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ESKİ YUGOSLAVYA’DA YENİ DEVLETLER: BİRLEŞMİŞ 

MİLLETLER VE BÜYÜK GÜÇLER 

Volkan Tatar                                                                                                   

ÖZ 

Tezin amacı ‘Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’ örnekleri vasıtasıyla, 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan Amerika Birleşik 

Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş 

Milletler üyesi Almanya’nın, Soğuk Savaş sonrasında, bağımsızlık ilan eden 

devletlere karşı tutumlarının analiz edilmesidir. Çalışmanın I. bölümünde (kavramsal 

bölümünde), sosyolojik ve kavramsal öğeleriyle ‘devlet’, ‘egemenlik’, ‘devletlerin 

ardılı olma’ ve ‘tanıma’ kavramları ele alınmıştır. Çalışmanın II. bölümünde, 

dünyanın çeşitli bölgelerinde ilan edilen bağımsızlıklar incelenmiş, BM Güvenlik 

Konseyi daimi üyeleri ve Almanya’nın tutumu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın III. ve son bölümünde ise eski Yugoslavya’da, Bosna-Hersek, 

Makedonya ve Kosova örnekleri üzerinden BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve 

Almanya’nın ‘tanıma’ karşısındaki tutumları açıklanmaya çalışılmıştır. Burada BM 

Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya’nın, bağımsızlık ilanları karşısında 

standart bir politikalarının olup-olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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NEW STATES IN FORMER YUGOSLAVIA: UNITED NATIONS 

AND THE GREAT POWERS  

ABSTRACT 

The aim of the thesis is analyzing the attitudes of the United Nations Security 

Council’s permanent members: the USA, People Republic of China, France, the 

United Kingdom and the Federation of Russia and Germany against the states which 

declared their independency after the cold war through the specific models of 

‘Bosnia-Herzegovina, Macedonia and Kosovo’. In the conceptual part of the study, 

‘state, sovereignty, to be the successor of a state and recognition’ terms are examined 

with their sociological and conceptual aspects. In the second part of the study, the 

independencies declared in the different regions of the world are examined and the 

attitudes of the UN Security Council's permanent members and of Germany are tried 

to be disclosed. In the third and also the last part of the study, the attitudes of UN 

Security Council's permanent members and of Germany against the 'recognition' are 

tried to be explained via the examples of Bosnia-Herzegovina, Macedonia and 

Kosovo in former Yugoslavia. Herein, it has been tried to find out whether the UN 

Security Council's permanent members and Germany have a standardized policy 

pertaining to the declarations of independency or not. 
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ÖNSÖZ 

Eski Yugoslavya yarım asra yakın süren sakin bir dönemden sonra, içsel ve 

dışsal sebeplerin yol açtığı kargaşa içerisine girmiştir. Aynı dönemde birçok devlet 

tarafından sorunsuz geçen ayrılma ve bağımsızlığı kazanma süreci, eski 

Yugoslavya’da oldukça sancılı gerçekleşmiştir. Bu tablonun ortaya çıkması her ne 

kadar devletin içsel özelliklerinin bir sonucu olsa da, süreçteki gerilimi arttırıcı her 

türlü zemin hazırlanmış, en azından bazı önlemler (ilgili devletler tarafından) 

alınmayarak ya da geç kalınarak, sonuçların daha kötü bir mahiyet almasının önüne 

geçilememiştir.  

Modern anlamda ‘devlet’in ortaya çıkmasından bugüne, yaklaşık iki asır 

geçmiştir ve bu dönemde devlet sayısı sürekli artmıştır. Devletlerin diğer bağımsız 

birimleri kabulü, tanıma yoluyla olmakta ve kural çok fazla değişmemektedir. 

Tanıma bu yönüyle, daha önce tanınmış ve kabul görmüş devletlerin, bağımsız bir 

birimi devlet olarak görme arzularının bir ifadesidir. Değişmeyen bir diğer husus ise 

tanıma açısından yol gösterici konumda olan devletlerdir. Tanımanın, 19. yüzyılın 

tamamı ve 20. yüzyılın büyük bir bölümünde Avrupa merkezli oluşu zamanla 

değişmiştir. Avusturya gibi, 19. yüzyılın Metternich ile anılmasını sağlayan bir güç, 

eski konumunu kaybederken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin Halk 

Cumhuriyeti (ÇHC) etkin konuma gelmiştir. Fakat nihayetinde ‘İngiltere, Fransa ve 

Almanya’ ( Rusya’yla birlikte) hala tanıma konusunda başat güçlerdir ve AB’nin 

etkinliğinin de artmasıyla, Avrupa hala tanımada etkin konumunu sürdürmektedir. 

Tarihi süreçte bağımsızlık ilanı ve tanıma vakaları genel olarak incelendiğinde, bu 

etkin devletlerin tanıdıkları birimler, genellikle kısa bir süre sonra birçok devlet 

tarafından tanınmaktadırlar. Bunun bir diğer sebebi,  sayılan altı devletin askeri, 

ekonomik ve politik güçleri sebebiyle uluslararası örgütlerde de oldukça etkin 

olmalarıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelerin veto ettikleri 

kararlar, direkt olarak gündemden düşmektedir. Almanya her ne kadar Birleşmiş 

Milletler (BM) daimi üyesi olmasa da, gerek Avrupa Birliği’ni (AB) etkileme gücü 

gerekse Avrupa başta olmak üzere dünya siyasetindeki ağırlığı sebebiyle, birçok 
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devleti etkileyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında tanıma, genel olarak tüm 

devletlere verilen bir hak olsa da, sayılan devletlerin etkinlikleri tartışılmayacak 

konumdadır. Bu sebeple, BM daimi üyeleri ve Almanya’nın bağımsızlık ilanlarına 

bakış açılarının irdelenmesi ve bunların gerekçeleriyle ortaya konmasının bilimsel bir 

ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Bu çalışmanın hazırlanma amacının içerisinde bu 

kaygı vardır. 

Çalışmada kullanılan kaynaklar; kitap, dergi, makale, uluslararası örgütlerin 

şartları ve kararları, gazeteler, süreli dergiler ve devletlerin resmi internet siteleri 

başta olmak üzere diğer internet siteleridir. Çalışmada karşılaşılan en büyük sorun 

ise, dönem incelemelerinin genelinde karşılaşılan bir sorun olan gerçekdışı verilerin 

çokluğudur. İncelenen eserlerde milli menfaatler sebebiyle, nüfus, etnik yapı ve 

siyasi görüş gibi konularda birimler arasında büyük farklar vardır. Bu taraflı 

araştırma ve veriler, gerçeği ortaya koymamızı zorlaştırmaktadır. Bu sıkıntıyı 

aşabilmek amacıyla, incelenen eser sayısı arttırılmaya çalışılmış ve birçok kaynak bir 

arada verilmiştir. 

Bu çalışma aynı zamanda, uzun sayılabilecek bir doktora eğitiminin de sona 

erdiği anlamına gelmektedir. Hayatımın bu döneminde birçok anlamda fayda 

gördüğüm ve tecrübelerini benimle paylaşan, başta tez danışmanım Prof. Dr. Faruk 

Sönmezoğlu olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin tüm 

hocalarına teşekkür ederim. Meslektaşım Arş. Gör. Nuri Gökhan Toprak, tez 

çalışmasında kullandığım tablolar ve haritaları metne aktarmam hususunda yardımda 

bulunmuştur. Kendisine hem bu yardımları hem de dostluğu için teşekkür ederim.  

Hayatlarımızı birleştirme düşüncemizin, tez çalışmasının en yoğun günlerine 

denk gelmesi sebebiyle sürekli fedekarlık yapmak zorunda kalan ve bu süreçte hep 

yanımda olan nişanlım Bengü Salt’a ayrıca teşekkür ederim.  

Tez çalışmasının başarılı bulunmasıyla doktora bölümü sona eren fakat 

toplamda oldukça uzun bir zaman dilimini kapsayan eğitim hayatımda, ailemin 

fedekarlığı tartışılamaz. Bu sebeple annem, babam ve kardeşlerime teşekkür ederim.           
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GİRİŞ 

1980’lerin sonunda uluslararası siyasal sistemde yaşanan gelişmelerle, yarım 

asırlık bir dönemi kapsayan Soğuk Savaş sona ermiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi, 

aynı zamanda gerek insanlar ve gerekse devletler için, 20. yüzyılın büyük bir 

kısmında geçerli olan algılamanın sona ermesi demektir. Öncelikle Soğuk Savaş’ın 

simgesi durumundaki Doğu Bloku ve bloğun etkin gücü SSCB çözülmüştür. 

Çözülmenin SSCB içerisinde sınırlı kalmayacağı ve yakın zamanda, başta eski 

Yugoslavya olmak üzere, diğer devletlere de sıçrayacağı yönündeki tahminler, kısa 

süre sonra gerçeğe dönüşmüştür. Çözülme sonucunda yaşanan hareketlilik, özellikle 

1990’ların başlangıcını, devletler açısından karmaşık hale getirirken, etnik karmaşayı 

içerisinde barındıran devletler tedirginlik yaşamışlardır. 

Balkanlar, tarih boyunca işgaller ve bağımsızlık mücadelesiyle anılan bir 

bölgedir. Balkan halkları, 20.yy’ı savaşlar ve işgallerle hatırlar dersek, yanlış olmaz. 

Fransız Devrimi’nin etkisiyle milliyetçiliğin ortaya çıkışı, Osmanlı hâkimiyetinin 

Avusturya ve Rusya lehine kaybedilmesi, etnik sorunları ön plana çıkarmıştır. ‘Doğu 

ve Batı’nın, ‘Latin ve Kiril’in, ‘Hıristiyanlık ve İslam’ın, ‘Ortodoks ve Katolik’in, 

‘Osmanlı ve Avusturya’nın,  kesişme yeri artık kaynayan bir kazan haline gelmiştir. 

Balkanlarda da özellikle eski Yugoslavya bu konuda en şanssız devlettir. 

Bağımsızlıklarını, yıpratıcı Balkan Savaşları ile kazanmaları ve ardından iki büyük 

dünya savaşında topraklarının cephe haline gelmesi oldukça yıpratıcı olmuştur.  I. 

Dünya Savaşı’nın fitili her ne kadar bu bölgede ateşlendi ve ardından büyük yıkımlı 

bir savaş yaşandıysa da, birleşme de bu yıkımın ardından gelmiş ve ilk ‘Yugoslavya’ 

denemesi bu aşamada ortaya çıkmıştır. Ahengin hiçbir zaman sağlanamadığı ve 

devlet içerisindeki farklılıkların, siyasi suikastlar seviyesine çıktığı I. Yugoslavya’nın 

ömrü de, bir devlet açısından kısa sayılabilecek 25 yıl kadar olmuştur. Ardından 

tekrar bir savaş ve yıkım yaşayan Güney Slavları, Tito önderliğinde bir birleşme 

neticesinde hem ideolojik hem de kader birliğini sağlamışlardır. Tito’nun kabul 

görmesinin altında birçok neden yatarken, özellikle sistem düzeyinde sosyalizmin 

meyvesinden faydalanması gözlerden kaçmamıştır. 1960’ların sonuna kadarki Yugo-
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Slav milleti yaratma çabası, 1970’lerde yerini cumhuriyetlerin ve ‘milletlerin’
1
 

birleşmesine bırakmıştır. Bu dönüşüm, o dönem içerisinde her ne kadar içsel ve 

dışsal sebepleri olan bir zorunluluk olsa da, gözden kaçmaması gereken nokta 

‘korku’nun eski Yugoslavya Devleti’nde her zaman var olduğudur. Eski Yugoslavya, 

‘Büyük Arnavutluk’, ‘Büyük Hırvatistan’ ve ‘Büyük Sırbistan’ hayalinin devam 

ettiği topraklarda kurulmuş bir devlettir. Ayrıca eski Yugoslavya’da yaşayan bir ya 

da birkaç milletin, kendisiyle aynı ırk/kültür/kökenden geldiğini savunan komşu 

devletlerde büyüme planları hep bu devlet üzerindedir. Örneğin Arnavutluk için etnik 

yakınlığı bakımından, Kosova ve Makedonya’nın batısı daima ‘Büyük Arnavutluk’ 

hayalinin merkezini teşkil etmiştir. Bulgaristan, Makedonların, Bulgar olduklarını 

ispatlamaya çalışırken, hem Makedonya topraklarını hem de Makedonları eski 

Yugoslavya’dan koparıp, Bulgaristan’a katmak arzusuyla birçok politik harekette 

bulunmuştur. Yunanistan’ın da Makedonya konusunda benzer istekleri vardır. Ayrıca 

Macaristan, Voyvodina’daki Macar azınlığı bahane ederek sürekli eski Yugoslavya 

iç işlerine müdahale ederken, Romanya bile Ulahlar sebebiyle eski Yugoslavya’dan 

toprak talebinde bulunmuştur. 

Cumhuriyetlerin birliğini federasyon yoluyla sağlama ve ideolojik bir 

besleme ve özyönetime ağırlık vererek devleti ayakta tutma çabasının başarısızlığı, 

Tito’dan sonra, açıkça ortaya çıkmıştır. Çözülme için birçok gerekçe 

sıralanabilecekken, öncelikle göze çarpan eski Yugoslavya’nın ekonomik gelişmişlik 

verilerinin bölgeler arasındaki dengesiz dağılımıdır. Slovenya ve Hırvatistan zengin, 

Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova (her ne kadar Sırbistan içerisinde özerk bir 

bölge olsa da, Sırbistan’ın bürokratik gücünden kaynaklanan refahından yeterince 

pay alamayan bu bölge) fakirdir. Bölgeler arasında ekonomik dengesizlik hiçbir 

zaman ortadan kaldırılamamış ve Yugoslavya’nın sosyalist bir devlet olmasına 

rağmen bu fark gittikçe açılmıştır. Ekonomik darboğazın sistem düzeyinde yaşandığı 

1990’larda, ekonomik milliyetçilik, gerilimi tırmandıran bir konum almıştır. Zaten 

son dönemde IMF destekleriyle bütçe denkleştirme çabası altındaki Eski Yugoslavya 

                                                 
1
 Burada ‘millet’, eski Yugoslav Anayasası’nda sayılan milletler, Sırp, Sloven, Hırvat, Makedon, 

Müslüman ve Karadağlı anlamında kullanılmıştır. 
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ekonomisi, milliyetçiliğin arttığı ve gerilimin en üst düzeyde hissedildiği bir 

dönemde büyük bir kısırdöngü içine girmiştir. İşsizlik ve artan yoksulluk 

milliyetçiliği beslerken, grevler de hayatı çekilmez hale getirmiştir. Ardından 

‘Tito’nun kâbusu’ ortaya çıkmıştır; milli duyguları kamçılayarak Yugoslav 

ahengini bozacak bir lider, yani Miloseviç. Ekonomik kısırdöngü artık politik 

kısırdöngü ile de ‘beslenmeye’ başlamış ve Yugoslav ahengi gittikçe bozulmuştur. 

Bu aşamadan sonra bağımsızlık ilanları ve devleti aşan kriz, eski Yugoslavya’nın 

sonunu getirmiştir. Aynı zamanda, Avrupa’nın ortasının kan gölüne dönmesiyle 

sonuçlanmıştır. 

Eski Yugoslavya’da devletlerin tutum almakta ve harekete geçmekteki 

kararsızlığı, hem krizi derinleştirmiş, hem de gücü elinde bulunduranların, insan 

hakları ihlalleri ile kazanım elde etme arasında bağlantı kurmasına yol açmıştır. 

Devletlerin etkin olarak yer aldığı ve yaptırım gücüne sahip olan uluslararası 

örgütlerde de durum farklı olmamış, örgütler başlangıçta yatıştırma ve ambargo 

koymak dışında karar alamamışlardır. Zaman kazanma yoluyla duruma uyum 

sağlama ve görüşme zeminine tarafları çekme çabası, bir süre sonra, özellikle bazı 

bağımsızlık ilanında bulunan devletler için, yok edilme boyutuna gelmiştir. Bu 

aşamadan sonra kamuoyunun etkisiyle kriz daha ciddi ele alınsa da, 21. yy. 

Avrupasında insanlıkla bağdaşmayan görüntüler hafızaya kazınmıştır. Bu aşamadan 

sonra BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, ÇHC, Fransa, İngiltere ve BM 

üyesi Almanya’nın konuyu daha etkin şekilde gündemlerine aldıkları ve özellikle 

uluslararası örgütler zemininde çözmeye çalıştıkları görülmektedir. 

BM, etkinliği ve genel kabul görmesi yanında, yaptırım gücünü doğrudan 

veya dolaylı kullanabilen bir örgüttür.  Bu yönüyle BM Güvenlik Konseyi daimi 

üyeleri ve Almanya’nın, kriz karşısındaki tutumları oldukça önemli bir hal 

almaktadır.  BM örgütü, üyelerini bağlayıcı kararlar alabilmekte ve bağımsızlık 

ilanlarına etki edebilmektedir. Çalışmanın önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Her ne kadar çalışmada incelenen BM örgütü, devletlerin katılımı ve oyu ile hareket 

etse de, gerek kuruluşundan sonra uzun yılların geçmesi neticesinde bürokrasisinin 
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oluşması gerekse konu gündeme gelmeden, başka zeminlerde fikir alışverişinde 

bulunma imkânının olması sebebiyle, ret veya veto kararları istisna olmaktadır. BM 

kararları incelendiğinde,  devletlerin hemen her konuda fikir birliği varmış gibi bir 

intiba uyanabilmektedir. Bu aşamada, incelenen devletlerin politika yapıcılarının, 

farklı zeminlerde incelenmesi elzem olmaktadır. Ancak bu yapıldığı zaman 

devletlerin, bağımsızlık ilanı sonucunda, ortaya çıkan ‘yeni üyeyi’ kabul etmek 

isteyip istemedikleri anlaşılabilmektedir. 

BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya’nın, Soğuk Savaş 

sonrasında gerçekleşen bağımsızlık ilanlarına karşı standart bir tutumlarının olup-

olmadığının ortaya konması, çalışmanın ana sorunsalıdır. Ayrıca anılan devletlerin 

bağımsızlık ilanlarını tanıma kosundaki genel tutumlarıyla, eski Yugoslavya 

krizindeki tutumlarının ne derece örtüştüğü irdelenmeye çalışılmıştır. Bu noktada, 

BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya’nın Soğuk Savaş sonrasında, 

dünyanın çeşitli bölgelerindeki farklı nitelikte krizlerde nasıl bir tutum 

sergilediklerinin de incelenmesi gereklidir. Soğuk Savaş sonrasındaki bağımsızlık 

ilanlarının ele alınması, uluslararası siyasal sistemde ortaya çıkan kırılmadan bugüne 

kadarki dönemde, incelenen devletlerin son dönem politikalarının algılanabilmesi 

açısından da önemlidir.  

Çalışmamızda analiz ettiğimiz diğer bir husus, bağımsızlık ilan eden 

bölgelerin devlet olarak tanınmalarında veya tanınmamalarında nelerin dikkate 

alındığıdır. Metod olarak, kavramsal çerçeve için ulusal ve uluslararası literatürde 

devlet ve tanıma konuları incelenmiştir. Ayrıca uluslararası örgütlerin kararları (BM 

ve AB gibi), yerel meclis kararları, dışişleri bakanlıklarının ve devlet başkanlarının 

açıklamaları dikkate alınmıştır. Örgütlere bağlı hukuk birimlerinin görüşleri 

incelenmiş, farklı düzeylerde arşiv çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada incelenen 

devletlerin, BM ya da diğer uluslararası örgütlerde katıldıkları toplantıların 

tutanakları, çeşitli basın açıklamaları ve farklı türlerdeki raporları incelenmeye 

çalışılmıştır. Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Kosova’ya ilişkin danışma 

görüşünde, BM kararlarıyla ilgili yaklaşımı çalışmamızda izlediğimiz yolla 
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örtüşmektedir. UAD, Güvenlik Konseyi kararlarının yorumlanmasında, ‘…. kararın 

kabul edildiği oturumdaki üyelerin ve temsilcilerin ifadelerinin analizi, aynı konuda 

diğer Güvenlik Konseyi kararları, BM organları ve ilgili karardan etkilenen 

devletlerin karar sonrasındaki uygulamaları dikkate alınmalıdır’ kanaatindedir
2
. 

Çalışmamızda gerek Güvenlik Konseyi kararları tartışmalarını içeren dokümanlardan 

faydalanılması, gerekse ülkeler adına konuşan katılımcıların ifadelerinin bir 

bölümünün verilmesinin altında bu yaklaşım yatmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak, dünyadaki tüm krizleri incelemenin ve devletlerin bu 

krizlerdeki tutumlarını açıklamanın zorluğu ortadadır. Bu sebeple coğrafi dağılım, 

benzerlik ve nitelikler bakımından Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova 

bağımsızlıklarının analizini kolaylaştıracak krizler seçilmiştir. 1991 sonrasında 

gerçekleşen tüm bağımsızlık ilanlarının incelenmesi, çalışmayı sürekli tekrara 

düşüreceğinden, seçim yapılması zorunlu hale gelmiştir. Seçilen devletlerin, 

bağımsızlıklarını ilan ettikleri devletlerdeki anayasal konumları da dikkate alınmıştır. 

Bilindiği gibi Bosna-Hersek ve Makedonya, eski Yugoslavya Anayasası’nda federe 

birimken; Kosova, Sırbistan federe biriminin içerisindeki özerk bir birimdir. 

Çalışmada BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya’nın tutumlarını 

incelememizin sebebi ise, tanıma hususunda etkin olmalarıdır. Özellikle BM 

Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto gücü ve Almanya’nın AB içerisindeki etkin 

konumu, tanıma konusunda etkinliklerini artırıcı özellikleridir. 

Konu esas itibariyle bağımsızlık ilanı ve tanıma kavramı olunca, ister istemez 

sosyolojik veriler ve iç örgütlenme de (anayasal yapı) incelenmesi gerekenler 

listesine girmektedir. İncelenen bölgelerdeki insanların neden aynı devlet içerisinde 

yaşamak istedikleri, kültürel bağları ve türdeş özellikleri öncelikle ortaya 

konulacaktır. Köşeli hale gelmesi oldukça zor olan ve sübjektifliğe sapma riskini 

büyük oranda içerisinde barındıran sosyolojik incelemenin ardında yatan da budur. 

Ardından devlet içi örgütlenme veya anayasal duruma dikkat çekilecektir. Bilindiği 

                                                 
2
 Divan Görüşü için bkz.Ender Kuzu, Uluslararası Hukukta Tanınma ve Kosova’nın Tanınması 

Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2011. s.108.  
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gibi iç örgütlenmenin izin verdiği self-determinasyon, kolay bir biçimde genel kabul 

görmektedir. 

İlgili devletin anayasasının tanımı çerçevesinde federe ve özerk bölgelerin 

bağımsızlık ilanlarına, devletlerin hangi kriterleri göz önüne alarak yaklaşımda 

bulunduklarının tespiti, tezin getirdiği yenilik olarak özetlenebilir. İncelenen 

devletlerin standart bir yaklaşım sergileyip sergilemediklerinin, Bosna-Hersek, 

Makedonya ve Kosova krizleriyle birlikte, dünyanın çeşitli bölgelerindeki krizler 

incelendikten sonra anlaşılması hedeflenmiştir. 



7 

 

I. BÖLÜM 

DEVLET VE TANIMA 

1.1. Devlet  

       Devlet kavramı tanımlarında asgari olarak arananlar; nüfus, yer ve 

hükümet etmedir. Yer (zemin) unsuru oldukça önemli olmasına rağmen, ‘uluslararası 

hukuk bakımından devlet’ başlığında gerektiği kadar açıklanacağı için burada 

üzerinde durulmayacaktır. Hükümet etme/iktidar ise egemenlik başlığı altında 

açıklanacaktır. Devlet kavramı açıklanırken, kanımızca en önemli husus, insan 

unsurudur ve bu başlık altında incelenecek olan da ‘neden insanların aynı devlet 

içerisinde yaşamak arzusunda olduklarıdır’?  

1.1.1. Sosyolojik Olarak Devlet  

Devletin
3
 kökenleriyle ilgili bir açıklama çabası bizi, Aristo, Platon ve Cicero 

gibi daha eski dönem düşünürleri ve Hobbes, Montesquieu, Bodin, Machiavelli ve 

Rousseau gibi birçok düşünürün, klasikleşmiş eserlerini inceleme zorunluluğuna 

götürmektedir. Ayrıca sayılanlar dışında, konuyla daha sonraki dönemde ilgilenmiş 

ve katkıları tartışmasız olan Maine, Comte, Spencer, Engels ve Marx gibi devletin 

kökenini araştıran düşünürleri incelemek ve çalışmamızda yer vermemiz 

gerekecektir. Ayrıca milliyetçilik üzerine yapacağımız bir çözümleme Rousseau, 

Burke, Mazzini, Fichte, Maurras ve Rosenberg gibi birçok düşünürün eserlerini ve 

görüşlerini incelememizi zorunlu kılacağından, böyle bir çaba, çalışmamızdan 

uzaklaşma tehlikesini barındırmaktadır. Bu sebeple devletin kökeni ya da 

tanımlamaları ve milliyetçilik üzerindeki tartışmalardan uzak durulmaya çalışılmış, 

bu başlık altında sadece devletin sosyolojik yönü ya da diğer bir anlatımla, insanların 

                                                 
3
 Burada ‘devlet’ geniş anlamada,‘yönetim birimi’ olarak kullanılmıştır.  
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aynı devlet içerisinde yaşama arzularını nelerin tetiklediği üzerinde bir tespit 

yapılmaya çalışılmıştır.  

19. yüzyıldan itibaren sosyoloji biliminin devletle ilgisinin artması,   

tanımlara da yansımış ve devletin farklı özelliklerinin ön plana çıkarıldığı 

görülmüştür. Zieglar’ın ‘ulus fikri, geniş halk kitlelerinin siyasi mekanizmaya 

katılarak yeni oluşan devlete olan rızalarını gösterir’
4
 tanımı, hem 19. yy hem de 

sonraki dönemlerde ‘devlet tanımlamalarında’ etkin olan ‘insan’ unsurunu 

göstermesi açısından önemlidir.  Devleti oluşturan insan topluluğu, ‘ahali’, ‘tebaa’, 

‘halk’ ‘millet’ gibi terimlerle ifade edilmektedir
5
. Devletten söz edebilmenin ilk şartı, 

belli bir zeminde yöneten ve yönetenlerin birbirleriyle ilişkide (etkileşimde) 

olmalarıdır
6
. Yani örgütleyebilme ve örgütlenebilme özelliklerinin önemi büyüktür 

ve vurgu oraya yapılmaktadır. Ayrıca devlet tanımlarında halk süjesinin ön plana 

çıkarılmaya başlanmasıyla, klasik ‘meşru zorlama kudretini içeren’
7
 tanımların 

aşındığı görülmektedir. Artık ilgilenilen konular, ırk, dil, din gibi ortak özellikler 

bazen de gelenek ve görenekler ve ayrıca benzer yaşayış ve düşünüş biçimleridir
8
. 

