Yugoslavya Federasyonu’nun kurucu unsurları” statüsünü 

kazandırırken, Kosova ve Voyvodina özerk bölgelerinin kurulduğunu 

açıklıyordu. 74 Anayasası ile Kosova’ya tanınan bu özerklik sıradan bir özerklik 

değildi çünkü bölge, cumhuriyetler gibi kendine özgü bir kimliğe kavuşmuştu. 

Ayrıca kendi anayasasını hazırlayabileceği gibi, kendi parlamentosuna, kendi 

mahkemelerine sahip olma hakkını kazanırken, kendi polis gücünü oluşturup 

                                            
259   A. e., s. 24. 
260   Fahir Armağolu, XX. y.y. Siyasi Tarihi, İstanbul,  Alkım Yayınları, 2000. s.26-37 
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okullarını da kurabilecekti. Bölgenin merkez bankası kurma ve vergi toplama 

hakları da olacaktı. Bu hakların yanı sıra Kosova, federal başkanlık da dahil 

olmak üzere federasyon organlarında eşit temsil ve oy hakkı elde ediyordu. 

Ancak federasyondan ayrılma hakkı yoktu.261 

1980’li yılların ikinci yarısı Yugoslavya’yı uzun yıllar savaşların içerisine 

sokacak maddi ve manevi zarara uğratacak güçlü Milosevic rüzgarının estiği 

dönem oldu. 1989 tarihi, Kosova’nın uzun yıllardır bağımsızlık özlemi içerisinde 

olduğu 1974’te önemli bir noktaya getirdiği statüsünün tamamen elinden 

alınması ve Kosova’nın sıradan bir Sırp bölgesi yapıldığı tarih olmuştur. Aynı 

tarih, aynı zamanda komünist ideolojinin iflas ettiği tarihtir. Kosovalılar bu 

dönemde, 28 Aralık 1989 tarihinde, İbrahim Rugova liderliğinde ilk siyasi 

partileri olan KDP’yı kurmuşlardır. KDP, Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılması 

için gerekli olan altyapıyı oluşturmaya başlamıştır.262 

2 Temmuz 1990’da, Kosova Meclisi’nde bulunan toplam 123 üyeden 

114’ü, kilitli meclis binasının önünde bir araya gelerek yaptıkları toplantıda, 

Kosova’yı “Yugoslavya Federasyonu çerçevesinde eşit ve bağımsız bir bütün” 

ilan eden kararı çıkardılar. Bu karar her ne kadar usulen geçerli olmasa da 

sembolik değeri büyüktü. Çünkü İbrahim Rugova liderliğinde kurulacak olan 

“Paralel Devlet”in tohumları ilk olarak burada atılmış oluyordu. Buna karşılık 

olarak Sırp makamları, 5 Temmuz’da hem meclisi hem de hükümeti 

feshettiler.263 

Arnavutlar, 7 Eylül 1990’da Kacanik kentinde gizli bir toplantı yaparak, 

“Kosova Cumhuriyeti”nin anayasasını ve seçilmiş devlet başkanlığını ilan etme 

kararı aldılar. 28 Eylül’de ise Sırbistan Meclisi yeni anayasal değişikliklerle 

birlikte Kosova ve Voyvodina’nın özerkliğine tamamen son verdi. 1991 yılının 

Eylül ayında Kosova Arnavutları bir referandum yapmayı başardılar. 

Seçmenlerin %87’sinin katıldığı referandumda %99 oranında lehte oy 

kullanıldı.264 

                                            
261   Goati, Politicka Anatomija Jugoslovenskog Drustva, s. 212. 
262   Goati, İzbori u SRJ od 1990 do 1998. Volja Gradjana ili İzborna Manipulacija, s. 126.. 
263   Karatay, Kosova Kanlı Ova,.s. 68. 
264   İvanovic, Balkanski Rat İ Razaranje Jugoslavije 1991 - 1999, s. 119. 
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1991–1992 yıllarında Yugoslavya’yı oluşturan unsurlardan Slovenya, 

Hırvatistan, Makedonya ve BiH’in bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle birlikte 

geriye kalan Sırbistan ve Karadağ, 27 Nisan 1992 tarihinde son Yugoslavya’yı 

oluşturdu. Yugoslavya’nın anayasasında hiçbir şekilde Kosova’ya yer 

verilmediği gibi bu devletin sınırları içerisinde yer almak isteyip istemediği de 

sorulmadı. Bu anlamda 1989 kuralları işlemeye devam etti. 

Kosova statüsünün son durumu ise 1998–1999 savaşı sonrası oluşan 

durumdur. 9 Haziran 1999 tarihinde Milosevic’in barış planını imzalamayı kabul 

etmesiyle, daha önce Sırpların imzalamadığı Rambouillet görüşmelerindeki barış 

planının tamamının geçerli kabul edileceği belirtilmiştir. Anlaşmayla Kosova 

adeta koloni yönetimine alınmıştır. Anlaşmadaki diğer unsurlar ana hatları ile 

şöyle idi. Kosova’da şiddet ve baskıya derhal son verilecek; bölgede bulunan 

Sırp askeri ve polisi geri çekilecek; bölgede BMGK tarafından tayin edilecek 

sivil ve askerî bir milletlerarası barış gücü konuşlandırılacak; Kosova’da 

BMGK’nin kararını takiben normal hayata geçişi sağlayacak bir sivil yönetim 

kurulacak; harekat sırasında yerlerinden ayrılan mültecilerin güvenli bir şekilde 

yerlerine dönmeleri sağlanacak; Kosova’da Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünün 

korunması şartıyla özerk bir yönetimin oluşturulması amacıyla çalışmalara 

başlanacak, UÇK silahsızlandırılacak, üç yıllık bir geçiş süreci boyunca Kosova 

1244 sayılı BMGK kararıyla Yugoslavya’nın bir parçası gibi görünmeye devam 

edecek; ancak Yugoslavya ile hemen hemen hiçbir bağlantısı kalmayacak. 

Kosova’nın statüsü ile ilgili görüşmeler sürekli olarak ertelenmektedir. 2005 

yılının yaz aylarında görüşmelerin başlatılacağı söylenirken şimdi aynı yılın kış 

ayları telaffuz edilmekte, fakat bunun için uluslararası toplumca önkoşul olarak 

sunulan, Kosova’nın yerine getirmesi gereken sekiz koşul bulunmaktadır: 

Kosova’nın tüm demokratik kurumlarının işler hale gelmesi, hukukun 

üstünlüğünün kurumsallaşması, hareket özgürlüğünün sağlanması, yerinden 

edilmiş olanların ve mültecilerin evlerine dönmeleri ve uyum sürecinin 

sağlanması, Kosova ekonomisinde yeniden bütünleşmenin sağlanması, mülkiyet 

hakkının temini, Belgrad ile yapıcı diyaloglara başlanması ve Kosova Koruma 

Gücü’nün (TMK) sivil ihtiyaçlara yönelik olarak düşünülmesi. Tüm bunlarla 
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birlikte asıl sorun uluslararası toplumun ne yapacağına, nasıl bir yol izleyeceğine 

karar verememiş olmasıdır.265Şimdi savaş sonrası siyasi süreci inceleyelim. 

2000 yılı yerel seçimlerinde 25 parti arasından %58’lik oy oranıyla birinci 

olan Rugova’yı, %27’lik oy oranıyla eski UÇK lideri Hasim Taci’nin 

başkanlığını yaptığı KDP takip etmiştir. 17 Kasım 2001’de yapılan parlamento 

seçimlerinde yine 47 milletvekiliyle Rugova birinci olmuştur. Hasim Taci’nin 

KDP’sı 26 sandalye alabilmiştir. Bu dönemde başbakanlığı Bayram Recebi 

yapmıştır. 2004 Ekim seçimleri benzer bir sonuç çıkarmış fakat bu kez seçimden 

üçüncü çıkan Ramus Haradinay kilit bir pozisyona gelerek başbakan olmuştur. 

Haradinay üç ay süren başbakanlığından Lahey Savaş Suçları Mahkemesi’nin 

suçlamaları nedeniyle istifa ederek Mart 2005’te teslim olmuştur. Dönemin BM 

Kosova Misyonu (UNMIK) yöneticisi Hans Haekkerup, Mayıs 2001’de 

Kosova’daki Arnavut ve Sırpların siyasi temsilcileriyle bir araya gelerek, fakat 

temsilcilerin görüşlerini çok fazla dikkate almaksızın “Kosova Anayasa 

Çerçevesi”ni imzalamıştır. Kosova Anayasa Çerçevesi Kosova’nın önde gelen 

Arnavut liderleri İbrahim Rugova ve Haradinay tarafından siyasi sürecin 

ilerlemesi için isteksiz bir biçimde kabul edilirken, Hasim Taci tarafından 

reddedilmiştir. Taci’nin, önce Belgrad tarafından onaylandığını ileri sürmesi bir 

tarafa, belgenin Kosova halkına bir halk oylaması ile Kosova’nın statüsünü 

belirleme hakkını vermemesi, söz konusu belgenin en büyük zaaf noktasını 

oluşturmaktadır. UNMIK’nin hazırladığı Kosova Anayasa Çerçevesi Kosova’nın 

bağımsızlığına giden yolda önemli bir engel teşkil etmektedir.266 

Kosova, Haziran 1999’da savaşın sona ermesinden bu yana seçilmiş 

parlamentosu, cumhurbaşkanı ve başbakanı olmasına rağmen UNMIK tarafından 

yönetilmektedir. Arnavut çoğunluğun bağımsızlık taleplerine, Kosova’nın 

Sırbistan-Karadağ topraklarının bir parçası olduğunu iddia eden Belgrad 

tarafından karşı çıkılmaktadır. Fakat Arnavutlar, ısrarla eski Yugoslavya 

içerisinde öngörülen özerk statünün yeni Yugoslavya için geçerli olmayacağını 

                                            
265   Zeki Bulduk, “Kosova Kurtuluş Savaşı”, İstanbul,  İnsan Hak ve Hürriyetleri Dizisi  
        Yayınları, 1998. s. 98. 
266   Çevrimiçi: www.rumelidernegi.org/balkanlardan_haberler.htm 11.05.2006. 
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ileri sürmektedirler. Ama bu düşüncelerin uluslararası kamuoyunda güçlü bir 

yankı bulduğunu söylemek mümkün değildir.  

Kosova’nın statüsünün henüz belirlenmemiş olması, bölgenin potansiyel 

çatışma alanlarından biri haline gelmesine neden olmuştur. Kosova halen 1244 

sayılı BM kararı ile resmen Sırbistan toprağı sayılmaktadır ve 2005 sonbaharında 

yapılması planlanan statü görüşmeleri tüm dünyanın ilgi konusudur. 

Kosova’nın statüsü konusundaki kafa karışıklığı sadece BM ve uluslararası 

toplumda değil aynı zamanda Sırbistan-Karadağ Devleti’nde de vardır. Bir yılı 

aşkın bir süredir hükümeti G17 Plus Partisi’yle (bu partinin defalarca 

hükümetten çekilme tehdidi ile) birlikte götüren Başbakan V. Kostunica, her ne 

kadar Cumhurbaşkanı Boris Tadic’le birlikte Kosova’nın Sırbistan’ın bir parçası 

olduğunu ifade etse de (zaten aksini hiçbir Sırp yöneticinin söylemesi mümkün 

değildir) mevcut demografik durum Sırp halkının ciddi bir kısmının ‘Kosova’nın 

kaybedildiği’ fikrine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bunun dışında 

Kosova’nın bağımsız bir devletin hemen hemen bütün organlarına sahip olması, 

Sırbistan’ın bölge üzerinde hiçbir kontrolünün kalmaması ve iyice sabırsızlanan 

Kosova halkının artık bağımsızlık yönündeki neredeyse kesinleşen kanaatleri, 

statü görüşmelerinde Sırbistan’ın elini zayıflatan faktörler. 

 

1. Sırbistan’nın Kosova’nın Statüsü Hakkındaki Yaklaşımı 
 

Kosova’ya Sırpların teklif ettiği bağımsızlıktan düşük otonomiden yüksek 

bir statü verilebilir. Bu durum bir anlamda 1974 Anayasası ile elde edilen haklara 

yakın bir pozisyonla Kosova’nın Sırbistan-Karadağ’a bağlanması durumudur. 

Bilindiği üzere 1974 Anayasası ayrılık hakkı dışında Kosova’ya diğer federal 

cumhuriyetlerle aynı hakkı vermekteydi. Bu Sırbistan-Karadağ için en avantajlı 

durumdur, lakin Kosova’da hiçbir irade böyle bir seçeneği kabul etmeyecektir. 

Böyle bir statüyü Kosovalı Arnavutlara dayatmaya çalışmak da yeni bir savaşın 

tetikleyicisi olabilir.267 Bu noktada Kosova eski başbakanı Bayram Recepi, 

                                            
267   Cigar, Vojislav Kostunica i Buducnost Srbije, s. 92. 
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Kosova’nın Sırbistan’ın bir parçası olarak tanınması durumunda 

bağımsızlıklarını ilan edeceklerini açıklamıştır.  

BMGK’nın 1244 sayılı kararıyla ilgili hukuki bir durum da söz konusudur. 

O da, bu anlaşmanın Yugoslavya ile Kosova arasında yapılmış olması ve 2002 

yılında Yugoslavya’nın tarih sahnesinden çekilmesi ile anlaşmanın da tartışmalı 

bir pozisyona gelmesidir. 

Kosova’ya Mitrovica bölgesinin Sırbistan’a bağlanması ya da bu bölgeye 

özerklik verilmesi şartıyla bağımsızlık verilebilir. Bu fikir zaten uzun yıllardır 

Sırp Sanat ve Bilimler Akademisi’nin (SANU) gündeminde olan ve açıkça teklif 

edilen bir seçenektir. Nitekim Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic 

müzakerelerin başlama kararı alınması ardından bu fikre destek bulmak hatta 

BiH-Hersek tarzı etnik ayrıma tabi tutulmuş parçalı bir yapı oluşturulması için 

2005 Kasımının son günlerini İsrail, Rusya ve Çin’i ziyaretlerle geçirmiştir. 

Fakat fikrin Arnavut cephesinde kabul edilebilirliği yine imkansıza yakındır. 

Arnavutlar yüzyıllardır bir bütün olarak varlığını koruyan Kosova’nın 

parçalanmasını asla kabul etmeyeceklerdir. Kısık sesle de olsa bazı üst düzey 

Sırp yöneticiler de aynı şeyi söylemektedir. Başta Temas Grubu olmak üzere 

uluslar arası toplum da Kosova’nın bütünlüğünden yanadır. Mitrovica’ya 

özerklik verilmesi meselesi ise özerkliğin mahiyeti yanında yine uluslararası 

toplumun meseleye bakışıyla yakından ilintilidir. Uzun yıllardır Kosova’daki 

Sırp azınlığın bölgenin kuzeyinde konuşlanmalarından öte, bu bölgenin zengin 

maden yataklarıyla dolu olması bu seçeneği zorlaştıran etkenlerdendir. 

Mitrovica’sız Trepca ve Nova Brdo’suz bir Kosova kolsuz ve kanatsız 

kalacağından bu kaynakları Sırbistan’a akıtacak bir seçeneğin uygulanması da 

yine imkânsızdır. Arnavutlar nezdinde Mitrovica için tıpkı Sırpların Presevo 

Arnavutlarına verdiği “azınlık” statüsü gündeme gelebilir.268 

Kosova’nın Arnavutluk’la birleştirilmesi suretiyle tek bir Arnavut 

devletinin oluşturulması. Bu, Arnavutları Osmanlı’yı parçalayan anlaşmalardan 

itibaren sürekli rahatsız eden bir durumdan kurtaracak seçenektir. II. Dünya 

Savaşı sırasında bu iki birim birleştirilmiş fakat savaş sonu anlaşmaları 

                                            
268   Çevrimiçi:  www.balkantimes.com /html2/turkish/news.htm#2  14.07.2006. 
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Kosova’yı yeniden Sırbistan içerisinde bırakmıştır. Bu diğerlerinden daha zor bir 

seçenektir. Zira “Büyük Arnavutluk” fikri her ne kadar Arnavutlar açısından 

heyecan verici ise, Sırplar için de bir o kadar dehşet vericidir. Bu birleşmenin 

arkasından uluslararası toplumun endişesi Makedonya, Yunanistan, Karadağ ve 

Presevo Arnavutlarıyla ilgili yeni sorun alanlarının oluşabilme tehlikesidir. Bu 

noktada siyasi hayatı boyunca ılımlı bir çizgiden ayrılmayan Rugova’nın bile 

BiH Sırp Cumhuriyeti’nin Sırbistan’la bir konfederasyon kurması durumunda 

kendilerinin de aynı şeyi yapacağını belirtmesini hatırlatmak faydalı olacaktır.269 

Anlaşılacağı üzere Kosova’nın statüsü meselesi ateşten bir gömlektir. 