Burada önemli olan insan topluluğunun niteliklerini ön plana çıkararak, belirli 

özelliklerinden dolayı devletin ‘milleti’ olunduğunun açıklanmasıdır. Devletin 

nüfusu, çeşitli insanların oluşturduğu birliktelikten ziyade, birtakım birleştirici 

özelliklerin bir araraya getirdiği insanlardan oluşan topluluktur. Bazı yazarlar devleti 

                                                 
4
 Heinz O. Ziegler, Die Moderne Nation, Tubingen, Aktaran Bessam Tibi, Arap Milliyetçiliği, 

İstanbul, Yöneliş Yayınları, 1998, s. 23. 
5
 Yahya Kazım Zabunoğlu, Kamu Hukukuna Giriş: Devlet, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları, 1973, s.76.  
6
 Ömer Say, Milli Devlet Kültürü, Türkiye Yansımaları, İstanbul, Kaknüs Yayınları,1998,s.9-10. 

7
 bkz. Antony Giddens Ulus devleti ‘bir toplumun yöneticilerinin başarılı bir şekilde, şiddet 

araçlarının  (ordu-polis) kontrolünü tek elde topladıkları ve bu kontrolün, sınırları kesin bir biçimde 

belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde yönetimlerini belirleyen başlıca yaptırım olduğu, siyasi 

yönetim kurumlarını kapsayan bir devlet’ olarak tanımlamaktadır. Antony Giddens, Sosyoloji, 

Eleştirel Bir Giriş, Çev. Ülgen Yıldız, Ankara, Phoenix Yayınları, 2001,s.146.  
8
 Gellner, Max Weber’in devleti ‘şiddeti meşru olarak kullanma tekeline sahip birim’ tanımlamasına 

Irak Devleti’nin ilk yıllarını örnek vererek karşı çıkmaktadır. Irak’ta I. Dünya Savaşı sonrasında 

İngiliz sömürgesiyken, ilginç bir uygulama görülmüştür. Her baskından sonra en yakın polis 

karakoluna öldürülenler ve çalınanların listesini vermek kaydıyla, aşiretlerin yağmalama hareketlerine 

göz yumulmuştur. Kısaca, meşru şiddet tekelini kullanma iradesi veya uygulama aracı olmayan ama 

yine de birçok bakımdan ‘devlet olarak’ tanımlanan devletler vardır. bkz.  Ernest Gellner, Uluslar ve 

Ulusculuk, Çev. Büşra Ersanlı Behar, Günay Göksu Özdoğan, İstanbul, İnsan Yayınları,1992, s.23. 
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oluşturan öğelerden ‘insan topluluğunun’, yani ulusun, ‘maddi ve manevi olarak 

bütünleşmiş bir insan topluluğu olması gerektiğini, ayrıca bu insan topluluğunun, 

diğer ulusal grupları oluşturan kişilerden farklı olduklarını algılayabilmeleri 

gerektiğini’ savunmuşlardır.  

Devletin insan süjesinin yani ulusun, ırk, dil ve din bağlılığı gibi etkin 

öğelerin yanında, birlikte yaşanan tarihsel olaylar, ortak mutluluklar, felaketler gibi 

manevi öğelerden etkilendiği kesindir. Buradan ‘sayılan her özelliğin devletin 

kapsadığı halkta türdeş olması gerekir’ sonucu oldukça abartılı olmakla birlikte, bir 

arada yaşayan insanların bir devlet kurabilmeleri için, birtakım bağlarla birbirine 

bağlanmış olmaları da gerekmektedir. Birbirine birtakım bağlarla bağlanmış 

insanlardan oluşan topluluğa ulus/millet ‘nation’ denir
9
. Burada ulus – devlet 

diyalektiğine dikkat edilmesi gerekmektedir; devlet mi milletten önce, millet mi 

devletten önce ortaya çıkmıştır? Konu oldukça karmaşık ve sonuca ulaşmak da bir 

o kadar zordur. İtalyan ve Alman milletleri, devlet olarak örgütlenmeden önce 

millet olarak vardılar
10

. Devlet öncesinde milletin olduğunu kabul edersek, 

ABD’nin ortaya çıkışı ve örgütlenişini açıklamamız zorlaşmaktadır. Fakat 

belirtmemiz gerekir ki, Walter Bagehot Avrupa merkezli 19. yüzyılı ‘ulus inşa 

etme yüzyılı’ olarak görmektedir
11

. Çünkü bu döneme kadarki Avrupa’da dil, din ve 

ırksal ayrılıklar uzun süredir var olmasına karşın, ulus kavramının baskın bir siyasi 

şekil olarak büyüyüp gelişmesi oldukça yenidir
12

. Bu bilgiler ışığında, ‘İngiliz, 

Alman ve Fransız ulusları 19. yüzyılda keşfedilmedi, ancak 19. yüzyılın 

‘kendiliğinden uluslara’ kattığı yeni anlam, ulusla devletin örtüşmesiydi’ tespitini 

yerinde bulduğumuzu belirtmeliyiz
13

. 

                                                 
9
 Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, 13.bs. , Bursa, Ekin Basın Dağıtım, 2008, s.43.   

10
 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 3.bs. , İstanbul, Beta Basım A.Ş. , 1996, s. 115. 

11
 E.J. Hobsbawn, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, ‘Program, Mit ve Gerçeklik’, 

Çev. Osman Akınay, 4. Basım, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2010, s.225.  
12

 Tibi, a.g.e., s.18.  
13

 Naci Bostancı, “Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Çizgisi”, Statükodan Değişime 

Milliyetçilik Ed. Huzeyfe Süleyman Arslan, Ankara, Binyıl Yayınevi, 2007,s. 1-21. 
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 Her ne şekilde olursa olsun, ulusun oluşma süreci ve sonrası, hep ulus 

üzerinde birleştirici veya ayrıştırıcı birtakım etkiler göstermektedir. 1789 Fransız 

Devrimi’nden sonra ulusal ve sosyal dönüşüm üç kategoride incelenebilir
14

: 

a- Fransız yaklaşım olarak özetleyebileceğimiz, ulus, devlet anlamını almaya 

başlamış ve insanlar için devlet, moral ve politik bir birim haline gelmiştir.  

Aynı zamanda tüm halkı temsil eden (ya da bu iddiadaki) monarşiye yöneliş 

söz konusudur. 

b- Alman yaklaşımı olarak özetlenebilir ve özellikle Fitchte’de vücut bulur
15

. 

Ulusun, insan ve kültür gibi geliştiği, ‘ulus-devlete’ ulaşmada maddi yönün 

mitlerle desteklendiği bir felsefi yaklaşımdır. Bismarc’ın Alman birliği için 

kaçınılmaz gördüğü ‘Çelik ve Kan’ı, bu yaklaşımdakine benzerdir: ‘Kan ve 

Toprak’.         

c- Bu kabulde ulusun, politik yönü vardır ve bağımsızdır. Ayrıca gelenekler,  

tarih, dil, kültür ve din ile cilalanmıştır. Giuseppe Mazzini’nin düşüncesine 

yakındır.  

Açıklamalardan hareketle ‘ulus’; devlet iradesi tarafından düzenlenmiş 

(Fransa’da), doğuştan gelen bazı erdemler, özellikler ve ruhla diğerlerinden ayrılmış 

(Almanya’da) ve son, özerk ve serbest bir politik birim haline gelmiştir (İtalya, 

Yunanistan, Macaristan ve Balkan Devletleri)
16

.   

Ulus ve ulusçuluk kavramları üzerinde tartışma, tezimizin asıl konusu olan 

devletten uzaklaşmayı getirecektir. Fakat burada şunu söyleyebiliriz ki, modern 

devletler bile, günümüzde bir millet yaratma veya en azından ortak kültürle bunu 

koruma gayreti içerisindedir. ABD 4 Temmuz kutlamaları bunun ilginç bir örneğidir.  

ABD okullarında 4 Temmuz kutlamalarında özgür insanların gemilerle yeni dünyaya 

gelmeleri, burada demokrasi ve hukukun seçilmesi, kölelik ve renk ayrımının 

olmaması gibi gösteriler düzenlenmektedir. ABD, aynı kültür ve düşünceden oluşan 

insanların yaşamayı seçtiği bir devlet konumuna getirilmektedir. Ayrıca devletlerin 

belirleyici oldukları uygulama alanlarında ulus, halk, etnik-dini grup gibi terimlerin 

                                                 
14

 Don Luigo Sturzo, Nationalism and Internationalism, New York, Roy Publishers, 1946, s.11 
15

 Letters to the German Nations  
16

 Sturzo, a.g.e., s.12 
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genellikle devlete göre bir anlam taşıdıkları da göz ardı edilmemelidir
17

. Bir başka 

anlatımla, bir ‘etnik/dinsel grup’ devlete sahip olduğunda ‘ulus’ olmakta, bir ‘ulus’ 

da kendisi bağımsız bir devlete sahip değilse, kendi bulunduğu devlette etnik/dinsel 

grup
18

 olarak adlandırılmaktadır.  

 Bağımsızlık ilan eden bölgelerde ise bu çaba biraz daha farklıdır. Özellikle 

kullanılan duygu: acıdır. Ortak mazi yaratma, ortak duruş sergileme ve hepsinden 

önemlisi ayrılmak isteyen bölgede, ayrılıkçı grubun, egemenliğini pekiştirmesinin en 

çok gözlenen aracı, ortak acılardan bir ‘millet’ yaratma çabasıdır. Özellikle 

bölgedeki halkı, aynı geçmiş ve acılar içerisinde toplama, hukuken bağlı bulunduğu 

devletin egemenliğini azaltmada kullanılırken, ayrılıkçı grup için güçlü bir 

enstrüman olmaktadır.  Bu bağın dini referanslar içermesi, etkisini büyük ölçüde 

artırmaktadır. Farklı dinleri bünyesinde barındıran devletler daha dezavantajlıdır. 

Çünkü ayrılıkçı grup ve resmi aidiyetin bağlı olduğu devlet arasındaki çatışma, 

birden ‘Haçlı seferleri - cihad’ gibi kavramlara ya da ‘vaftiz edilme - kutsanma ’ 

tartışmasında olduğu gibi mezhepsel çatışmalara da dönebilmektedir. Etkiyi artırma 

için, bir de yaşamdan sonra cezalandırılma ya da ödüllendirilmenin katılması vardır 

ki, en büyük fanatizmler bu noktada ortaya çıkmaktadır. Özellikle Balkanlar gibi, 

‘millet oluşumunda dinin öneminin daha fazla olduğu’
19

 bölgelerde bu bağlantı 

büyük önem arz etmektedir. Burada ulusların da devletler gibi koşullara bağlı olarak 

oluştukları ve ‘ulusların ve devletlerin her çağda ve her türlü koşulda var olmadıkları 

’, dahası uluslarla devletlerin aynı koşullara bağlı olarak oluşmadığı gözlerden 

kaçmamalıdır. Ulus ile devletin birbirinin nasibi olduğu, biri olmadan diğerinin eksik 

kalacağı ve bunun bir trajedi olacağı doğru değildir.  Devlet ulusun yardımı olmadan 

ortaya çıktığı gibi, uluslar da devletin inayeti olmadan oluşmuşlardır
20

. 

                                                 
17

Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2000, 

s.540. 
18

 Gözler, a.g.e., s.43.  
19

 Y. Furkan Şen, Globalleşme Sürecinde Milliyetçilik Trendleri ve Ulus Devlet, Ankara,Yargı 

Yayınları, 2004, s.66. 
20

 Gellner,a.g.e., s.27-28 
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Geniş coğrafyaya hükmeden, çok kültürlü, çok dilli, ırki bakımdan türdeş 

olmayan imparatorlukların yerini modern devletlerin alması, bazı sonuçları da 

beraberinde getirmiştir. Felsefeci John Simpson, imparatorlukların çözülmesi ve 

1990’larda yaşanan kırılma üzerinde benzerlik kurarak, insanlar üzerinde baskıyı 

kaldırdığı ve aynı devlette yaşayan insanların dil, din ve ırk gibi özelliklerinin ön 

plana çıkmasında etkisi olduğunu belirtmektedir
21

. Bunun sonucu ise bir nevi, 

birleştirici doku yok olmuş ve aynı devleti paylaşan insanların kendi içlerinde 

yakınlaşmaları, objektif millet unsurları diyebileceğimiz kriterler üzerinden olmaya 

başlamıştır.  

Devlet sayısı bir önceki yüzyıla göre birkaç kat daha fazladır. Bu sayısal 

artışın olması demek, bazı etkenler sonucunda eski devletlerin bölünmesi demektir. 

Devleti oluşturmada insanları bir arada tutan etkenler ya da diğer bir anlatımla 

milleti meydana getiren bağlar, objektif ve sübjektif olarak açıklanmaya 

çalışılmıştır
22

. Sübjektif olanlar her ne kadar elle tutulamayacak, gözle 

görülemeyecek biçimde ifade edilse de, objektif millet anlayışının da tam ispat 

edilmesinin imkânsız olduğu kanaatindeyiz. Hobsbawn, milletin ifadesine ve ırk 

tanımlamalarına, ‘ağırlıklı olarak hayal edilmiş ve zaten hayali olan’ ifadesiyle 

yaklaşmaktadır
23

. Ayrıca net olarak belirtmeliyiz ki ırkın ne olduğuna ilişkin 

tartışmalar olmakla birlikte, üzerinde fikir birliği hala yoktur
24

. 

Her ne kadar sınırlarını çizmek hayali de olsa ‘objektif’ millet anlayışında; ırk 

birlikteliği, din veya kilise birliği ya da aynı dili konuşmak gibi kültürel bazı 

bağları ele almaktadır
25

. Biz de çalışmamızda bu sayılan kavramlar ve ek olarak 

ekonomik bütünlüğü, devletin sosyolojik bileşenlerine örnekler olarak incelemeye 

çalışacağız. İncelediğimiz kavramlar genel kabule göre seçilmiştir. Bunun dışında 

                                                 
21

 John H. Simpson, Religion, Politics and War, Encyclopedia of Sociology, Ed. Edgar F. Borgatta, 

Rhonda J.V. Montgomery, Volume 3, Second Edition, Seattle, s.2362.  
22

 Kemal Gözler, "Devletin Bir Unsuru Olarak 'Millet' Kavramı", Türkiye Günlüğü, Sayı 64, Kış 

2001, s.108-123. (Çevrimiçi) www.anayasa.gen.tr/millet.htm, 2 Kasım 2011.  
23

 Hobsbawn, a.g.e, s.223.    
24

 Claude Levi-Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, Çev. Haldun Bayrı, Reha Erdem, Arzu Oyacıoğlu, Işık 

Ergüden, İstanbul, Metis Yayınları, 1995, s.65-66 
25

Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s.44. 
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dördü içsel biri dışsal olmak üzere ulus unsurlarını 5’e ayıranlar da mevcuttur
26

. 

Burada özellikle dışsal kavram olarak sayılan ‘öteki imajı’ oldukça önemlidir
27

. 

Dışsal unsur negatif bir yaklaşımla, neyin ulusun bünyesinde olmayacağını belirler. 

Bunun anlamı ulusun türdeşliğinin ve aynı paydada buluşulmasının, üyeler arasında 

bir öteki imajı yaratılarak sağlanmaya çalışılmasıdır
28

. Bu imajın kendiliğinden 

ortaya çıktığı birçok kez gözlemlenirken, bazen de toplumun başından geçen 

‘bağımsızlık savaşları’ tekrar tekrar pişirilmektedir. Yunanistan ve Avusturya için 

Türkler, İrlanda için İngilizler hep ‘öteki imajını’ temsil etmektedir. Öteki imajının 

gücü dil, din ve ırk gibi birleştirici olduğu savunulan etkenlerin de üzerindedir. 

Örneğin İran ve Türkiye dini yakınlıklarına rağmen, ideolojik farklılıklarını ‘öteki 

imajı’ ile sağlarlar
29

. 200’e yakın devlet içerisinde etnik, dinsel ya da dilsel 

homojeniteyi gözlemleyebileceğimiz, belki de bir düzine devlet ancak 

bulunabilecektir
30

. Bu sebeple, birçok kez öteki imajının var olduğu ya da 

sağlandığını söyleyebiliriz. Ayrıca homojen olarak addettiğimiz az sayıda devletin, 

biraz derinlemesine incelendiğinde, o kadar homojen olmadığı sonucuna da 

kolayca ulaşılabilmektedir. 

1.1.1.1. Irk Birliği 

Antropoloji bilimi, ırk teorilerinin çıkış noktasını oluşturur. Fransız bilim 

adamları ‘vücut boyu, kafa biçimi, yüz biçimi, göz ve saçların rengi gibi seçilmiş 

olan fiziki karakterleri müşterek olarak gösteren insan topluluklarını’ ırk olarak 

adlandırmışlardır
31

. Sosyal bilimlere uygulama çabası ise ırki benzerlikteki insanların 

birliğini esas alan görüştür ve herhangi bir insan topluluğu eğer millet olarak 

anılıyorsa, bu ırk birliğinden kaynaklanmaktadır. Bu düşüncenin doğal sonucu,  

                                                 
26

 Dil, din, soy, kültür ve tercih birliği ve dışsal olan öteki imajı’dır. bkz. Şen, a.g.e.,s.57. 
27

 A.e.,s.57. 
28

 A.e.,s.67-68.  
29

 A.e., s.70.  
30

 Hobsbawn, a.g.e., s.220.    
31

 bkz. M. Boule ve E. Pittard’ın ırk tanımlamaları,‘Mahmut Bi, Kafkas Tarihi, C.I, İstanbul,  

Selenge Yayınları, 2007, s.157.  
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‘millet, ırk birliği olan insanların topluluğudur’ şeklinde özetlenebilir
32

. Görüşün 

savunucuları, topluluğun millet olabilmesi veya devlet kurabilmesi için aynı ırki 

özellikten gelmesi gerektiğini söylemektedirler. Özellikle Fransız Devrimi’nden 

sonra, birçok devletin söylem düzeyinde kalsa da ‘ırk birliği’ unsuru (ya da ideali) 

üzerine kurulduğu bir gerçektir.  

   Fransız Devrimi’nden sonra destekçileri artan bu düşüncenin, en ‘ileri’ (ya da 

olumsuz) aşaması Hitler döneminde yaşanmıştır. Hitler döneminde ‘arî ırk birliği 

üzerine devlet inşa etmek isteği ya da bir toprak parçasının, bir ırkın toprağı olarak 

yaratılmış olduğu ve geriye kalan ırkların ( belki de aşağı ırklar oldukları için) yok 

edilmesinin meşru sayıldığı düzeye kadar örnekler görülmüştür
33

. Ayrıca Hitler 

dönemiyle özdeşleşen meşhur Nazi Partisi söyleminde, ‘Ein Volk, Ein Reich, Ein 

Fuehrer’de ‘Volk’, hem millet hem de halk anlamında kullanılırken
34

, ifade ettiği 

Alman ırkıdır
35

. Gerçi bu söylemin sınırının olmadığı, kültürel ve etnik yapı 

bakımından tek (bütün) kabul edilebilecek Prag’ın işgali ile görülmüştür
36

. Irk 

birliğini temel alan düşünürlerden İtalyan Mazzini de, biyolojik yaklaşımlardan 

çekinmemiş ve İtalyanlara ‘seçilmiş, türüne özgü yaratılmış’ gibi ‘üstün bir ırk’ 

olarak bakmakta sakınca görmemiştir
37

.  

Yukarda açıkladığımız uç örnekler kadar ileri gitmeyip, devlet halkını aynı 

gayeye yöneltme ve bir bütünlük hissi vermek amacıyla, söylem düzeyinde 

kullanımının daha fazla olduğunu gözlemleyebiliriz. Özellikle iktidarın 

meşrulaştırılması ve azınlıkları yönetimden uzak tutmak için kullanımı da yaygındır. 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda, Avusturyalı Habsburglar’ın ‘üstün 

                                                 
32

 Gözler, Anayasa  Hukukuna Giriş, s.44 
33

 Nazi Almanya’sında Yahudiler ve Çingeneler aşağı ırk olarak kabul edilmişler ve hemen her olayın 

günah keçileri olmuşlardır. Alman ırkının ‘saf ve üstün’ özelliklerine zarar verdikleri inancı, 

soykırıma uğramaları ile sonuçlanmıştır. 
34

 Hobsbawn, a.g.e., s.223.    
35

 bkz. Mustafa Tahhan, Teori ve Pratikte Milliyetçilik, Çev. Ahmet Ağırakça, İstanbul, Risale 

Yayınları, 1994,s.307. 
36

 Salo Wittmayer Baron, Modern Milliyetçilik ve Din, Çev. Mehmet Özay, İstanbul, Açılım 

Yayınları,2007,s.12. 
37

 Hans Kohn, Prophets and Peoples, Studies in Nineteenth Century Natioalism, New York, The 

Macmillan Company,1957, s.81.    
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yönetim becerileri’ sebebiyle, Macarlar hep yönetilen kesim olmuşlardır. Ziya 

Gökalp ise ‘hayvanlarda secere (soy, ırk) aranabilirken, insanlarda secere aramanın, 

toplumsal davranışlar bakımından hiçbir yararının olmadığını’ vurgular
38

. Bulunduğu 

dönem ve durum itibariyle böyle bir tartışmanın zararının da farkında olan Gökalp, 

aksinin kabulü durumunda feda edileceklerin de fazlalığına dikkat çekmektedir
39

. 

  Devlet içerisinde etnik yakınlık duyanların, egemen devlete karşı birlikte 

hareketleri de günümüzde oldukça geçerli bir birliktelik sebebidir. Abi-Saab ‘Federal 

yapıların özelliği olan belirli ülke (bölge) ve nüfus (insan) unsurlarının ayrılma 

hususunda bir avantaj gibi görünse de, ayrılıkçı parti (grup) içerisindeki insanların, 

‘uyruk’ bağlamında bir bütünlük oluşturabilmeleri’ gerekliliğinden önemle 

bahsetmektedir
40

. Bu noktada ayrıca (yenilgiyi azaltmak için kullanılan ‘moral zafer’ 

ifadesine benzer) moral çoğunluk kavramı oldukça fazla kullanılmaktadır
41

.  ‘Moral 

zafer gerçek bir zafer olmadığı gibi ‘moral çoğunluk da’ gerçek (seçime dayalı) bir 

çoğunluk değildir. Buna rağmen tüm ırkın (grubun ya da o ırktan olduklarını kabul 

edenlerin) aynı devlette yer almak istedikleri düşünülür. Hatta sınır aşan bir hayal 

gücüyle, iddia edilen sınırlara kadar uzanma ve devleti de o sınırlara kadar büyütme 

amacı (ve hakkı) söz konusu hale getirilmektedir. Yani ayrılıkçılık, ırksal zemine 

yayılmalı ve kabulün bu şekilde sağlanmasına çalışılmalıdır. 

  Ayrıca iç siyasi örgütlenmelerde siyasi partilerin ve ticaret ortaklıklarının 

‘ırksal benzerlik temelinde ‘örgütlenmeleri, bir sonraki aşamada etnik nefreti 

doğurabilmekte ve çoğu zaman şiddetin en acımasız haliyle tanışmamıza neden 

olmaktadır
42

. Kuzey İrlanda, Çad, Lübnan, Hindistan-Pakistan, Etiyopya ve Kıbrıs 

gibi örnekler vardır ve bu örnekler günümüzde daha da artırılabilir. Ülkenin 

ekonomik gelişmişliği, okumuşluk oranı ve demokratik temsilin olması gibi önemli 

                                                 
38

 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ankara, Varlık yayınları, 1973,s.22-23. 
39

A.e.,s.22-23. 
40

 George Abi-Saab, “The Effectivity Required of an Entity that Declares its Independence in Order, 

for it be Considered a State in International Law”, Self-determination International Law: Qubec 

and Lessons Learning, Ed. Anne Bayefski, The Hague, Kluwer Law International, 2000, s.74. 
41

 Hobsbawn, a.g.e., s.209.    
42

 Donald L.Horowitz, Ethnic Groups in Conflict,California,University of California Press,1985,s. 3. 
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verilerin etkisi, ırksal çatışmalarda çok fazla değildir. Belçika, Eski Yugoslavya’daki 

Hırvatistan ve Kanada’da Quebeck oldukça gelişmiş ve sanayileşmiş bölgelerdir
43

.     

 21. yüzyılda artık insanlar daha fazla seyahat etmekte ve yaşam alanını 

seçebilmektedir. Aynı zamanda ırklar artık karışmış ve birçok melez ırk çıkmışken, 

ulus ötesi yapılanmaların da bunu teşvik ettiği görülmektedir. Irk ayrımcılığı yasağı, 

ise birçok uluslararası belge ve sözleşmede düzenlenmiş olan, genel nitelikli bir 

normdur
44

, hatta jus cogens niteliğinde olduğu savunulmaktadır
45

.  Bu sebeple ABD 

gibi ırk temeli üzerine kurulmayan devletlerin artık kabul gördüğü rahatlıkla 

gözlemlenebilir. Irk birliği, altın çağını yaşadığı II. Dünya Savaşı döneminde olduğu 

kadar dillendirilmese de, ‘dağılan bir toplumda bütünleşme faktörlerini ikame eden 

bir özellik olarak, toplum (ya da devlet) başarısız kalınca, nihai güvence olarak 

milleti ortaya çıkarma amacıyla’  kullanılmaktadır
46

.   

1.1.1.2. Dil Birliği 

Görüşün temeli, bir milleti oluşturan etkenin ‘ortak dil’ olduğudur. Görüşü 

savunanlar, ulusu ‘aynı dili konuşan insanların oluşturduğu’ bir topluluk olarak 

görmektedirler. Aynı dile sahip ulusların bunu devlet ile taçlandırmak istemesi 

sadece yüzyılımıza ait değil, Fransız Devrimi’nden beri süregelen bir süreç olsa da, 

başlangıcını matbaanın icadına kadar eskiye götürenler vardır
47

. 16. yüzyılda, 

Avrupa’nın belirli bir seviyeye gelen refahı üzerine kar amacıyla hareket eden 

yayınevlerinin, dil üzerinde büyük etkisi vardır. Yayınevlerinin ‘kutsal’ Latinceden 

başka alanlara yönelmesi, Avrupa nüfusunun oldukça küçük bir kesimini oluşturan 

‘seçkin çift dil pazarının’ doyuma ulaşması ile açıklanmaktadır. Bunun üzerine 

yayıncılar daha az ön planda olan, halk dillerinde ucuz yayınları basmaya başlamışlar 

                                                 
43

A.e.,s. 3.  
44

 Gökçen Alpkaya, “BM’de Irksal Ayrımcılık Yasağı, Erken Uyarı ve Soykırım Suçunun 

Önlenmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı: 66 (3), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 

Temmuz-Eylül 2011, s.3.  
45

 Patrick Thornberry, Confronting Racial Discrimination: A CERD Perspective, (Çevrimiçi) 

http://hrlr.oxfordjournals.org/content/5/2/239.full?sid=3a834a7a-fc34-466a-a79a-64e1437e587b, 09 

Kasım 2011.  
46

 Miroslav Hroch’tan aktaran Hobsbawn, a.g.e., s.220. 
47

 bkz. Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism, New York, Verso, 1991.  
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ve halk dilleri kapitalizmin itici etkisiyle tekrar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 

Ortaya çıkan dilin, ulusal bilinci oluşturmaya da etkisi büyük olmuştur
48

.  

Dil birlikteliğine bu kadar önem verilmesinde, ‘dil’in önemli bir özelliği olan 

kültür birlikteliği ve algı birlikteliğini etkileme yönü dikkate değerdir. Birlikteliğin 

iletişim yönü oldukça etkileyicidir; çünkü insanların gerek eğitim gerekse siyasi 

yönden aynı zemini paylaşabilmeleri için dil birlikteliğinin önemi büyüktür. Aynı dili 

konuşmak, aynı zamanda düşüncelerin de asgari düzeyde birlikteliği gibi sonuçları 

doğurmaktadır. Türk köylüsünün ‘dili dilime uyan, dini dinime uyan’ deyişi dil ve 

din birlikteliğinin, toplumsal yakınlık doğurduğunu işaret etmektedir
49

. Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu içerisindeki Macarların, diğer etmenlerle birlikte, 

dillerinin ayrımından dolayı bağımsızlık taleplerinde bulunmaları (çoğu defa kanlı 

bir şekilde bastırılsa da) ve sonuç olarak bağımsızlıklarını kazanmaları buna örnek 

verilebilir.  

Dil birlikteliğinin olmadığı fakat bunun sağlanması istenen bölgelerde ise,  

oldukça zorlu bir süreç ortaya çıkabilmektedir. 1990’larda Slovakya milliyetçileri, 

Slovakçayı devlet içerisinde tek resmi dil haline getirmek amacıyla, sayıları 

neredeyse 600 bin civarında olan Macar azınlığa bu zorunluluğu dayatma yoluyla 

kabul ettirme çabasına girişmişlerdir
50

. Cezayir bir dönem resmiyette, Arapça dışında 

başka dilleri yasaklamıştır. Bu yasağın ardında hem Fransız etkisinden kurtulmak 

varken, hem de ülkenin neredeyse üçte bir nüfusa sahip olanların dili ‘Berberice’yi’ 

ortadan kaldırıp, homojenite sağlama çabası vardır. Azeraycan’da da bağımsızlığının 

ardından Azericenin üzerine yoğunlaşma, başlangıçta Rusça ve Türkçe (Türkiye 

Türkçesi) olan bazı dizi ve filmlerin, artık Azericeye çevrilip izleyiciye sunulması 

                                                 
48

 Yazar, bu dönemde yerel dillerde basılan eserlerin sayısının artmasının, Latince’nin değişmeyen 

yazılı eserlere (Kilise kaynaklı) sahip olma tekelini yavaş yavaş kırdığı, hatta bir süre sonra 

Latince’nin gündelik hayattan uzaklaşarak ‘batini’ bir dil haline geldiğini açıklamaktadır. Ayrıca 

matbaanın gücüyle, Almanya’da 1500-1520 arasında basılan kitabın yaklaşık üç katı kitap sonraki 20 

yılda basılmıştır. Bu sayede iletişim problemi de çözülerek, halkın üzerindeki Latince’nin etkisi 

kırılmıştır. Yazar, reformun ortaya çıkışı ve Martin Luher’in çok satan olmasının sebebini de bu 

noktaya bağlamaktadır. A.e., s.38-40. 
49

 Gökalp,a.g.e.,s.22. 
50

 Hobsbawn, a.g.e., s.220.  
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olarak karşımıza çıkmıştır. Azeriler açısından meselenin özünü Karabağ 

hassasiyetinin oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir.    

Tüm bu açıklananların dışında ulusu, aynı dili konuşan insanlar olarak tarif 

etmek, gerçekdışı bir tanım olmakta ve inandırıcılıktan uzaktır
51

.  Ayrıca modern-

devletler kurulduktan sonra ‘modern İbranice, Yunanca ve Fincenin icat edilmesi’ 

bizi dilin sonradan geldiği gerçeğine götürmektedir
52

. Birçok devlet bugün aynı dili 

konuşmayan insanlardan oluşsa da varlığını sürdürebilmektedir. İsviçre, Kanada, 

Belçika gibi birden fazla dilin resmi dil olduğu devletler bulunmakta ve varlıklarını 

devam ettirebilmektedir. Ya da bölünen birçok devlet, dil birliğine sahiptir. ABD’nin 

bağımsızlığını kazandığı İngiltere ile dil birliğinin olması bir yana, İspanya’nın da 

sömürgeleriyle savaşında, dil birliği ayrılmaya engel olamamıştır
53

. Araplar da dil 

konusunda türdeş olmalarına rağmen, birçok devlete bölünmüşlerdir
54

.  

Bununla birlikte aynı devlet içinde çok dilliliğin, sorunları artırıp-artırmadığı 

ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü Kanada’da Quebeck ve Belçika örneklerinde 

olumsuz yönler olmakla birlikte, bu örneklerde tek bir etkeni suçlu görmenin de 

doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca gözden kaçmaması gereken bir konu da, resmi 

dilin tek olduğu devletlerde birden fazla dilin de konuşulabildiğidir. 

 Yakın dillerin belirli bir süre sonra birbirinden etkilendikleri ise, hemen her 

coğrafyada sayısız örnekle karşımıza çıkmaktadır. Türkçe ve Bulgarca aynı olan 

‘komşu ve çeşme’ kelimeleri buna en güzel örnektir. Ayrıca Hırvatlar ekmeğe ‘kruh’ 

derken, Sırplar ‘hlep’ demektedir
55

. Dilbilimsel analizi yapıldığında ‘kruh’ 

kelimesinin Sırpça olup, daha sonra Hırvatçaya geçtiği görülürken, hlep de 

Hırvatçadır ve Sırpçaya geçmiştir. Bu sebeple dil birlikteliğinin, uluslaşma 

                                                 
51

 Şen,a.g.e.,s.60 
52

 A.e.,s.60 
53

 Anderson,a.g.e.,s.47.  
54

 Tahhan, a.g.e.,s.308.  
55

 Bilgehan Atsız Gökdağ, Aslıhan Dinçer, “Balkanlarda Dil ve Kimlik”, Balkanlar El Kitabı, C. III, 

Ankara,  Dil ve Edebiyat,  KaraM&Vadi Yayınları, t.y.s.196.  
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sürecinde, oldukça kolaylaştırıcı bir etken olduğu görülse de, tek başına ele alınması 

sakıncalı sonuçlara götürebilmektedir. 

1.1.1.3. Din Birliği 

‘Din’ kavramı, bazı düşünürlere göre (başlangıçta), ‘bir zorlama sonucu 

ortaya çıkmış, kendisine ölçüsüz bir biçimde düşmanca davranan tabiata karşı 

savunmasız kalan bir yaratığın (insanın), karşılaştığı zorlukları tabiatüstü güçlerle 

açıklayabilme çabasıdır’
56

. Tarihte dinin, farklı şekillerde insanları birleştirici rolünü 

görmekteyiz. Babil’de, her şehrin kendi mabedi ve tanrısı olduğu bilinmektedir. 

Hammurabi zamanında merkezileşme yönünde atılan adımlar, fetihlere de 

yansımıştır. Diğer şehirler (siteler) fethedilirken, dini birliğin, siyasi birlik 

üzerindeki etkisi anlaşılmış olmalıdır ki, bir şehrin Babil’in hâkimiyetine 

girmesiyle, Babil’in mabedinin baş mabed olduğu ve onun sözcüsü prensin 

(yöneticinin), Babil’in sözcüsü olduğu kurallara bağlanmıştır
57

. Orijinal kabile 

dinleri ve ulusal dinlerde, devlet ve devletin dini anlamında çok yakın bir bağ 

vardır
58

. Hemen hemen bütün antik dinler devlet dinidir, tanrılar bile devletin 

doğuşuyla doğmakta, batışıyla batmaktadır. Semavi dinlerin ortaya çıkıp daha geniş 

kitlelere hitap etmesinin sonucunda ise, hem din hem mezhepçilik önem 

kazanmıştır
59

.  

Uzun zamandır süren ve dini birliğin devlet içinde ayrılıkların önüne 

geçebileceği düşüncesi oldukça kabul görmüş, hatta toplumun temelinin bile 

onunla açıklanmaya çalışıldığı görülmüştür. Durkheim dini, ‘sosyal bilincin 

yarattığı zorlamayla, bir toplumun kendi sosyal kimliğini yaratma gereksinimleri 

ekseninde açıklamıştır
60

. Durkheim’da, eğer din varsa bunun nedeni, toplum halinde 

var olma duygusunun bireysel inançlardan bağımsız, nesnel ve ortak bir inançta 

                                                 
56

 Philippe Braud “Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri”, Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali  

Akal, Ankara, Dost  Kitabevi, 1997. s.37. 
57

 Recai Galip Okandan, Amme Hukuku, İstanbul, Kenan Matbaası,1946,s.80.  
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 Baron, a.g.e., s.17. 
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60

 Braud,a.g.e., s.38  
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somutlaşması zorunluluğudur. Düşünür ‘bir toplumun var olması ve varlığını 

sürdürebilmesi için toplumu oluşturan bireylerin, kendi kişisel varoluşlarına göre 

sosyallik olgusunun mutlak biçimde daha üstün olduğuna’, inanmaları gereğine 

dikkat çekmektedir. Görüşlerinde en dikkat çekici olan, ‘Kutsal güçlerin çehresinde 

somutlaşan sosyallik bilincidir ve aslında birey konumunda olan insanlar, tanrılar 

aracılığıyla kendi soyut birlikteliklerine tapınırlar’ söylemidir
61

. Dolayısıyla dini 

hayat, Durkheim’da ‘sosyal bir icattır ve ancak toplumun birlikteliğini ve 

sürekliliğini sağladığı ölçekte’ anlam kazanmaktadır. Bu noktalar göz önüne 

alındığında, Durkheim’da toplumun din olmadan açıklanması ve oluşması neredeyse 

mümkün olmamakta ve din ile toplumun birbirine geçtiği görülmektedir. Bir 

toplumun, toplum olarak tanımlanabilmesi için dinle donatılması gereği üzerinde 

durmuştur
62

. Toplum için gerekli görülen ‘din’, ‘çağdaş anlamda devlet’ için gerekli 

midir? Devlet kendi varlığını ve yapısını tamamlamak için, dini ortadan kaldırma 

işlemine yönelmiştir
63

. Sosyal düzenin meşruiyetinin ve devletin devamının din 

aracılığıyla sağlanması, çağdaş anlamda devletle son bulmuştur. Toplum için en 

kutsal değerin din değil, devlet olması gerektiğinden, devletin dini yıkıp geçmesi 

gerekmiştir
64

. Gidişat da öyle olmuştur.  

Devlet – din ilişkisi tarihsel olarak farklı şekillerde karşımıza çıkarken John 

Simpson, yönetimde devlet-din etkisini ‘birlikte’ (ya da iç içe geçmiş, 

‘interpenetration’) ve ‘laik’ (separation) diye ikiye ayırmaktadır
65

. İç içe geçmişin, 

yani din ve devlet birlikteliğinin bir örneğini Rusya olarak vermektedir. Reformist 

Çar Petro (1682-1725) Rus Ortodoks Kilisesini, devletin bir ofisi haline getirmek 

suretiyle ‘Çar-Papalığı’
66

 özelliğinde bir rejim kurmuştur.
67

 Bu rejim Rus halkının 

oluşması ve devlete bağlılığının sağlanması bakımından önemli bir görevi yerine 

getirmiştir. Çar, Bolşevik Devrimi’ne kadar, her türlü dini kural koyma hakkına 
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sahipken,  yönetmelikleri duyurmak gibi bir görevi de üzerine almıştır. Ayrıca Rus 

elitinin yetişmesinde ve milli benliğin oluşmasında, bir ticaret ve kültür merkezi 

yönü de olan ‘Rus Manastırları’ oldukça önemlidir
68

.  Bu sayede Ortodoksluk ve 

kilise, halkı kontrol etmekte kullanılırken, eğitim misyonu da yüklenmiştir
69

. 

Moskova siyasal başkent olmadan önce, Rus dini yapısının başkentidir
70

. Rusya’nın 

genişlemesi sürecinde, yerel milliyetçi duyguları köreltmek için uygun üst düzey dini 

görevliler, Çar tarafından atanmıştır
71

.  

Daha yakın bir örnek ise Yunan Devleti’nin oluşum sürecidir. Yunanistan’ın 

bağımsızlık sürecinde İstanbul’da Patrikhane olarak asıl konumda olan Rum 

Ortodoks Kilisesi, Yunanistan’daki bağımsız kiliselerle ilişkilerini düzenlemiş ve 

‘Yunan ulusal benliğini’ desteklemiştir
72

. Özellikle millet oluşumunda ve ortak 

hareket edilmesinde, ruhani alanı doldurarak aktif olarak tutum almıştır. Fakat 19. 

yüzyıla kadar Kilise’nin özellikle Osmanlı yürütmesinin emri altında bir görünümde 

olması, bazı Ortodoks Balkan halklarının kiliseye mesafeli yanaşmasını da 

beraberinde getirmiştir. Burada ilginç bir gözlemi Yunanistan doğumlu Rus Ajanı 

Rodofinikin, Sırbistan’ı gözlemleyerek aktarmaktadır
73

.  

‘Sırp eyaletinde görevli Yunanlı papazların uzun süre devam eden 

yönetimleri boyunca Türk otoritelerine karşı saygıları ve paraya karşı 

duydukları büyük istek, cemaatlerin Yunan ismini düşman olarak bilinen 

Türk ismiyle eşanlamlı olarak kabul etmelerine neden olmuştu’. 

  Algılamanın bu yönde olması, milli kiliselerin kurulması ya da en azından 

Patrik’in eskisi kadar nüfuz alanı bulamaması sonucunu doğurmuştur. Fakat şunu da 

belirtmemiz gerekir ki yönetici sınıfı ağırlıklı olarak Müslüman olan ve İslam dininin 

etkisi altında bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nun, bağımsızlık hareketinin 
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filizlendiği ve yayıldığı bölge,  Yunan Ortodoks Kilisesi etkisindeki Avrupa 

bölümüdür
74

.     

19. yüzyıl Kuzeydoğu Avrupası’nda, Polonya ulusal kimliğinin oluşmasında 

en önemli etken, ‘Roma Katolik Kilisesi’ olarak görülmektedir
75

. Ayrıca Kilise, 

Soğuk Savaş dönemi boyunca komünizm ‘tehlikesinde’ kimliği koruyan bir 

konumda yer almıştır.  

İngiltere ve İrlanda arasında sorun olan Kuzey İrlanda çatışmasını da, 

Protestan-Katolik çatışması şeklinde algılayanlar hiç de az değildir
76

. Günümüzde 

Kuzey İrlanda sorununu, akademik çevrelerde ‘post-komünist Avrupa’nın hala 

devam eden çatışması’
77

 olarak değerlendirenler oldukça fazladır. Kuzey İrlanda 

sorunu dışında Papa’nın bizzat (politik) görüş bildirdiği durumlar da olmuştur. Papa 

XI. Pius, 1931’de yayınladığı ‘encyclical’
78

 ‘Quadragesimo Anno’da, ‘kimsenin 

aynı anda gerçek (içten) bir Katolik ve doğru (samimi) bir sosyalist olamayacağı’ 

iddiası
79

 en üst din görevlilerinin, politik zeminlerdeki görüşlerine örnektir. 

 Dinin devletleşmeye etkisini savunanlara göre, bir ulusun oluşabilmesi ve 

dolayısıyla bir devlet kurabilmesi için, ‘aynı dine mensup insanlardan oluşan bir 

topluluk olması’ gerekir. Teoriyi olumlayan Ortadoğu ve Balkanlarda birçok örnek 

olduğu söylenebilir.  Özellikle eski Yugoslavya’da hemen hemen aynı dil ve ırk 

özelliklerine sahip Güney Slavlarının sınırlarını çizen başlıca etmen din unsuru 

olmuş; Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna-Hersek Devletlerinin sınırları, ‘din’ (veya 

mezhep) ayrımında çizilmiştir. Hatta Bosna-Hersek’te yaşayan insanlara hitabın, 

                                                 
74

 John Breuilly, Nationalism and The State,  Manchester University Press, Manchester,1985. s.91. 
75

 Simpson, a.g.e.,, s.2357. 
76

 Hobsbawn, Kuzey İrlanda’nın hem İrlanda hem de İngiltere’den ayrılmasını, bölgedeki 

Protestanların Papa’nın reddi olarak göreceklerini ifade etmektedir. Hobsbawn, a.g.e., s.222.     
77

 bkz. Taras Kuzio, The myte of the civic state, a critical survey of Hans Kohn’s frame work for 

understanding nationalism, Ethnic and Racial Studies, Vol.25 No.1, January 2002, s. 25  (Çevrimiçi)  

http://www.taraskuzio.net/Nation%20and%20State%20Building_files /national-myth.pdf,  29 Ekim 

2011. 
78

 Papalık açıklaması, mektubu. 
79

 Sturzo, a.g.e., s.6  



23 

 

‘din’ temelinden millete yöneldiği görülmektedir
80

.  Burada altını çizmemiz gerekir 

ki ‘din’ millet olmada önemli bir etken olmakla birlikte, genel kabul gören birkaç 

tane din varken, devletlerin sayısı 200’e yakındır. Ayrıca Türkler ve Araplar, din 

birliğine sahip olmalarına rağmen farklı devletler içerisindedirler. Günümüzde genel 

kabul gören ve evrenselliği savunan dinler ile düşünsel açıdan tikelci ‘millet’ 

arasında bir çelişkinin de olduğu aşikârdır
81

. Bu aşamada, din birlikteliğinin millet 

olma sürecine etkisinin az olduğunu savunanların da oldukça fazla sayıda olduklarını 

belirtmemiz gerekir. Örnek olarak İbn-i Haldun ve El-Husri, ‘din’in toplumsal 

birliğin temelini oluşturduğuna karşı çıkmaktadır
82

. El-Hüsri’nin  ‘dini uygulama, 

daima bir dil vasıtası ile gerçekleştiğinden, din ile dil arasındaki bu yakın ilişki 

sadece tek bir ihtimale müsaade edebilir; o da milli dindir’ sözleri, fikrini 

özetlemektedir
83

.  

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus din farklılıkları sebebiyle birçok 

çatışmanın çıktığıdır. Etnik din temelli (ethnoreligious) ayrıma ve çatışmalara en net 

örneklerden biri, Hindistan’dan ayrılan Pakistan’ın kuruluşu ve sınır çatışmalarıdır
84

. 

Pakistanı kuranlar Hint Müslümanlarıdır
85

. Ayrılmada en büyük pay sahibi 

Müslüman Ligi, 1945-1946 seçimlerinde, dini söylemin büyük etkisiyle, Müslüman 

oyların nerdeyse tamamını toplamıştır
86

. Ayrıca Kuzey İrlanda, Filipinler, Endonezya 

ve Sri –Lanka gibi çatışmalı bölge örneklerinde, dinsel ayrımın etkisi büyüktür
87

.  

1.1.1.4. Ekonomik Yapı ve Bütünlük 

Belirli bir bölgenin, devletle birlikteliğini sağlayan önemli unsurlardan biri de 

ekonomik yapısı ve bu yapının bütünlük teşkil etmesidir. Devlet, para üzerindeki 

tekeli, kamu maliyesi ve para politikalarıyla kendisinin devamını ve ayakta kalması 
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için gereken harcamaları kontrol eder. Böyle bir yapı ve korunması da doğal olarak 

bizi, ‘insanlığın birçok millete bölünmesinin özünde yatan sebebin ekonomik 

olduğuna götürmektedir
88

.  

Her ne kadar, diğer sosyolojik veriler kadar, açıklanması ve tahlil edilmesi 

kolay olmasa da, çatışmaların çözümünde birçok kez tezleri güçlendirmede 

sunulduğu ve çözüm için faydalanıldığı görülmüştür. Özellikle devletler, tarafı 

oldukları çatışmaların kendi istedikleri gibi sonuçlanması amacıyla, uluslararası 

örgütlerde argüman olarak faydalanmışlardır
89

. 

Soğuk Savaş dönemi, iki karşıt ekonomik düşünce temelinde çatışan 

devletlerin olduğu dönemdir. Ekonomik yapı ve ideoloji uzun süre devletleri 

beslemiştir.  Sosyalist ideoloji, bu yönüyle bir birliktelik sağlamış, ayrılıklar 

hasıraltına itilmiştir. Doğu Blok’u dışında kalan devletler de ekonomik yapılarını 

muhafaza etmek ve Doğu Blok’unun merkezi yönetiminden uzak durmak adına 

birliktelikler içerisine girmişlerdir. Ekonomik yapı sadece devletlerarasında değil, 

devlet içerisinde de önemlidir. Bazen tartışmalı bir bölge için,  hak iddia eden devlet, 

kendi ekonomik bütünlüğü içerisinde olduğu ispatına girebilir. Ayrıca ayrılmak 

isteyen bölge de bütüne ait olmadığını veya fiilden farklı bir bütün olduğunu 

savunabilmektedir.   

Devlet diğer aranan özellikleri bir yana, ekonomiyi yöneten bir bütündür. 

Egemenliğini kullandığı bölgede, ekonomik faaliyetleri düzenler ve bu faaliyetler ile 

ayakta kalma çabasındadır. En önemli görevlerinden biri hizmet götürmekken bunu 

da vergiler ya da kaynaklarından kazandığı parayla yapar. Bu noktada devletin 

ekonomik yönü oldukça önemlidir ve her ne kadar devletler bazı sosyal olaylar için 
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fedakârlık yapsalar da, ayakta kalmak için kendi iktisadını yönetmek zorundadırlar. 

Buradan hareketle Soğuk Savaş’ın sonlandığı 1990’lardan sonra göze çarpan 

yönelme bireylerin, ekonomik konularda, Soğuk Savaş öncesi döneme göre daha 

‘bencil’ tutum aldıkları, sosyolojik benzerlik veya ayrışmayı ikincil plana 

atabildikleridir. Haber kaynaklarının daha objektif ve kolay ulaşılabilir olmasıyla 

birlikte, devleti oluşturan halkın ekonomik faaliyetlerden daha fazla haberdar 

oldukları ve sorgulamanın da aynı oranda büyüdüğü görülmektedir. Devletin 

kaynaklarının nasıl ve neden kullanıldığının rahatlıkla öğrenilebilmesi ya da 

vergisinin nerelere harcandığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olunabilmesi, halkın 

kambur olarak gördüğü bölgelerden kurtulmak istemesiyle sonuçlanmaktadır.  Bu 

bakış açısı, federal bir yapılanmada tüm federe birimin ayrılma arzusu olarak 

karşımıza çıkabildiği gibi, üniter bir birimde belirli bir alanın ayrılma arzusu olarak 

karşımıza çıkabilmektedir
90

.   

İtalya, devlet olmadan önce milli bütünlüğünü oluşturmuş ve kültürel 

bütünlük arz eden sanayisel gelişmişliği oldukça yüksek bir devlettir. Fakat Kuzey 

İtalya, güneyden ayrılmak istemektedir. Bu ayrılma isteğinin en büyük sebebini de 

iki bölgenin ekonomik gelişmişlik düzeylerindeki fark oluşturmaktadır. Gelişmişlik 

seviyesi güçlü, sanayileşmesi oldukça yüksek, pazar olanakları fazla olan Kuzey 

İtalya, güneyi kendi üzerinde bir kambur olarak görmekte ve sosyolojik özellikleri 

hemen hemen aynı olmasına rağmen ayrılmak istemektedir. Bu ayrılık isteği bize, T. 

H. Marshall’ın ‘3 tip vatandaşlık bağı vardır; sivil, politik ve sosyal’ açıklamasını, 

Antony Giddens’ın tek tipe (ekonomik) indirgemesinin altında yatan sebep gibi 

görülmektedir
91

.  

Bu husus, ayrılmak isteyen bölgenin ekonomik verilerinin de incelenmesi 

zorunluluğuna götürmektedir. Çok fakir ya da çok zengin bölgeler, hukuken bağlı 
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olduğu bölgeye ait hissetmemekte, bir nevi kendi içlerinde bir millet kavramı ortaya 

atmaktadırlar. Radikal özerklik ya da ayrılma isteyen kısımların ilginç bir yanı, 

sıklıkla daha zengin ve eğitim açısından daha gelişmiş kısımları olmalarıdır
92

. 

Hindistan’da Pencap, eski SSCB’de Baltık devletleri (Estonya, Letonya ve 

Litvanya), Eski Yugoslavya’da Slovenya ve Hırvatistan. Ayrıca Katolonya, Bask ve 

Quebec de ekonomik yönden gelişmiş bölgelerdir.   Ekonomik gelişmişlik yanında, 

direkt bir bağlantı kurmak zor olsa da, okumuşluk düzeyi, kişi başına düşen çocuk 

sayısı, nüfus artış hızı ve işsiz nüfusun genel nüfusa oranı gibi birçok veriyi direkt 

etkilemektedir. Bu etkileşimin, sosyal patlama gibi sosyal hareketleri doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkilediği görülmektedir.  

 

Milliyetçiliği kültürel ve siyasal olarak ayıran Baron’da, ekonomik 

milliyetçilik siyasal milliyetçiliğin bir türüdür
93

. Asıl temeli ekonomik çatışmalar 

olmasına rağmen, devletler, dini düşmanlıklar ve etnik korkularla ekonomik güçlerini 

artırma çabasındadırlar. Ekonomik milliyetçilik, siyasal milliyetçilik tarafından 

üretilen her türlü olumsuzluğu artırır. Irkçılık ise pek çok açıdan kültürel, siyasal ve 

ekonomik milliyetçiliğin zirve noktasıdır
94

.  

Ekonomik gelişmişlik ve eğitim seviyesi yüksek bölgelerde, argüman olarak 

dinsel ve ırki fanatizmi kullanan kanaat önderleri ve siyasal elit, nispeten daha az 

taraftar bulmaktadır. Ekonominin kötüye gittiği ya da ekonomik yönden gelişmemiş 

bölgelerde ise tam tersi geçerlidir. Unutulmamalıdır ki SSCB dağılması, birden 

milliyetçi eğilimlerin su yüzüne çıkmasından değil, ekonomik sorunların ortaya 
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çıkması ve uzun bir süreç ardından bu sorunların ancak yerel bazda çözülebileceğine 

inancın artması neticesindedir
95

.  

1.1.2.                  Sosyolojik Devlet Üzerine Bir Değerlendirme  

Çalışmamızda açıklanan dil, din ve ırk kavramlarından başka, ayrıca daha 

sübjektif millet anlayışı da bulunmaktadır ki bu bağlar daha ‘manevi’ niteliklidir
96

. 