Fakat Arnavutların bağımsızlık yolunda geri dönülemez ve güçlü adımlar 

attıklarını da belirtmek yanlış olmaz. Mevcut 1244 sayılı BMGK kararı her ne 

kadar Kosova’yı hâlâ Sırp sınırları içerisinde tarif etse de bugün Kosova’daki 

Sırpların nüfusu %2-3’lerdedir ve Sırbistan’a göçler büyük bir hızla sürmektedir. 

Bu durum da aslında Kosova’da Sırplara ait çok az bir şeyin kaldığının 

göstergesidir. Sırplar, Kosova için “ver kurtul” noktasına gelmişlerdir. Fakat 

çarpışarak çekilme ya da Karadağ, Voyvodina, Sancak ve Presevo gibi sorun 

teşkil edebilecek bölgelerde mevzi kaybetmeden en fazla fayda ile ayrılma 

politikasını yürütmektedirler. Bu noktada Arnavutlara daha önce olduğu gibi 

önerilen biraz daha sabırdır. Fakat 29 kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen 

Mart 2004 Mitrovica olayları, sabrın da çok zorlandığının kanıtı olarak 

önümüzde durmaktadır. Uluslararası toplumun Kosova’nın statüsü görüşmelerini 

başlatıyor olması Kosova’daki etnik tansiyonu düşürücü bir etki sağlayacaktır. 

Fakat beklenmeyen sonuçların yeniden şiddeti doğuracağı olasılığı da 

unutulmamalıdır. Bahsedilen statü seçenekleri dışında kamuoyunda birçok sıra 

dışı teklif ortaya atılmıştır. Almanya’nın Liberal Partisi’nden bir grup 

milletvekili BM idaresindeki Kosova’nın AB tarafından kontrol edilecek bir 

bölge olarak ilan edilmesini savunan bir proje teklif etmişlerdir. Alman 

milletvekillerinin bu teklifi, 2004 Haziran’ında Belgrad ve Pristina’de masaya 

yatırılmıştır.270 

                                            
269   Lutovac, Angazovanje Kosovskih Albanaca u Partiski Mozaik Srbije 1990 – 1996, s. 71. 
270   Çevrimiçi: http://www.rferl.org./newsline/2003/05/4-see/see-130503.asp. 09.06.2006. 
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Önemli görüşlerden birisi de üç sene evvel Richard Goldstone yönetiminde 

çalışan bir grup uzman tarafından açıklanan ve Kosova’nın şartlı bağımsızlığının 

tanınmasını içeren görüştür. Bu proje bütün sınırlamalarına rağmen, uluslararası 

bir kurum tarafından Kosova’nın nihai statüsü hakkında verilen en uygun teklifti.  

Dönemin Kosova Başbakanı Bayram Recebi, Haziran 2004’te Kosova 

sorunu konusunda “sınırlı bağımsızlık” tezini sunmuştur. Diğer taraftan, KDP 

başkanı Hasim Taci, Sırp topluluğunun uyumunu kolaylaştıran ve Arnavut-Sırp 

ilişkilerini düzelten bir temele dönüşecek bir çeşit “Ohri Antlaşması” teklifini 

sunmuştur. Bu teklif hükümet koalisyonunda bulunan diğer iki parti (KDB ve 

Kosova’nın Geleceği İttifakı) tarafından reddedildi. Bu ret ciddi bir analizin 

sonucu olmaktan çok, rakip partinin hanesine yazılacak artıları engelleme 

endişesinden kaynaklanmaktadır.271 

Bütün bu teklif ve projelerin ortak özelliği BM, NATO, AB, AGİT, G8 ve 

Temas Grubu gibi uluslararası kurumların ortak olarak üzerinde “evet” 

diyebilecekleri bir çözüm arayışıdır. Adı geçen faktörlerin Kosova ile ilgili bir 

siyasetin oluşmasına katılımları aynı zamanda sorunun hem bölgesel hem de 

uluslararası bağlamındaki karmaşıklığının bir kanıtıdır. Kosova’da 1998–99 

yıllarında kaydedilen gelişmeler bu soruna sadece bir Arnavut meselesi ve yahut 

Sırp-Arnavut anlaşmazlığı olarak bakmama gereğini ortaya çıkarmıştır. Çünkü 

bu çatışmanın potansiyeli tarihidir ve gerginliklerle doludur.  

 

2. AB’nin Kosova’nın Statüsü Hakkındaki Yaklaşımı ve Rolü 

 
Javier Solana ve Olli Rehn’in yardımcıları tarafından, Kosova’nın 

geleceğini yakından ilgilendiren ve AB’nin Kosova’daki rolünü ayrıntılı bir 

şekilde içeren planı hazırlanmıştı. Plana göre, Kosova’nın statüsü belirlendikten 

sonra Kosova’nın DTÖ, IMF ve DB’ye üyeliği garanti edilmeli ve diğer Batı 

Balkan ülkelerinde de olduğu gibi, Kosova da AB ile ortaklık ilişkiyi kurmalıdır. 

Burada, DTÖ, IMF, DB üyeliklerinin ve AB ile ortaklık ilişkileri ülkelere 

mahsus bir hak olduğunu belirtmek gerekmektedir. Plan, Kosova’da “yumuşak” 

                                            
271   Çevrimiçi: www.mfa.gov.yu/Srpski/Aktuelno/09_s.html - 6k. 10.06.2006. 



 139

bir uluslararası varlığın Kosova yetkililerine güvenlik, hukukun üstünlüğü ve 

ekonomi alanlarında destek vermesini öngörür, uluslararası standartlara uygun 

olmayan yasa ve kanunları iptal edebilen ve Kosova yetkililerini görevden 

alabilen bir uluslararası varlığı öngörmektedir. Ayrıca, Kosova’nın idari 

yapısının karmaşık olmaması gerektiği yönündeki ifade, Kosova’da Sırpların 

çoğunluk olarak yaşadıkları bölgelere verilecek otonominin geniş çaplı olmaması 

gerektiği olarak yorumlanabilir. Planın özetine bakıldığında, AB yetkililerinin 

BİH’te yapılan hataların tekrar yapılmamasına özen gösterdiği görülebilir. Zira 

BİH Sırp Cumhuriyeti’ne verilmiş yetkilerden dolayı, devlet düzeyinde yasama 

ve yürütme organlarında tıkanıklık meydana gelmektedir. Söz konusu plan, 

şimdiye kadar Kosova’nın bağımsız olacağına şüphe ile bakanlara, AB 

tarafından sunulan ve Kosova’nın bağımsızlığa doğru ilerlediğinin en somut 

göstergesidir. Javier Solana’nın özel temsilcisi Torbjorn Solstrom, Radio Free 

Europe’ye verdiği demeçte, AB’nin stratejik hedefinin Kosova’nın gerekli 

kriterleri yerine getirdikten sonra AB’ye üye olması olduğunu ve gelecekteki tüm 

çalışmaların bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacağını belirtti. Kosova’nın 

statü görüşmelerinin hala devam ettiği bu dönemde AB yetkilileri tarafından 

atılan adım ve yapılan açıklamalara bakıldığında, AB’nin kendi bölgesine 

yönelik dış politikasında daha atılgan ve kararlı bir tutum sergilediği 

görülmektedir.272 

Birçok analiste göre Sırbistan Hükümeti, Kosova’ya bir tür bağımsızlığın 

verileceğini bilmekte ve buna şiddetle karşı çıkarak karşılığında mümkün olduğu 

kadar gerek politik gerekse ekonomik kazanımlar elde etmek istemektedir. Bunu 

doğrulayan açıklamalar NATO yetkililerinden gelmektedir. NATO Genel 

Sekreteri Jeep De Hoop Scheffer, Tadic ile Viyana’da yaptığı görüşmeden sonra 

yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın Kasım 2006’da Jeep De Hoop Scheffer 

NATO’nun Barış İçin Ortaklık programına kabul edilebileceğini belirtti. Bazı 

Sırp gazetelere göre, Kosova’nın bağımsızlığına karşın, Başbakan Kostunica 

AB’den, Sırbistan vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin kaldırılmasını talep 

etmiştir. Bu iddialardan birkaç gün sonra İtalya’nın Sırbistan’a yönelik vize 

                                            
272   Politika Novine, 11.05.2006. 
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rejimini kolaylaştırdığı haberleri geldi.273 Bu gelişmelerden de görüldüğü gibi 

Sırbistan Hükümeti, bir taraftan kendi kamuoyuna Kosova’nın bağımsızlığına 

karşı ateşli açıklamalar yaparken, diğer taraftan, yaşanacak kaybından 

maksimum ölçüde faydalanmak istemektedir 

 

F. Voyvodina ve Sancak’ın Siyasi Durumu 
 

Voyvodina’da yaşayan Macarların partisi VMDK 14 Şubat 1990’da Novi 

Sad’da kuruldu. Siyasi sürece eşit katılım, yönetim ve yargı birimlerinde yeterli 

temsil ve eğitim alanında Macar dilinin kullanılması ilkelerinden yola çıkan 

parti, 29 Eylül 1990’da ilk kongresini gerçekleştirdi. 20.000 üyeyi temsil eden 

4.000 milletvekilinin katıldığı kongrede Voyvodina için kültürel özerklik 

talebinde bulunuldu. Voyvodina da Kosova, Karadağ ve Sancak gibi çatışma 

potansiyeli taşıyan bir bölgedir. Kosova’ya yapılan NATO Harekatının ardından 

Kosova’nın bağımsızlık yolunda ilerlemesinden cesaret olan Macar azınlık da 

harekete geçti. Bölgede Batı yanlısı Macar azınlık  liderleri, Kosova’dan göç 

eden Sırpların bu bölgeye yerleştirilmesine karşı çıkarken,’’özel özerklik’’ adlı 

bir sistem talep ettiler. Bu sisteme göre azınlıklar, hükümetin farklı 

kademelerinde oransal olarak temsil edilecekti. “Özel özerklik” planı, Voyvodina 

Macar Demokrat Partisi Lideri Andras Orban arasında yapılan görüşmelerin 

ardından açıklandı. Başbakan Orban, planı NATO ülkelerine sunarak 

“Voyvodina’daki azınlık haklarının korunması, krizin çözümünde özel bir yere 

sahiptir” demekteydi.274 NATO üyesi Macaristan’ın Voyvodina’da yaşayan 

Macarların haklarının korunması  konusundaki talepleri, Macaristan ile Sırbistan 

arasında çıkabilecek Voyvodina probleminde NATO’yu Sırbistan karşısında bir 

taraf olan pozisyonuna sokacaktır. Macar nüfusunun yoğunluklu olarak 

bulunduğu Voyvodina konusunda çıkması muhtemel Sırp-Macar çatışması 

Macaristan’ın NATO üyesi olması dolaysıyla artık bölgesel bir sorun olmaktan 

                                            
273   Ç evrimiçi:www.balkantimes.com/cocoon/setimes/xhtml/tr/keyword/figures/Serbia/  
        Vojislav _ Kostunica- 22k - 11.11.2006 

 
274  Vukadinovic, Nova Sırpska Politiçka Misao ili Vojvodjansko Pitanje, s. 41.  
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çıkarak bir NATO-Sırp çatışmasına dönüşecektir.275 Voyvodina Meclis Başkanı 

Nenad Çanak’ın belirttiği gibi; “Voyvodina sorunu sadece bir Macar sorunu 

değildir; Sırp sorunudur aynı zamanda”. Voyvodina’da yaşayan Macarlar 

Milosevic tarafından ellerinden alınan haklarını geri istemektedirler.276  

Voyvodina’nın otonomisi iade edilmedikçe ya da Voyvodina’ya Yugoslav 

Federasyonu  içinde makul bir statü verilmedikçe sorun çözülmeyecektir. Bugün 

Voyvodina halkının %75’i ya tamamen bağımsızlık, ya federal Sırbistan içinde 

cumhuriyet statüsü ya da otonomi istemektedirler. Milosevic tarafından 

Voyvodina’nın özerkliğinin kaldırılması insanları bağımsızlık isteme noktasına 

getirmiştir.  Dolaysıyla bu noktada Sırbistan’daki Sırplarla Voyvodina’daki 

Sırpların çıkarları farklılaşmaktadır. Sırbistan’ın petrol tüketiminin ¼’ü 

Voyvodina’dan karşılanmaktadır. Voyvodina Meclis Başkanı Çanak  

“Voyvodina kendi bütçesine ve kendi kaynaklarını kullanma hakkına sahip 

olmalıdır. Bugün Voyvodina bütçesi Sırbistan bütçesinin bir parçasıdır. Sırbistan 

Voyvodina’nın parasını almakta fakat karşılığında çok az şey vermektedir. Bizim 

istediğimiz bağımsız bir eğitim sistemi, savunma ya da para politikası değildir. 

Bizim istediğimiz hangi dilin kullanılacağına ve buğdayımızın fiyatının ne 

olacağına bizim karar vermemizdir. Voyvodina’nın tarım politikası Voyvodina 

meclisinde belirlenmelidir”277. demiştir.  

Voyvodina’daki siyasi partilerin çoğunu içine alan koalisyon, 2003 yılı 

Ağustos ayı içerisinde Sırp Anayasası’nın hazırlanma süreci sırasında üzerinde 

ısrar edeceği ve bölgeye tam özerklik garantisi verecek ilkeleri sıralayan bir 

belgeyi onayladı. Voyvodina İttifak Prezidyumu’nun oybirliğiyle kabul ettiği 

ilkeler daha sonra basına açıklandı. Belgede, Voyvodina’nın kendi özgür 

iradesiyle Sırbistan’ın ve onunla birlikte Sırbistan-Karadağ devlet birliğinin bir 

parçası olmayı kabul ettiği ilan ediliyor. İttifak, Sırbistan’ın kurucu özerk 

Voyvodina bölgesiyle birlikte çok etnikli bir yapaya sahip bir devlet olarak 

tanımlanması gerektiğini öneriyor.278 

                                            
275   Novosti, “NATO Nove Strategije i Kosovo”, Nisan, 1999. 
276   Nenad Çanak, “Voyvodina i Srbija”, Bosnia Report, Bosnian İnstitute, 
        January-May, 2001, s. 56. 
277   A. e., s. 59. 
278   Vukadinovic, Nova Sırpska Politiçka Misao ili Vojvodjansko Pitanje, s. 48.  
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”Voyvodina için kabul edilebilir asgari çözümü, bölgenin Sırbistan’ın 

kurucu bir parçası olarak tanımlanması olup, Sırbistan’ın ayrılmaz veya 

tümleşik parçasıdır gibi yaklaşımlar kabul edilemez,” ifadelerinin yer aldığı 

belge aynı zamanda, Sırbistan’ın yetki alanlarının savunma, dış politika, devlet 

güvenliği ve mali ve gümrük politikalarıyla sınırlı olması gerektiğini öne 

sürüyor. Belge ayrıca, Sırp Meclisi’nin Vatandaşlar Meclisi ve Özerk Bölge 

Halkları Meclisinden oluşan iki yasama organlı bir yapıya sahip olması gerektiği 

çağrısında da bulunuyor.279 Voyvodina’daki siyasi taleplerle Sancak’ın 

taleplerinin birbirine ne kadar yakın olduğunu, statü konusunda sıralanan 

maddelerden anlayabiliyoruz. Bugün için her iki birim de Sırbistan - Karadağ 

Devleti içerisindeki rahatsız edici belirsiz statü durumunun sancılarını çekmekte 

ve yeni Sırbistan-Karadağ Birliği’nin istikrarını bu anlamada çıkacak sonuca 

bağlamaktadır. Bu durum aynı zamanda Sancak ve Voyvodina liderlerini 

birbirine yaklaştıran ve statü konusunda ortak tavır almaya iten bir durum 

oluşturmaktadır. 