Birtakım duygu ve düşüncelerden oluşan bu sübjektif millet anlayışı, ilk defa Fransız 

düşünür Ernest Renan tarafından 1882 yılında yayınlanan  ‘Millet nedir’ (Qu’est-ce 

qu’une nation) isimli eserinde ortaya atılmış ve savunulmuştur
97

. Milleti oluşturduğu 

düşünülen ve insanları birbirine bağlayan bu sübjektif bağlar arasında, mazi, amaç, 

hatıra, ideal, istikbal, ülkü birliği gibi hususlar yer almaktadır. Özellikle geçmişte 

yaşanan acıların, sevinçlerin, insanları daha fazla birbirine bağladığı ve kendi içinde 

insanların yakın duygular hissetmesini sağladığı düşünülmektedir. Birçok devletin 

nüfusu, bu sayede kendini ‘millet’ olarak hissetmektedir. Özellikle tarihte, daha 

modern devletin ortaya çıkmadığı zamanlarda, Yunan siteleri bunun en güzel 

örneklerini vermişlerdir. Sitede örf, adetler, hukuk, sanat, sitenin tanrıları gibi birçok 

konuda birliktelik sağlanmış, bu sayede bir toplum oluşmuştur. Sitelerle ayrıca, delf 

ve delos gibi bazı site mabed ve tanrılarının, belli bir süre sonra tüm sitelerde kabul 

gördüğü ve Zeus şerefine düzenlenen olimpiyatların da
98

 tüm Yunanlıların iştiraki ile 

birleştirici bir etkide bulunduğu (ortak din, örf ve adetler ve o zaman tanımlanmasa 

da ulus) görülmüştür. 

Ayrıca unutulmaması gerekir ki din ve dinsel motifler aydınlanma ile birlikte 

yerini, daha açıklanabilen kavramlara bırakmıştır. Yani toplum artık tapınmak için 

dini semboller kullanmak yerine, kendi çarkını döndüren bir üst kültür, kendini 

idame ettirdiği, koruduğu ve yeniden canlandırdığını zannettiği bir folk kültürden 
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ancak stilize ederek aldığı türkü ve dansla kutlama törenleri yapmaktadır
99

. Bu 

sebeple dinsel motiflerin yerine kutsallık bulunmaya çalışılmış ve bu da 

milliyetçilikle ifade alanı bulmuştur
100

.  

Laiklik ya da sekülerizim dinin toplum hayatında etkisini azaltması yerini 

milliyetçiliğe bırakırken, Sam Amca, Boğa John (İngilizler için), Hans Almanlar, 

Marianne İskoçlar, Ivan Ruslar, kutsal günler ve bayramlar daha fazla anlam ifade 

eder hale gelmiştir. Burada milliyetçilik ve dinin işbirliğini görürken, ‘din’ bu 

hususta yalnız değildir. Almanca konuşan bir Alsaslının, Fransız kültürünün bir 

parçası olması ya da üç resmi dile sahip İsviçre’nin belirli bir kültürü paylaşan 

insanlar bütünü halinde olması, sadece dil birliğinin de şart olmadığı gerçeğine bizi 

götürmektedir
101

. 

1.1.3. Egemenlik ve Devlet 

1.1.3.1.  Kavram ve Köken Olarak Egemenlik 

Egemenlik kavramına ait ilk bulguları, sınırlı ve tartışmalı olarak kadim 

Yunan ve Roma’da görmekteyiz. Günümüzdeki anlamda egemenlik ise, Ortaçağ’ın 

sonlarının yaklaştığı ve hemen her alanda kargaşanın yaşandığı bir dönemde siyasi 

güç halini alan devlet ile yaşamaya başlamıştır
102

. Devletin bu aşamaya gelmesi ve 

egemen güç olması kolay olmamış, gerek Roma İmparatorluğu etkisiyle, gerek kilise,  

gerekse feodalite ile mücadele temelinde oluşmuştur. Fakat en önemli mücadele, 

Ortaçağ’ın en etkin kurumu kilise (papalık) ve devlet arasında geçmiştir. Ortaçağ’da 

devletin kilise ile mücadelesinde üç düşünce belirmiştir: Devlet kiliseye tabidir, 

devlet kiliseyle eşittir ve son olarak devlet kiliseden üstündür
103

. Çifte Kılıçlar 
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Kuramı
104

, ilk ikisinin çatışmasını ve cevaplarını açıklamaktadır. Üçüncü ise, XV. 

yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Ortaçağ’ın son evresinde ise, Fransa sayesinde 

devlet iktidarının üstünlüğü fikri artık tarihi bir gerçek haline gelmiştir. Devlet ile 

kilisenin mücadeleye girmesi, ilk defa Fransa’da hukukçuların ve Roma’nın 

nüfuzundan nispeten kurtulmuş olan ruhban sınıfının etkisi altında oluşmuştur. 

Devletin özellikle bağımsız ve etkin bir güç olarak ortaya çıkması için, kiliseden 

sonra, imparatorluğun (Roma-Germen) etkisinden kurtulması gerekiyordu. Reforma 

kadar olan süreçte devlet doktrinine hâkim olan resmi görüşe göre; bütün Hıristiyan 

devletleri, “de jure” olarak Roma İmparatorluğu’nun üyeleri olarak anılmaktaydı
105

. 

Fakat bu da zamanla aşınmaya başlamış; özellikle İngiltere ve Fransa gibi devletler 

kendilerini aşan gücü reddetmişlerdir. Floransa ve Pizza, İtalyan şehir devletleri 

olmalarına rağmen, bu görüşe karşı olan diğer devletlerdi. Kilisenin ve 

İmparatorluğun yanı sıra feodalite de devlet egemenliği önünde diğer bir engel 

olmuştur. Çünkü derebeylerinin yetkisi, bir hükümdarın yetkisine benzerdir. Bu 

durum halk ve devlet etkileşmesini engellemiş, insanları devletin yurttaşı değil, 

derebeyinin tebaası haline getirmiştir. İnsanlar derebeyinden adalet umar duruma 

gelmiştir; sebebi ise araziyi elde ettikleri ilk merciin kral değil, derebeyi olmasıdır. 

Devletin uzun mücadelesi zaferle sonuçlanmış ve ‘egemenlik’ kavramı ilk 

defa kati ve net bir şekilde Fransız Jean Bodin’de ifade bulmuştur. Bodin’in 

eserlerinde, dönemin Fransa’sının merkezileşmede oldukça ileri bir seviye 
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göstermesinin etkileri görülmektedir
106

. Bodin Fransız hükümdarına mutlak bir 

egemenlik vermek arzusundadır. Papa ya da bir başka prens onun sınırını 

geçememektedir. Böylelikle Bodin, egemenliği bir siyasi yetki olarak almakta; kanun 

yapmak, bu kanunu herhangi bir iradeye kabul ettirmek, hakları teşkilatlandırmak 

yetkisi olarak görmektedir. Bodin’in hükümdarı; Tanrı ve tabiat kanunları ile 

sınırlandırılmış ve aynı zamanda kendi halkı ve yabancılar ile yapılan anlaşmalara da 

bağlı bir hükümdardır
107

. Bodin’de açıklanan ‘egemenlik’ kavramı, Fransa 

krallarınca da hemen hemen aynı anlama gelmiş; devlet içerisinde kendi iktidarına 

rakip olabilecek bir iktidar, devlet dışında da kendilerinden üstün bir kudret 

tanımadıklarını ifade eden bir ‘hukuki formül’ olarak kullanılmıştır
108

.   

Grotius’dan başlayan devlet egemenliğini dikkate alma, devletler ve onlar 

arasında, hukuktan ziyade insanlar topluluğu şeklinde ele alınmaktadır
109

. Vattel’e 

gelindiğinde, “mutlak egemenlik” kavramını devletler açısından görmekteyiz. Vattel 

de egemen devletler üzerinde hiçbir otorite, hiçbir teşkilat tanımamakta ve bütün 

devletlerarası hukuku, milletlerin mutlak egemenlikleri ve bağımsızlıkları üzerine 

inşa etmektedir
110

. Devlet, egemen ve bağımsız olduğundan, başka bir devlete karşı 

savaş ilanı da dâhil olmak üzere, her istediği kendi iradesindedir. Hobbes’da ise 

egemenlik olgun haline ulaşmıştır. Leviathan’da mutlak, sorumsuz ve değişmez bir 

kudret olarak karşımıza çıkmaktadır. Hobbes’tan sonra, artık tartışmanın egemenlik 

değil, egemenliğin kullanılacağı kurumun ne olduğuna kayması, Hobbes’un bıraktığı 

etkinin büyüklüğünü göstermektedir
111

. Hobbes’ta bilindiği gibi, doğa hali bir 

kargaşa durumudur ve bu kargaşadan insanlar ancak üst bir siyasi otorite kurarak 

kurtulabilirler. Hobbes’ta gelinen aşama, yetkinin halkın eline verilmesidir. Daha 

sonra Rousseau’da genel iradeyi görmekteyiz ve genel fayda için buna katlanılması 

gerekmektedir. Rousseau’nun, Fransız Devrimi’ne etkisi tartışmasız derecede 
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fazladır. Bu devrim bir şeyi ortaya çıkarmıştır ki, artık egemenlik eski dönemlerdeki 

gibi değildir, mutlak bir hal almıştır. Devrimden sonra yabancı müdahalelere karşı, 

öncelikle İtalya’da, sonra Almanya’da sert tutumlar alınmıştır. Artık ideolojik olarak 

‘mutlak bağımsızlık’ (dışarıda mutlak egemenlik) vardır ve uğruna uzun süre 

mücadele verilebilir. Dönemin özellikle gücü sınırlı ve birleşmeye müsait bölgeleri 

için, devletin içerde egemenliği (aynı zamanda dışarıda bağımsızlığı) sınır 

tanımamalıydı ve öyle de olmuştur. Hegel’de devlet, artık mutlak kudreti olan 

devlettir. Hegel’de devletlerarası hukuk, devletin dış hukuku konumundadır ve 

devlete hareket serbestîsi tanır
112

. Hegel’de devletlerin birbirleriyle olan ilişkileri, bir 

yüksek kuvvete değil, onların kendi egemenliğine bağlıdır. Hegel’in devleti dışarıda 

irade kullanımına fazla taviz vermemekte, ‘pacta sunt servanda’
113

 egemenliği 

kısıtlayabileceğinden, özü itibariyle egemenlikle çelişen bir durum olarak 

görülmektedir. Hegel bunu direkt olarak inkâr etmese de, devletin iradesi önünde 

boyun eğeceğini savunur. Ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta, o dönemde Alman 

İmparatorluğu’nun ihtiyacının da bu olduğudur. 

Genel olarak XIX. yüzyıla bakacak olursak, uluslararası hukukçuların çoğu 

devletin gücünü, içerde ve dışarıda her türlü etkiden uzak almaktadırlar. Her ne kadar 

uluslararası hukuk yönünde açıklamalar görülse de, egemen olan devlet çelişki 

anında, menfaatinin gerekleri yönünde hareket edecektir. Machiavelli’nin ‘prense’ 

verdiği sınırsız ve mutlak yetkiyi (adam öldürmeye, yalan söylemeye ve daha önce 

yaptığı antlaşmaları bile yırtmaya…), egemen devlette de görmekteyiz.  XIX. 

yüzyılın ikinci yarısı ve özellikle XX. yüzyılın I. Dünya Savaşı sonrasındaki 

bölümünde, egemenliğin sınırsızlığına tepkilerin arttığı dikkate değerdir. Özellikle I. 

Dünya Savaşı’nda yaşanan yıkım ve ardından uğraşılan barış çabaları hep bunun 

göstergesidir. 

Egemenliğin en bilenen ve tekrarlanan özelliği, ‘birliği ve bölünmezliğidir’. 

Egemenlik birdir, belli bir toprak üzerinde tek egemenlik olabilir. Anlamı, bir insan 
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yalnızca “tek” egemenlik altında olabilir demektir
114

. Doğası gereği egemenlik, 

sınırsız ve mutlak kabul edilmiştir. Başka bir egemenlikle çatışması durumunda, yine 

tek bir egemen olmak zorunda olduğu görüşü hâkimdir ve iki egemenlikten söz 

edilemez. Tekrar bir özelliğine dikkat edersek, egemenlik devredilemez, yani 

egemenliğe sahip olan onu ‘başkasına devredemez’. Çünkü devretmeye çalıştığı anda 

egemenliğin bittiği ve egemenliğin bir irade olduğu kabul görür. 

Tanrısal iktidarı ya da diğer bir anlatımla iktidarın kökenini Tanrı’da arayan 

iktidar, bizi modern devlet ekseni dışına çıkaracağından konumuzun dışında 

kalmaktadır. Ulusal egemenliğin üzerinde kısaca durursak, görüşün temeli 

‘egemenliğin hukuki kaynağı ulustur’ ilkesidir. Bir topluluk ulus olarak var olduğu 

anda, toprakları üzerinde bulunan tüm bireyler üzerinde, tabii ve zorunlu olarak 

egemenlikle donatılmıştır. Fakat burada ulus, onu oluşturan bireylerin sayısal 

toplamından farklı bir kişiliktir, ulus olarak bilinç ve iradeye sahiptir. Her ikisi de, 

bireysel bilinç ve iradelerden farklı, tek ve toplu bir bilinç ve iradedir ya da bazen 

denildiği gibi, bireysel ruhlardan farklı bir ulusal ruh vardır
115

. Görüşün 

savunucularının dikkat çektikleri, ulusun sadece o toprağa bağlı bireyler topluluğu 

olmadığıdır; ortak kavgalar ve anıların acısı, yenilgilerin ve zaferlerin anısı vardır. 

Ayrıca ırk ve din ortaklığının tek neden olarak ele alınmasına da karşıdırlar. Ulus, 

bireysel bilinç ve iradelerden farklı bir bilince sahip, iradesi olan büyük bir ahlaki 

kişilik olarak görülmektedir
116

. Hatta daha da ileri giderek, aynı ulusa ait üyelerin 

(her ne kadar pozitif bir bilimde oldukça zor bir kabullenme olsa da) aynı şeyleri 

düşünüp, hissettiklerini ve istediklerini savunurlar. 

‘Ulusal egemenlik’ öğretisinde ulus, bir bilinç ve bir iradeyle donanmış 

kişidir. Ulus iradesi egemendir; egemen olan irade, ulus adına ulusun temsilcileri 

olarak, yöneticiler tarafından kullanılır. Ulusun bu egemen iradesi bir hükümet 

tarafından temsil edildiğinde, orada bir devlet vardır. Bu noktada devlet; bir hükümet 
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tarafından temsil edilen, egemen bir ulusal korporasyondur. Devlet tanım gereği 

egemendir, çünkü o, örgütlenmiş ve temsil edilmiş egemen ulusun ta kendisidir
117

. 

Kısaca açıklarsak, hükümet biçiminde örgütlenmiş bir egemen ulus ya da hükümet 

tarafından uygulanan ulusun egemenliğidir. Ulusal egemenlik açık şekilde kabul 

edilmektedir ki, kişi egemenliği ile çatıştığı durumda buyurucu güce sahiptir ve üstün 

konumdadır. Egemen devletin özerk uyrukları arasındaki ilişki ast-üst ilişkisidir.  Bu 

nokta fazla tartışılmamakla beraber, asıl tartışılan nokta, ulusal egemenliklerin 

çatışması durumundadır. İki egemen devlet arasındaki ilişki tamamen aynı mahiyette 

ve aynı düzeydedir. Bu sebepledir ki biri ötekine boyun eğmez ve yükümlülükler 

yükleyemez. Fakat burada, egemen devletler arasında mutlaka ilişkiler olması 

gerekeceğinden, bunların da belli bir kurala bağlı olması gerektiği aşikârdır. Bu 

noktada, egemen devletler bir kurala bağlı olabilir mi sorusu karşımıza çıkmaktadır. 

Devletler özgürlüklerini, bağımsızlıklarını sınırlayan bir kurala sahip olurlarsa 

egemen olabilirler mi?
118

 Bu noktada iki görüş olduğunu hatırlayabiliriz: Birincisi 

Fransız yaklaşımıdır; devlet bağımsız egemenliğini kullanırken diğer devletlerin 

egemenliğine saygı göstermeli, onlarla egemen irade olarak yaptığı anlaşmalara 

uymalıdır. Eğer uymaz ise diğer devletlerin egemenliğine karşı davranmış olur. Bu, 

diğer devletin egemenliğinin ihlalidir. Almanlar ise olaya daha farklı yaklaşarak, her 

devletin uluslararası hukuk ve anlaşmalara uymasının, egemenliklerinden gönüllü 

feragat etme anlamı taşıdığını kabullenirler. Devlet kendini sözleşmeyle 

sınırlayabilirken, bu egemenliğinin ortadan kalkması demek değildir; sadece kendi 

rızası ile sınırlamayı kabullenmektedir. Açıkça görülmektedir ki bu kabulü bozmak 

devletin elindedir
119

. 

Maurice Bourguin, La Haye Akademisi’nde verdiği bir derste, egemenliğin 

sırf hukuk tekniğinin basit bir kavramı olmayıp, siyasi bir mahiyeti de bulunduğunu 

söylemekte ve şunu ilave etmektedir: “Bir hükümet egemenliğini öne sürünce, bunun 

arkasında gördüğü yalnız şekli değil, hakiki hâkimiyettir. Çünkü kendi iradesine 
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uyarak hareket etmek ve rızası olmadan muayyen bir disipline bağlanmamak 

kudretidir”
120

. Tartışmalardan da kolayca anlaşılabileceği gibi, egemenlik sadece bir 

bağımsızlık vasfı değil, aynı zamanda iktidar haklarını içermektedir. Bu açıklama 

günümüzde yeterli değildir. Artık günümüzde birey öne çıkmış, egemenlik dendiği 

zaman halkın egemenliği ve milli egemenliği de anlamın içerisinde 

barındırmaktadır
121

. 

Cemil Bilsel’in, “Hâkimiyet, devletin gerek dâhilde gerek hariçte serbest 

harekete selahiyetli olmasıdır’ şeklindeki tanımında görüldüğü gibi, egemenlik 

hakkındaki görüşlerde öncelikle devletlere karşı mutlak bir bağımsızlık, diğer 

taraftan ise devlet içersisinde mutlak üstünlük ifade edilmektedir. Menfi yönünü 

teşkil eden birinci anlamda egemenlik, dışarıda kendinden üstün içerde ise kendine 

eşit hiçbir kuvvet tanımaz
122

. Bu anlamında hatırımıza Bodin gelmektedir ki, 

özellikle içerde hiçbir kuvveti kendine eşit tutmama gibi, dış egemenlik ya da yerine 

kullanılan bağımsızlık kavramları hakkında bazı tartışmalar günümüzde de 

sürmektedir. Burada üzerinde durulması gereken konulardan biri de, dış egemenliğin 

gerçekte olup olmadığıdır. Morellet’ye göre, dış egemenlik iç egemenlikle hiçbir 

şekilde ilgili değildir. “Dış egemenlik” terimi, devletlerin bağımsızlığını ifade etmek 

bakımından yanlış ve tehlikeli bir terimdir. Çünkü bağımsızlık, günümüzde mutlak 

bir prensip olmayıp birçok aşınmaya uğramış ve uğramaktadır. Devletin her akdettiği 

antlaşma, onun bağımsızlığını tehdit etmektedir. Devletlerarası hukukun kendisi bile, 

devletlerin bağımsızlığını birtakım kurallarla kısıtlamaktadır
123

.  

1.1.3.2. İç ve Dış Egemenlik Üzerine 

Dış egemenlik; uluslararası ilişkilerde söz konusu olan ve bir devletin diğer 

devletlerden aşağı konumda olmaması, başka devletlere tabii olmaması ve dış 

ilişkilerde diğer devletlerle eşit bulunması halidir. Dış egemenliğin yerine 
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‘bağımsızlığın’ kullanılması yaygın olarak karşımıza çıkmakta ve kabul görmektedir. 

Uluslararası hukuk bakımından incelendiğinde, dış egemenlik kavramının 

bağımsızlılıkla aynı anlama geldiğini söyleyebiliriz. Devletin bağımsızlığı veya dış 

egemenliğinin sonuçları ise; 

—Devletlerin Egemen Eşitliği: Uluslararası hukuk bakımından bütün 

devletler aynı hukuksal statüye sahip görülmektedir. Hukuksal statü askeri, 

ekonomik ve nüfus fazlalığı ile ilişkili görülmemiş, devlet olması yeterli 

görülmüştür. BM Antlaşması 2. maddenin 1. fıkrasında ‘örgüt, tüm üyelerinin 

egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur
124

’ demekle bu husus açıklanmaya 

çalışılmıştır. Fakat örgütün şartı gereği, 5’ler egemenliklerini daha rahat kullanırlar.  

—İçişlerine Karışmama İlkesi: Milletler Cemiyeti Şartı’nda da yer alır
125

 ve 

21 Aralık 1965 tarihinde, 2131 sayılı kararla Birleşmiş Milletler’in Genel Kurulu da 

kabul etmiştir
126

.   

İç egemenlik ise, devletin kendi içinde söz konusu olan egemenliğidir. İç 

egemenlik kendi içerisinde iki değişik anlamda kullanılmaktadır
127

; birinci 

anlamında ‘devlet iktidarının kendisi’ yani içeriği ve kapsadığı yetkileri ifade etmek 

için kullanılır. Diğer anlamı ise egemenliğin nitelikleridir
128

;  

- Asli bir iktidardır, 

- Sınırsızdır, 

- Tek ve bölünmez bir bütündür, 

- Devir ve feragat edilemez. 

Uzun süre devletin başlıca kriteri olan mutlak üstünlük, sınırsızlık, 

bölünmezlik gibi özellikler atfedilen egemenlik kavramının, günümüzün değişen ve 
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gelişen devlet anlayışı karşısında savunulması artık imkânsız hale gelmiştir
129

. 

Bunun başlıca nedenlerinden biri mutlak ve sınırsız bir egemenlik anlayışını, 21. 

yüzyılın hukuk devleti anlayışı ile bağdaştırmanın imkânsızlığıdır. Hukuk devleti, 

kendi iç mantığı gereğince, hukuka bağlı ve sınırlı bir devlet görüşüne 

dayanmaktadır. Ayrıca mutlak egemenliğin, bizi mutlak rejime götürebileceği 

tehlikesi vardır.
130

. 

Egemenlik, zamanımızda geleneksel niteliklerinden sıyrılmış olarak, sadece 

“hukuki bakımdan en üstün iktidar” anlamında anlaşılacak olursa, bu deyimin devlet 

gücü veya siyasal iktidar karşılığında kullanılması da bazı sakıncaları ortaya 

çıkarabilmektedir. “Anayasanın üstünlüğü” ilkesine dayanan rejimlerde, siyasal 

iktidarın en üstün otorite olup olmadığı da tartışma konusudur. Siyasal iktidar, bazı 

konularda karar alma, emir verme, bu karar ve emirlerini gerektiğinde kuvvete 

başvurarak yerine getirme gibi üstün bir otorite olsa da, sonuçta “sınırlı” bir iktidar 

olarak görülmektedir. Dikkat edilirse, iktidarın sınırları anayasada gösterilmiştir ve 

iktidarın yetkilendirilmesi de o sınırlar içerisindedir. “Üstün” iktidar kavramının, 

anayasayı yapan iktidarın olup olmadığı konusunda ise, açıklanması gereken iki 

durum vardır, “kurucu iktidar” ve “kurulu iktidar”. Burada “egemen kudretin’’ de 

ancak ‘kurucu iktidara’ ait olabileceği görüşü ileri sürülmektedir. Kurucu iktidardan, 

‘devletin temel hukuk düzenini kuran, siyasal iktidarın hangi sınırlar içinde 

kullanılacağını belirten, herkes için bağlayıcı üstün anayasa normlarını koyan iktidar’ 

anlaşılmaktadır
131

. Kurulu iktidar (ki bundan özellikle devletin siyasal karar organları 

olan yasama ve yürütmeyi anlamak gerekir), kaynağını ve yetkilerini anayasadan 

almaktadır ve bu yetkileri yine anayasa tarafından çizilmiş olan sınırlar içinde 

kullanmaktadır. Doğal olarak, hukuki bakımdan kurulu iktidarın, en üstün iktidar 

anlamına gelmesi biraz zorlama bir tanım görünümündedir. Kurulu iktidarın karar 

alması, kanun çıkarması ve emir vermesi görüldüğü üzere ancak ‘sınırlar içerisinde’ 

gerçekleşmektedir. 
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Kurucu iktidar ise kurulu iktidardan farklı olarak, devletin temel hukuk 

düzenini yaratırken, iradesini sınırlayan üstün pozitif hukuk kuralları ile bağlı 

değildir. Bu bakımdan – hiç değilse teorik olarak – tamamen bağımsız ve sınırsız bir 

iradeye sahip olduğu söylenebilir. Kurucu iktidar yönünden bir ayrım yapmak ve 

“asıl kurucu iktidar” ile “ikinci (tali) kurucu iktidar” (veya değiştirici kurucu iktidar) 

arasında bir fark gözetmek doğru olur. “İkincil” ya da “değiştirici” kurucu iktidar, 

adından da anlaşılacağı gibi, yürürlükte olan bir anayasada değişiklik yapmak 

yetkisine sahip olan iktidardır. İradesine bir sınır konmuş olabilir. Bazı anayasalarda 

(1924’ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında olduğu gibi) devlet şeklinin 

hiçbir zaman değiştirilemeyeceği yolundaki hüküm buna bir örnek teşkil eder
132

.  

Asıl (asli) kurucu iktidar bakımından bu gibi güçlükler ve sınırlamalar söz 

konusu değildir. Eski anayasa bazı nedenlerle ortadan kalkmıştır. Yeni bir sistem, 

yeni ilkeler ve belki de yeni bir ideoloji temeline dayanan, yepyeni bir anayasa 

oluşturulacaktır. Bu işlem yapılırken, iradeyi herhangi bir şekilde kısıtlayan yazılı ve 

üstün bir hukuk kuralı yoktur. Aynı zamanda kendisinin üstünde herhangi bir iktidar 

veya otorite de yoktur. Kısaca, teorik bakımdan tam anlamıyla bağımsız ve üstün bir 

iktidara sahiptir
133

. ‘Mutlak egemenlikten’ bahsedilirken ancak bu nitelikte bir 

kurucu iktidarın, bu çeşit egemenliğe sahip olduğu söylenebilir. Kurulu iktidar 

(siyasal iktidar) “egemen” bir iktidar olmamasına rağmen, onun diğer sosyal 

iktidarlar karşısında, göreceli (nispi) üstünlüğünü belirtmek için bu terim 

kullanılmaktadır
 134

. 

Çalışmamızda bizim için asıl önemli olan, devletlerin belirli bir coğrafyada ve 

belirli bir nüfus üzerinde, yasalarla meşru hale getirerek kullandığı egemenlik 

kavramıdır. Bu egemenlik kullanımı, devletin her türlü kurumlarıyla birlikte sınırları 

dâhilinde her kesimi kapsayan yasalar yapma, zorlayıcı tedbirler alma, yargılama ve 

silahlı gücünü kullanma gibi geniş anlamda kullanılan egemenliktir. Sınırları 

içerisindeki herkesi kapsayan, hukuk yaratma hakkıdır. Çalışmamızda incelenen de 

                                                 
132

A.e., s.64.  
133

A.e. 
134

A.e. 
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bir anlamada bu hak ve yetkiyi kullanan egemen birimin, başka bir egemenliği 

kullanma arzusunda olan birim ile çatışmasıdır. Daha başka bir ifadeyle hukuksal (ya 

da siyasal) egemenliğin el değiştirip değiştirmeme sorunu ve buna verilen tepkilerdir. 

Tanınma da dış güçlerin, devletteki siyasal egemenin (ya da hukuksal anlamda 

egemenin) meşruiyetini onaylamasıdır. 

1.1.3.3. Uluslararası Örgütler ve Egemenlik 

Uluslararası örgütlerde egemenlik kavramına geçmeden önce bir dönem 

üzerinde oldukça tartışılan fakat bugün uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerle, 

savunulan görüşlerin, en azından bir bölümünün, anlamını yitirdiği bir tartışmayı 

belirtmekte yarar vardır. Tartışmanın temeli, devletlerin egemenlikleri kendi 

istekleriyle ve kendileri tarafından sınırlandırılıp, sınırlandırılamayacağıdır? Roma 

İmparatorluğu döneminde ‘devletlerin’ egemenlikleri, bugünkü kadar gelişmiş 

olmasa da, bir sınırlamanın olduğu kabul edilmektedir
135

.  

 Orta Çağ’da da tartışmaları sürse de, XIX. yüzyılda ‘egemenlik’ adeta 

yeniden doğmuştur. Birçok düşünürün devlet iradesinin üstünlüğünü ve sınırlanamaz 

olmasını kabulü, buna temel oluşturmaktadır. Fakat devlet egemenliğinin 

bölünememesi ve üzerinde hiçbir kavramın olmaması demek, uluslararası hukuku 

inkâr anlamına gelebileceğinden, kavram üzerinde belirli ölçüde yumuşama 

sağlanmak istenmiştir. Nasıl, devlet içte ve dışta kendi kuvveti ile hareket edip 

egemenliğini kullanıyorsa, bu madde ile kendini sınırlayabilir ve kendi kanununa baş 

eğebilir. Aynı zamanda yabancı devletlerin varlıklarını tanıyabilir ve devletlerarası 

sisteme girerek kendi iradesini bağlayabilir. Böylelikle devlet maddi kuvvetten 

manevi kuvvete geçer ve hukuken sınırlanmış bir kudret de oluşmuş olur
136

. Bunun 

somutlaşmış ilk halini, Milletler Cemiyeti’nin (MC) kurulmasında görmekteyiz. 

Cemiyet’in, gerek kuruluş çalışmalarında gerekse kurulduktan sonraki yıllarda, 

                                                 
135

 Devletlerin kendi kendilerini sınırlamalarında, her devlet, kendi tanrılarına diğer devletin şartlarına 

harfiyen riayet edeceğini taahhüt ediyordu. Görüldüğü gibi sınırlama, beyandan ibaretti.   

A.Verdros, “Devletler Hukukunun Temeli”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, No:13, s.137.   
136

 Lütem, a.g.e., s.57.  
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devletler Cemiyet’e üye olduktan sonra egemen vasfını kaybederler, görüşü 

mevcuttur. Bundan dolayı birçok düşünür ve devlet adamı, Cemiyet’in kuruluşunun 

egemenliğe zarar getirmeyeceğini ve hatta egemen MC’nin ‘egemen devletlerden 

oluşan bir teşkilat’ olduğunu açıklamak suretiyle,  üye olmada çekingenliğe sebep 

olan bu görüşü ortadan kaldırmaya çalışmışlardır
137

. MC Şartı’nın giriş kısmında, 

milletler arasındaki ilişkinin ‘… açık, adil ve onurlu’ bir ilişki olduğu belirtilerek 

eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır. MC Şartı ayrıca,  ‘üyelerinin toprak bütünlüğüne ve 

siyasi bağımsızlığına saygı gösterecek ve saldırılardan koruyacaktır’ maddesinde, 

devletlerin kendi topraklarındaki egemenliklerinin önemini dile getirmiştir
138

. 

MC’nin birçok toplantısında, üstün bir devlet olmadığına dikkat çekilmek suretiyle 

bu konu açıklanmıştır. Daha çok kabul gören görüş ise, devletlerin MC’ye kendi 

isteklerini (egemenliklerini) kullanarak girebilmeleri sebebiyle, istedikleri zaman 

çıkabilme özgürlükleri de olduğundan, egemenliklerine bir zarar gelmediğidir. 

Milletler Cemiyeti’nde ayrıca, oylamada eşitlik söz konusudur. Örgütte büyük ve 

küçük devlet (ya da güçlü veya zayıf devlet) ayrımı olmadığı varsayılmaktadır.  

Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti’nin I. Dünya Savaşı’nı 

engelleyememesi başarısızlığı üzerine kurulmuştur. Egemenliğin MC’ de üyelere 

bırakılması ve güçlü bir cemiyet yapılanması olmamasından kaynaklanan 

güçsüzlüğü, BM’nin kuruluşunda dikkate alınmıştır.  

BM Şartı da tıpkı MC Şartı gibi üye devletlerin eşitliğine vurgu yapmaktadır. 

Giriş bölümünün ilk cümlesinde ‘… büyük uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine 

olan inancımızı…’ vurgusu, eşitliğin ve devletlerin kendi egemenliklerinin BM 

tarafından kabulünü göstermektedir. Ayrıca şartın ilk bölümündeki 1 maddenin 2. 

paragrafında ve 2 maddenin 1 paragrafında egemen eşitlik tekrar dile 

getirilmektedir
139

. Ayrıca BM Şartı 1. bölüm 2. madde bir bütün olarak devletlerin 

toprak bütünlüğü ve devleti üzerinde egemenliği konusunu içerirken, özelde 2. 
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A.e., s.101.  
138

 UN Documents, Milletler Cemiyeti Şartı 10. Madde, (Çevrimiçi) 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ leagcov.asp, 2 Kasım 2011.  
139

 UN Documents,  BM Şartı (Çevrimiçi), http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml, 

29  Haziran 2009.  
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maddenin 4. paragrafı net olarak ‘devletlerin egemenliklerine karşı yapılacak 

müdahaleyi yasaklamaktadır
140

.   

Birçok BM belgesinde, devletlerin eşitliği ve devletlerin toprakları üzerindeki 

egemenlik haklarına saygı duyulmasını açıklanmaktadır
141

. Ekim 1970’de kabul 

edilen, ‘Devletler Arasında BM Şartı’na Uygun Şekilde Dostane Münasebetler 

Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında 

Bildiri’de’ giriş bölümünde devletlerin egemenliğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca 

devletlerin eşitliği de aynı kararın giriş metninde vardır. BM’de ‘Devletlerin 

Ekonomik Haklarına ve Görevlerine Dair Şart’ olarak kabul edilen BM Genel Kurulu 

3281 Notlu kararı bunlardan biridir
142

. Şart’ın 1. bölümünün a bendinde ‘devletlerin 

egemenliği, ülkesel bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı’, b bendinde ise bütün 

devletlerin egemen eşitliği ön plana çıkmaktadır
143

. Ayrıca aynı Şart’ın 10. maddesi, 

tüm devletlerin hukuk önündeki eşitliğini açıklamaktadır
144

. Sınıraşan Örgütlü 

Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 4. maddesinde, ‘taraf devletler bu 

                                                 
140

 bkz. UN Documents, BM Şartı 1. Bölüm, Madde 2/4, ‘Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek 

herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığana karşı, gerek Birleşmiş 

Milletler’in amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet 

kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar’. (Çevrimiçi),  

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml, 29 Haziran 2009.  
141

 bkz UN Documents, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 24 Nisan 1963, 

(Çevrimiçi) http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf 29 Haziran 

2009, UN Documents, Gelişme Hakkına Dair Bildiri 4 Aralık 1986, (Çevrimiçi)  

http://www.un.org/documents/ga/res/ 41/a41r128.htm, 29 Haziran 2009. UN Documents, Devletler 

Arasında BM Şartı’na Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair 

Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri, (Çevrimiçi), http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/90/IMG/NR034890.pdf?OpenElement 29 Haziran 

2009. UN Documents, Devletlerin Ekonomik Haklarına ve Görevlerine Dair Şart, (Çevrimiçi) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/83/IMG/NR073883.pdf? 

OpenElement, 29 Haziran 2009. UN Documents, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi, (Çevrimiçi), http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/ 

Publications/TOC%20Convention /TOCebook-e.pdf, 29 Haziran 2009.    
142

 bkz. UN Documents, Devletlerin Ekonomik Haklarına ve Görevlerine Dair Şart, (Çevrimiçi) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/83/IMG/NR073883.pdf?Open 

Element, 29.06.2009.    
143

 UN Documents, Devletlerin Ekonomik Haklarına ve Görevlerine Dair Şart’ın 1. Bölümü, 

(Çevrimiçi) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/83/IMG/NR073883.pdf? 

Open Element, 29 Haziran 2009.     
144

 UN Documents, Devletlerin Ekonomik Haklarına ve Görevlerine Dair Şart’ın 10. Madde, 

(Çevrimiçi) http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/83/IMG/NR073883.pdf? 
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sözleşmedeki yükümlülüklerini, devletlerin egemen eşitliği ve toprak bütünlüğü ve 

diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerine uygun bir biçimde yerine getirirler’ 

demektedir.
145

.  24 Nisan 1963’te kabul edilen Konsolosluk İlişkileri Hakkında 

Viyana Sözleşmesi’nin giriş bölümünde, BM Şartı’nın ‘… devletlerin egemen 

eşitliğine’ vurgusu hatırlatılmıştır
146

. 4 Aralık 1986’da BM Genel Kurul Kararı 

olarak kabul edilen ‘Gelişme Hakkına Dair Bildirinin’ 3. maddesinin 3. paragrafında  

‘… Devletler eşit egemenlik, karşılıklı bağımlılık, karşılıklı menfaat …’ ifadesiyle 

egemenliklerine ve eşit egemenliklerine vurgu yapılmıştır
147

. Ayrıca aynı bildirinin 

5. maddesinde ‘… ulusal egemenlik, ulusal birliğe ve ülke bütünlüğüne..’ifadesi yer 

almaktadır
148

.  Ayrıca 20 Aralık 1993 tarihli, BM Genel Kurulu’nda 47/135 (1993) 

sayılı Genel Kurul kararı; 

 ‘Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin, 

Haklarına Dair Bildiri’nin 8 maddesinin 4. paragrafı ‘Bu Bildiri’deki hiçbir 

hüküm, Devletlerin egemenliği, eşitliği, ülke bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığı 

şeklindeki Birleşmiş Milletler’in amaçlarına ve prensiplerine aykırı düşecek 

faaliyetlere izin verecek şekilde yorumlanamaz’  

şeklindedir
149

.  Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  39 maddesinin 1/b ve 

özellikle 301. maddeleri
150

, Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi’nin 4. maddesi
151

, 

‘Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu (6-12 Mart 1995) ve Kopenhag 
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 UN Documents, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 

(Çevrimiçi),http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TO

Cebooke.pdf, 29.06.2009.   
146

 bkz. UN Documents, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, (Çevrimiçi) 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf, 29 Haziran 2009. 
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  bkz. UN Documents, Gelişme Hakkına Dair Bildiri, 3. Madde 3. Paragraf, (Çevrimiçi)  

http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm, 29 Haziran 2009. 
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 bkz. UN Documents, Gelişme Hakkına Dair Bildiri, 5. Madde (Çevrimiçi), UN Documents, 

http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm, 29 Haziran 2009.  
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  bkz. UN Documents, Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin, 

Haklarına Dair Bildiri’, http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm, 29 Haziran 2009. 
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  bkz.  UN Documents, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  39. Madde 1/b ve 301. 

Maddeler, (Çevrimiçi)  http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/ 

convention_overview_convention.htm, 29 Haziran 2009.  
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 bkz. UN Documents, Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi Bildirgesi, 4. Madde, (Çevrimiçi)  

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, 29 Haziran 2009. 
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Toplumsal Kalkınma Eylem Programı (6-12 Mart 1995)’ 76/a Maddesi
152

 ve 

‘Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: BM Genel Kurulu'nun 3814 (XXIX) sayılı, 1974 

tarihli kararının’ 1. maddesi gibi birçok belgede devletlerin egemenliğine ve ‘egemen 

eşitliğine’ vurgu yapılmıştır
153

.  

Milletler Cemiyeti denemesi her ne kadar devletler açısından eşit de olsa, 

BM’de “büyük devletler” etkisi görülmektedir. Güvenlik Konseyi kararlarından, ‘beş 

devlete’ verilen yetkiye kadar, bir ayrım olduğu net bir şekilde fark edilmektedir
154

. 

Özellikle teşkilat yapısında, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın egemenliğine 

daha az zarar geleceği, hatta istemedikleri bir kararı veto ile istedikleri zaman 

durdurabilecekleri bilinmektedir. Diğer devletler ise, aynı hak ve kurala sahip 

değildir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 94. maddesi, “üye devletler taraf 

oldukları bütün uyuşmazlıklarda, Milletlerarası Adalet Divanı’nın kararlarına uymayı 

kabul ederler’’ şeklindedir 
155

. Bu maddenin sonucu, divan bir üyeye tavsiyelerde 

bulunabilir ve hatta tedbirler alabilir. Bu tedbirler, üye devletler açısından egemenliği 

sorgulanabilir bir hale getirebilir. 

Amaç ve kapsam bakımından BM kadar etkin olmamasına rağmen, AB de 

direkt ve endirekt etkilediği devletler açısından önemlidir. Üye devletler siyasi ve 

ekonomik bakımından
156

 farklılıklar içerse de, dünyadaki en etkin devletlerin bazıları 

AB üyesidir.  Her ne kadar amaç, halkların bir entegrasyonu olarak ifade edilse de, 

Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması dikkatle incelendiğinde, Antlaşmanın F 

bölümünde ‘…. üye devletlerin ulusal kimliklerine saygı…’ dan bahsedilmektedir. 
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 bkz. UN Documents, Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu (6-12 Mart 1995) ve 
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Ayrıca üye devletler egemenliklerini belirli ölçüde kurumlara devretse de, bu 

kurumlar aynı üye devletlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Diğer bir anlatımla üye 

devletler, kendi egemenliklerini temsilcileri aracılığıyla bir üst otoritede (AB 

kurumlarında), kullanırlar
157

. Ayrıca istedikleri anda egemenliklerini kullanarak 

birlikten çıkabilecekleri için, egemenlikleri yine kendi egemenlik kullanımları ile 

sınırlandırılmıştır
158

. Burada, AB’nin kuruluş mantığının devletlerin egemen eşitliği 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır
159

. 

 Burada son olarak belirtmemiz gerekir ki, 13 Aralık 2009 Lizbon’da, Avrupa 

Hükümet ve Devlet Başkanları, yeni bir antlaşma metnini imzalamışlardır
160

. Her ne 

kadar AB yapısı gereği, atılan her adım üye devletlerin imzaladıkları metinlere bağlı 

olsa da, birçok noktada devletlerin egemenliği birliğe geçmiştir. Özellikle devletlerin 

dış egemenliğini, gittikçe ulus-üstü bir örgütlenmede iç egemenliğe dönüştürme 

yönünü artıran bir antlaşma olarak karşımıza çıkan Lizbon Antlaşması, Birliğin 

devletleşme yönünde attığı en önemli adımlardan biridir. Bu adımda her ne kadar 

Avrupa Birliği hala bir federasyon olarak değerlendirilemese bile, egemenliğin devri 

bakımından düşündürücüdür.  

1.1.4. Uluslararası Hukuk Bakımından Devlet  

  Devlet kavramı, hukuk disiplininde üzerinde durulan bir kavram olmuştur. 

Hukukçuların, genel olarak soyut olaya somut kurallar uygulama alışkanlıkları 

neticesinde, devlet tanımı daha net ortaya çıkmıştır. Hukukçuların devlet olgusuna 

tanım ve yaklaşımları, gelişmesini tamamlamış ve şekillenmiş bir devlet olgusundan 

hareket etmeleri sebebiyle, devletin tespitini yapmaları sonucunu doğurmaktadır
161

. 
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Farklı zamanlarda farklı örgütlenmeler olmasına rağmen, günümüzde modern 

anlamda devletin, ‘içtimai, siyasi ve hukuki vakıa’ olarak tanımlandığı 

görülmektedir
162

. Devleti “hukuki olarak örgütlenmiş ulus” diye tanımlayan eski 

kalıbın modernleşmiş halinde
163

 ,üç ölçüt net şekilde ortaya çıkmaktadır: 

1-Bir insan topluluğu, 

2-Bir ülke, 

3-Kendi üzerinde herhangi bir otoriteye bağlı olmayan bir siyasal yönetim.  

Burada ilk olarak, devletin nüfusu ya da diğer bir anlatımla devletin insan 

unsuruna nasıl baktığının ayrıca üzerinde durulması gerekir. Uluslararası hukuk 

bakımından devleti oluşturan insanların dil, din, ırk ve kültür gibi birtakım özellikler 

bakımından homojen olması aranmaz. Hatta mikro birkaç devlet dışında, bu anlamda 

bir devlet bulabilmemiz neredeyse imkânsızdır
164

. Uluslararası hukuk açısından 

önemli olan, yerleşik bir nüfusun olmasıdır.   

Devletin zorunlu unsurlarından olan ülke, devletin egemenliğine tabi olan ve 

milletin üzerine yerleştiği ‘üç boyutlu maddi çevre’dir
165

. Ülke, kara sahası, su sahası 

ve hava sahası olmak üzere başlıca üç kısımdan oluşur. Bunlardan kara sahası 

(ülkesi), devletin egemenliği altındaki toprak parçasıdır. Devletin mutlak sahip 

olması gereken kara sahası, üç boyutludur, toprak ve toprağın da altını 

kapsamaktadır
166

. Ardından gelen su sahası (ya da ülkesi), tıpkı kara sahasında 

olduğu gibi, devletin üç boyutlu  (deniz yüzeyinin üzeri ve altı) egemenliği söz 

konusudur. Devletin kara ülkesi içerisinde yer almakta olan akarsu ve göllerin 

egemenliğinin devlette olduğu açıktır. Fakat denizlere kıyısı olan bir devlette 

egemenlik üçe ayrılır. İlk sınır, tam egemenliğin olduğu  (uygunluğa göre 12 mil’e 
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kadar çıkan) ‘karasuları’dır. Devlet burada tam olarak egemendir. Daha sonraki 

kuşak, belirli egemenlik haklarının bulunduğu bölgedir ki, bu alan 200 mil’e kadar 

çıkabilir. Bu alana ‘bitişik bölge’, ‘balıkçılık bölgesi’, ‘kıta sahanlığı’ ve ‘münhasır 

ekonomik bölge’ girer.  Üçüncü ve son alan ise hiçbir ülkenin egemenliğinin söz 

konusu olmadığı açık denizdir. Burada sadece ‘bayrak yasası’
167

 söz konusudur.  Son 

olarak hava sahası (ülkesi) vardır ki, kara sahası ve karasularının üzerindeki hava 

sahasını kapsamaktadır. ‘Ulusal hava sahası’ da denen bu bölgede devlet, tam ve 

münhasır egemenliğe sahiptir. Sınırları kara sahası, karasuları ve üst sınırı da (mesafe 

tartışması olsa da) havanın bitip uzayın başladığı sınırdır. 

Devletin hukuk kişisi olabilmesi için, yukarda açıklanan belirli bir toprak 

üzerinde yerleşmesi gerekliliği vardır. Fakat işaret etmemiz gerekir ki, uygulamada 

farklı örneklerini görmekteyiz. İsrail bağımsızlığını ilan ettikten birkaç saat sonra 

ABD tarafından tanındığında, ne kadar belirli toprak parçasına sahip olduğu 

tartışmalıdır.  

 Tanımın son maddesi olan, kendi üzerinde herhangi bir otoriteye bağlı 

olmayan siyasal bir yönetim de birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. 

Günümüzde egemenliğin oldukça aşındığını, yönetimlerin çeşitli şekillerde bağımlı 

hale geldiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca Kosova örneğinde olduğu gibi bizzat BM 

çatısı altında kurumları oluşturulan devletler de vardır. 

Gerek kara gerekse deniz sınırları belirli bir ülke toprakları üzerinde, milletin 

varlığını sürdürebilmesi ve topluluk içinde uyum bulunması için bir düzene 

gereksinim duyulmaktadır. İnsan topluluğunun ya da diğer bir anlatımla (sosyolojik 

olarak devlet başlığı altında açıklanan) ulusun varlığını sürdürebilmesi, sosyal 

ilişkilerde barışın ve uyumun sağlanabilmesi bir otoriteye gereksinimi ortaya 

çıkarmaktadır. Buradan da, devletin üçüncü unsuru olan ‘egemenlik’ karşımıza 

çıkmaktadır. Toplumun bu örgütlenme düzeni, istikrarlı, sürekli, ancak çok yavaş ve 

aynı biçimde değişen ilişkilerin oluşturduğu bir sistemdir. Bu ilişkiler düzeni ve 
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sisteminde, çok hızlı ve sert değişmeler olduğunda kargaşa hali yaşanmakta, eski 

düzen yerine sonradan yeni bir sosyal düzen kurulmakta, bir ihtilal söz konusu 

olabilmektedir. 

Başka bir tanımını ele alacak olursak, ‘belli bir toprak üzerinde, belli bir 

birliğe mazhar, ferdi arzulara üstün, herkes tarafından riayet olunan bir iktidara ve 

hukuki bir düzene sahip, içtimai, siyasi ve hukuki teşkilattır’
168

 tanımında da, 

özellikle yukarıda sayılan üç unsur verilmiştir.  

Devletin tanımında, 1933 yılında imzalanan Amerikan Devletlerarası 

Montevideo Sözleşmesi, klasik tanımlara bir yenilik getirmiştir. Sözleşme’nin 1. 

maddesi, devlet olmanın asgari şartlarını, ülke (uluslararası sınırları belli bir toprak 

parçası), insan (halk), hükümet ve diğer devletlerle ilişkide bulunma yeteneği olarak 

açıklamıştır
169

. Geleneksel tanımlardan ayrılma da bu noktada başlamaktadır. 

Montevideo sözleşmesinin son maddesindeki, diğer devletlerle ilişkide bulunma 

yeteneği, oldukça sübjektif bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

kavramın kabulü de diğer devletler veya uluslararası örgütlerin kararları sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Bu kavramın biraz daha köşeli hale getirilmiş tanımında, 

kurulduğu anda uluslararası hukukun bir kuralı ile çatışmıyor olması, bağımsızlığın 

kendi kaderini tayine dayanması ve uluslararası meşruiyet (uluslararası toplumun 

rızasını kazanması) gibi unsurları savunan ‘yazarlar da’ vardır
170

. Bu tanımlama da 

Montevideo’daki tanıma benzerdir: ‘uluslararası meşruiyet’ ve onun en kesin 

göstergesi ‘tanınma’.   

Devletin hukuksal niteliğini ortaya koyacak kriterlerden iki tanesinin önemine 

değinen Teziç, bunları: devletin hukuki kişiliği ve devletin egemenliği olarak 

sıralamaktadır
171

. Genel tanımlamalara, uluslararası belgeleri de inceleyerek bakacak 
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olursak, sabit toprak, sabit nüfus ve hükümet yeteneğine artı olarak, örtülü bir 

biçimde olsa da, diğer devletlerce kabul, günümüz dünyasında devletin uluslararası 

hukuk ve toplum tarafından aranan şartlarıdır.  

Devletin hukuki yönü ele alınırken, son olarak hukuki kişiliğinin de 

belirtilmesi gerekir. Devlet her şeyden önce tüzel kişiliktir. Onu yönetenlerden ve 

oluşturanlardan ayrı bir hukuksal kişiliği vardır. Yöneticiler, yetkilerini devletten alır 

ve onun adına kullanırlar. Ayrıca devletin hukuksal bir kişiliğinin olması onu, 

sözleşmeler yapar, borç alır-verir, davalı ve davacı olabilir durumuna getirmektedir. 

Hukuki kişiliğinin olması, onun öncelikle devamlılığını sağlar. Böylece devlet, belirli 

bir süre yaşayan insan topluluğundan ibaret değildir. Devlet içerisinden de, gerek 

seçimler gerek başka metotlarla hükümetler değişebilir. Siyasal rejimler bile 

değişebilir, fakat bunlar devletin değişmesi anlamına gelmemektedir. Devletin 

devamlılığının başlıca üç sonucu vardır
172

: 

—Antlaşmaların Devamlılığı: Devlet yönetiminde, belirli bir dönemde söz 

hakkına sahip olanların devlet adına imzalamış oldukları uluslararası antlaşmalar, 

yönetim değiştikten sonra da uluslararası hukuk açısından devleti bağlamaya devam 

etmektedir.  

—Hukukun Devamlılığı: Belirli bir dönemdeki yasama organının yaptığı 

kanunlar, yürütme organının yaptığı düzenleyici işlemler veya bireysel işlemler, 

yasama veya yürütme organında o anda bulunan kişiler değişse bile, varlık ve 

geçerliliklerini korumaya devam ederler. Rejim, ihtilal yoluyla değiştirilse bile sonuç 

aynıdır.  

—Borçların devamlılığı: Belirli bir dönemde, devlet adına yetkili organların 

aldığı iç ve dış borçlar, gerek hükümet gerekse rejim değişikliklerinden sonra da 

varlıklarını sürdürmeye devam ederler. Devletteki mevcut rejimi ihtilal yoluyla 

deviren yeni rejim, eski rejimin aldığı iç ve dış borçları inkâr edemez. 
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1.1.5. Devlet Türleri ve Devlet Hukuk İlişkisi 

1.1.5.1. Devlet Türleri 

 Devletler, yapıları itibari ile üniter ve bileşik devletler olmak üzere 2’ye 

ayrılmaktadır.  

1.1.5.1.1. Üniter Devlet    

 Üniter devlet (basit, tekil ya da tekçi devlet), ‘devletin, ülke, millet ve 

egemenlik unsurları ve aynı zamanda yasama, yürütme ve yargı organları 

bakımından teklik özelliği gösteren devlet şeklidir’
173

. En dikkat çeken özellikleri, 

devlet iktidarının bölünmeden bir merkezde toplanmasıdır. Ayrıca
174

;  

—Devletin ülkesi, tek ve bölünmez bir bütündür. İl, ilçe gibi ayrımlar 

olmakla beraber, bu ayrımlar, egemenliği bölen yasama ve yargı gücü olan ayrımlar 

değildir.  

—Millet tek ve bölünmez bir bütün olarak ele alınır. Dil, din, ırk ve etnik 

grup ayrımının üniter devlette bulunmadığını görmekteyiz.  