Hiç şüphesiz Milosevic gitse de milliyetçi politikaların bittiğinde ve Büyük 

Sırbistan idealinin yeniden Balkanlar’ı kan gölüne çevirmeyeceğinden hiç kimse 

emin olmaz. Bugün uluslar arası anlamda karışıklık ve düzensizliği ifade eden 

“balkanlaşma/balkanizasyon”280 tabiri bu sınırsız milliyetçilik ateşinin ne denli 

etkili olduğunu ifade etmektedir.  

Draskovic de Milosevic gibi aynı tür bir geçmişten geliyor. Dolaysıyla, 

Beraber tabelası altında bütünleşen muhalefetin önemli bir bölümü Büyük 

Sırbistan hayallerine kapılmış kesimleri kapsıyor. Zira Büyük Sırbistan düşünün 

hayal kırıklığına uğrayan kitleler artık içeriden demokratik ve dışarıdan barışçıl 

bir rejim talep ediliyordu.281 

Yapılan ilk serbest seçimlerden sonra 1990 yılı sonunda 50 yeni parti 

kuldu. Karadağ’da durum bundan farklı değildi ve 1992 yıl sonunda parti sayısı 

                                            
279   Southeast European Times “Voyvodina Özerkliğe ve Kendi Anayasasına Kavuşacak 
        mı?”.25.08.2003. 
280   Bugün balkanizasyon bölme, bölünme, siyasi oyunlarla parçalanma anlamlarında siyasi ilim 
        literatüründe kullanılmaktadır. Mediha Akarslan, BİH ve Türkiye,  
        İstanbul, Ağaç Yayıncılık, 1993, s. 29. 
281   Sancdzcke Novine , Kasım 2005. 
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27 olmuştu. Bir parti başına 22.826 kişi düşüyor anlamına gelmekteydi282. Eski 

Yugoslavya Cumhuriyetlerinde de durum bundan farklı değildi. Hırvatistan’da 

1990’da 40 olan parti sayısı 1999’da 84 partiye ulaşırken Makedonya’da 1990 

yılında 31, Slovenya’da 1993 yılında 124 parti kuruldu. Slovenya’da 1994 

yılında kayıtlı 124 partiden 2001 yılında geriye sadece 34’ü kaldı. Sırbistan ve 

Karadağ’da ise siyasal yaşamdaki bölünmüşlük her geçen gün artmakta ve yeni 

partiler kurulmaktaydı. 2003 yılı itibariyle Sırbistan’daki Partilerin toplamı 274 

olmuştu. Bu tarihten sadece üç ay sonra bu rakam 287’ye ulaşmıştı. Bu aslında 

yuvarlak bir hesapla parti başına 26.124 kişi düşüyor anlamına gelmekteydi. Oy 

kullanma hakkına sahip kişiler arasında ise bu rakam 22.669’tu. 161’si siyasal 

yaşamı sürdürmektedir. Karadağ’da 2003 yılında 70 olan parti sayısından hali 

hazırda sadece 50’si siyasal yaşamda varlıklarını sürdürmektedir. Geriye kalan 

20 parti ise ekonomik sıkıntılarından dolayı siyasal yaşamdaki varlıklarını 

koruyamamışlardır. Yugoslavya’daki siyasal hayatın bu şekilde dağınık olması 

Yugoslavya anayasasında283 yer alan ”Bir siyasi parti 100 ergin kişinin imzasıyla 

kurulur” ibaresinden kaynaklanmaktaydı.284 

1990’da DEP’nin kuruluşunun hemen sonra Sancak’ta ilk parçalanma 

gerçekleşmiş ve Kasim Zoranic DEP’den ayrılarak Liberal Boşnak 

Organizasyonu’nu kurmuştur. 1995’te ise tek DEP’den beş ayrı parti çıkmış ve 

adeta Sancak’ta  bir parti enflasyonu yaşanmıştır. 2000’lı yıllarda ise Sancak 

Seçim Kurulu’nu da şaşırtan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bugün Sancak’ta 22 parti 

bulunmaktadır285 ki aslında Sancaklılar bile bu siyasi hareketliliğine çok 

uzağındadırlar. 400.000 Sancaklı Müslüman’ın bu kadar çok bölünmesi 

Sancak’ın tek bir ses olmasını ulusal ve uluslar arası manada kendisini sağılıklı 

bir şekilde temsil etmesini zorlaştırmaktadır.  

Sancaklı liderler gündelik tartışmalardan ve küskünlüklerden sıyırmadıkları 

sürece, tek ses olmayı başarıp tek vücut olmadıkça hedeflerinden daima 

uzaklaşacaklar ve basit kazançlarla kendilerini avutma yoluna gideceklerdir. 

                                            
282   Vukadinovic, Nova Srpska Politicka Misao ili Vojvodjansko Ptanje, s. 101.  
283   1990 Yugoslavya Anayasası madde 5. 
284   Goati, Partije Srbije İ Crne Gore u Borbama od 1990 do 2000, s. 29. 
285   Vladimir Goati, İzborna Nadmetanja u SRJ od 2000 do 2003, CESİD, Beograd, 2003, s.  
        79. 
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Sancaklı liderler daha paragmatik ve öngörülü davranmalıdır. Özerkliğin 

kendilerine kolayca sunulmayacağını bilmeli ve bunun için daha akılı selim ile 

hareket etmelidirler. 
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IV. Bölüm 
 

FEDERAL DEVLET BİRLİĞİ’NİN SONU 
 

Slovenya, Hırvatistan, BİH ve Makedonya’nın Eski Federal 

Yugoslavya’dan ayrılmalarından sonra, 2002 yılında AB arabuluculuğuyla 

sağlanan Anlaşma ile, Karadağ Cumhuriyeti Sırbistan’la bir devlet birliği çatısı 

altında kalmaya karar verdiler. İki cumhuriyet arasında imzalanan ve Belgrat 

Anlaşması olarak bilinen Anlaşmaya göre, her iki kurucu cumhuriyetin üç yıl 

sonra birlikten ayrılmayı isteyebilecektir. Sırbistan’dan bu konudaki resmi bir 

girişimin olmamasına karşın, Karadağ uzun zaman önceden bağımsızlık 

referandumunu zaman kaybetmeden düzenleyeceğini duyurdu.286  

Bağımsız Karadağ’ın en büyük savunucusu olan SDP ve destekçisi olan 

Liberal İttifakı ile Belgrat yanlısı SHP arasında, söz konusu referandum tarihi 

konusundan başlayan ve bağımsızlık kararı için gerekli oy oranına kadar 

herhangi bir konuda görüş birliğine varamadıkları için, Karadağ bağımsızlık 

referandumuyla ilgili tüm ayrıntılarını belirlemek için AB özel elçisini gönderdi. 

Çünkü, AB yetkililer yaptıkları açıklamalarda, “Referandumun oylama veya 

sonucunun meşruiyetine dair hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak net kurallar 

konması gerekmektedir” vurguladılar.287 

Karadağ Parlamento Başkanı Dragan Kojoviç ve Karadağ Avrupa 

Entegrasyonu Bakanı Gordana Djuroviç, “Karadağ, bağımsız olması durumunda 

AB ile müzakere edilen İstikrar ve Katılım Anlaşması’nın daha hızlı bir şekilde 

bitirebileceği” görüşündedirler. Ayrıca, Karadağ Parlamentosu Başkan 

Yardımcısı Rifat Rastoder de yaptığı açıklamada,” Kardağ’lı Boşnakların da 

Karadağ’ın bağımsızlığına oy verecekleri”ni duyurdu. Karadağ’daki Boşnak 

nüfusu 48.184’dir.288 Aynı şekilde ADB Başkanı Ferhat Dinoş yaptığı 

açıklamada “Arnavutlar bağımsız Karadağ’a destek vereceklerdir” söyledi. 

Karadağ’da, 2003 yılı verilerine göre 31.163 (toplam nüfusunun % 5) Arnavut 

                                            
286   Çevrimiçi: www.pobjeda.cg.yu 19.08.2006. 
287   Çevrimiçi: www.dan.cg.yu 21.07.2006. 
288   Toplam nüfusunun % 7.7, 2003 verilere göre 
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yaşamaktadır. Karadağ Başbakanı Milo Cukanovic yaptığı açıklamada AB’nin % 

55 şartını istemeyerek kabul ettiklerini ancak referandumda bağımsız Karadağ 

için % 55 ila 57 arasında bir oy alabilecekleri duyurdu.289  

AB özel elçisinin önerileri ışığında, AB Güvenlik ve Dışişleri Komiseri 

Havier Solana tarafından hazırlanan ve Karadağ’lı yetkililere götürülen 

referandum önerisinde en dikkat çekici nokta, bağımsızlık için gereken oy 

oranıdır. Söz konusu öneriye göre Karadağ bağımsızlına kavuşması ve AB 

tarafından tanınması için, dünyada hiçbir yerinde şimdiye kadar görülmeyen 

“demokrasi örneği”ne göre, referanduma çıkanlardan % 55’i “evet” oyu vermesi 

gerekmektedir. Bu durumda bağımsızlık yanlısı olanların unionistlere daha 

dezavantaj durumunda olduklarını son derece açıktır. % 55 öneriyi Sırbistan’daki 

Karadağ bağısızlığına karşı çıkan en radikal milliyetçi kesiminin bile 

beklemediği bir gelişmedir. SRP Başkan Yardımcısı Tomislav Nikolic’in 

önceden yaptığı açıklamada, Karadağ’lı kayıtlı seçmenlerin % 50’sinden az bir 

“evet” ile alınan bağımsızlık kararını kabul etmeyeceklerini söyledi. 290 Yani, 

referanduma çıkan seçmenlerin % 55’i şartını en radikal Sırplar bile talep etmedi.  

Karadağ’ın bağımsızlığına sevinenler de, üzülenler de oldu. Bu yüzden, 

Karadağ’ı gelecekte nelerin beklediği, Karadağ’ın bağımsızlığının bölgede ne tür 

etkilere yol açacağı hususları merak edilmektedir. Tezimde bunlara cevap 

verilmekle birlikte, iki kardeş millet Sırp ve Karadağlıların yollarının nasıl 

ayrıldığı da değerlendirilmektedir. 

 

A. Sırbistan ile Karadağ’ın Yollarının Ayrılması 
 

Nüfusu 650 bin civarında olan Balkanlar’ın küçük ülkesi Karadağ, 21 

Mayıs 2006’da tarihinin dönüm noktalarından birini yaşadı. Sırbistan ile olan 88 

yıllık beraberliğinin ardından Karadağ, belirtilen tarihte gerçekleştirdiği 

halkoylaması neticesinde, bağımsız olmayı başardı. Katılımın yüzde 86,5 gibi 

yüksek bir oranda gerçekleştiği halkoylamasında Karadağlılar, kendi bayrakları 

                                            
289   Vijesti Novine 22.06.2006. 
290   Dani Novine, 30.06.2006. 
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altında daha parlak bir geleceğe adım atacaklarına inandıklarını ortaya koydu. 

Sonuçta, tarihte defalarca kere olduğu gibi, Balkanlar haritası yeniden değişti.  

Karadağ ve Sırbistan tarih içinde kardeş ülkeler olarak tanınmışlardır. 

Ortak dilleri ve dinleri, benzer tarihleri ve gelenekleri yüzünden, Sırpları ve 

Karadağlıları birbirinden ayırmak zordur. “Balkan Kasabı” olarak tanınan eski 

Sırp lider Slobodan Milosevic’in babası Karadağlıdır. Karadağlıların Sırplardan 

tek ayrı noktası, tarih içinde farklı yöneticilere sahip olmalarıdır. Karadağlılar, 

kendi siyasi örgütlenmelerinin temelinin 7. yüzyılın başlarında, “Duklja” isimli 

toplumsal örgütlenmenin belirmesiyle atıldığını savunmaktadır. Sırplar ise bu 

yöndeki Karadağ tarihini “sonradan  üretilmiş” olarak görmektedir. Duklja 1042 

yılında Bizans imperatorluğu tarafından bağımsız devlet olarak tanınmıştır. Daha 

sonra “Zeta” olarak adlandırılan bu devletin en meşhur yöneticisi, 1082-1101 

yılları arasında iktidarda kalan Bodin’dir. Bodin’in dışında Balsic, Crnojeviç ve 

Petrovic Hanedanlıkları, Karadağ’ın tarihteki en önemli yöneticileridir.291 

“Karadağ” kelimesinin tarihteki ilk kullanımına 1276 yılında rastlanıyor ise 

de, Zeta 15. yüzyılın sonlarındı Karadağ olarak adlandırılmıştır. Bu ülkenin 

bağımsızlığı ise, 1878 yılındaki Berlin Kongresi’nde tanınmıştır. 1910 yılında 

Karadağ Krallık olarak ilan edilmiş, ancak pek uzun ayakta kalamamıştır. Zira 6 

Kasım 1918’de, Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki Büyük Millet Meclisi, Kral 

Nikola I. Petrovic Njegoş’un tahtına son vermeyi ve Karadağ’ın Sırbistan ile bir 

devlet içinde bütünleşmesini kararlaştırmıştır.292 1 Aralık 1918’de Sırp-Hırvat-

Sloven Krallığı’nın kurulmasıyla, Karadağ hem devletini hem de milletini 

yitirmiştir. 

1945’ten itibaren Karadağ, kurulan federal Yugoslavya cumhuriyetlerinden 

biri olarak tekrar anılmaya başlamıştır. Komünist lider Josip Broz Tito’nun 

kurucusu olduğu YSFC parçalanmasının ardından, Sırbistan ile beraberliğe 

devam eden tek cumhuriyet Karadağ olmuştur. 1 Mart 1992’de Karadağ’da 

düzenlenen halkoylamasında, oy hakkını kullananların yüzde 95,5’i, Sırbistan ile 
                                            

291   Zivko M. Andrijevic, Serbo Rastoder, İstorija Crne Gore od Najstarijih Vremea do 2003, 
        Centar Za İseilenike Crne Gore, Podgorica, 2005, s. 48. 
292   Söz konusu Meclisin demokratik olmayan şartlarda oluşturduğunu belirtmek gerekir.  
        Karadağ’ın bağımsızlığını savunanların Mecliste yer almamaları doğrultusunda yoğun  
        baskılar yapılmıştır. Hodimir Sirotkovic, lujo Margetic, Povjest Drzava i Prava Naroda  
        SFR Jugoslavije,  Skolska Knjiga, Zagreb, 1988, s. 136. 
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bir arada kalınmasını talep etmiştir. Bunun üzerine 27 Nisan 1992’de Milosevic 

YFC ilan etmiştir. 

Sırp lider Slobodan Milosevic’in izlediği politikalar 1997 yılına kadar 

Karadağ’da desteklenmiştir. Bu yıla kadar Belgrad, Karadağlılara Sırp kimliğinin 

ve Sırp bilincinin aşılanması üzerine çalışmış ve Karadağlıların “Tito’nun 

uyduruk milleti” olduğu söylemini yaymıştır. Bununla birlikte Karadağ Ortodoks 

Kilisesi de “hayali kilise” muamelesi görmüştür. Ayrıca,bu süreçte Karadağ hep 

Sırbistan’ın “küçük kardeşi” olarak kalmış ve bütün kararlar Belgrad tarafından 

verilmiştir. Sözü edilen olaylar Karadağ milliyetçiliğinin yükselmesine neden 

olmuş ve bu durum 1997’de Karadağ’da iktidar devriyle sonuçlanmıştır. 

Yönetime geçen bu yeni hareketin lideri, şu anda Karadağ Başbakanı Milo 

Cukanovic olmuştur. Kendisi önce, Sırbistan’ın gömüldüğü uluslararası 

izolasyondan Karadağ’ı kurtarmak maksadıyla Belgrad’dan farklı politikalar 

izlemeye başlamış, en sonunda da tam bağımsızlık için kolları sıvamıştır.  

Sırbistan’daki Milosevic rejimini mümkün mertebe sıkıştırma politikası 

çerçevesinde, Batılı ülkeler Karadağ’ı ilk başlarda önemli ölçüde desteklemiştir. 