—Egemenlik tüm ülkede tek ve bölünmez bir bütün olarak görülür. Bunun 

anlamı da egemenlik alanı tüm ülkedir. Egemenliğin kaynağı bakımından ayrım 

yapılmaz. 

Üniter devletlerde devletin organlarında da ‘teklik’ göze çarpmaktadır. 

Yasama organı ülkenin bütünü için kanunlar çıkarır ve tektir. Yargı organı, her ne 

kadar görev olarak çevreye dağılmış olsa da, aslen tektir ve üst mahkemeleri birdir. 

Yasa birliği/tekliği vardır ve hatta bunun üzerine kurulmuştur
175

. Bir başka özelliği 

ise, yürütme organı bakımından da bir bütünlük teşkil etmesidir. Merkezi idare tek 

elden yönetilir, özellikle bu nokta üniter devletlerin kendi içerisinde ayrımına neden 

                                                 
173

 Gözler, a.g.e., s.68. 
174

A.e. 
175

 Naz Çavuşoğlu, Anayasa Notları, İstanbul, Beta Yayınevi,1997 



49 

 

olmuştur
176

. Yürütme organının merkezilik derecesine göre, merkezi üniter devlet ve 

âdem-i merkezi üniter devlet olmak üzere ikiye ayrılır. 

Merkezi üniter devlet, bütün devlet faaliyetlerinin merkezden yürütüldüğü 

devlet örgütlenmesi demektir. İdari faaliyetler başkentte toplanır ve buradan 

merkezin hiyerarşisi içerisindeki kurumlarca yönetilir
177

. Bu sistemde, idarenin 

hizmetleri başkentte planlanır ve yürütülür. Bu örgüte ‘başkent teşkilatı’ adı verilir. 

Bu teşkilatın tüm ülkeye hizmet verebilmesi ise, ‘merkez idarenin taşra teşkilatı’ 

aracılığı ile (vali, kaymakam gibi yetkililer atanırlar ve fazla yetkileri yoktur) 

yürütülür. 

Devlet faaliyetlerinin yerinden yönetim ilkesi gereğince, merkezi idare 

teşkilatı ve hiyerarşisi dışında yer alan, kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesini 

öngörür. Temel olarak dayandığı ilke âdem-i merkeziyettir. Kendi içerisinde, ‘yer 

yönünden âdem-i merkeziyet’ ve ‘hizmet yönünden âdem-i merkeziyet’ olarak ikiye 

ayrılır. 

Merkezi yapılanması ile, egemenliğin devletin elinde sıkı tutulduğu ve 

başkent ağırlıklı bir görünüm veren üniter veya tekçi yapıdaki devletlerin günümüzde 

örneklerinin bazıları; başta ülkemiz olmak üzere; Fransa, Japonya, İzlanda ve 

İsrail’dir. İspanya üniter bir yapılanma olduğu halde, Katalonya, Bask bölgesi, 

ardından Galiçya’ya ve daha sonra birçok bölgeye geniş bir özerklik tanınmıştır
178

. 

Çalışmada incelenen eski Yugoslavya üniter bir devlet değildir. Fakat 1989 yılında 

Miloseviç’in iktidara gelmesinden sonra Kosova’nın özerkliğinin kaldırılması, 

kültürel çeşitliliği olan bir devlette ayrılmayı körüklemiştir. Bu sebeple Kosova 

meselesinin irdelenebilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca İspanya-Bask 
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ilişkisi irdelendiğinde, tepkiler bakımından, eski Yugoslavya hakkında birçok açıdan 

benzerlik görülmektedir.   

Ayrılma hareketlerinin, çıkışı üzerinde direkt etkisi olmasa da ayrılıkçıların 

taraftar toplaması ve şiddetin meşru görülmesi üzerinde devlet türlerinin etkisi 

büyüktür. Özellikle ayrılma isteyen grup, üniter bir devlette baskı altına alınırsa, 

yandaş bulması o kadar kolay olmaktadır. Sayısız örnekleri arasında en etkili örnek 

İspanya ve ETA (Bask ülkesi ve özgürlük) örneğidir. Dağlık yapısı sebebiyle, 

bölgenin iletişim ve entegrasyonu İspanya’yla tarih boyunca kısıtlı olmuştur. Bu 

yönüyle Balkanlarda uzun yıllar süren Osmanlı içerisindeki Karadağ’a 

benzetilebilecek bir bölgedir. Madrid karşıtlığının, uzun sayılabilecek bir dönemdir 

sürdüğü bölgede, İspanyol politikacılar baskı uygulayıp, yasakları artırınca (Bask 

dili, özerk meclisi ve kendi vergisini toplama gibi), ayrılıkçı ETA
179

’ya halkın 

verdiği destek artmaktadır. Özerklik korunup, kültürel haklar verildiği zaman ise 

ayrılıkçı terör örgütü ETA zemin kaybetmektedir
180

. Üniter bir İspanya’nın yaşandığı 

(ya da en azından uygulamadaki amacın bu olduğu) Franco döneminde, ETA 

özellikle Bask bölgesinde geniş bir taban bulmuş ve eylemlerini meşru gösterme 

başarısını sağlamıştır
181

. Franco’nun ölümüyle biten diktatörlük ve ardından Avrupa 

Topluluğu (AT) üyeliğinin de etkisiyle bölgedeki özerkliği artıran İspanya, Bask 

bölgesinde birçok hakkı kabul etmiştir. Artan özgürlükler ve politik zemine kayan 

mücadele, halkın, şiddeti eskisi kadar onaylamaması sonucunu getirmiştir. 

Genişleyen haklar, sadece halkın şiddete karşı mesafeli durmasını sağlamamış, 

özellikle tam bağımsızlık isteyen kesimin oylarında da keskin düşüşlere sebep 

olmuştur. 1977’de bölge halkının % 27’si tam bağımsızlık yanlısıyken, 1982’de bu 
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oran % 17’dir
182

. Aynı zamanda Batasuna’ya (ETA’nın siyasi kanadı) verilen oylarda 

da büyük oranda düşüşler yaşanmış, Bask Parlamentosu’nda temsilci sayısı yarıya 

yakın düşüşler göstermiştir.    

1.1.5.1.2. Birleşik Devletler 

İki ya da daha fazla devletin, sıkı veya gevşek bağlarla birleşmelerinden 

meydana gelmiş bir devlet çeşididir. Genellikle birden fazla yasama, yürütme ve 

yargı organı görev yapmaktadır
183

.  Birleşik devletler kendi içerisinde ‘devlet 

birlikleri’ ve  ‘devlet toplulukları’ olmak üzere ikiye ayrılır. 

1.1.5.1.2.1. Devlet Birlikleri 
 

Devlet birlikleri, iki ayrı devletin, ayrılıklarını çok az koruyarak 

birleşmesinden oluşan devlet şeklidir. Devlet birlikleri, kendi içerisinde şahsi 

(kişisel) birlik ve hakiki (maddi) birlik olmak üzere ikiye ayrılır. Şahsi birlik, 

genellikle iki monarşinin başına aynı kralın geçmesi demektir. Ortak olan sadece 

kraldır, onun dışında dış politika da dâhil olmak üzere her şey (yasama, yürütme, 

yargı faaliyetleri) ayrıdır. Günümüzde örneği olmamakla birlikte, tarihte bu devlet 

şekli (1815–1890 Belçika ile Hollanda ve 1885–1908 Kongo ile Belçika arasında) 

görülmüştür. Hakiki birlik ise, şahsi birliğin daha ileri aşamasıdır. Devlet 

başkanlarının tek olmasının yanında, dış politika birlikteliği vardır. Ayrıca 

uluslararası hukuk bakımından ayrı kişilikleri de yoktur. Savunma bakanlıkları da 

genellikle ortaktır. Bunun dışında anayasalar, yasama, yürütme ve yargı 

fonksiyonları bakımından devletler, kendi başına birer devlettir ve bağımsızdır. 

Tarihte en meşhur örneği,  İzlanda - Danimarka  (1918–1944) Birliği ve Avusturya - 

Macaristan İmparatorluğu’dur (1867 – 1918). Avusturya - Macaristan İmparatorluğu 
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her ne kadar ülke içi ayaklanmaları son döneminde fazlaca hissetse ve oldukça sert 

tedbirlerle bunu bastırmaya yönelse de, birlik içerisinde birçok etnik, dinsel ve dilsel 

ayrımı, uzun yıllar aynı devlet altında yönetebilmiştir. Avusturya’da daha net 

görülmekle birlikte, mezhepsel ayrımda Katolikler ön plana çıkarken,  

imparatorluğun güney ve doğusu hatırı sayılır oranda Protestan, Sırp Ortodoks ve 

Müslüman’a ev sahipliği yapmıştır. Aynı devlet içerisinde yaşayan birçok farklı 

unsurun, Avusturya kuralları sayesinde çatışması engellenmiştir
184

. 

1.1.5.1.2.2. Devlet Toplulukları (Federatif 

Birlikler) 

 
İki ya da daha fazla devletin bir araya gelmesiyle oluşturdukları ‘Bileşik 

Devletler’dir
185

. 1991 çözülmesinden sonra Sırbistan ve Karadağ, Sırbistan-Karadağ 

birlikteliği ile diğer ifadeyle yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni (1992–2003) 

kurmuşladır. 

1.1.5.1.2.2.1. Konfederasyon 

 
Bir uluslararası antlaşma ile kurulan ve bu sebeple ayrılma hakkının her 

zaman saklı kaldığı, devlet topluluğu şeklidir. Toplulukta birden fazla bağımsız 

devlet vardır ve uluslararası hukuk kişileri olarak bağımsızlıklarını korurlar. 

Genellikle, devletlerin savunmalarını ortak olarak yürütme çabasıdır. 

Konfederasyonun tüzel kişiliği yoktur, ayrıca federe devlet üzerinde baskı etkisi de 

yoktur. Konfederasyonun tek organı ‘diet (diete)’ adı verilen bir meclistir. Bu 

meclisin özelliği ise, konfedere devletlerin temsilcilerinden oluşmasıdır. Genellikle 

oybirliği ile karar alınır ve alınan karar her bir konfedere devlette oylandığı zaman 

geçerli olmaktadır. İsviçre Konfederasyonu (1291–1848), Almanya Konfederasyonu 

(1815–1866) tarihte örnekleridir ve genellikle konfederasyonlar, tarihte federasyona 

dönüşmüşlerdir.  

                                                 
184

 Arthur James May (1968), The Hapsburg Monarchy 1867- 1914, W.W. Norton, c1951,s.405.  
185

 Gözler, a.g.e.,  s.72 
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1.1.5.1.2.2.2. Federasyon 

 
Devlet birliklerinde ya da konfederasyonda daha çok tarihi örnekler olmasına 

rağmen, federasyon bugünün devlet şekline uymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, 

Kanada, Avustralya, İsviçre ve Almanya gibi birçok devlet, her biri kendine özgü 

bazı farklılıkları içerse de federasyona örnektirler. Özellikle, toprağı geniş olan 

devletlerin coğrafi nedenlerden dolayı federalizme yönelmesi yanında, etnik, dini ve 

dilsel sebepler de federalizme yönelmeyi kolaylaştırmaktadır. W.H. Riker 

federalizmi, ‘geniş alanları, bir hükümete bağlı yönetme tekniğinin çözümü 

(anahtarı)’ olarak görmüştür
186

. Tezimizin konusu olan Eski Yugoslavya da bir 

federasyon örneğiydi, zaten anayasal ismi de ‘Yugoslavya Federalist Sosyalist 

Cumhuriyeti’dir. Eski Yugoslavya Federasyonu’nun yapısı 3. bölümde ayrıca 

açıklanacaktır. 

Federalizm, devlet yapısının iki değişik düzeyde örgütlenmesinden doğan 

devlet şeklidir. Bu tür bir devlette hiyerarşik açıdan alt düzeydeki örgütlenme, her 

somut durumda federe devletler çerçevesinde gerçekleşirken, üst düzeydeki 

örgütlenme ise federal devlette gerçekleşmektedir
187

. Bireyler her iki düzeydeki 

devlete (federal devlet ve federe devletler) bağlı olmakla beraber, her somut durumla 

ilgili yetki dağılımına uygun olarak, bazen federe bazen de federal devletin yetki 

alanında bulunmaktadırlar. Federe devletlere genellikle ‘devlet (state), eyalet, 

kanton, lander, bölge’ gibi isimler verilir
188

. Bu devletler federasyonun, ‘üye 

birimleri’ ve ‘kurucu’ birimleridir. Bu kurucu birimlerin oluşturduğu topluluk, 

federasyondur. Federasyonda iki veya daha fazla devlet vardır ve kendi içlerinde 

belli özerkliklerini koruyarak
189

, aynı merkezi iktidara tabi olmak kaydıyla bir devlet 

oluştururlar. Federalizmi tanımlayıcı değil, normatif bir terim olarak ele alan Roland 
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 Mikhail Filippov, Peter C. Ordeshook, Olga Shvetsova, Designing Federalism, A Theory of Self-

Sustainable Federal Institutions, Cambridge, Cambridge Üniversity Press, 2004.s.1. 
187

 Pazarcı, a.g.e., s. 177 
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 İsimlendirmede ABD, Hindistan, Venezüella gibi devletler ‘devlet’, Kanada ‘eyalet’, Almanya ve 

Avusturya Lander, İsviçre ‘Kanton’ ve Belçika ise ‘bölge’yi kullanır (Lijphart, a.g.e., s.183 ). 
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L. Watts,  ‘kendi kendine bölgesel ve ortak kural koyma unsurlarını birleştirmesi 

yanında, birlik ve çeşitliliğe, geniş bir siyasi birliğin içindeki farklı kimlikleri 

bağdaştırmasına, korumasına ve desteklemesine’ vurgu yapar
190

. 

Federal bir örgütlenme de , tıpkı konfederasyonda olduğu gibi,  hem federe 

hem de federal devletler birer devlettir. Burada her devletin kendine mahsus bir 

halkı, toprakları, belirli bir ülkesi ve sınırlı da olsa bir egemenliği vardır. Federal 

devlet de bir devlettir, çünkü onun da toprağı (tüm federe devletlerin toprağını 

kapsar), halkı (tüm federe devletlerdeki halk) ve bir egemenliği vardır. Federe ve 

federal devletin tüzel kişilikleri de ayrıdır. Bunun anlamı, federasyonda iki ayrı tür 

devlet olduğuna göre, aynı ülke ve insan topluluğu iki ayrı devlet egemenliğine ve 

dolayısıyla iki ayrı hukuk düzenine tabidir. Üniter devlette egemenlik hakkı bir bütün 

olarak ülke halkına aitken, federal devlette ise halk iradesi iki zeminde ortaya çıkar: 

bunlardan biri federasyondaki bütün halk, diğeri ise federe birimdeki halk. Bütün 

halkın iradesi yetkisini bütün ülke üzerinde kullanarak federal yönetime meşruluk 

kazandırırken, federe birim ya da eyalet halkı ise, yetkisini federe birim içerisinde 

kullanan federe yönetime meşruluk kazandırır. 
191

.  

İki ayrı yapının alanının net şekilde belirli olması da, bizi ‘iktidarın, merkezi 

ve bölgesel yönetimler arasında güvenli bir şekilde bölünmesi’ tanımına 

götürmektedir. Fakat burada, federal devlet ilke olarak bir bütün olarak kabul edilir 

ve uluslararası hukuk çerçevesinde etki doğurur
192

. Anlaşma yapma, diplomatik 

temsilci bulundurabilme ve uluslararası davalara taraf olabilmesi açısından federal 

devlet yetkili olmakla beraber, anayasal düzenleme ile bu yetki federe devlete de 

paylaştırılabilir. 

                                                 
190

 Roland L. Watts, Models of Federal Power Sharing, s.2 (Çevrimiçi) 

http://www.ndi.org/files/2039_gov_federal_070505.pdf, 13 Kasım 2011. 
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 Oktay Uygun, Birleşik Kıbrıs Devleti Projesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
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Federal devletler, ‘birleşme’ ve ‘ayrılma’ olmak üzere iki değişik yoldan 

meydana gelmektedir. Birleşme yoluyla federalizmde, federal devlet kurulmasında, 

başlangıçta birbirinden ayrı olan üniter devletler birleşmek suretiyle, federal bir 

devlet meydana getirirler. Genellikle izlenen yol, ABD’deki gibidir
193

. Önce üniter 

devletler bir konfederasyon altında birleşirler, ardından ise devletler bu yapılanmayı 

federasyona çevirirler. 

Ayrılma yoluyla federalizmde, başlangıçta üniter bir devlet varken bazı 

aşamalardan sonra federe devletlere ayrılır. Belçika bunun en güzel örneklerindendir. 

Başlangıçta üniter yapılı bir devletken, 1993 yılında federal yapılı bir devlete 

dönüşmüştür.  

Federalizmin özellikleri
194

: 

a-Yetkilerin Yerel Bölünmesi: Federalizmde, mekânsal ve coğrafi olarak bir 

yetki paylaşımı vardır ve bu paylaşım yerel düzeyde yapılmıştır
195

. Temel amaç ise, 

gücün önemli bir bölümünün bölgesel düzeyde kullanılmasını garanti altına almak 

suretiyle iktidar bölüşümüdür
196

. 

b-Yetkilerin Güvenceli Bölünmesi: Adından da anlaşıldığı üzere, merkezi 

yönetim yani federasyon ile federe devletin kurucu birimleri arasındaki yetki 

bölünmesinin güvenceli olmasıdır. Burada anlatılmak istenen, yetkiler federe 

devletin anayasasında vardır ve sıralanmıştır. Federal anayasa da bunu dikkate alır. 

Ayrıca federal anayasanın da değiştirilmesinin oldukça yüksek düzeyde bir uzlaşma 

gerektirdiği dikkati çekmektedir. Yetkilerin paylaşılmasında, federal devletin 

yetkilerini sayma ya da federe devletin yetkilerini sayma usullerinden herhangi 

                                                 
193

 ABD oluşum aşamasında öncelikle; Kuzey Amerika’daki 13 devlet, 1776’da konfederal bir yapı 

oluşturmuşlardır. 1787’de, bir adım daha birleşme yönünde ilerleyerek federasyona 

dönüştürmüşlerdir. 
194

 Gözler, a.g.e., s.76 
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 Arend Lijphart Belçika, İsrail ve Hollanda gibi ülkelerde ‘sosyolojik olarak federal’ tanımını 

kullanmaktadır. Bu sayılan ülkelerin merkezi yönetimlerinin özellikle eğitim, kültür, sağlık gibi 

önemli yarı kamusal görevlerde, toplumdaki temel dini ve ideolojik gruplar tarafından kurulan, 

kapsamlı şekilde tanınmış, desteklenmiş ve yetki verilmiş özel kurumlara sahip olduğunu 

belirtmektedir. Lijphart, a.g.e., s.187.  
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birinin uygulandığı, pratikte görülmüştür. Almanya, İsviçre gibi devletlerde federal 

devletin yetkileri sayılmış ve geriye kalan yetkilerin federe devletlere bırakıldığı 

anlaşılmıştır. Kanada Anayasası ise, federe devletlerin yetkilerini tek tek saymak 

suretiyle yetki kargaşasına son vermiş, kalan yetkiler ise federal devlete bırakılmıştır. 

c-Yetki Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü: Gerek ortaya çıkabilecek 

yetki uyuşmazlıklarını, gerekse federal devletin federe devletin özerkliğine karşı 

atabileceği bir adımı engellemek için, her federal devlette olması gereken bir federal 

yüksek mahkeme gerekmektedir. Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, ABD’de 

Federal Yüksek Mahkemesi bunun örnekleridir. 

d-Federe Devletlerin Federal Yasama Organında Temsili: Yasama organı 

açısından iki meclislilik, federal devlet anlayışının gereğidir. Federal yönetimde, 

federe birimin temsil imkânı bunu zorunlu kılmaktadır.  Bu temsil genellikle biri 

nüfusa göre temsilin sağlandığı bir meclisle (örneğin ABD’de Temsilciler Meclisi), 

diğeri de nüfusu ve toprak bütünlüğü ne olursa olsun her federe devletin eşit olarak 

temsil edildiği bir meclisle (Örneğin ABD’de Senato) sağlanır. 

e-Eşit İki Meclislilik: Federal yapılarda iki meclis vardır ve meclislerden 

birinde, her federe birime (nüfus ve toprak büyüklüğü fark etmeksizin) eşit temsil 

imkanı sağlanır. Burada meclislerin her ikisine de eşit yetkiler verilmesi, işlerlik 

açısından önemlidir.  Yoksa meclisin birinin daha az yetkili olması, bunun da federe 

devletlerin eşit temsil edildiği meclis olması, nüfusu az olan eyaletler açısından 

büyük sıkıntılar doğurabilir. 

Federal yapılanma ile ilgili özellikle üzerinde durulması gereken nokta, bazı 

devletlerde federalizmin, uygulamalar ve yapılanması ele alındığında üniter devlet 

kadar merkezi olabileceğidir. Hindistan örneğinde olduğu gibi, federal bir devlette 

anayasalar, merkezi yönetime gerektiği durumlarda eyalet yönetimlerini feshetme ve 

merkezin doğrudan yönetimi altına sokma gibi bazı haklar tanıyabilmektedir 
197

. 

Bunun ötesinde Başkanlık Kanunları (President Rule), federal yönetimlerin 
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özerkliğine gölge düşürebilmektedir. Fakat gözlemlenebilen bir gerçek vardır ki, 

Avrupa’nın artık merkezileşmeden uzaklaştığı, ‘çok kültürlülüğün’ güçlenmeye 

başladığıdır. Fransa’da yerinden yönetim yasaları ardı ardına çıkmakta, aynı 

zamanda merkezdeki bazı bina ve kuruluşlar ‘yerinden etme yasası’ ile taşraya 

gönderilmektedir
198

. Almanya’da aynı şekilde eyaletlerin etkisinin artması, 

İngiltere’de Galler ve İskoçya’nın, birçok uluslararası yarışmaya bile ayrı katılması 

örnek gösterilebilir. Franco’dan sonra, İspanya’da iç barışın, yerel birimlere yetki 

devri ile çözülmesi gibi örnekler artırılabilir
199

. 

1.2. Yeni Devletlerin Ortaya Çıkışı 

Tez konumuz gereği, tamamen paylaşılmış olan günümüz dünyasında, yeni 

devletlerin nasıl ortaya çıktığı önem kazanmaktadır. Bilindiği gibi günümüzde 

kutuplarda ve denizlerin altında kalan birtakım topraklar hariç tutulursa, herhangi bir 

devlete ait olmayan toprak parçası bulmak imkânsızdır. Bununla birlikte, devlet 

sayısının her geçen gün arttığını ve Birleşmiş Milletler’e üye olan devlet sayısının 

arttığını da gözlemlemekteyiz. II. Dünya Savaşı öncesinde, 70’lerde olan devlet 

sayısı şimdilerde 200 civarındadır. Böyle bir artışın olması demek, doğal olarak 

önceden bir devletin egemenliği altında olan nüfusun bağımsızlığını kazanması ya da 

bağımsızlığını çeşitli sebeplerle kaybetmiş olup, tekrar bağımsızlığını ilan etmesi ve 

bunun kabul görmesi demektir. Yalnız burada belirtmemiz gerekir ki bağımsızlık, 

ayrılma ve birleşme, zaman içerisinde değişen ve farklı dönemlerde farklı eğilimler 

yaratabilen konulardır. Antony Giddens’ın yerinde olarak aktardığı gibi, ’16. 

yüzyılda Avrupa’da 500’e yakın özerk devlet ve prenslik varken, 20. yüzyılın 

başlarında bu sayı 25’e düşmüştür’
200

. Son çeyrek yüzyılda ise oldukça yüksek 

oranda devlet sayısı artmıştır. 
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Bu başlık altındaki self-determinasyon ve ayrılma, oldukça benzer ve iç içe 

olmalarından dolayı ayrımının oldukça zor olduğu iki konuyu ifade etmektedir. Bu 

sebeple self-determinasyon başlığı altında daha çok bu hakkın ortaya çıkışı ve 

uluslararası örgütlerde uygulaması açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından Kanada-

Quebec örnek olayı ile son dönemde ayrılma teorileri içerisinde oldukça kullanılan 

iki teori incelenmeye çalışılmıştır.  Diğer başlık bağımsızlık ilanı ve ayrılma ise daha 

çok ayrılmayı hazırlayan fiziki ve beşeri koşullar kapsamında değerlendirilmiş, 

hukuksal olarak da ayrılmanın olamayacağı durumlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca 

ayrılma -bölünme ayrımı ve self-determinasyonun bu yönde kullanımının 

incelenmesine çalışılmıştır.   

1.2.1. Self-Determinasyon (Kendi Kaderini Tayin)  

Halkların bağımsızlıklarına giden süreçte, özellikle bir kavram ile sıkça 

karşılaşılmakta ve çeşitli argümanlarla desteklenmektedir. Kavramın, yazılı 

metinlerde net olmayan anlamlarına ve tarihsel süreçte farklı uygulama örneklerine 

sahip olduğu ileri sürülebilir. Ayrıca devletleri ürküten bir yönü olması sebebi ile, 

nasıl ki egemen devlet ve egemenlik, kilise ve feodalite tarafından önlenmeye 

çalışılmışsa, self-determinasyon da egemen devlet için şüphe içinde karşılanan bir 

kavram olarak gelişme göstermiştir. 

Ortaya çıkışını Fransız İhtilâli’ne dayandıranlar çoğunluktadır
201

. Süreç 

içerisinde, Fransız İhtilali’nin dış politika prensiplerinden biri olmuş ve ardından 

Napolyon’un işgal politikasını meşrulaştırma görevi görmüştür. Self-determinasyon 

ile tanımlanan, bir devletin insan unsurunun kendi hükümetini seçmesidir, bir başka 

tanıma göre self-determinasyon, halkın idaresi altında yaşadıkları veya yaşayacakları 

hükümet şeklini seçme hakkıdır
202

. Self determinasyonu, bir etnik dil ya da din 

grubunun ayrı bir ulusal egemenlik oluşturabilmek amacıyla, var olan ulusal sınırları 
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yeniden düzenleme hakkı olarak da tanımlanmıştır. Başka bir tanımla, bir egemen 

devlet içerisinde yaşayan etnik, dilsel ve dini grubun, kendi kendilerine egemen bir 

devlet oluşturmaksızın daha geniş bir otonomi, dil ya da dini hakları elde etme hakkı 

olarak tanımlanabilir. 

Self-determinasyon ya da halkların kendi kaderini ilanı kavramının ilk ortaya 

çıkışı günümüze oldukça yakın bir zamandır. Kavram hakkında her ne kadar 

ulusların kaderlerini belirlemelerinin, kendileri ve dünya barışı adına birçok yararı 

olduğu görüşünü savunanlar olsa da, olumsuz yakıştırmaları da kendi içinde 

barındırmaktadır. Özellikle böyle bir kavramın, 19. ve 20. yüzyıl İngiltere’si gibi, 

büyük sömürge imparatorlukları için tehlikesi aşikârdır. Kavramın uluslararası güç 

politikası ve dengesi açısından da tehlikesi önemlidir. Kavram için, özellikle ülke 

bütünlüğü ve uluslararası istikrar kavramlarının daima göz önünde tutulmuş olması, 

self-determinasyonun uygulanması konusunda sınırlayıcı bir etkiye neden 

olmuştur
203

.  

Avrupa kökenli olan self- determinasyon kavramı, temelde ‘halk egemenliği’ 

ilkesine dayanır ve gelişen liberal düşünce akımı içerisinde önemli bir yere 

sahiptir
204

. Bir insan topluluğunun, halkın ya da bir grubun kendi kaderini tayin 

etmesi için öncelikle bunun farkında olması gerekir. Kendini farklı görme ve 

başkaları tarafından yönetilmeme isteğinin de, Fransız Devrimi’nden sonra arttığı 

bilinmektedir. Özellikle milliyetler prensibi
205

 gibi self-determinasyona yakın 

kavramların, devrim sonrası arttığı ve çok uluslu imparatorlukları tehdit ettiği 

görülmektedir. Liberal demokrasi düşüncesiyle ne kadar yakından ilgiliyse, aynı 
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şekilde Marksist düşüce içerisinde de önemli bir yere sahip olmuş, Marksistler 

tarafından XX. yüzyılın başlarında yoğun olarak ele alınıp işlenmiştir
206

. 

19. yüzyılda, hukuk teori ve uygulamasında, self-determinasyon kavramına 

öncelikle kamu hukukunda, özellikle devlet egemenliğine ilişkin olarak 

rastlanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında ise, başta Birleşik Devletler Başkanı Wilson 

olmak üzere, Lenin ve Stalin self-determinasyon ile özel olarak ilgilenmiştir. Bu 

ilgilenmenin, devletlerin iç işlerine rahatça müdahale etme yönü tartışmalı olmakla 

beraber,  birçok kez telaffuz edildiğini görmekteyiz. ‘Self-determinasyon hakkını’ 

1918 Wilson İlkeleri’nden kaynaklandıranlar da olmuştur
207

. Woodrow Wilson 1918 

yılında, kapsamı ve sınırını belirlemeden üzeri kapalı olarak kullansa da, terimi 

açıkça kullanmıştır
208

.  

1.2.1.1. Uluslararası Örgütler ve Uluslararası Belgelerde 

Self-Determinasyon 

Milletler Cemiyeti’nin kurulması, uluslararası ilişkiler açısından dönüm 

noktasıdır. Devletleri ve uluslararası hukuku ilgilendiren ve bu kadar geniş bir 

zeminde incelenmemiş konular, bu örgüt vesilesiyle tekrar ele alınmıştır. Self-

determinasyon hakkı da bunlardan biridir fakat çok da fazla gelişme görüldüğü 

söylenemez. Bunun sebeplerinden biri ve belki de en önemlisi, MC’nin self-

determinasyonu, ‘devletlerin egemenlik alanı içinde görmüş ve onların iznine 

bağlamış olmasıdır. Cemiyetin önüne gelen Aaland Adası davasında
209

, bu görüşünü 

net olarak belirten Cemiyet, daha sonrasında bu yönde bir dava almamıştır. 

Self-determinasyonun tarihsel gelişiminde ise BM oldukça önemlidir. 

Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alması,  bir dönüm noktasıdır. Resmi olarak ilk defa 

BM şartının I. bölümünde, ‘Amaç ve İlkeler’ başlıklı 1. maddenin 2. alt başlığında 
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belirtilmiştir
210

. İlgili madde, ‘Uluslar arasında, halkların hak eşitliği ve kendi 

geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş, dostça ilişkiler 

geliştirmek ve dünya barışını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak’
211

 

şeklindedir. Yine 1. maddenin 4. alt başlığında “bu ereklere ulaşılması yolunda 

ulusların giriştikleri eylemlerin uyumlaştığı bir odak olma” ifadesiyle, self-

determinasyonla ilgili madde de dâhil olma üzere, amaçlar bölümündeki tüm 

maddelerin Birleşmiş Milletler Şartı gereği uyumlaştırma amacının açık olduğu 

dikkati çekmektedir
212

. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın IX. bölümünde 

Uluslararası Ekonomik ve Sosyal İşbirliği başlıklı bölümün 55. maddesinde de, 

‘Uluslar arasında halkların hak eşitliği ve kendi yazgılarını kendilerinin belirlemesi 

ilkesine saygı üzerine kurulmuş, barışçıl ve dostça ilişkiler sağlanması için gerekli 

istikrar ve refah koşullarını yaratmak üzere ...’ denilerek tekrar vurgu yapılmıştır 
213

. 

BM Şartı’nda da yer alan ‘self-determinasyon’, gerek BM şartı gerekse diğer 

uluslararası hukuk belgelerinde, net olarak açıklanmadığından belirsizlik hâkimdir. 

Belirsizliğin giderilmesi için, BM Genel Kurulu değişik zamanlarda self- 

determinasyon ilkesinin tanımı ve kapsamı için çeşitli kararlar almıştır. Farklı 

kararlarda self-determinasyon hakkında görüşler ortaya çıkmıştır, özellikle 14 Aralık 

1960’da BM’nin aldığı 1514 numaralı karar burada dikkat çekicidir
214

. Kararda  

‘Sömürge Yönetimi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine 

İlişkin Bildiri’ başlığı altında, BM Şartı’nın 1.madde 2.fıkrası ve 55. maddelerinin 

kapsamı biraz genişletilmiştir. 6. paragrafta self-determinasyon ilkesinin 
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gerçekleştirilmesinin, ülkenin toprak bütünlüğü ilkesi dâhil, diğer Birleşmiş 

Milletler Şartı ilkelerine aykırı olamayacağı belirtilmiştir 
215

.  

Daha sonraki dönemde, BM çatısı altında alınan kararları incelediğimizde, 

‘doğal kaynaklar üzerindeki egemenliğin, self-determinasyon ilkesinin bir parçası 

olarak kabul edildiğini’, self-determinasyonun da ‘uluslararası hukukun bir parçası 

olduğu’ şeklinde kararlar alındığı göze çarpmaktadır
216

. Birleşmiş Milletler self- 

determinasyon kararlarında asıl önemli olan belge, BM Genel Kurulu tarafından 

16.12.1966’da kabul edilip üye devletlerin imzasına ve onayına sunulan, 1976’da 

yürürlüğe giren İki İnsan Hakları Sözleşmesi, yani İkiz Sözleşme’dir
217

. Sözleşme, 

Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi olarak bilinen ‘İkiz Sözleşme’, self-determinasyon ilkesini açıkça teyit 

etmiş ve anlamına açıklık getirmiştir. İkiz Sözleşme’nin 1. maddesi self-

determinasyonu bir hak olarak ele almıştır. Uluslararası hukuk bakımından güçlü bir 

vurgu olan ve bağlayıcı nitelikteki 1. maddeye göre
218

;  

1. Bütün halklar self-determinasyon hakkına haizdir. Bu hak uyarınca siyasi 

statülerini serbestçe tayin ederler ve iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerini 

serbestçe gerçekleştirirler. 

2. Bütün halklar, kendi amaçları için milletlerarası hukuk ve karşılıklı fayda 

ilkesine dayalı, milletlerarası iktisadi işbirliğinden doğan yükümlülükleri saklı olmak 

üzere, kendi doğal zenginlik ve kaynaklarını serbestçe kullanabilirler. Bir halk hiçbir 

durumda, kendi geçim olanaklarından mahrum edilemez.  
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3. Muhtar olmayan devletlerin ve vesayet altındaki devletlerin idaresinden 

sorumlu olanlar da dâhil olmak üzere, bu konvansiyona taraf olan devletler, 

Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine uygun olarak, self-determinasyon hakkının 

gerçekleşmesini teşvik edecekler ve bu hakka saygı göstereceklerdir. 

BM çatısı altında imzalanan ve devletlerin ikili ilişkilerini düzenleyen 

metinlerden, ‘Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin giriş bölümünde ve 

Devletlerin Ekonomik Haklarına ve Görevlerine Dair Şart’ın I. maddesinin g 

şıkkında, ‘eşit halklar ve self determinasyondan’ bahsedilerek, bu hak garanti altına 

alınmaya çalışılmıştır
219

.  Ayrıca ‘Gelişme Hakkına Ait Bildiri’nin giriş bölümünün,  

1. maddesinin 2. kısmı ve 5. maddesi de self-determinasyon hakkıyla ilgilidir 
220

. 

Bildirinin 1. maddesinin 2. fıkrasında, gelişmenin amaçları arasında sayılmıştır. 

‘Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi’nde’, 4. maddede benzer düzenlemeler 

yapılmıştır 
221

. Fakat ilgili madde de, self-determinasyonu hala sömürge yönetimi ve 

işgal altındaki halkların self-determinasyonu olarak ayırırken, aynı maddenin 

sonunda ‘devletlerin toprak bütünlüğüne’ verilen önemin altı çizilmiştir.    

Açıklanmaya çalışan BM dokümanları dışında birçok karar ve antlaşma 

metninde, self-determinasyon hakkı ve kullanımı ile ilgili madde bulunmaktadır. 

Günümüze yakın olarak 2007 yılında, ‘BM Yerli Halklar Hakları Sözleşmesi’nde 

‘Yerli halkların kendi geleceklerini kendilerinin belirleme hakkına sahip oldukları’
222

 

ve ‘kendi geleceklerini belirleme haklarını kullanırken, iç ve yerel işleriyle ilgili 
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olarak otonomi ve kendi kendini yönetme hakkından … ’, bahsedilmektedir
223

. 

Antlaşmanın giriş bölümünde de belirtildiği gibi ‘ulusal, ırksal, dini, etnik, kültürel 

farklılıklar temelinde bazı halkların ya da bireylerin diğerlerinden üstün olduklarını 

reddetme’ temelinde olan sözleşme, her kesime self-determinasyonu sağlama 

amacını gütmektedir. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararları dışında konuya yer 

veren belgelerden biri de, 1981 tarihli Afrika İnsan ve Halkları Hakları Bildirisi’dir. 

Söz konusu belgede, 19. madde halkların eşitliğini, 20. madde self-determinasyon 

hakkını düzenlemiştir. 20. maddenin 1. fıkrası ‘Bütün halklar var olma hakkına 

sahiptir. Ayrıca devredilemez ve vazgeçilemez self-determinasyon hakkına sahiptir. 

Böylece kendi siyasal düzenlerini tespit edebilirler, ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişmelerini kendi politikalarıyla tayin edebilirler’ denilerek, ‘Self- determinasyon 

hakkı bütün halklar için kabul edilmiştir’ denmektedir. 2. fıkrada ise, sömürge ve 

baskı altındaki halkların, baskı altından kurtulma hakları olduğu’ belirtilmiştir
224

. 

1990’da imzalanan Yeni Avrupa için Paris Şartı’nda da, self-determinasyon hakkına 

yer verilmiş olup, bu hak Birleşmiş Milletler belgelerindeki anlamıyla ve devletin 

toprak bütünlüğü ilkesinin de içinde bulunduğu uluslararası hukuk ilkelerine aykırı 

olmamak kaydıyla kullanılabilecektir
225

.  

1.2.1.2. Uygulamada Self-Determinasyon 

Belgeler incelendiğinde, hakkın süjesinin devletdeki ‘bütün halklar’ yani ulus 

olduğu görülmektedir. Gerek Birleşmiş Milletler kararları, gerekse İkiz Sözleşme’de 

hakkın süjesi bütün halklardır ve uygulamalarda da ırk, dil ve din anlamında farklı 

grupların ayrılmadığı gözlemlenmektedir. Toprak bütünlüğü bağlamında devletlerin 

uygulamalarına bakıldığında, halkların devlet içindeki bütün insanları içine alacak 

                                                 
223

 UN Documents, ‘Yerli Haklar Hakları Sözleşmesi’, 4. Madde, BM Genel Kurulu 61/295 (2007), 

(Çevrimiçi), http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/07/PDF/N0651207.pdf?OpenElement , 15.06.2011.  
224

Abdullah Uz, a.g.e. ,  s.69. 
225

A.e., s.69.  



65 

 

şekilde anlaşılmasının benimsendiği görülmektedir
226

. Gelişmeler göstermektedir ki, 

birey olarak self-determinasyon hakkı tüm ülkedeki bireylere tanınmışken, 

azınlıklara ayrıca böyle bir hak tanınmamıştır. İlgili devletin rızası olmadıkça, 

azınlıkların bağımsızlık, ayrılık veya diğer devletlerdeki aynı kökenli gruplarla 

birleşme hakkından söz edilmemekte, diğer bir ifadeyle ülke üzerindeki bütün 

insanlar üzerinden konuşulmaktadır
227

. Ayrıca tarihsel süreç olarak incelendiğinde, 

self-determinasyon ilkesinin, başlangıçta sömürge altında olan devletler için ortaya 

konulduğu gözlenmektedir
228

. 1940’lı yıllarda dünyada 750 milyondan fazla insanın 

sömürge altında yaşadığı görülmektedir. Gerçekten 1946 yılında, BM Genel 

Kurulu’nca self-determinasyon hakkından mahrum olan halkların bir listesi 

çıkartılmış olup, söz konusu dönemde bu liste 74 bölgeye ayrılmıştır. Ancak 

Birleşmiş Milletler için asıl amacın, self-determinasyon ilkesine dayalı olarak, 

dekolonizasyon sürecini başlatmak ve ilişkilerin dostane şekilde devam etmesini 

sağlamak olduğu görülmektedir. Bu amacın ışığında, 1960 ve 1970’li yıllar 

dekolonizasyon sürecinin hız kazandığı dönemdir. Ayrıca bu dönemde 

bağımsızlıklarını kazanıp, sömürgelikten kurtulan devletlerin, Birleşmiş Milletler’e 

üye olmasıyla birlikte, konu daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Sömürgelikten 

kurtulup bağımsızlığını ilan eden devletler, kendi içerisinde bulunan halkların, ayrılıp 

tekrar devlet kurma isteği ile yüzleşmişlerdir. Genel kanı ve incelenen uygulamalar 

bunun fazla kabul görmediğidir. Nitekim, BM’nin Kongo’dan bağımsızlığını ilan 

eden Katanga bölgesine ilişkin 1961’de
229

 ve Nijerya’dan ayrılmak isteyen Biafra 

bölgesine ilişkin olarak 1967’de vermiş olduğu kararlarda
230

, self-determinasyon 

hakkının ‘koloni yönetiminden kurtulma hakkını’ içerdiği fakat (bu bölgelerin) 

‘kendi devletlerinden ayrılma hakkını içermediği’ vurgulanmıştır. 
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Self–determinasyon hakkı sömürgelerin yanı sıra, yabancı boyunduruğu 

altında olanlar ve ırksal baskı altında olanlar için de geçerli tutulmuştur. Bu konuda 

Dostane İlişkiler Bildirisi 7. maddeye baktığımızda, ‘eğer bir devlet, ülkesindeki 

herkesi renk, ırk, dil, din, ayrımı gözetmeksizin bütünüyle temsil eden bir yönetime 

sahipse, devletin ulusal ve ülke bütünlüğünü ihlal edecek şekilde self-determinasyon 

hakkının varlığı kabul edilemez’ şeklindedir
231

. Bu açıklama üzerine azınlıkların 

self-determinasyon hakkı konusu gündeme gelmekte ve asıl mesele ‘azınlık’ kelimesi 

olmaktadır. Azınlık hakları ile self-determinasyonun Helsinki Nihai Senedi’nde ayrı 

düzenlendiklerini görmekteyiz
232

. İkinci olarak azınlık hakları ile ilgili Kopenhag 

Bildirisi’nde, self-determinasyon hakkından hiç bahsedilmemiş olduğu 

görülmektedir. Dahası azınlık hakları, çoğulcu demokratik siyasal sistemlerin 

çerçevesi içinde gerçekleştirilebilecek insan haklarının bir parçası olarak 

görülmüştür. Üçüncü olarak, bu haklar, bazı insanların oluşturduğu topluluklardan 

çok, ulusal azınlıklara tanınmıştır. Düzenlemenin hiçbir yerinde azınlıkların böyle bir 

hakkı olduğundan bahsedilmemiş, hatta ima bile edilmemiştir
233

. Hatta, Kopenhag 

bildirisinde açıklanan siyasi yükümlülüklerin hiçbir maddesinin, devletin ülke 

bütünlüğü başta olmak üzere, ‘uluslararası hukuk ilkelerine aykırı hareket etme’ 

şeklinde yorumlanamayacağı da belirtilmiştir.    

Sorunların genellikle kaynağına dikkat edilirse, self-determinasyon hakkını 

kullanma amacıyla mevcut devletten ayrılma hakkı var mıdır, yoksa ‘halk/millet’ 

kavramı devleti oluşturan bütün nüfus anlamına mı gelmektedir
234

? Lenin gibi 

ayrılma hakkını içerdiğini savunanların yanında, birçok yazar da Wilson’un ayrılıkçı 

self-determinasyona karşı çıktığını aktarmaktadır. Self-determinasyon hakkı ile ilgili 

devletleri endişelendiren genel sorun, egemen bir devletin toprak bütünlüğü 
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meselesidir. Ayrılma hakkının olduğunu savunanlara göre, self-determinasyonun 

ayrılmayı da içermesi gerekmektedir. Fakat burada, birtakım zorunlu nedenlerin 

bulunmasına gerek görmektedirler. İnsanların hayatları veya kültürel özellikleri 

tehlikeye düşerse veya halk sürekli olarak ekonomik yoksulluk içinde kendisinin 

sömürüldüğünü hissediyorsa, ayrılmanın haklı gerekçesi vardır
235

. Konu tartışmalıdır 

ve self - determinasyonun ayrılma hakkını kapsayıp kapsamadığı Birleşmiş Milletler 

Antlaşması’nda çok net değildir. Eldeki bilgi ve belgeler göstermektedir ki, self-

determinasyon hakkı, uti possidetis (toprak bütünlüğünün tarihi sürekliliği) ilkesi 

içerisinde geçerlidir. Nitekim bu ilke, BM Şartı’nda (Madde: 2/4) geçerliliği 

doğrulanan temel ilkelerden birini oluşturmaktadır. İlgili madde de, ‘Tüm üyeler, 

uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da 

siyasal bağımsızlığına karşı, gerek Birleşmiş Milletler’in amaçları ile bağdaşmayacak 

herhangi bir şekilde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına 

başvurmaktan kaçınırlar’
236

şeklindedir. Federal devletlerin bölünmesi ve azınlıkların 

yerleşik olduğu eyalet ve bölgelerin ayrılması sorunu da gündeme gelmektedir. 

Uygulamada görülmektedir ki, toprak bütünlüğü ilkesi bu noktada self-

determinasyonun önüne geçmektedir. Özellikle bir devletin nüfusunun tamamı 

yönetimde temsil ediliyorsa, bir birim için self-determinasyon ilkesinin 

uygulanamazlığı kabul görmüştür. 

 Yugoslavya ve SSCB örnekleri günümüze yakın olması bakımından 

incelendiğinde, bazı önemli hususlar açığa çıkmaktadır.  Öncelikle her iki devletin de 

anayasaları, federal yapıda anayasalardır ve self-determinasyon hakkını zaten 

kendiliğinden birliklerini oluşturan devletlere vermişlerdir. Kuruluş aşamalarında bu 

hakkı taraflara veren örneklerden biri Çekoslovakya örneğidir: Çek ve Slovak olarak 

anlaşmayla ikiye ayrılmıştır. Bu örnekte de aynı şekilde, anayasa birbirinden farklı 

iki devletin birleştiğini belirtmektedir. Yukarıdaki açıklamaların ışığında self- 

determinasyon hakkının, gerek kurumlar gerekse örgütler içinde tanındığı, fakat bu 
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tanımanın toplumun tümü için geçerli olduğu görülmektedir. Diğer bir anlatımla, BM 

uygulamalarında eğer bir devletin hükümeti tüm halkı temsil ediyor ve ayrımcılık 

yapmıyorsa, self-determinasyon hakkı ayrılma hakkını içermemektedir.  

 

1.2.1.2.1.  ‘Son Çare ve Etkinlik Teorisi’ Kapsamında 

Self-Determinasyon Hakkı ve Quebec Örnek 

Olayı 

Son çare self-determinasyon hakkı, Rousseau’nun ‘devlet ve toplumun 

düzenli bir şekilde tamamen entegre olması önermesine’ yani ‘bireysel özgürlüklerle 

insan hakları eş değer olarak görülmesine
237

 kadar gitmektedir.  Burada kilit soru ‘bir 

devletin içerisinde bir bölge, ayrımcılığa maruz kalıyor, temsil edilmiyor ya da 

birtakım haklardan mahrum bırakılıyorsa self-determinasyon hakkı var mıdır?’ 

şeklindedir. Devlet içindeki devletin bölünmesine/ayrılmasına ilişkin doktrinde iki 

görüş vardır
238

. ‘Ayrılma desteği teorisi’ olarak adlandırılan birinci teoriye göre, 

uluslararası hukukun temel bir ilkesi olarak toprak bütünlüğü esastır ve ayrılmayı 

uluslararası hukuk yasaklar. Self-determinasyon bu noktada yönetime katılma olarak 

ortaya çıkar. Fakat halkın temsili ve yönetime katılması engelleniyor, halk mahrum 

bırakılıyorsa, ‘son çare olarak’ self-determinasyonla ayrılma gerçekleşir
239

. Buradaki 

önemli husus, ayrımcılık sonucunda, belirli bir bölgedeki halkın yönetimden 

uzaklaştırılıyor olması ve bu hakkı kullanamıyor olmasıdır. Halk, iç self-

determinasyonu gerçekleştiremediği için, dış self-determinasyona bir kapı 

açılmaktadır.   

 ‘Irksal Ayrımcılığın Bütün Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Komitesi’nin 

(CERD), önerileri de bu yöndedir. BM Organı olmasa da 1970’de kurulan ve her yıl 
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BM üyelerine raporlar sunarak BM karar sürecine değerlendirmeleri ile etkide 

bulunan CERD, ırksal ayrımcılık yasağı ile self-determinasyon arasında bir bağlantı 

kurmuştur
240

. CERD hem ulusal ve dinsel azınlıkların her fırsatta self-

determinasyona atıf yapmaları, devletlerin de sürekli bölünme korkusu sebebiyle 

suçlamalarda bulunması sebebiyle konuyu öncelikli olarak ele almıştır
241

.  CERD bu 

hususta,   

‘… taraf devletlerin etnik gruplara mensup kişilerin onurlu bir yaşam 

sürme, kendi kültürünü koruma, ulusal büyümeden eşit yararlanma ve 

vatandaşı olduğu devletin yönetiminde yer alma haklarına duyarlı olması 

gerektiğini hatırlatmış ve kendi çalışmalarının hiçbirinin halkların eşitliği ve 

self determinasyon hakkına uygun davranan ve ırk, inanç ve renk ayrımı 

gözetmeden ülkesindeki bütün halkları temsil eden bir hükümete sahip, 

egemen ve bağımsız devletlerin toprak bütünlüğünü ya da siyasal birliğini 

tümüyle ya da kısmen bölecek ya da zayıflatacak herhangi bir eyleme yetki 

verdiği ya da bu tür bir eylemi teşvik ettiği şeklinde yorumlanamayacağı 

görüşünü bildirmiştir
242

.  

İkinci görüş ise ‘etkinlik teorisi’dir. Bu teoride toprak bütünlüğü ilkesi 

uluslararası hukukta yalnızca devletlerarası ilişkiler alanı ile sınırlıdır. Uluslararası 

hukukta ayrılmaya ilişkin bir hüküm yoktur. Bu nedenle, ilgili devletin izni olmadan 

belirli bir bölgede, etkin kontrol sağlanarak ve barışçıl bir biçimde ayrılma 

gerçekleşebilir.  

Üçüncü bir teori de daha az sözü edilmekle birlikte ‘iç işleri teorisidir’. 

Musgrave tarafından savunulan bu teoride, self-determinasyon yoluyla ayrılma bir 

devletin içi meselesidir ve uluslararası hukuk ayrılma konusunda tarafsızdır
243

.  

Eski bir anlayışa göre, self-determinasyon hakkı uyarınca uluslar hangi şart 

altında olursa olsun, ‘kendi mukadderatını bizzat tayin’ konusunda yalnız 

bırakılmalıdır. Bu konuya dışarıdan kesinlikle karışılmamalıdır. O anda iktidarda 
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bulunan hükümete yardım etmek, başkaldıran ve devrim yapanın hakkına engel 

olmaktır. Başkaldıranlara yardım etmek ise, devletin bağımsızlığına aykırı düşer. 

Self-determinasyon hakkının gereği olarak devletler, işe karışmamalı ve tarafları 

kendi hallerine bırakmalıdır. Başka bir ifadeyle, self-determinasyon özü bakımından 

ve son çözümlemede, devletlerin ulusal yetki alanına giren bir sorundur
244

. Çağdaş 

uluslararası hukuk ise bu anlayıştan çok uzaklaşmıştır. Bugün artık self-

determinasyon, uluslararası örgütlerin özellikle Birleşmiş Milletler Örgütü ve Afrika 

Birliği Örgütü’nün ana amaçları arasındadır. Bu örgütler, gerektiğinde iç çatışmalara 

bu ilkenin uygulanmasını sağlamak amacıyla da karışmaktadır 
245

. Dikkat 

ettiğimizde, tartışmaların başlangıcında siyasi bir ilke olarak görülen self-

determinasyon kavramı, Birleşmiş Milletler’in 1966 İkiz Sözleşmesi ve Birleşmiş 

Milletler Genel Kurul Kararları ve ayrıca uluslararası hukukun çeşitli aktörlerinin 

kararıyla hukuki bir hak haline dönüşmüştür
246

. Kimilerine göre sadece sömürge 

yönetimi altındaki halklar için düşünülen bir kavram, uzun tartışmalar ve 

gelişmelerin ardından 1990’larda SSCB’nin yönetimi altındaki federe devletlerde de 

uygulanmıştır. SSCB ve Yugoslavya uygulamalarında, AB bir standart geliştirmiş ve 

bu ölçütler üzerinde 12 üye fikir birliği sağlamıştır 
247

. En önemlileri: 

- Ayrılmak isteyen halk, özgür iradesini referandum ya da plebisit yoluyla 

ifade etmelidir. 

- Ayrılmak isteyenler, kuracakları devletin hukukun üstünlüğü ilkesine, insan 

haklarına ve azınlık haklarına saygı göstereceklerini taahhüt etmelidirler. 