Örneğin, sadece 1999’da Karadağ’a 77 milyon dolarlık yardım yapılmıştır.293 

Ancak, Ekim 2000’de Sırbistan’da rejim değişikliği gerçekleşince ve demokratik 

güçler iktidara geçince, Batılılar Karadağ’ın bağımsızlığını değil, Sırbistan ile 

birlikteliğini savunmaya başlamıştır. Böyle bir tutum değişiminin 

temelinde,bağımsız bir Karadağ’ın bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği endişesi 

vardır. Diğer taraftan, bununla Sırbistan’da demokrasinin kök salmasına 

yardımcı olunacağına inanılmıştır.294  

Halkoylaması sonuçları, Karadağ vatandaşlarının neredeyse yarı yarıya 

bölünmüş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bölünmüşlük, 

Karadağ’daki toplumsal barışa yönelik en büyük tehdittir. 21 Mayıs gecesi 

Karadağ’ın bir kaosa sürüklenmesi engellenmişse, bunun temel sebebi, 

halkoylaması ile ilgili sürecin tüm aşamalarında AB temsilcilerinin yer almış 

olmasıdır. 
                                            

293   Drasko Djuranovic,”Crna Gora i Medjunarodna Zajednica: Zvonjenje Alarma”, 
       Podgorica, AIM,  15 Mart 2000, s. 98. 
294   Ayrıntılar için bkz. Emir Türkoğlu, “Sırbistan-Karadağ Sorunu”,  
        Stratejik Analiz, Sayı 3, Temmuz, 2000. 
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Bağımsızlığı savunan Karadağ iktidarı, demokratik Sırbistan’a baştan beri 

kuşkuyla yaklaştı. Gerçektende, Sırbistan’ın bugünkü siyasi sahnesine bakıldığı 

zaman, siyasi partilerin üçte ikisinin milliyetçi olduğu görülmektedir. Dahası, şu 

andaki milliyetçi çizgisi yüzünden,Sırbistan Başbakanı Kostunica bazı Karadağlı 

politikacıların gözünde “kılıfını değiştirmiş Milosevic” olarak görülmektedir. 

Kostunica, Sırbistan ve Karadağ arasında daha merkeziyetçi bir devlet yapısının 

kurulmasından yana olan görüşleriyle bilinmektedir.295 

Sırbistan’daki rejim değişikliğine rağmen, Belgrad-Podgorica hattındaki 

ilişkiler düzelmeyince, AB arabulucu olarak devreye girmiş ve 14 Mart 2002’de 

“Belgrad Anlaşması”nın imzalanmasını sağlamıştır. Bu anlaşmaya uygun olarak, 

4 Şubat 2003’te YFC tarihe karışmış ve yerine “Sırbistan ve Karadağ Devleti” 

ilan edilmiştir. Böylece Karadağ,yaklaşık 85 yıl aradan sonra, dünya devletleri 

arasına kendi ismini eklemeyi tekrar başarmıştır. 

Sırbistan ve Karadağ devlet birliğinin beş ortak bakanlığı vardı: Dışişleri 

bakanlığı, savunma bakanlığı,uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu 

bakanlık, iç ekonomik ilişkilerden sorumlu bakanlık ve insan ile azınlık 

haklarının korunmasıyla ilgili bakanlık. Ancak, bu bakanlıkların hiçbiri gerektiği 

ölçüde işlevsel olamamıştır. Yürürlüğe giren yeni devlet anayasası da, hem 

Sırbistan hem de Karadağ tarafından defalarca çiğnenmiştir. Bu süreç içinde 

Karadağ iktidarı, Sırbistan yüzünden AB yolunda yavaş ilerlediklerini sık sık dile 

getirmiş ve bağımsızlık durumunda Karadağ’ın AB’ye daha erken üye 

olabileceğini savunmuştur. Nitekim Karadağ yetkilileri bu konuda haklı 

olduklarını defalarca göstermişlerdir. Örneğin, en son olarak 3 Mayıs 2006’da, 

Belgrad’ın eski Yugoslavya ile ilgili Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ile 

yetersiz işbirliği yüzünden, Karadağ da cezalandırılmıştır. Sırbistan, savaş 

suçlusu Ratko Mladic’i bu Mahkeme’ye teslim etmediği için, AB, Sırbistan ve 

Karadağ ile başlattığı“İstikrar ve Katılım Anlaşması” müzakerelerini askıya 

almıştır.296 

                                            
295   Vladimir, İzborna Nadmetanja u SRJ od 2000 do 2003, s. 56. 
296   www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2006&mm=01&dd=26&nav_id=229294 –  
       55k  “Prekinuti Pregovori sa EU”, 3 Mayıs 2006. 
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Sırbistan ve Karadağ arasındaki ilişkilerin ne denli bozulduğunu gösteren 

olgulardan biri, Uluslar arası Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkeyi kimin temsil 

edeceği üzerine yaşanan olaydır. Sırplar Sırbistanlı,Karadağlılar ise Karadağlı 

temsilcinin 20 Mayıs 2006’da, Atina’daki Eurovision Şarkı Yarışması’na 

gönderilmesi için ısrar etti. Bu kavga, Sırbistan ve Karadağ’ın Atina’ya hiç 

kimseyi gönderememesiyle sonuçlandı.297 Görüldüğü gibi, Sırplar ile 

Karadağlılar artık “ortak şarkıya” bile sahip olamamaktadır.  

Podgorica’nın, Sırbistan ve Karadağ Devleti’nin Çekoslovakya modeline 

göre bölünmesi önerisini Belgrad reddedince, Karadağ halkoylaması yolunu 

tutmak zorunda kaldı.298 AB’nin, Karadağ’ın bu kararını beğenmediğini gösteren 

olgu, Podgorica’ya halkoylamasıyla ilgili dayatılan kriterdir. Resmî görüşünü 16 

Şubat 2006’da açıklayan Brüksel, Karadağ’ın statüsünü değiştirme kararının 

geçerli olabilmesi için, halkoylaması katılanlardan en az yüzde 55’inin oyunu 

alması gerektiğini belirtmiştir. AB, halkoylamasıyla ilgili kendi içinde böyle 

yüksek barajlar belirleseydi, bazı ülkeler birlik üyesi olamayacaktı. Hatırlatmak 

gerekirse,İsveç, halkoylamasında alınan yüzde 52,3’lük evet oyuyla, Malta ise 

yaklaşık yüzde 54’lük oyla AB katılımını gerçekleştirebilmiştir. 

AB’nin Karadağ’a karşı adil olmayan tutumuna rağmen, 21 Mayıs 

2006’daki halkoylamasında, Karadağ halkı tarihî bağımsızlığını geri almayı 

başardı. Bağımsızlığın küçük bir farkla kazanılmış olması, Sırbistan ile 

beraberliğin devam etmesi için mücadele eden siyasi bloğu usulsüzlük 

şikâyetlerinde bulunmaya sevk etmiştir. Ancak, bütün halkoylaması süreci AB ve 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın sıkı denetimi altında gerçekleştiği 

için, şaibeye pek yer bırakılmamıştır. Bu arada halkoylaması sonuçları, ülke 

statüsü konusunda Karadağ vatandaşlarının neredeyse yarı yarıya bölünmüş 

olduğunu (bağımsızlığa yüzde 55,5evet oyuna karşılık, yüzde 44,5 hayır oyu) bir 

kez daha ortaya koymuştur. Bu bölünmüşlük, Karadağ’daki toplumsal barışın en 

                                            
297   Erhan Türbedar, “Karadağ’ın Bağımsızlığında Büyük Final”, Stratejik Analiz, Sayı 72, 
        Nisan 2006, s. 15. 
298   14 Mart 2002 tarihli anlaşma gereğince, 4 Şubat 2006’dan sonra hem Sırbistan’ın hem de  
        Karadağ’ın bağımsızlık halkoylaması düzenleme hakkı doğmuştur Çevrimiçi.  
         www.mfa.gov.yu/Srpski/Aktuelno/09_s.html - 6k- 18.10.2006 
. 
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büyük tehdididir. 21 Mayıs gecesi Karadağ’ın bir kaosa sürüklenmesi 

engellenmişse, bunun temel sebebi, halkoylaması ile ilgili sürecin bütün 

aşamalarında AB temsilcilerinin yer almış olmasıdır. 

Karadağ bağımsızlığının Balkan ülkeleri tarafından sıcak karşılandığı 

belirtilmelidir. Özellikle Hırvatistan ve BiH-Hersek gibi Karadağ’ın komşuları, 

söz konusu bağımsızlığın nihayet “Büyük Sırbistan” hayalini tarihe gömeceğine 

inanmaktadır. Büyük ihtimalle Karadağ’ın bağımsızlığını ilk tanıyacak olan bu 

Balkan ülkelerdir.  

Karadağ’ın bağımsızlığına en çok sevinenlerden biri ise Kosova olmuştur. 

Karadağ’ın kopuşuyla, Kosovalıları Sırbistan ile bir arada kalmak konusunda 

ikna etmek iyice imkansız hale gelmiştir Karadağ’ın bağımsızlığına en çok 

sevinenlerden biri Kosova olmuştur. Karadağ’dan farklı olarak, YSFC içinde 

Self Determinasyon hakkını hiçbir zaman elde edememiş olan Kosova, en çok 

Sırbistan’ın özerk bir bölgesi statüsüne yükselebilmiştir. Gelinen noktaya 

bakıldığı zaman, benzer durumun kâğıt üzerinde günümüzde de devam ettiği 

görülmektedir. Sırbistan’ın bütün hukuki belgelerinde, Kosova’ya özerk bölge 

muamelesi yapılmaktadır. Diğer taraftan 10 Haziran 1999’da BMGK tarafından 

kabul edilen 1244 sayılı Karar’da da, Kosova’ya YFC sınırları içinde geniş bir 

özerklik vaat edilmektedir.299  

Karadağ’ın bağımsızlık halkoylaması çerçevesinde Türk ve Boşnakları en 

çok ilgilendiren konu, Sırbistan ve Karadağ devlet birliğinin sona ermesinin, 

Sancak Bölgesi’ne300 etkilerinin neler olacağıdır. Balkanlar’ı yakından takip 

etmeyenlerin Sancak’la ilgili verdikleri ilk tepki, Sancak’ın bölünmemesi uğruna 

Boşnakların Karadağ’ın bağımsızlığına direnecekleri yönündeydi. Bunun ise 

bölgede yeni bir Boşnak trajedisine yol açabileceğinden endişe duyuldu. Ancak, 

durum hiç de düşünüldüğü gibi değildir. Sancak’ın bölünmezliği fikri genel 

olarak Karadağlı Boşnaklarda yıllar önce ölmüştür. Hatta Karadağ, Boşnak oyları 

                                            
299   Çevtimiçi: Security Council Resolution 1244 (1999), 
        http://www.un.org/Docs/ scres/1999/sc99.htm  22.09.2005. 
300   Boşnakların yoğunlukta yaşadığı ve Osmanlı Döneminde Bosna vilayetine bağlı bir bölge  
        olan Sancak, 1878 yılındaki Berlin Kongresi’nin kararları ile Bosna sınırlarının dışında  
        kaldı. 523 Yıl Osmanlı Devleti’nin bir parçası olduktan sonra, 1912 yılında Sancak,  
        Sırbistan ve Karadağ orduları tarafından işgal edildi. Bu işgal sonucunda Sancak’ın altı     
        belediyesi Sırbistan, beş belediyesi ise Karadağ’ın sınırları içinde kaldı. 
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sayesinde bağımsızlığını elde etmiştir.301 Karadağ’ın Sırbistan ile bir arada 

kalması için mücadele eden bugünkü Karadağ muhalefeti, 1990-1997 yılları 

arasında iktidardayken, Boşnaklara ve diğer azınlıklara yönelik sistematik baskı 

ve zulümler uygulamıştır. Milo Cukanovic’in liderliğindeki bağımsızlık yanlısı 

blok 1997’de Karadağ’da iktidara geçince, azınlıklara yönelik devlet terörü sona 

ermiştir. Dahası, kamu işletmelerinin kapıları azınlıklara da açılmaya başlamış, 

bu ise Boşnaklar ve Arnavutların ekonomik açıdan da canlanmasına sebep 

olmuştur. Bir numaralı devlet adamı olarak Boşnak ve Arnavutlarla bu denli 

ilgilenmiş olması yüzünden, Cukanovic, şu andaki Karadağ muhalefeti 

tarafından, “Türk Milo, kılıçtan kurtulamayacaksın” (Milo Turcine, sablja ti ne 

gine) sözleriyle tehdit edilmiştir.302 Özetlemek gerekirse, uluslararası topluluk 

tarafından unutulan Karadağlı Boşnaklar, kendi geleceklerini Karadağ’ın 

bağımsızlığıyla özdeşleştirmiş durumdadır. Bu yüzden, Karadağ’ın 

bağımsızlığının, tarihî Sancak Bölgesi’nde etnik çatışmalara yol açacağını 

düşünmek, son derece yanlıştır. 

Kosova’yı kendi sınırları içinde tutma mücadelesinde büyük darbe almış 

olması dışında Sırbistan, Karadağ bağımsızlığının ilave bazı etkilerini 

yaşayacaktır. Şu anda 70 yaşlarında olan bir Sırbistan vatandaşı, geçmişte 

değişik devlet ortaklıkları içinde ülkesinin adının yedi kere değiştiğine tanık 

olmuştur. Karadağ’ın kopmasıyla birlikte Sırbistan vatandaşları da nihayet kendi 

bağımsızlıklarına “kavuşabilmiştir”. Bir başka ifadeyle, geçen uzun yıllardan 

sonra, Sırbistan kendi devletiyle ilgilenebilecek duruma gelmiştir. 

Bağımsız Sırbistan’ın yapması gereken ilk işlerden birisi, daha önce 

Sırbistan ve Karadağ’ın ortak olan bazı bakanlıklarını, bu sefer Sırbistan 

düzeyinde belirlemektir. Benzer şekilde eskiden ortak olan ordu, Sırbistan 

ordusuna dönüştürülüp, yeni genelkurmay atanmalıdır. Sırbistan’da mevcut 

koalisyon hükümetinin “kırılgan ayaklarla” yere bastığı bir dönemde, bu tür 

konular üzerinde uzlaşmaya varmak kolay değildir. Bu ve diğer sebepler 

yüzünden, 2006 yılı içinde Sırbistan’da erken seçimlerin düzenlenmiştir. Bu 

                                            
301   Türbedar, Karadağ’ın Bağımsızlığındas Büyük Final, s. 15. 
302   Harun Crnovrsanin, Nuro Sadikovic, Sandzak Porobljena Zemlja: Bosna, Sandzak i  
        Kosovo Kroz Historiju, Bosanska Rijec, Tuzla, 2001, s. 93., 
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seçimlerin ardından ise; Karadağ’ın kopması, Kosova’da işlerin yolunda 

gitmemesi, savaş suçları konusunda uluslararası topluluğun artan baskıları gibi 

nedenlerden dolayı, Sırbistan’daki radikalleşme eğilimleri yükselişe geçmiştir. 

Bundan sonra da Sırbistan ve Karadağ arasında müzakereler sürecek. 

Ancak bu sefer müzakereler, ortak devleti düzenlemek değil, malı mülkü 

paylaşmak doğrultusunda olacaktır. Bu iki eski devlet ortağının kanunları, 

ekonomileri ve politikaları zaten bağımsız çalıştığına göre, bu alanlarda sorun 

yaşanmayacaktır. Hesaplaşma tamamlandıktan sonra ise, iki ülke arasında 

işbirliği yolları aranacaktır. 

Sırbistan ve Karadağ Anayasası’nın 60. maddesi gereğince, devlet 

birliğinden çıkan üye, ortak devletin uluslar arası kimliğinden istifade 

edemeyeceğini otomatik olarak kabullenmiş olur.303 Bir başka ifadeyle, Sırbistan 

ve Karadağ Devleti’nin uluslararası kuruluşlardaki üyeliği Sırbistan adına 

yeniden işlenecek, Karadağ ise işe sıfırdan başlayacaktır. Uluslararası topluluk 

Sırbistan ve Karadağ arasındaki bu anlaşmaya uyarsa, Sırbistan’ın devlet 

kimliğini yenilemesi ve uluslar arası toplulukla bütünleşmesi kolay olacaktır. 

Karadağ ise, bu anlamda biraz çaba sarf etmek zorunda kalacaktır. Örneğin, 

diploması alanında Karadağ’ın ne yeterince kadrosu, ne de yeterince finansmanı 

bulunmaktadır. Ancak, barışçıl yoldan bağımsızlığını elde ettikten sonra, 

Karadağ bu tür sorunların da üstesinden gelecektir. Bu arada, hem Sırbistan’ın 

hem de Karadağ’ın AB’ye bütünleşme sürecinin, daha önce kaldığı yerden 

devam edeceğinin duyurulduğu belirtilmelidir.  

 

1. Sırbistan’da Anayasa Referandumu ve Kosova’nın Statüsü 
 

1999 yılından beri Birleşmiş Milletlerin idaresi altında bulunan ve 

Sırbistan egemenliğinin dışında kalan Kosova’nın nihai statüsünü belirleyecek 

müzakerelerin sonuna doğru gelinirken, Sırbistan Hükümeti Kosova’nın 

bağımsızlığını engellemek için yeni girişimlerde bulundu. 

                                            
303  Srecko Mihailovic, “Konstituivni Ustav Drzave Srbije i Crne Gore”, Article 60.  
      Octobar 2006. 
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30 Eylül’de Sırbistan Parlamentosu, hızlandırılmış prosedüre göre ülkenin 

yeni anayasa taslak metnini kabul etti. 1990 yılından itibaren yürürlükte olan ve 

Milosevic rejiminin getirdiği anayasanın değiştirilmiş halinde, Kosova 

Sırbistan’ın ayrılmaz parçası olarak tanımlanmaktadır. Kosova bakımından, yeni 

Sırbistan Anayasası herhangi bir yenilik getirmemiştir. Sırbistan Hükümeti söz 

konusu referandumun Kosova’da da yapılması gerektiği savunurken, Kosovalı 

Arnavutlar buna karşı çıkmaktadır. Bu da anayasaya verilen desteği oransal 

olarak artıracaktır, ancak bu gelişmenin Kosova üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmayacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmini BM Kosova Misyon Başkanı 

Petersen verdiği bir demeçte doğruladı. Söz konusu demeçte Petersen, ‘Sırbistan 

Anayasası ne şimdiki ne de gelecekteki Kosova statüsünü değiştiremeyecektir’ 

dedi. Ayrıca referandumdan sonra, muhtemelen yıl sonunda genel seçimlerin 

düzenlenmesi beklenmektedir.304 

Kasım ayında Kosova’nın nihai statüsü ile ilgili kararını açıklaması 

beklenen BM Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari, bu kararı Sırbistan’daki 

genel seçimler nedeniyle birkaç ay erteleyebileceklerini duyurdu. Bu 

açıklamanın ardından AB Dışişleri Temsilcisi Havier Solana da Kosova kararının 

seçimlerden sonra verilmesi gerektiği yönünde açıklama yaptı.305 

Başka bir deyişle, AB ve BM’nin Kosova statüsü ile ilgili kararının (ki bu 

kararın Kosova’nın bağımsızlığı yönünde olması beklenmekte) seçimlerden önce 

açıklanması ile, Sırbistan’daki seçimlerde radikal milliyetçi partilerin 

konumunun daha da güçleneceği endişeleri bulunmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında statü kararının açıklanmasının ertelenmesi çok anlamlı olmuştur. 

Ama Kosovalı Arnavutlar açısından seçimlerin ertelenme kararı bir olumsuzluk 

olarak algılanabilir. Çünkü Sırbistan’da radikal milliyetçilerin iktidara gelmeleri 

ve Kosova konusundaki sert politikayı sergilemeye başlamaları ile birlikte 

Kosovalı Arnavutların istedikleri amaca daha kolay ve daha büyük destekle 

ulaşabilmeleri imkanı ortaya çıkmaktadır.306 Başka bir deyişle, Sırbistan’da 

                                            
304   Çevrimiçi: www.helsinki.org.yu /authors_singletext.phğ?lang=idteksta=993,”Prezidental 
        12.07.2006. 
305   Çevrimiçi. www.rts.co.yu/jedna_vest.asp?IDNews=175194 - 53k- 21.11.2006. 
306   Kurir Novine 21.08.2006 
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Milosevic rejimine benzer bir iktidar söz konusu olduğunda ne Rusya ne de 

Çin’in Kosova’nın bağımsızlığına karşı çıkmaları beklenemez. 

Bundan yola çıkarak, Kosova statüsü ile ilgili kararın açıklanmasının 

ertelenmesinin arkasında, uluslararası toplumun Sırbistan’daki mevcut iktidarın 

tekrar seçilmesi için dolaylı bir destekte bulunduğu söylenebilir. Sırbistan 

Hükümeti de yeni anayasaya Kosova’nın Sırbistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğu 

ifadesini koyarak, halkın gözünde cesur ve Kosova’yı vermemek konusunda 

kararlı bir Hükümet olarak görünmeye çalıştı. Bu nedenle, Kosova ile ilgili 

olumsuz kararla karşılaşıldığı zaman, halka Hükümetin ellerinden geleni 

yapmaya çalıştığı, çıkan sonuçta kendilerinin suçu olmadığı şeklinde savunma 

yapmayı amaçlamaktadırlar.307 

Sırbistan’da Milosevic rejimi sonrası ilk demokratik anayasayı onaylanan 

referandum 28–29 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Cumhuriyet Seçim Komisyonu 

ve CESİD’in açıkladıkları verilere göre, kayıtlı seçmenlerden % 53.3’ü 

referanduma katılırken, bunların % 51.4’ü yeni anayasayı kabul etti. 

Referanduma en büyük ilgiyi Kosovalı Sırplar gösterdi. Zira referanduma katılım 

oranı Kosova’da % 90.1 idi. En düşük katılım oranı Macar azınlığın yoğun 

olarak yaşadığı Voyvodina bölgesinde oldu (%45.9). Kosova’nın Sırbistan’ın 

ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan yeni anayasa için düzenlenen 

referandumda, Kosovalı Arnavutların oy verme hakkı bulunmamakta idi. Bu 

düzenlemeden görüldüğü gibi Sırbistan Hükümeti Kosova’yı kendi egemenliği 

altında görürken, Kosova’daki 1.9 milyon Arnavutu kendi vatandaşı gibi kabul 

etmemektedir. Bu sebeple de Sırbistan güneyindeki Arnavutların yoğun olarak 

yaşadıkları Presevo ve Medvedje kentlerinde etnik Arnavutlar referanduma 

katılmama kararı aldılar.308 

Bu uygulama referandumdaki tek ilginç gelişme değildi. Zira 

referandumun son birkaç saatinde, referanduma katılım yüzdesinin % 50’nin 

altında idi ve herkes referandumun başarısız olacağı beklentisi içinde iken, çok 

kısa bir sürede toplam kayıtlı seçmenlerden % 4’ü referanduma katılması gibi 

şaşırtıcı bir gelişme yaşanmıştı.  

                                            
307   Çevrimiçi: www.rumelidernegi.org/balkanlardan_haberler.htm 11.05.2006. 
308   Dnevna Politika Novine 20.09.2006. 
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Karadağ’ın ayrılmasından sonra Sırbistan’da kalan Sancak bölgesinde ise 

CESİD’in verilerine göre referanduma katılım yüksek düzeyde idi. Novi 

Pazar’da kayıtlı seçmenlerin % 61.8’i oy kullandı ve büyük çoğunluğu anayasaya 

“evet” dedi. Benzer gelişmeler Tutin ve Sjenica kentlerinde de görüldü. 

Kosova’da ikiye bölünmüş Mitrovica şehrinin Sırp tarafında yapılan 

kutlamalar sırasında toplanan Sırplar, savaş suçu zanlısı olan Ratko Mladic’in 

lehine slogan attılar. Söz konusu kutlamalara Sırbistan Başbakanı V. 

Kostunica’nın SDP, Eski Yugoslavya İçin Savaş Suçlular Mahkemesi’nde 

yargılanan Vojislav Seselj’in SRP ve Slobodan Milosevic’in başkanlık yaptığı 

Sırbistan SP temsilcileri hazır bulunmaları, söz konusu gösterilerin Sırbistan 

Hükümeti tarafından desteklendiği görüşlerinin ileri sürülmesine neden oldu. Bu 

sebeple, uluslararası toplum temsilcileri Sırbistan yetkililerine “duydukları 

endişelerini” illettiler.309 

Yeni anayasanın kıl payıyla kabul edildiği referandum sonuçlarının 

açıklanmasından sonra açıklamalar yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic 

ve Başbakanı V. Kostunica, Sırbistan’ın kaybettiği imaj ve itibarının 

iyileştirilmesi için referandumun önemine değindiler. Kostunica yaptığı 

konuşmada “Sırbistan halkı, ülkelerinin Kosova’yı da içine alan bir demokratik 

ve hukuk devleti olduğunu dünyaya göstermiştir” dedi. Diğer taraftan 

referandumda oy hakkı bulunmayan Kosovalı Arnavutların yetkilileri, 

referandumun Kosova’nın nihai statüsü üzerinde herhangi bir etkisi 

olmayacağını savunmaktadırlar. Kosova Başbakanı Agim Çeku, referandum ile 

ilgili açıklamada “Referandumun Kosova statüsü üzerinde etkisi yok ve Kosovalı 

Sırpların geleceği Kosova’dadır. Bu sebeple kendi geleceğini BM nezdinde 

yürüten ve yasal olan tek bir statü belirleme süreci içinde olmaları 

gerekmektedir. Başka bir ülkenin düzenlediği referandum çerçevesinde değil” 

dedi.310  

Referanduma Sırbistan nüfusunun yaklaşık % 46’sının katılmadığı dikkate 

alındığı zaman, Sırpların artık Kosova’yı kampanya malzemesi olarak yoğun bir 

şekilde kullanan politikacılara net bir mesaj verdiği birçok politik analistlerin 

                                            
309   Blic Novine, 22.09.2006. 
310   Politika Novine, 02.09.2006. 
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hem fikir olduğu bir konudur. Çünkü referandum öncesi Sırbistan’da Kosova’nın 

Sırbistan içerisinde tutulmasıyla ilgili konuşmalar Anayasa içeriği ile ilgili 

konuşmalardan çok daha fazla yer aldı. Bu sebeple yıl sonunda yapılması 

gereken genel seçimlerde partilerin seçim kampanyalar, Kosova’dan başka 

konular da içermelidir. 

Kosova’nın statüsünün Sırbistan anayasası değil, BM özel temsilcisinin 

yürüttüğü müzakerelerin sonunda hazırlayacağı öneriden yola çıkarak 

belirleneceğini nihayet Sırp halkı da anlamış gibi görünmektedir ve artık 

Kosova’nın Sırbistan içinde kalacağı yönündeki konuşmaları içeren 

kampanyalarına daha fazla prim vermemektedir. Bundan yola çıkarak, BiHlı Sırp 

politikacılar da BİH içindeki Sırp bölgesinin BiH’dan ayrılması için istedikleri 

bağımsızlık referandumu için Sırbistan’dan gelecek desteğin gelecekte azalacağı 

yönündeki beklentileri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Çünkü Sırbistan 

iktidarında bulunan partiler tekrar seçilmeleri için Kosova kartını kullanmama 

durumuna geldiklerine göre, başka bir ülke olan BİH’in iç işlerine karışmasına 

da halktan bir destek görmesi çok düşük bir ihtimaldir.311 

               Tüm bunlara bakıldığında, uluslararası toplumun Kosova’ya 

bağımsızlık verildikten sonraki gelişmeleri kontrol altına almaya çalıştığı 

görülmektedir. Ancak gelişmeler daha dikkatli bir şekilde analiz edildiğinde 

görülmektedir ki, Kosova’nın bağımsızlığı sonrası bölge için en büyük tehlike, 

gerek Bosna Hersek gerekse Karadağ’daki Sırpların ayrılma istekleri olacaktır. 

Bu sebeple AB ve ABD, Sırbistan’da hangi partilere destek vereceklerine karar 

vermeden önce, komşu ülkelerde yaşayan Sırpların ayrılma isteklerine nasıl 

yaklaşacaklarını dikkatle analiz etmeleri gerekmektedir. Çünkü şu an Batı’dan 

destek gören Sırbistan Hükümeti’nin başında, Milosevic’in ‘Büyük Sırbistan’ 

projesine destek veren Vojislav Koştunica bulunmaktadır. 

 

 

 

                                            
311  Çevrimiçi: www.rumelidernegi.org/balkanlardan_haberler.htm 11.09.2006 
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B. Sancak’ta Yakın Dönme Siyasal Ortam ve Statü 
 

Karadağ Sırbistan’dan ayrıldı. Kosova’nın bağımsızlığı hemen hemen 

kesin gibi. Bazı uzmanlar Sancak bölgesi üzerine spekülasyon yapmaya başladı. 

21 Mayısta Karadağ’ın bağımsız olmasıyla birlikte Sancak, iki eski ortak 

arasında kesin olarak bölünmüş oldu. 1913’ten beri Sancak, Balkan tarihinin hep 

en kritik dönüm noktalarında özerklik talep etmişti.  

Bugünlerde Sırbistan’daki Sancak Boşnakları, Karadağ’ın Sancak 

bölgesinde yaşayan kardeşlerine kırgın.  

Karadağ’daki bağımsızlık referandumundan önce, Sancak Boşnakları 

arasında bağımsızlığa evet mi hayır mı denmesi gerektiği konusunda hararetli 

tartışmalar yaşandı. Sırbistan’daki Sancak Boşnakları bölgenin uluslararası bir 

sınırla bölünmesini istemiyordu. Sırbistan ve Karadağ’daki Boşnak Milli Meclisi 

başkanı ve Novi Pazar belediye başkanı Sulejman Ugljanin uyarıyordu: “İki 

bağımsız devletin oluşması Boşnakların aleyhine olacaktır”.312 Oysa 

Karadağ’daki Sancak Boşnakları için durum bundan daha karmaşıktı. Öncelikle 

buradaki Boşnaklara göre başkent Novi Pazar değil, Podgorica. İkinci olarak, 

Karadağ’ı Sırbistan’a göre siyasi açıdan daha hoşgörülü buluyorlar. Üçüncü 

olarak, bağımsız bir Karadağ’ın Sırbistan’dan daha çabuk AB üyesi olacağına 

inanıyorlar. Ve son olarak, önde gelen Karadağlı aydınlardan Zuvdija Hodzic’in 

de belirttiği gibi: “Sırbistan-Karadağ içerisinde Boşnak halk önemsiz bir azınlık. 

Oysa Karadağ’da yüzde 10’un üzerindeyiz”.313  

21 Mayısta işte bu pragmatik gerekçeler Karadağ Boşnaklarını ikna etti. 

Sırbistan Boşnakları, Karadağ’daki akrabalarını ziyaret etmek veya işlerine 

gitmek için artık uluslararası bir sınır geçmek zorundalar.  

Karadağ’da bağımsızlık yanlıları yüzde 55.5 ile kazandı. Yani önceden 

konulan barajın sadece yüzde 0.5 üzerinde oy alarak. Sırbistan’daki Sancak 

bölgesinden bazı politikacılara göre, referandumun sonucunu ve dolayısıyla 

Sancak’ın kaderini değiştiren Boşnak oyları oldu. Sancak Halk Hareketi başkanı 

Cemal Suljevic’e göre: “Karadağ'ı Müslüman Boşnakların oyları bağımsızlığa 
                                            

312   Sandzak Novine 21.06.2006. 
313  Çevrimiçi: www.sandzak.org.yu. Bosnjaci u Crnoj Gori, 20.03.2006. 



 159

taşıdı. Onların oyları olmasa asla bağımsız olamazlardı. Boşnak Müslümanları 

oylarıyla Karadağ'ı bağımsızlığa taşırken Sancak'ı da bölmüş oldular. Bunun baş 

sorumlusu diğer Sancak partileridir. Kendi aralarındaki siyasi kavga yüzünden 

Sancak, dağılan Yugoslavya’dan hemen sonra otonom olma hakkını 

alamamıştır”.314  

Sırbistan’daki Sancak bölgesinin toplam nüfusu 235.567. Boşnaklar ve 

Müslümanlar bu nüfusun hemen hemen yüzde 65’ini oluşturuyor (2002/2003 

tahmini). Bütün olarak ise, Sancak’ın neredeyse yüzde 72’sini oluşturuyorlar 

(toplam Sancak nüfusu 426.044).   

Orta Çağda Sancak bölgesi, Raska Sırp Devletine aitti. Bölge, daha sonra 

kurulan çeşitli Sırp devletlerinin içerisinde yer aldı. Bölge XV. yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğu tarafından fethedildi. Osmanlı zamanında “Novi Pazar Sancağı”, 

BiH eyaletini (Sarajevo’dan Novi Pazar’a kadar uzanan çok büyük bir bölge) 

oluşturan yedi Sancaktan biriydi. Bugün Sırplar bölgeyi Orta Çağdaki ismiyle 

anıyorlar. Bununla birlikte Sancak ismi hala bölgenin en popüler ismi olmayı 

sürdürüyor. 1878 Berlin Kongresinde BiH bölündü ve Sancak özerk bir bölge 

haline getirildi. Ancak Balkan Savaşları sonrasında Sırbistan ve Karadağ, 

Sancak’ı ilhak etti. 1913’ten bu yana, çeşitli girişimlere rağmen, Sancak daima 

Sırbistan ile Karadağ arasında bölünmüş olarak kaldı.315  

Kasım 1943’te Pljevlja’da bir Milli Kurtuluş Konseyi kuruldu. Bu 

konseyin bir amacı da, Sancak bölgesi için özerklik sağlamaktı. Ancak savaştan 

sonra konsey, Sırp baskıları sonucu Sancak özerklik verilmeksizin Sırbistan 

Cumhuriyeti’ne katıldı. Eski Yugoslavya zamanında bazı Sancaklı Boşnak 

politikacılar Sancak için bölgesel özerklik talep ettiler. Hatta bazıları Sancak’ın, 

Karadağ ve Sırbistan’da kalan bölümleri birleştirilerek Sırbistan ve Karadağ 

                                            
314  Çevrimiçi:www.sanjak.org./info/cen/  01.08.2006 
315   1917’de Sancaklı politikacılar Sjenica’da bağımsızlık taleplerini dile getirdiler.  
         Ancak Sırp, Hırvat, Sloven Krallığının kurulmasıyla birlikte Sancak, herhangi bir özel statü  
         verilmeksizin yeni krallığın içine katıldı. Sarkinovic, Hamdija, Boşnjaci od Nacertanja do  
         Memoranduma, 1997,  MNVS, Podgorica, s. 98. 
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Cumhuriyetleri içerisinde ayrı bir cumhuriyet yapılması gerektiğini dahi 

savundu. 

Yugoslavya’nın parçalanması sırasında, Ekim 1991’de, bölgenin en önemli 

siyasi baskı grubu olan Sancak Boşnak Milli Meclisi (SBMM) bir referandum 

düzenledi. Bu referandumda seçmenlerin yüzden 98.9’u özerklik dedi. Bu sonuç, 

Slobodan Milosevic rejimi tarafından tanınmadı. 

 

1. Sırbistan Karadağ Boşnak Milli Meclisi’nin Kurulması ve 

Tanınması 
 

SBMM 11 Mayıs 1991 tarihinde, BiH’daki savaşın başlamasından yaklaşık bir 

sene önce kurulmuştu. Sancaklı Müslümanların en üst yönetim organı olarak 

kuzey ve güney sınırlarında (BiH ve Kosova’da) iki büyük savaş yaşamış, 1997 

Temmuz’unda olduğu gibi Sırp baskınlarına uğramış ve 12 senelik bu sürede Sırp 

ve Karadağ taraflarınca legal olarak tanınmamasına rağmen Sancaklıların içeride 

ve dışarıdaki tek temsilcisi olmuştur. 24 Eylül 2000 seçimlerinde Uglanin’in 

tabiriyle “Boşnakların damlaları” Milosevic’i yerinden etmiş ve 18 partiden 

oluşan DOS İttifakı ve onun liderlerinden biri olan V. Kostunica Yugoslavya’nın 

yeni yönetimini oluşturmuş ve bunda SBMM’nin büyük katkıları olmuştur. 

Boşnaklar, Kostunica hükümetinden umduklarını bulamamışlardı. Zaten 

Kostunica daha iktidara gelir gelmez Yugoslavya yönetiminin Kosova’daki 

egemenliğini güçlendirmesi gerektiğini belirterek bu anlamda Sancak’a da direk 

mesajlar vermişti. Sancaklılar bu kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DOS 

İttifakı’nın yeni adayı olan Miroljub Labus’u DOS’tan daha önce ayrılmış olan 

Kostunica’ya karşı destekleme kararı alarak Novi Pazar’da %76, Sjenica’da %75, 

Tutin’de ise %95.8’lik oy oranları ile Labus’a önemli puanlar 

kazandırmışlardır.316  

2003 yılı Mart ayında bir suikasta kurban giden Sırbistan Başbakanı Zoran 

Cinciç döneminde daha önce soykırım ve katliam haberleri ile anılan Sırbistan bu 

kez AB’ye girme gayretleri ile gündeme gelmişti. SBMM Başkanı Süleyman 

                                            
316   Goati Vladimir, İzborna Nadmetanja u SRJ od 2000 do 2003, s. 162. 
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Uglanin Belgrad’da Cinciç ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Dusan Mihayloviç ile 

görüşmeler yapıyor, Sancak’ın sorunlarını dile getiriyor, Cinciç ile Sancak 

Müftüsü Muammer Zukorliç Sancak Üniversitesi’nin açılış haberlerini birlikte 

veriyorlar, Cinciç suikastı sonrası başbakan olan Zoran Zivkovic ve Eğitim ve 

Spor Bakanı Novi Pazar’ı ziyaret ediyor ve karşılıklı hoşgörü mesajları 

veriliyordu. Sırbistan tarafının bir sene içerisindeki bütün bu abartılı değişim 

süreci alışıldık bir şey değildi ve 1990 senesi sonrası dönemlerde bile böyle bir 

diplomatik yoğunluk yaşanmamıştı. Peki ne olmuştu da Sırbistan böyle 180 

derecelik bir değişim göstermişti? Cevap Avrupa ile bütünleşme çabalarında ve 

sihirli AB üyeliğinde saklıydı şüphesiz. Sırbistan-Karadağ Devleti 2003 Nisanda 

Avrupa Konseyi üyesi olduktan sonra gözlerini 2007’de AB üyesi olabilmeye 

çevirdiler.317 AB müktesebatı uygulamaları nedeniyle Sırbistan ve Karadağ’ın 

kanunlarının büyük bölümünü değiştirmesi ve yenilemesi gerekmekte ve 

azınlıklar ile ilgili düzenlemeler de bunların içerisinde bulunmaktadır. Tabii ki 

Sancak’ı ve diğer azınlıkları ilgilendiren en önemli konu kendileri ile ilgili yeni 

düzenlemelerdir. Buna göre Sırbistan-Karadağ Devleti bütün azınlıkları tanımış 

ve (kağıt üzerinde de olsa) haklarını özgürce kullanabilme izni vermiştir. 

Gelişmelerin ardından Boşnaklar bu kez azınlık hakları ile ilgili yeni 

düzenlemeden istifade ederek Sancaklı Müslümanlara ait resmi bir milli konsey 

kurma girişiminde bulundular. Bu konsey aynı zamanda sadece Sancak’taki 

Boşnakları değil tüm Sırbistan ve Karadağ’daki Boşnakları temsil etme yetkisine 

sahip olacaktı. Bunun için 23 Ağustos 2003 tarihinde bir seçim toplantısı yapıldı. 

Davet edilmelerine rağmen Rasim Lajic ve Fevzija Muric toplantıya 

katılmadılar.318  

13 Eylül 2003 tarihinde Sancak’ın başşehri Novi Pazar’da Sırbistan 

Hükümeti’nin Azınlıklar Bakanlığı’nın organize ettiği ve AGİT ve AB Azınlık 

Hakları Komiserliği’nin gözetiminde bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantının 

amacı Sancak Bölgesindeki 11 belediyede yaşayan Boşnak toplumunun resmi 

temsilcilerini seçmekti. Bu amaçla demokratik yollarla seçilmiş olmak ve seçime 

katılmak için her adayın 100 farklı kişinin kendisini desteklediğine dair imza 

                                            
317   Sandzacke Novine. 12.04.2003. 
318   Çevrimiçi:www.sandzak.org.yu./zines/nasa-borba/arhiva/dec96  20.03.2006. 
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alması gerekiyor. Bir adaya imzası ile destek veren vatandaş başka bir adaya 

destek verememekteydi. Bu şekilde 352 aday 100’er imza toplayarak seçici 

olmaya hak kazandı. Bundan sonra bu imzalar onay için Azınlık Hakları 

Bakanlığı’na gönderildi. Bahsedilen 352 adaydan gerekli yeterliliğe sahip olan 

210 tanesi kabul gördü. 13 Eylül tarihinde ise 210 aday Novi Pazar’da toplanarak 

Sancak’ın yeni meclis üyelerini seçtiler; geçerli olan 198 oy ile 35 kişilik SBMM 

yeni dönemin yöneticileri olmaya hak kazandılar.319 

Adayların belirlenmesinden sonra sıra SBMM başkanını seçmeye geldi. 

Meclis oy birliğiyle Süleyman Ugljanin’i Sırbistan ve Karadağ Boşnak Milli 

Meclisi Başkanı olarak seçti. Yugoslavya’nın dağılmasından 13 yıl sonra 

Ugljanin’in başkanlığı ilk defa mevcut devlet tarafından resmileştirilmiş oldu. 

Sancak için tarihi olarak nitelendirilebilecek bu olay özellikle milliyetçi Sırplar 

açısından negatif yönden aynı etkiyi göstermekteydi. Her partinin kendi listesini 

sunabilme imkanının olduğu bu toplantıda sadece Süleyman Ugljanin’in 

hazırladığı liste gerekli şartlara uygundu ve büyük çoğunlukla Ugljanin’in seçim 

listesi seçimi kazandı.320 Seçimlere dönemin Azınlık Bakanı Rasim Lajic dahil 

başka hiçbir siyasi lider katılmadı. Bunun sebepleri arasında yeterli imza sayısına 

ulaşılamaması olabileceği gibi seçimin protesto edilmesi de olabilir. Sonuçlar 

aynı zamanda Süleyman Ugljanin’in Sancak halkından aldığı yeni bir güvenoyu 

şeklinde de yorumlanabilir. 

Bu durum şüphesiz Sancaklılar için tarihi bir andı. Uzun yılların ardından 

Sancaklı Boşnakların ülke azınlıklarından biri olduğu kabul edilmiş ve uluslar 

arası toplumun gözetiminde yapılan seçimlerle Sırbistan-Karadağ Boşnak Milli 

Meclisi’nin (SKBMM) varlığı Sırp-Karadağ hükümetince resmen tanınmıştı.321 

SKBMM’nin ilk kararlarından biri Karadağ’daki nüfus sayımına ağırlık 

vermek olmuştur. Nüfus sayımında Karadağ’da bulunan Sancaklıların kendilerini 

“Boşnak” olarak tanımlamaları Sancak bütünlüğü açısından çok büyük bir önem 

taşımaktadır. Bu konuda bölgede çeşitli konferanslar verilmiş ve halk 

                                            
319   Sandzacke Novine, 14.09.2003. 
320   Çevrimiçi:www.sandzak.org.yu./zines/nasa-borba/arhiva/dec96  20.03.2006. 
321   Çevrimiçi:www.sanjak.org./info/cen/arhiva/ 22-09-2006. 
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bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Sayım sonuçları itibariyle de bu konuda başarılı 

olunduğu gayet açıktır. 

2002 yılında, Sırbistan-Karadağ devletinin anayasası hazırlanırken, 

Sancak, yeni oluşturulan devletler birliğinin içerisinde bölgesel ve siyasi açıdan 

özerk bir bölge olmayı talep etti. Bununla birlikte Sancak, bir kez daha iki güçlü 

komşu arasında paylaşıldı.  

Ancak dört temel nedenden dolayı Sancak “ikinci bir Kosova” olamaz:  

Sancaklı politikacılar, ortak bir karara varabilmek için kendi aralarında çok fazla 

bölünmüş durumdalar. Sancak’ta üç ana siyasi parti var: Sulejman Ugljanin’in 

Sancak İçin Listesi, Rasim Ljajic’in Sancak Demokratik Partisi ve Fevzija 

Muric’in Sancak Partisi. Ugljanin’in partisi tam özerklik ve iki Sancak’ın 

birleşmesini talep ediyor. Ljajic’in partisi kamu yetkileri açısından geniş bir 

adem-i merkeziyetçilik istiyor. Muric’in partisi ise geniş özerklik ile Sancak’ın 

statüsünün belirleneceği bir referandum talep ediyor. Bu üç parti de yıllardan 

beri birbirlerine düşman.  

Belgrad da bölgedeki iç siyasi çatışmaları harlamaktan geri durmuyor. 

Şehrin belediye başkanı Sulejman Ugljanin iken, belediye meclisindeki çoğunluk 

Ljajic’in Sancak Demokratik Partisi ile Sırp partilerinin elinde. Muhalifleri 

Ugljanin’i görevini bırakmaya zorlarken, 7 Nisanda, Sırp hükümeti Novi Pazar 

belediye meclisini dağıttı. Kararı protesto eden Rasim Ljajic’e göre bu, 

“Belgrad’ın istenmeyen belediye başkanına verdiği sağduyudan uzak bir destek”. 

Nisan ayı ortasında Ljajic, hükümetin belediye meclisini dağıtma kararını ve 

Ugljanin’in durumunu belirlemek için yapılacak referandumu bloke etmesini 

protesto etmek için, güney Sırbistan hükümet koordinatörlüğü görevinden istifa 

etti. Hükümetin kararı Novi Pazar’da bazı siyasi şiddet eylemlerine dahi neden 

oldu. 14 Mayısta yapılacağı söylenen belediye başkanının görevinden 

uzaklaştırılması ile ilgili referandum ise 25 Hazirana ertelendi.322 Bu yeni karar, 

Sırp yetkililerine karşı bir kez daha infial yarattı.  

Boşnaklar Sırbistan Sancak’ında sadece üç belediyede çoğunluğu 

oluşturuyor: Novi Pazar, Tutin ve Sjenica. Karadağ Sancak’ında ise iki 

                                            
322 Çevrimiçi: www.sandzak.org.yu./zines/nasa-borba/arhiva/dec96  20.08.2006 
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belediyede: Plav ve Rozaje. Sancak’ta toplam nüfusun yüzde 44’ünü oluşturan 

Sırplar ve Karadağlılar, herhangi bir özerklik fikrine karşı çıkacaktır. Bu 

durumda Sırpların ve Karadağlıların çoğunluğu oluşturduğu belediyeler olası bir 

özerk Sancak’a katılmayacaktır. Bu ise etnik bazlı bölünme demek ki, 

uluslararası toplum bunu asla onaylamayacaktır.  

Bugün Sancak iki bağımsız devlet, Karadağ ve Sırbistan arasında 

bölündüğüne göre, artık bütün özerklik talepleri yeni uluslararası sınıra saygı 

göstermek zorunda kalacak. İki Sancak’ın birleşmesi söz konusu olamaz. 

Sonuçta Karadağ’daki Sancak Boşnakları da, 21 Mayısta iradelerini ortaya 

koyarak bağımsız bir Karadağ oyladılar. 

Sancak Boşnaklarının şikayetleri, Presevo Vadisindeki Arnavutların 

şikayetlerine çok benziyor: Sosyal ve ekonomik bazda yapılan günlük ayrımcılık. 

Sırbistan’ın Sancak bölgesi ülkenin en fakir bölgelerinden biri. Bununla birlikte 

Sancak sorunu büyük ihtimalle Sırbistan’ın demokratikleşme ve adem-i 

merkeziyetçiliğe geçiş süreci içinde çözülecek. International Crisis Group’un 8 

Nisan 2005 tarihli raporunun da belirttiği gibi: “Sancak’ın sorunları Sırbistan’ın 

diğer bölgelerindeki sorunlarla büyük benzerlik gösteriyor. Bu bakımdan Sancak 

sorunu, milli çözümler gerektirmektedir”323  

Sancak asla bağımsızlık talep etmedi; hep özerklik istedi. Kosova 

Arnavutlarının aksine, Sancak Boşnakları hiçbir zaman Sırbistan’dan kopmak 

istemedi. Bu ise, Belgrad’ın, Kosova savaşından sonra politikasını değiştirdiğini 

kanıtlayabilmesi için iyi bir fırsat. Etnik bir toplumu yabancılaştırmak yerine 

Sırbistan, (bir kez daha) çok geç olmadan, bu insanları kazanmaya, bu insanların 

asimilasyon korkularını bertaraf etmeye çalışmalı. Böylece Belgrad samimiyetini 

ispat edebilir ve yakın tarihinin korkunç hatalarından ders aldığını gösterebilir.  

 

C. Karadağ’ın Bağımsızlığından Sonra Bölgedeki Durum 
 

Sırbistan hariç tüm bölge ülkeleri ve AB yetkilileri Karadağ’daki 

referandum sonucunu kabul etti ve Karadağ Hükümeti’ne tebriklerini iletti. 

                                            
323   Novine Glas Islama, 08.10.2006. 
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Karadağ’ın ayrılmasıyla “Büyük Sırbistan” rüyası geçmişe gömüldü, ancak, Sırp 

milliyetçiler şimdi de “Orta Sırbistan”ı hayal etmektedir. 

BİH’i oluşturan iki idari birimden (entite) biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin 

Başbakanı Milorad Dodik yaptığı açıklamada, BiHlı Sırplara da “ayrılma hakkı” 

tanınması gerektiğini ifade etti. Dodik’in bu açıklaması, Sırbistan 

Cumhurbaşkanı Boris Tadic’in kısa bir zaman önce gerçekleştirdiği ziyaretten 

sonra geldiği için, bir sürpriz olmaması gerekir. Karadağ’daki referandumdan 

birkaç gün önce ABD Eski Belgrat Büyükelçisi Viliyam Montgomeri de, bir 

Jutarnji List ve Dnevni Avaz gazetelerinde yayınlanan yazısında, Sırp 

Cumhuriyeti’ne, BİH kurumlarının işleyişini sabote ederek bir bağımsızlık hakkı 

istemesi tavsiyesinde bulundu. Her ne kadar bazı etkili uluslararası kesimler, 

Karadağ’ın (ve kesin gözüyle bakılan Kosova’nın) ayrılmasından sonra, 

Sırbistan’a, Sırpların kontrolünde bulunan BİH’in bir parçasını vermeye hazır 

olsa da, Karadağ ve Sırp Cumhuriyeti’nin anayasal statüleri birbirlerinden çok 

farklıdır ve bundan dolayı BiH’lı Sırpların ayrılma hakkı bulunmamaktadır.324 

Kosova’nın bağımsızlığını örnek gösterip BİH’ten ayrılması için sesleri 

yükseltecek Sırplara ise, BİH Uluslararası Yüksek Temsilcisi Christian Schwartz 

Schillig, Sırbistan ziyareti sırasında cevap vermişti. Yaptığı açıklamada, Sırp 

Cumhuriyeti’nin BİH’in sadece bir entitesi olduğunu ve dolayısıyla bağımsızlık 

referandumunu düzenleme yetkisine sahip olmadığını vurguladı. Şüphesiz bu 

açıklama “Orta Sırbistan”ın kurulmasını arzulayan Sırp milliyetçilerine büyük 

bir darbe vuracaktır.325  

Bu yüzden, BİH’e sadece koruma sözü verilmesi ile potansiyel bir çatışma 

tehlikesinin ortadan kalkması beklenemez. BİH için asıl yardım, çatışmacı 

politikanın kaynağı olan Sırbistan’da komşu ülkenin topraklarına göz dikmeyen 

bir iktidarın gelmesinin temini olacaktır. Bu konuda da, Sancak Boşnaklarına 

büyük bir görev düşmektedir. Bu açıdan, BİH’i anavatan olarak gören Sancaklı 

Boşnakların liderlerinden biri olan Süleyman Ugljanin, mevcut aşırı milliyetçi 

                                            
324   Jutarnji List, 21.10.2006. 
325   Çevrimiçi, www.mtsmondo.com/news/vesti/story.php?vest=44716 - 56k- 23.10.2006 
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Sırbistan Hükümeti’ne verdiği desteği çekerek, hükümetin düşmesine yol 

açmalıdır. 

Bu yılın sonuna kadar açıklanması beklenen ve 1999 yılından itibaren 

BM’in idaresi altında bulunan Kosova’nın nihai statüsünü belirleyecek karar, 

Sırbistan’da 21 Ocak’ta yapılacak genel seçimlerin sonrasına bırakıldı. Erteleme 

kararının ise Sırbistan’da hangi partileri nasıl etkileyeceği konusunda kesin bir 

görüş birliği mevcut değil. BM’nin Kosova özel temsilcisi Martti Ahtisaari’nin 

ofisinden yapılan açıklamada, Şubat’ta Kosova nihai statüsü ile ilgili önerini iki 

tarafın yetkililerine gönderileceği duyuruldu. Kararın ertelenmesi, AB’nin 

Sırbistan’da demokrasi çizgisi üzerinde bulunan partilere destek niteliğinde bir 

gelişme olarak görülebilir. Çünkü söz konusu kararın, Kosova’nın Sırbistan’dan 

tamamen ayrılması tavsiyesi içermesi beklenmekteydi ve bu durumda SRS 

Sırbistan’da iktidara gelmesi kolaylaşacaktı. Sırbistan’daki seçimlerin DS ile 

SRS arasında geçeceği beklenmekte ve başta AB olmak üzere tüm uluslararası 

toplum DS’nin bu yarışın galibi olmasını istemektedir. Bu da “iki kötüden daha 

az kötüsünü al” demektir. Çünkü hatırlatmak gerekirse, DS’nin de içinde 

bulunduğu Sırbistan Hükümeti, devlet kurumlarının yardımıyla, saklanan savaş 

suçu zanlılarını yakalamadığı için AB ile ilişkilerin dondurulmasına neden oldu. 

Bunu doğrulayan açıklama Belgrat’taki İngiliz Büyükelçi David Gowan’dan 

geldi. Gowan, “Demokratik Hükümet, Kosova konusunda uzlaştırıcı görüşe 

sahip olmalı ve Martti Ahtisaari’nin önerisine saygı duymalı” dedi.326 

Kosova tarafında ise, ertelemeye rağmen bağımsızlık seslerinin her 

zamankinden daha güçlü olduğu görülüyor. Ayrıca başlatılan diplomasi 

çalışmaları son derece olumlu sonuçlar vermektedir. Kosova’da muhalefetteki iki 

parti lideri Veton Suroi ve Hasim Taci, ABD’ye yaptıkları ziyaret sonrasında 

yaptıkları açıklamalarda Kosova’ya bağımsızlık verilmesi kararı getirildiği ve 

bunun Sırbistan seçimleri sonrasında açıklanacağını söylediler. Diğer taraftan 

Kosova Başbakanı Agim Çeku; Karadağ, İngiltere, Fransa ve Slovenya’ya 

yaptığı ziyaretlerde hem Kosova’nın bağımsızlığına destek aradı hem de komşu 

                                            
326   Press Novine. 09.11.2006. 
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ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.327 Ayrıca Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe 

Mesic’in Ağustos ayında Makedonya’ya yaptığı ziyaret sırasında Kosovalı 

yetkililerle buluşması, bölge ülkelerin Kosova’nın bağımsızlığına verdikleri 

desteğin en iyi örneğidir. 

Sırbistan Başbakanı Kostunica’nın Kosova bağımsızlığını kabul eden 

ülkelere karşı harekete geçeceğini açıklamasıyla şüphesiz bölge ülkelerine 

yöneliktir. Ama Sırbistan’da büyük yatırımlar yapan Slovenya ve Hırvatistan, 

bundan en çok zarar görecek ülkenin yine Sırbistan olacak. Makedonya’nın tek 

sorunu, Makedon-Arnavut ilişkileri olduğuna göre Sırbistan’ın tehdit edebileceği 

tek bölge ülkesi BİH. Bu ülkenin iç politikasına karışmak için her fırsatı 

değerlendiren Sırbistan’ın tek amacı, Kosova’nın bağımsızlığına BİH Sırp 

Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ile cevap vermektir. Bu nedenle uluslararası 

toplumun, radikal partilerin Sırbistan’da iktidara gelmemesi için yapacağı her 

girişimin özellikle BİH’teki istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır. 328 

Balkan uzmanlar ve Uluslararası yetkililerden, Kosova’nın olası 

bağımsızlığına yönelik son günlerdeki olumlu yorum ve yaklaşımlar, 

Sırbistan’daki radikal Sırpların yeni bir girişimine neden oldu. SRP’nin Başkan 

Yardımcısı Tomislav Nikolic, Sırbistan Başbakanı ve muhafazakâr Sırbistan DP 

lideri olan V. Kostunica ile gerçekleştirdiği toplantıdan sonra, uluslararası 

toplum tarafından Kosova’nın bağımsızlığının onaylanması halinde, Sırbistan 

Hükümeti Kosova’yı işgal edilmiş bölge olarak ilan edilmesi için Başbakanla 

görüş birliğine vardıklarını açıkladı. Nikolic’in açıklamasına en sert tepkileri 

hükümeti oluşturan diğer partilerden gelmesine rağmen, Başbakan kabinesinden 

bu konuda ne bir yalanlama ne doğrulama geldi. Aslında Başbakan 

Kostunica’nin söz konusu sağcı partisiyle yakın ilişkisi, diğer koalisyon 

üyelerinin itirazlarına rağmen uzun zamandan beri devam ediyordu. Son olarak, 

Sırbistan Hükümeti’nin kabul ettiği Kosova müzakere stratejisinin 

hazırlanmasında, hükümette yer almamasına rağmen, sağcı partinin ve özellikle 

Nikolic’in rolü, uzun zaman tartışmalara neden oldu.  

                                            
327   Sead Sadikovic, “Kosova Sve Bliza Nezavisnosti”, Polje Novine, say. 56. s. 15 
328   A. e., s. 25. 
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Sırp Başbakan’ın Kosova danışmanı yaptığı açıklamada, “Sırbistan’ın 

Kosova bağımsızlığını hiçbir zaman tanınmayacağı, ancak gerçekleştirildiği 

taktirde, Sırbistan’ın gelecekte Kosova’yı geri alma hakkı olacaktır” dedi. Bu 

açıklamadan yola çıkarak Nikolic’in sözlerinin doğru olduğunu diyebiliriz. Son 

olarak SRP’nin Genel Sekreteri Akeksandar Vucic yaptığı açıklamada, 

“Kosova’ya bağımsızlığını verecek iligiler şunu bilmeli ki, Kosova bağımsızlığı 

kararı sürdürülebilecek bir durum doğurmaz” dedi. Koalisyonda yer alan ve 

liberal bir parti olan G 17 Partisi’nin yetkililerden biri, partisinin parlamentoda 

öyle bir teklife destek vermeyeceğini açıkladı. Kosova’daki Sırp liderler bile 

bunun kötü bir fikir olduğunu ve gerçekleştirildiği taktirde oluşacak tansiyon ve 

çatışmalar nedeniyle Kosova’da kalan az sayıda Sırbın oradan kaçmak zorunda 

kalacakları belirtiyorlar.329  

Nikolic’e göre Kosova’nın işgal edilmiş bölge olarak ilan edilmesiyle, 

Sırbistan Anayasası’na göre devleti korumakla yükümlü olan tüm kurumların 

harekete geçmesi gerekmektedir.                

Kosovalı Arnavutların tepkisi de büyük oldu. Kosova’nın yeni 

Cumhurbaşkanı’na göre, Nikolic’in açıklaması “bir siyasi çılgınlıktır”. Kosova 

Meclis Başkanı Nexhat Daci, Sırbistan’ın eski yönetimini kastederek, “bu tür 

politikanın mimarları BM’nin Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi’nde 

yargılanmaktadır” dedi. 

Bu durum, Sırbistan’ın bütünleşmek istediği NATO ve AB’yi işgalci 

güçler olarak kabul etmesi ve Kosova’yı geri almak için karşı savaş açması 

anlamına gelmektedir. İşgal edilmiş bölge, yeni bir fikir olmamakla birlikte, 

fikrin “babası” Sırp Ortodoks Kilisesi’dir.  

Nikolic’in açıklamasını şaşkınlıkla karşılayan AB Konseyi, bunun boş bir 

tehdit olduğunu ve Sırbistan’ın Kosova müzakerelerindeki durumunu daha da 

zorlaştırabileceğini söyledi. Çünkü bu zihniyet Kosova’nın bağımsızlık sürecini 

kolaylaştıracaktır.  

 

 

                                            
329   Çevrimiçi, www.naslovi.net/rd/290702/prvi-s-platformom-g17-plus - 3k- 08.12.2006. 
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Sonuç 
 

Yugoslavya 1945 yılında kurulduğunda tek partili siyasal yapı içerisinde 

görece bütünlük göstermekteydi. Ancak zaman içerisinde oluşturulan bu tekli 

yapının zorlama özellikler taşıdığı ortaya çıktı. Aslında zorlama özellikler 

taşıyan bu siyasal düzen başlangıçta birliği oluşturan devletlerin genel kabulüyle 

birlikte bir süre yalancı bahar yaşadı. Yaşanan bu olumlu süreç aslında kişilerle 

sınırlı özellikler taşımaktaydı. Tito yaşanan bu süreçte farklı etnik özellikler 

taşıyan cumhuriyetlerin çıkarlarını genel olarak yeterli düzeyde karşılamayı 

başardı. Ancak zaman içerisinde tekli siyasal yapı bu kadar karmaşık özellikler 

taşıyan ortam için yetersiz kaldı. Bu yetersizlik beraberinde zorlama baskılar 

getirdi. Zaman içerisinde farklı etnik kökenlerden gelen insanlar için bu baskıcı 

anlayışa karşı milliyetçi düşünceler etkin hale geldi. Yugoslavyayı oluşturan altı 

cumhuriyette zaman içerisinde milliyetçi siyasal partiler etkin siyasal güç 

olmuştur. 

Titoist görüş, bir taraftan Yugoslavya’daki milli sorunu üzerine herhangi 

bir tartışmayı yasaklarken, öbür taraftan federe cumhuriyetler çerçevesinde milli 

ilkelere göre işleyen parti, yönetim ve ekonomik ilişkileri düzenlemişti. ”Birlik 

ve Kardeşlik” parolasının altında 80’lere kadar (1972’de kısa süren Hırvat Baharı 

hariç) ülkede milli barışın sağlanması başarılmıştı. 1974’ten itibaren yapılan 

ademi-merkeziyetçi düzenlemeyle, her ne kadar Sırbistan’ın merkeziyetçi 

hakimiyeti engellenmeye çalışıldıysa da, bu sistem cumhuriyet nezaretindeki 

partilerin yetkilerini güçlendirerek parti lokalizmine yol açmıştır. Bunun 

neticesinde 1980’de Tito’nun ölümüyle birlikte onun karizmatik kişiliğinin yok 

oluşuyla milliyetçi hareketler hız kazanmıştı. 

Ekonomik krizle paralel olarak gelişen ve SSCB önderliğindeki Doğu 

Bloku’nun neredeyse tamamını saran yapısal bunalımların basıncı altında, 

egemen sınıfı oluşturan bürokrasi emperyalist-kapitalist sistemle entegrasyona 

yöneldi. Devlet aygıtını elinde tutan bürokrasi homojen bir yapıda değildi ve 

çelişkiler keskinleştikçe “ulusal” çekişmeler öne çıkmaya başlamıştı. 

Federasyonu oluşturan cumhuriyetlerin her biri, merkezi bütçeden en fazla payı 

kendisinin alması gerektiğini, çünkü en fazla katkıyı kendisinin yaptığını iddia 
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ediyordu. Kuşkusuz asıl sebep bu cumhuriyetlerin egemenleri olan bürokratik 

sınıfların, ayrıcalıklarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları kaynakları 

diğerleriyle paylaşmak istemeyişleriydi. En zengin iki cumhuriyet olan Slovenya 

ve Hırvatistan, kapitalist entegrasyon yolunda önemli adımlar atmış ve el 

altından Almanya ile ilişkiler geliştirerek, bir emperyalist birlik olan AB’ye 

girmenin hesaplarını yapar hale gelmişlerdi. Tüm diğer örneklerde olduğu gibi 

Yugoslavya’da da kapitalizme entegrasyon, eskinin “sıkı komünistleri” olan 

bürokratların özel mülkiyete geçişle birlikte liberal-milliyetçi burjuvalara 

dönüşmesiyle yürümüştür. Bu sebeplerden dolayı önce Hırvatistan ve Slovenya, 

fakir cumhuriyetlerin yükünü de kendilerinin çektiğini ve “sosyalistliğin” artık 

kendilerine ayak bağı olduğunu söyleyerek bağımsızlıklarını (1991) ilan 

etmişlerdir. Federasyondan ayrılmak, bu bağlamda “sosyalizm”den kapitalizme 

geçiş anlamına da geliyordu.                 

Yugoslavya’nın Tito’nun karizmatik kişiliği ile sembolize olan milli 

meselelere ilişkin “denge politikası”, 90’lı yıllara gelindiğinde –Tito’nun da 

ölümüyle– tamamen iflas etmiş ve federasyon, 1991 yılında Hırvatistan, 

Slovenya ve Makedonya’nın ard arda bağımsızlıklarını ilan etmesiyle fiilen 

dağılmıştır. Bunu bir yıl sonra (3 Mart 1992) BiH-Hersek izlemiş, eski 

Yugoslavya’dan geriye kalan Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Voyvodina da 

Yugoslav Federal Cumhuriyeti (YFC) adını almıştır. Bu isim sonradan Sırbistan-

Karadağ Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. 

BiH-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, üç farklı etnik grubu 

içinde barındıran (Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar) bu ülke de, kendini üç buçuk 

yıl sürecek bir iç savaşın içinde buldu. İnisiyatifi Almanya’ya kaptırmak 

istemeyen ABD’nin müdahalesiyle savaş uzatıldı. Sanayinin ve şehirlerin %65’i 

tamamen tahrip edildi. Sonuçta, emperyalist güçlerin bastırmasıyla (BM’nin 

yerini NATO’ya bağlı kuvvetler aldı) Kasım 1995’te yapılan Dayton 

anlaşmasıyla BiH-Hersek’in bağımsızlığı kabul edilerek bir federasyon 

kurulmasına karar verildi ve toprakların %49’u Sırp cumhuriyetine %51’i ise 

Boşnak-Hırvat cumhuriyetine bırakıldı.  

Hırvatistan ve Slovenya’yı Almanya’ya kaptıran ABD, BiH-Hersek’te ve 

Kosova’da istediğini elde etmiş, hatta daha ileri giderek Sırbistan’da bir “kadife 
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devrim” tezgahlamış ve neredeyse milli kahraman haline dönüşmüş olan 

Milosevic’in 2000 yılında seçimleri kaybetmesini ve ardından USSM’ye teslim 

edilmesini sağlayarak, bu ülke üzerinde de nüfuzunu temin etmeyi başarmıştır. 

Kuşkusuz bu arada AB de boş durmamış, Hırvatistan ve Slovenya’dan sonra 

Sırbistan-Karadağ’ı da AB üyesi yapmak üzere kolları sıvamıştır.  

Bu yüzden bölge halen kaynayan bir kazan görünümündedir. Kosovalı 

Arnavutlar bağımsızlıklarını ilan etmek ve “Büyük Arnavutluk”u kurmak üzere 

anavatanla birleşmek niyetindeler. Karadağ’da yapılan referandumdan %55 oy 

oranıyla bağımsızlık kararı çıktı, ki bu oran bile sorunun bitmediğinin bir 

göstergesidir. BiH-Hersek federasyonunu oluşturan Hırvatlar ve Boşnaklar da 

kendi bağımsız cumhuriyetlerini oluşturmayı dillendiriyorlar. Kısacası, bölge 

yakın zamanda tekrar karışmaya ve barut fıçısına dönüşmeye adaydır. Ve bundan 

en fazla zarar görecek olanlar da yine bölge halkları olacaktır.  

Milliyetçi siyasal düşüncelerin cumhuriyetlerde hakim görüş olması ile 

birlikte aslında dağılma süreci kaçınılmaz bir son oldu. Bugün dağılma süreci 

Karadağ’da bağımsızlığın kabulüyle birlikte son bulmuş gibi gözüksede 

Kosova’da Sancakta Voyvodina’da yaşanan gelişmeler bu sürecin pekte 

sonlanmadığına işaret etmektedir. 

“Yugoslavlık” fikir olarak ne Sosyalist Yugoslavya ne de Birinci 

Yugoslavya’da kök salabilmişti. Bu fikir birinci Yugoslavya’da bir entegrasyon 

sürecini ifade etmekten ziyade, Sırp hegemonik çıkarlarını memnun etmek için 

kullanılan bir fikir olarak görünmüştü. Neticesinde, Sırp milliyetçiliğinin 

karşısında tepkisel olarak Karadağ milliyetçiliği güçlenmeye yüz tutmuştu. Öyle 

ki, Yugoslavya’nın kuruluşundan beri yaşanan gelişmeler bu ilişki çerçevesinde 

değerlendirilebilmektedir. Sancak’ın, coğrafi olarak bu iki devlet arasında 

bulunması ve Boşnaklar’ın yanında Karadağ ve Sırp nüfusuna sahip olması, bu 

devletin Sırp ve Karadağ hegemonik çıkarların merkezinde yer almasına sebep 

olmuştu. 

2000  yılında Milosevic iktidarının sonlanmasıyla birlikte milliyetçi siyasal 

görüşün sonlandığını sananlar diğer partilerin liderlerinin siyasal geçmişlerine 

baktıklarında  yanıldıklarını anlayacaklardır. Çünkü siyasal hayata hakim tüm 
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parti liderlerinin ortak özelliği Sırp milliyetçiliğinden gelmeleridir. Yugoslavya 

siyasal hayatı bugün hala tüm yönleriyle milliyetçi kimliğini korumaktadır. 

Kosova statüsü ile ilgili kararın açıklanmasının ertelenmesinin arkasında, 

uluslararası toplumun Sırbistan’daki mevcut iktidarın tekrar seçilmesi için 

dolaylı bir destekte bulunduğu söylenebilir. Sırbistan Hükümeti de yeni 

anayasaya Kosova’nın Sırbistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğu ifadesini koyarak, 

halkın gözünde cesur ve Kosova’yı vermemek konusunda kararlı bir Hükümet 

olarak görünmeye çalıştı. Bu nedenle, Kosova ile ilgili olumsuz kararla 

karşılaşıldığı zaman, halka Hükümetin ellerinden geleni yapmaya çalıştığı, çıkan 

sonuçta kendilerinin suçu olmadığı şeklinde savunma yapmayı 

amaçlamaktadırlar. 

BMGK’nın 1244 sayılı Kararı’nın kabul edilmesinden sonra yaşanan 

önemli bir gelişme, YFC’nin tarihe karışması ve yerine “Sırbistan ve Karadağ” 

devlet birliğinin ilan edilmiş olmasıdır. Bu yüzden, 1244 sayılı 76 Stratejik 

Analiz, Haziran’06S Karar’ın Kosova konusundaki hükümlerinin muğlâklaştığını 

düşünenler olmuştur. Karadağ’ın bağımsızlığıyla birlikte ortada bir devlet birliği 

kalmadığına göre, 1244 sayılı Karar iyice tartışmalı hale gelmiştir. Gerçi, 

Kosova’nın gelecekte bağımsız olacağı kararı, önde gelen Batılı ülkeler 

tarafından şimdiden alınmışa benziyor. Bir başka ifadeyle, Balkan haritasındaki 

sınır değişiklikleri henüz tamamlanmış değildir.. 

Karadağ Ayrıldı Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni (YSFC) 

oluşturan altı Cumhuriyet’ten Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya 1991’de, 

BİH ise 1992 yılında bağımsızlığını ilan ederken, geride kalan Karadağ, Sırbistan 

ile birlikte kalmaya karar vermişti. Ancak 1997’den sonra ülke içinde 

bağımsızlık sesleri giderek yükselmesine rağmen Karadağ, AB’nin de baskısıyla, 

bugüne dek Sırbistan ile birlikteliğini sürdürdü. Bununla birlikte, 2003 yılında 

AB’nin arabuluculuğuyla iki ülke arasında imzalanan Anlaşma ile Karadağ’a 

Sırbistan’dan ayrılma konusunda referandum düzenleme hakkı verildi. 21 

Mayıs’ta yapılan referandum sonuçlarına göre, Karadağ halkları (Karadağlı, Sırp, 

Boşnak, Arnavut vs.) Sırbistan’dan ayrılarak bağımsız devlet kurulması yönünde 

tercihte bulundular. 1918 yılında Sırbistan ile birleşip egemenliğini yitiren 

Karadağ, referandumda % 55.4 oranıyla Sırbistan’dan ayrılma kararı aldı. 
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Hatırlatmak gerekirse, Karadağ’ın bağımsızlığına soğuk yaklaşan AB tarafından 

referandumun başarılı olabilmesi için (zorlaştırıcı bir karar olarak) % 55 baraj 

şartı koyulmuştu. Bu referandum sonucuyla AB, istemeyerek de olsa, üyelik 

müzakereleri sürecinde yeni bir ülke ile daha muhatap olmak durumunda kaldı.  

Karadağ’daki bağımsızlık referandumu, YSFC’in dağılması açısından, 

birçok yönüyle bir ilktir. İlk defa, Sırbistan ile birlikte yaşamak istemeyen bir 

kurucu Cumhuriyet, söz konusu Cumhuriyet’teki Sırpların istemedikleri bir 

sonuçla karşı karşıya kaldıklarında, silahlı çatışmalar olmadan ayrılabildi. Ayrıca 

Karadağ, bağımsızlığı seçmesiyle, bir anlamda, Sırbistan’a da ayrı bir 

Cumhuriyet olarak kazandırmış oldu. Dünya’da ilk defa, bir referandumun kabul 

edilmesi için % 55 barajı konuldu.  

Sırbistan’dan gelen açıklamalara bakılırsa, Sırbistan Karadağ bağımsızlık 

kararını kabul edecektir. Zira, Sırbistan eski Başbakan Yardımcısı Miroslav 

Labus, Sırbistan Hükümeti’nin Karadağ’ı tanıması gereken ilk ülke olması 

gerektiğini ve referandum sonucunun Sırbistan’ın Karadağ politikasının bir 

sonucu olduğunu vurguladı. Macar azınlığın yaşadığı Voyvodina (1988 yılında 

özerkliğini Milosevic rejimininin iktidara gelmesiyle almıştı) bölgesindeki 

politik partilerin yetkilileri, aynı şekilde, Karadağ’daki referandum sonucunu 

“Sırbistan ile birlikte kimsenin kalmak istemediği” şeklinde yorumladılar. 

Referandum sonucunun bölgedeki etkilerine gelince, yapılan yorum ve 

beklentiler siyasi konumlanışa göre değişmektedir. Bazılarına göre (örneğin, 

radikal Sırp milliyetçileri) bu sonuç, BİH’teki Sırp Cumhuriyeti’nin ayrılmasına 

neden olabilecektir. Ancak bu görüş kanaatimizce bir çok nedenler ötürü 

yanlıştır.  

Eski Yugoslavya’nın 1974 Anayasası’nda, Karadağ’ın, bir Cumhuriyet 

olarak federal yapının bir parçası olduğu açıkça belirtilmiştir. Aynı Anayasa’nın 

hükümlerine ve Eski Yugoslavya sorunu ile ilgili Avrupa Konseyi’nin kurduğu 

Komisyonun belirlediği kriterlere göre, Karadağ bağımsızlık referandumu 

düzenleme ve sonuçları çerçevesinde bağımsızlığını ilan etme hakkına sahiptir. 

Aynı hakkı 1992 yılında BİH’in kullandığı unutulmamalıdır. Diğer taraftan 

BİH’in bir parçası olan Sırp Cumhuriyeti, Karadağ örneğinde olduğu gibi bir 

anayasal statüye sahip değildir.  
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Karadağ referandumunun sonucundan en çok etkilenecek olan Sancak 

bölgesinin hakkında ne Sırbistan’da, ne BİH’te, ne de uluslararası medyada 

bahsedilmemektedir. Referandum sonucu itibariyle, Sancak bölgesi iki ülke 

arasında bölünecektir. Bu durumda Sırbistan zulmünden kurtulmak isteyen ve 

Karadağ tarafında yaşayan Sancak’lı Boşnaklar, bağımsız Karadağ içinde 

nüfusun yaklaşık % 13’ünü oluşturacaktır. Diğer taraftan Sırbistan’daki Boşnak 

azınlığın oranı (2002 veriler itibariyle) % 1.8 idi. Karadağ tarafında kalan 

Sancaklı Boşnakların sayısı yaklaşık 73.000 olduğu dikkate alındığında bu oran 

daha da düşecektir. Karadağ Hükümeti referandum öncesinde, Karadağlı 

Boşnaklara, diğer tarafta kalan akrabalarıyla ilişkilerini sürdürmeleri için her 

türlü kolaylığı sağlayacağını vaat etmiştir. Bu vaat da Karadağ’lı Boşnakların 

referandumda bağımsızlık yönünde oy kullanmalarını sağlayan en büyük 

etkenlerden biri olmuştur. 

Sonuç Sırbistan ve Karadağ, aynı devletin çatısı altında yıllarca beraber 

yaşadıktan sonra, bir evin farklı odalarında yaşayan kavgalı eşlere dönüşmüştü. 

Karadağ’ın bağımsızlık oku 1997’de yaydan çıkmış ve 21 Mayıs 2006’da 

hedefine ulaşmıştır. Karadağ bağımsız oldu, ancak halkın içindeki bölünmüşlük, 

toplumsal barışa her zaman tehdit oluşturacaktır. Sırbistan ve Karadağ’ın 

şimdiye kadar varlığını sürdürebilmesinin arkasında AB vardır. AB, ortak 

devletin korunmasıyla, bölgedeki demokratikleşme ile istikrar sürecinin 

hızlanacağına inanmıştı. Ne var ki Sırbistan ve Karadağ bir arada işlevsel 

olmamış ve son dört yıl neredeyse sadece kâğıt üzerinde varlığını 

sürdürebilmiştir. Bu yüzden uluslararası topluluk, sorunlara çözüm üretmenin 

yollarından biri olan, “Balkanlar’da türü belirsiz devletler oluşturmak” 

yaklaşımından vazgeçmelidir. Özellikle Kosova sorunu ile ilgili gelecekte benzer 

hata tekrarlanmamalıdır. Karadağ bağımsızlığının en ciddi etkisi Kosova sorunu 

üzerinde olacaktır. Karadağ’ın Sırbistan’dan kopmasıyla birlikte, Kosovalıları 

Sırbistan ile bir arada kalmak konusunda ikna etmek mümkün gözükmemektedir. 

Ancak, Batı’nın Kosova’yı devlete dönüştürme niyeti varsa, Karadağ’ın 

Sırbistan’dan kopması, sadece Kosova’nın bağımsızlık yolundaki bazı teknik 

engelleri kaldırmış olacaktır. Sırplar ve Karadağlılar kardeş millettir. 

Günümüzde aralarına sınır koyan, siyaset olmuştur. Siyaset bu sınırı nasıl 
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koyduysa, günün birinde kaldırabilir. Ayrıca, Sırbistan ve Karadağ’ın yolları 

günümüzde her ne kadar ayrılmış gözüküyorsa da, bu yollar AB içinde tekrar 

kesişecektir 

Tüm bunlara bakıldığında, uluslararası toplumun Kosova’ya bağımsızlık 

verildikten sonraki gelişmeleri kontrol altına almaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Ancak gelişmeler daha dikkatli bir şekilde analiz edildiğinde görülmektedir ki, 

Kosova’nın bağımsızlığı sonrası bölge için en büyük tehlike, gerek BİH gerekse 

Karadağ’daki Sırpların ayrılma istekleri olacaktır. Bu sebeple AB ve ABD, 

Sırbistan’da hangi partilere destek vereceklerine karar vermeden önce, komşu 

ülkelerde yaşayan Sırpların ayrılma isteklerine nasıl yaklaşacaklarını dikkatle 

analiz etmeleri gerekmektedir. Çünkü şu an Batı’dan destek gören Sırbistan 

Hükümeti’nin başında, Milosevic’in ‘Büyük Sırbistan’ projesine destek veren V. 

Kostunica bulunmaktadır. 
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