- Yeni kurulacak devletler, eski federe devlet sınırları içinde kalmalı ve bu 

sınırlara saygı gösterilmelidir. Federe devlet sınırları değişmemelidir. 
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 Yakın zamanda devletlerin self-determinasyona yaklaşımı açısından, Kanada 

Yüksek Mahkemesi’nin ‘Quebec’ meselesine bakışı oldukça önemlidir. Qebec’in tek 

taraflı ayrılma hakkına sahip olup-olmadığı sorusuna Kanada Yüksek Mahkemesi, 

‘self determinasyonun iç self-determinasyon hakkıyla sağlandığını’ belirttikten 

sonra, ‘dış self-determinasyonun, yalnızca çok uç olaylarda ve (o zaman bile) 

dikkatle tanımlanmış koşullar altında çıktığını’ belirtmiştir
248

. Sömürge halklarının 

ve sömürge bağlamı dışında yabancı boyunduruğu, hâkimiyeti ya da sömürüsü 

altında kalan halkın self-determinasyon hakkının varlığını belirten Yüksek 

Mahkeme, bunun kökenini Dostane İlişkiler Bildirisi’ne dayandırmaktadır
249

. 

Yüksek Mahkeme ayrıca,  

‘Bazı yorumcuların iddiasına göre, üçüncü bir durumda self-

determinasyon hakkı tek taraflı ayrılma hakkına temel olabilecektir. Bu 

üçüncü durum değişik şekillerde tarif edilmesine rağmen, temel önerme 

şudur ki, bir halkın iç self-determinasyon hakkını anlamlı bir şekilde 

kullanması engellendiğinde, o halk, son çare olarak, bu hakkını ayrılma 

ile kullanma yolunu elde eder. Viyana Bildirisi’nde belirtilen, 

hükümetlerin ülkeye ait olan, bütün halkı hiçbir ayrım yapmaksızın temsil 

etme gereği, tamamıyla engellemenin muhtemelen ayrılma hakkı 

verebileceği iddiasının inandırıcılığını artırmıştır’ 

  ‘….bu ayrılma hakkı uluslararası hukukta yalnızca halkların self-

determinasyon hakkı çerçevesinde, bir halk bir sömürge 

imparatorluğunun bir parçası olarak yönetilmekteyse; bir halk yabancı 

boyunduruğu, hâkimiyeti ya da sömürüsü altındaysa ve muhtemelen bir 

halkın parçası olduğu devlet içinde self-determinasyon hakkını anlamlı 

bir biçimde kullanması reddediliyorsa ortaya çıkar. Diğer koşullarda 

halkların self-determinasyonlarını mevcut devletleri içinde 

gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ülkesinde yerleşik bütün halkı ya da 

halkları, eşitlik ve ayrımcılık yapmama ve iç düzenlemelerinde self-

determinasyon ilkesine saygı temelinde temsil eden bir devlet, 

uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğünü sürdürme ve diğer 
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devletler tarafından toprak bütünlüğünün tanınması haklarına 

sahiptir’.
250

 sonucuna varmıştır.   

 Görüldüğü gibi, Kanada Yüksek Mahkemesi, iç self-determinasyonu 

engellenen ve bu sebeple siyasi haklardan mahrum bırakılan hakların/birimlerin, son 

çare olarak ayrılma hakkına sahip olduğuna hüküm getirmiştir
251

. Burada 

öncelikle belirtilen, ‘son çare olarak ayrılmanın’ ya da başka bir ifadeyle son çare 

olarak dış self-determinasyon kullanmanın ilk şartı, iç self-determinasyon yolunun 

tamamen kapatılmasıdır. İç düzeyde yönetimsel katılımın olmaması ve iç hukukun 

tıkanması gereklidir.     

Quebec meselesi etkinlik teorisi kapsamında incelenirse, uluslararası hukukun 

herhangi bir ‘jus cogens’
252

 kuralıyla çatışmayan self-determinasyon (burada 

kastedilen dış self-determinasyon) meşrudur
253

. Daha sonraki ‘tanıma’ başlığında 

ayrıntısıyla işlenecek olan, BM’nin tanımama kararlarında hep ‘jus cogens’ nitelikli 

bir kuralın ihlali gerekçesi vardır
254

.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

(KKTC’de) ‘kuvvet kullanma’ ve Rodezya’da ise ‘ırkçılığın önlenmesi’  ihlal 

edildiği için, jus cogens ihlal edilmiş, bağımsızlıkların tanınmaması yönünde kararlar 

alınmıştır
255

.  

    

1.2.2. Ülke Kazanma ve Kaybetme 

Uluslararası hukukun yeryüzü ve genel olarak evren konusuna getirmiş 

olduğu hukuki düzeni, üç ayrı hukuki statüye ayırarak değerlendirebiliriz: 
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1. Bir devletin ülkesel egemenliğine tabi olan ülkeler statüsü (res in 

possessione), 

2. Herhangi bir devletin ülkesel egemenliğine tabi olmamakla beraber, 

devletin egemenliğine tabi kılınabilecek olan sahipsiz ülkeler (res nullius), 

3. Herhangi bir devletin egemenliğine tabi olmayan ve kural olarak 

kazanılması da mümkün olmayan ülkeler statüsü, (res communis - bu ilke 

kural olarak uzay ve açık denizlere uygulanır)
256

. 

2.ve 3. maddeler konumuzun dışında olmakla beraber, zaten 2. madde 

günümüzde pek de bir anlam ifade etmemektedir. Dünyanın tamamının paylaşıldığı 

ve neredeyse sahipsiz bir toprak kalmadığı günümüzde, 2. madde önemini yitirmiştir. 

Burada bizim için önemli olan, tezimizle de ilgisinden dolayı 1. maddedir. Bir 

devletin ülkesel egemenliği altında bulunan ülkeler kazanılabilir, terk edilebilir veya 

devredilebilir. Ülke kazanma biçimleri klasik doktrinde
257

: Devir, İşgal, Kazandırıcı 

Zamanaşımı, Katılma ve Fetih şeklinde olmaktadır. Ülke kaybı biçimleri ise; Devir, 

Terk, Kazandırıcı Zamanaşımı, Doğal Olaylar Nedeni ile Ülke Kaybı, Fetih ve 

İsyan’dır. 

Bir devletin ülkesinde yeni bir devletin doğuşu, ya bir gelişme sonucunda ya 

da birdenbire gerçekleşen isyan ile olmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun, söz 

konusu ülke parçasında sürekli ve etkin bir hükümet kurulana kadar, bu konu 

devletin iç işlerini ilgilendiren ve milli yetkisi içinde olan bir konudur. Yeni devlet, 

ne zaman ki diğer devletler tarafından tanınırsa (kimi yazarlara göre tanınması şart 

değildir, etkin bir yönetim kurulması yeterlidir), o zaman vakıalıktan çıkar ve hukuki 

kişiliğine kavuşur
258

. 

                                                 
256

 Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Devletin Yetkisi,5.bs. ,İstanbul, Beta Basım 

Yayım Dağıtım, 1996,  s.5. 
257

A.e., s.6.  
258

 A.e., s.22.  



74 

 

1.2.3. Devletlerin Ardıl Olma Durumu 

Devletlerin ardıl olması, antlaşmaların yürürlükte kalıp kalmaması yanında 

birçok açıdan hukuksal etki doğurmakta, bu nedenle önem arz etmektedir. Özellikle 

devlet üzerinde yetkinin el değiştirmesi gibi, oldukça önemli ve siyasi yönü olan bir 

konudur. Bir devletin, başka bir devletle ardıl olması genellikle üç şekilde 

olanaklıdır
259

: 

a) Bir devletin egemenliğinden ayrılmak suretiyle iki ya da daha çok devletin 

ortaya çıkması durumu (buradaki ihtimaller eski devletlerin birleşerek yeni 

bir devlet oluşturması veya bir devletin diğerine katılmasıdır), 

b) İki ya da daha çok devletin birleşmesi durumu, 

c) Bir ülkenin bir parçasının, bir devletten ötekine el değiştirmesi durumu. 

Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova Devletleri birinci maddedeki 

durumdur. Yugoslavya Devleti içerisinde 40 yıla yakın bir zaman aynı bayrak altında 

bulunan ve Yugoslavya Anayasasına göre de federe devlet olan Bosna-Hersek ve 

Makedonya, Yugoslavya’nın egemenliğinden ayrılarak kurulmuştur. Ayrıca eski 

Yugoslavya içerisinde özerk bölge olan Kosova, daha sonra eski Yugoslavya’nın 

ardılı olarak değerlendirilebilecek Yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nden 

ayrılmıştır. Konunun kargaşa teşkil eden kısmı, ayrılan devletin ya da ayrışma 

sonucunda kalan devletlerin, antlaşmalara ardıl olup olmama durumudur. Ne öğretide 

ne de uygulamada bu konuda açık ve kesin kuralların oluşmadığı dikkatimizi 

çekmektedir
260

. Genel kabul gören kanı, yeni devletlerin siyasal gücü ve eski 

devletleriyle olan siyasi ve ekonomik bağlılığına göre, antlaşmalara ardıl 

olduklarıdır. 

Uygulamada andlaşmalara ardıl olmadaki belirsizliğe rağmen,  23.08.1978’de 

Viyana’da imzalanan ve 1996’da yürürlüğe giren ‘Devletlerin Andlaşmalara Ardıl 
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Olması Sözleşmesi’ bu konularda açık ve kesin cevaplar getirmiştir. Üzerinde 

durulması gereken bu metin, sonraki devletler içerisinde bir ayrıma gitmiştir. Kısaca 

özetlersek, sözleşmenin özellikle III. ve IV. bölümlerinde, yeni bir devlet oluşturan 

sonraki devletler, iki ayrı grupta ele alınmakta ve andlaşmalara ardıl olmaları da 

değişik kurallara göre değerlendirilmektedir. Yeni devletlerarasında başvurulan 

ölçüt, söz konusu devletin önceki devlete bağımlı durumda bulunan çeşitli sömürge 

tipi ülkelerden biri üzerine kurulup kurulmadığı olgusudur. Yapılan bu ayrıma göre, 

bağımlı ülkeler (dependent territory) üzerinde kurulan yeni devletlere, ‘bağımsızlığa 

yeni kavuşan devlet’ adı verilerek, ilk kategoriye giren yeni devlet türü 

belirtilmektedir
261

. Bağımlı ülke statüsünde bulunmayan ve var olan bir devletin 

ülkesini oluştururken, bu devletten ayrılarak yeni bir devlet oluşturan devletler ile, 

daha önceden var olan ya da daha çok devletin birleşmesi sonucu oluşan devletler, 

ikinci kategoriye giren yeni devleti oluşturmaktadır. ‘Bağımsızlığa yeni kavuşan 

devlet’ kavramının tanımına gelince, sözleşmenin 2/f maddesinde, ‘ülkesi, 

devletlerin ardıl olması tarihinden hemen önce, uluslararası ilişkilerinin sorumluluğu 

önceki devlete ait bağımlı ülke olan sonraki devlet’ şeklinde açıklanmıştır. Bu 

tanımda, öncelikle bağımlı bir ülke ve daha sonra dış ilişkilerin başka bir devletçe 

yürütülmüş olması
262

 özellikleri aranmaktadır. Sözleşme hükümlerine göre, yeni 

devletlerin andlaşmalara ardıl olmasına ilişkin kurallar, bu yeni devletin 

‘bağımsızlığa yeni kavuşan devlet’ statüsünden yararlanıp yararlanmamasına göre de 

değişmektedir. Sözleşmenin 16. maddesine göre, ‘bağımsızlığına yeni kavuşan 

devlet’ statüsünden yararlanan bir devletin, ilke olarak önceki devletin yaptığı ve 

halen yürürlükte olan bir antlaşmaya bağlı sayılıp sayılmayacağı, bu yeni devletin 

rızasına bağlıdır. Yeni devlet, ilke olarak, isterse önceki devletin antlaşmaları ile 

bağlanabilecek, isterse bu bağlanmayı reddedecektir. 1978 Sözleşmesi’nin 31. ve 34. 

maddeleri ‘bağımsızlığa yeni kavuşan devlet’ statüsünden yararlanmayan, sonraki 

devletlerin önceki devlet ya da devletlerin yaptıkları ve halen yürüklükte olan 
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antlaşmalarla ilke olarak bağlı olacaklarını öngörmektedir
263

. Ancak bütün ilkelerle 

1978 Sözleşmesi’nde bazı kuraldışlıkların da öngörüldüğü dikkat çekmektedir. 

Örneğin, sözleşmede bir andlaşma ile çizilen sınırların ve sınır antlaşmalarından 

doğan hak ve yükümlülüklerin, devletlerin ardıl olmaları ile değişmeyeceği kabul 

edilmiştir
264

. 

1.2.4. Bağımsızlık İlanı ve Ayrılma  

Ayrılma, ‘devletin bir bölümünün, o devletin geri kalan kısmından ayrılması 

olarak tanımlanır ve dolayısıyla bölgenin, genellikle daha geniş olan devlet 

birliğinden siyasi olarak geri çekilmesidir
265

. Başka bir tanımda, devlet içerisinde, 

ayrılmayı planlayan ve coğrafi bir bölgeye sahip yapının, bu eylemi gerçekleştirmek 

için harekete geçmesidir. 
266

.  Ayrılma (Secessionism), egemen bağımsızlık iddiasına 

dayanarak, üyeler birliği veya birlikleriyle merkezi bir siyasi otoriteden resmi olarak 

ayrılma, çekilme isteği olarak tanımlanabilir
267

. Burada da anlaşıldığı üzere, ayrılma 

daha çok Bosna-Hersek, Azerbaycan ve Çek Cumhuriyeti gibi federal bir bütündeki 

federe birimlerin ayrılmasıdır.   

 Bölünme ise, üniter bir yapıdan bir bölgenin kopmasıdır. Bölünmede, 

merkezi bir otoritenin belirli bir bölgedeki kontrolünün azalması için duyulan istek 

vardır ve politik yabancılaşmanın tüm örneklerini de içerir
268

. Bölünme, karar verme 

konularında yerel, bölgesel özerklik ve bölgesel hak istekleri ile ifade edilebilir
269

. 

Öncelikle, özerklikle merkezden sınırlı bir bölünme yaşanmışken, özerkliğin daha da 

artması ile (ya da bölünmenin daha da ilerlemesi ile) kopma yaşanabilir
270

. Kosova, 
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 Krzysztof Trzcinski "The Significance of Geographic Location For The Success of Territorial 

Secession, African Example", Miscellanea Geographica, vol. 11, Warszawa, 2004, s.207. 
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Transdinyester ve Güney Osetya gibi örnekler (başarıya kavuşmasa da), hep bölünme 

örnekleridir.  

Ayrılma ve bölünme olgusu ele alınırken öncelikle belirtilmesi gereken 

sosyolojik ve coğrafi özelliklerin etkili olabildiğidir. Coğrafi olarak belirli alanın, 

sosyolojik bütünle uyum göstermesi (Dağlık Karabağ bölgesi ve Ermeni nüfusu),  

kolaylaştırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgeye egemen bir otoritenin 

varlığı ikinci şarttır. Ayrılmada federe birimin bu özellikleri sağlaması sebebiyle, asıl 

önemli olan, üniter yapılarda bu hususların dikkate alınmasıdır. Bölünmede 

otoritenin, ‘amaç birliği olan insanları’ aşama aşama örgütlemesi gereklidir. 

 Örgütlenmenin sonucunda, öncelikle federal özellikler alıp gevşek bir bağla 

bütüne bağlanma ve ardından ayrılma aşaması geçiş örnekleri oldukça fazladır. 

Burada açıklanması gereken bir diğer husus,  ayrılma aşamasına getiren sebeplerdir: 

tarihi, ekonomik, siyasi ve kültürel. Fakat geçmişte başarıya ulaşan ayrılma 

hareketleri incelendiğinde, sebeplerin sadece birinden ziyade, iç içe geçmiş birkaç 

tanesinin altta yattığı görülmektedir. Özellikle siyasi krizin yaşandığı bölgelerde, ağır 

insan hakları ihlalleri ve ekonomik sebepler başat aktörlerdir. Kültürel ayrışmanın 

yaşandığı yerde, genellikle kanaat önderleri tarihsel bir ayrım ortaya çıkararak ve 

zaten ‘binyılların ayrılığından’ bahsederek, bağımsızlık isteklerini 

körükleyebilmektedir.  

18. ve 19. yüzyıldan bu yana birçok devlet bağımsızlık ilan etmiş ve daha 

önce bağlı bulundukları devletlerden ayrılmışlardır. 20. yüzyılda ise farklı bir boyut 

eklenmiş, ‘kendi kendini yönetemeyen devletler’, sömürgeler, self-determinasyon 

haklarını kullanarak bağımsızlıklarını ilan etmişler ve daha önce farklı statülerle, 

bağlı bulundukları ülkelerden ayrılmışlardır
271

. Bu noktada ayrılma hakkının, 

uluslararası hukuk ve uluslararası toplum tarafından ‘nereye kadar meşru bir hak 

olarak görüldüğü’ sorunu ortaya çıkmaktadır. Öncelikle self determinasyon hakkını 
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 Bkz ‘Sömürge Yönetimi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri’, 

UN Documents, BM Genel Kurulu, 1514 (1960) sayılı Karar, (Çevrimiçi), 
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kullanarak bir sömürgenin bağımsızlığını ilan etmesi, her ne kadar yıllar önce 

örnekleri görülse de,  artık meşruluğu üzerinde fikir birliği olan bir konudur 1970 

tarihli Dostça İlişkiler Bildirisi’nde,  

‘eşit haklar ve halkların self-determinasyon ilkesi’ başlığı altında hiçbir 

hükmün ‘…eşit haklara ve self-determinasyon hakkına uygun hareket eden ve 

böylece ülkeye ait bütün halkı, ırk, inanç ve renk ayrımı yapmadan temsil eden bir 

hükümete sahip olan egemen ve bağımsız devletleri, parçalayacak veya ülkesel 

bütünlüğüne ya da siyasi birliğine tamamen ya da kısmen zarar verecek olan 

herhangi bir harekete izin verecek veya bu tür bir hareketi teşvik edecek şekilde 

yorumlanamayacağı (paragraf 7) ifade edilmiştir’
272

.  

 İlgili paragraftan yola çıkarak geliştirilen ‘son çare olarak ayrılma (remenial 

secession)’  kavramı çerçevesinde, ancak çok sıkı şartların varlığı halinde, bir 

ayrılma hakkına izin verileceğinin, örtülü olarak öngörüldüğü ileri sürülmüştür
273

. 

Ancak kavram bu haliyle netlikten uzaktır. Mevcut egemen bir devletin merkezi 

hükümetinin,  bir halka katılım haklarını vermemesi ve halkı yok sayması,  söz 

konusu halkın haklarının ağır ve sistematik ihlali, ayrıca mevcut devlet yapısı 

içerisinde barışçıl bir çözüme kavuşma ihtimali ve umudunun olmaması durumunda 

bu tür bir ayrılma hakkının söz konusu olacağını savunan yazarlar vardır
274

. Burada 

görüşü savunan yazarların ortak görüşü, her türlü ayrılmanın meşrulaşmasının söz 

konusu olmadığı, ancak ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri olduğu durumlarda 

ortaya çıktığıdır. Çoğu zaman ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri de yeterli 
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görülmemiş, ancak bu ihlallerin düzelme ihtimalinin ve isteğinin olmaması 

durumunda, devlete bağlılığın sonlanabileceği düşünülmüştür. 

 Açıklamalardan kolayca anlaşılabileceği gibi, bazı yazarlar tarafından ‘son 

çare olarak ayrılmadan’ bahsedilse de, devletler bu hakkı kullandırma ve kabul etme 

konusunda oldukça isteksizlerdir. Sömürgelerin bağımsızlığını kazanması hariç 

tutulursa, her türlü devletin toprak bütünlüğünü bozacak hareketler, tüm devletleri 

tedirgin etmektedir. Ayrılmada, istikrarın önemli olduğu mantığından hareketle, 

devletlerin toprak bütünlüğüne önem verildiği ve bu sebeple ülkesel bütünlüğün 

üstün tutulduğu söylenebilir. Ülke bütünlüğünün korunması hususunda BM Şartı 2/4 

ve ayrıca 1 Ağustos 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi’nde 4. Madde hep bu çekince 

ile ilgilidir
275

.    

 Birçok konuda self-determinasyon prensibi etrafında dönen ayrılma,  I. 

Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın yeniden organize olması sürecinde evrilmiş, 

ardından, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dekolonizasyon yıllarından, ayrılmacılar 

yeni devletlerinde tanınmışlardır. 1990 sonrasında ise tekrar devletlerden kurtulma 

çabası göz çarpmaktadır. Ayrılmaları yoğunluğuna göre dönemlere ayırırsak, 

aşağıdaki gibi bir görünüm ortaya çıkar 
276

: 

- I. Dünya Savaşı sonrası imparatorlukların bazılarının bölünmesi sonucu bir grup 

devletin ortaya çıkması (Örneğin Osmanlı ve Avusturya Macaristan 

İmparatorlukları’ndan Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan gibi onlarca devlet 

bağımsızlığını ilan ederek ayrılmıştır),   

- II. Dünya Savaşı sonrasındaki ayrılmalar (Pakistan, Burma ve Endonezya gibi 

birçok devletin bağımsızlığını ilan etmesi), 
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- Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla özellikle Doğu Bloku ülkeleri düzeninde ulus-

devletin tekrar uyanmasıdır (Eski SSCB ve Varşova Paktı ülkeleri ayrılma/bölünme: 

Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Slovenya). 

E. Hobsbawn bu sıralamayı farklı yorumlamaktadır. Ayrılmaları ve bugünkü 

çatışmaların temelini 1918’e dayandırmakta ve özellikle I. Dünya Savaşı sonunda 

imzalanan antlaşmaların, etnik-milli temelli düzenlemeleri sonucunda bu noktaya 

gelindiği üzerinde durmaktadır
277

. Ayrıca bu dönemin barış antlaşmalarını, Avrupa 

haritasını ‘etnik-dilsel milliyetçilik temelinde tekrar çizilmesi çalışması’ olarak 

yorumlar ve I. Dünya Savaşı sonrası düzenin bir türlü yerine oturmamasının, aşama 

aşama 1990’ları doğurduğunu açıklar
278

.  O dönemde Osmanlı İmparatorluğu ve 

Avusturya-Macaristan İmparatorlukları gibi dağılmayan fakat sadece 3 çeyrek asır 

daha dayanan SSCB’nin çözülüşü ile sürecin tamamlandığını belirtir
279

. George 

Schöpflin’de bugünkü sorunların temelini, benzer bir ifadeyle, I. Dünya Savaşı 

sonuna götürmekte ve 1920’de Slovakya ve Macaristan sınırının çizilmesinde etnik 

özelliklere değil de, Tuna’nın stratejik konumuna önem verilmesinin, Slovakya’nın 

güneyinde Macar azınlığın kalmasına ve bunun sürekli bir sorun teşkil etmesine 

neden olduğuna dikkat çekmektedir
280

.   

Açıklananlar ışığında günümüz dünyasında bundan sonra da ayrılma, zorunlu 

olarak, bir devletten bağımsızlık ilan etme şeklinde olmaktadır. Yakın bir tarihe 

kadar egemenlik kurulabilecek her toprak parçası, ele geçirilmiş olduğu ve bir 

devletin egemenlik alanı içerisinde bulunduğu için, herhangi bir devletten ayrılma 

dışında yeni bir devlet kurmak mümkün değildir. Ayrılma ise aşama aşama 
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gerçekleşmekte, özellikle krizin uluslararası bir hale gelmesi/getirilmesi, hem 

kamuoyu oluşturma hem de sonuca ulaşması bakımından önem arz etmektedir
281

. 

Ayrılma konusunda Tancredi, uluslararası hukukun ayrılma prosedürüne 

gönderme yaptığını savunur
282

. Ayrılmayı normal ve olması gereken gibi gören 

Tancredi, ayrılmanın kurulu düzeni tehdit ettiğini, bu sebeple uluslararası hukukun 

bu sürecin güvenli bir yolda sürdürülmesini sağlama adına yol gösterici olması 

gerektiği görüşündedir. Bu eksende Tancredi’de, ayrılmayı meşrulaştırmak için 

prosedüre bağlı olarak bazı kriterler, uluslararası hukuk temelinde bir arada 

bulunmalıdır
283

; Birincisi, ayrılma olayı yabancı devletlerin askeri yardımları 

olmadan gerçekleşmelidir. İkincisi, ayrılmakta olan bölgenin nüfusu demokratik 

yollarla ayrılmayı onaylıyor olmalıdır. Ve üçüncüsü, ayrılma, uti possidetis
284

 

prensibine riayet etmelidir. Bu üç şart uygunsa, ayrılma gerçekleşebilir. 

   

1.2.4.1. Bağımsızlık İlanına giden Süreçte Ayrılmanın 

Önkoşulları 

Birbirinden farklı birçok örneğiyle karşılaşılsa da, ayrılmalar genel olarak 

incelendiğinde bazı benzerlikler dikkate değerdir. 18. ve 19. yüzyıldaki ayrılmalar ve 

sömürgelerin bağımsızlığı daha önce açıklandığından, asıl çalışmamızla ilgili olan 

Soğuk Savaş sonrası ayrılmalarda, bu daha net ortaya çıkmaktadır.   

1990 sonrası ayrılmalar için ilk söylenmesi gereken nokta, ayrılmaların 

uluslararası siyasal sistemle doğrudan ilişkili olduğudur. Siyasal sistemde yaşanan 

gelişmeler, devletlerin içerisinde barındırdığı bazı ayrımların ortaya çıkmasına 
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yardımcı olmuştur. İdeolojik bir çözülme, ideolojik bir birliğin birleştirici özelliğinin 

de çözülmesi anlamına gelmiştir.  

Ayrılma isteğini veya dürtüsünü arttıran ön koşullar vardır 
285

: 

a- Coğrafi Konum: Potansiyel olarak ayrılmacılığı benimseyen toplu bir 

nüfus, bir bölgeyi içerebilir. Fakat burada ayrılık isteyen bir bölgenin, sadece coğrafi 

sınırlarından dolayı ayrılmaya yönlendiğini söylemek büyük bir hata olur. Örneğin 

coğrafi olarak uzak olmasının yanında, nüfus özellikleri bakımından bağlı bulunduğu 

devletle birçok farklılıklara sahip Havai Federe Devleti’nde, ABD’den ayrılmanın 

sözü bile geçmemektedir
286

. Her ne kadar bölgesel ayrılık, merkezi hükümetin 

‘düşman bölgeleri/devletleri’ kontrol etkinliğini sınırlasa da (Hindistan’ın bölünme 

öncesinde Pakistan’ı kontrol altına alamaması), bu etki sanıldığı kadar güçlü değildir.  

Çünkü ABD’nin Alaska eyaleti ya da Rusya’nın Kaliningrad federe biriminde 

olduğu gibi, yabancı ülkelerin araya girdiği ve kara bağlantısının kesildiği ülkeler 

vardır.  

Harita 1. Rusya Federasyonu ve Kaliningrad   
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Harita 1’de gösterildiği gibi Rusya Federasyonu ve Kaliningrad ararsıda 

direkt bir kara bağlantısı olmadığı halde, anayasal yapıda korunan ülkesel bütünlük 

devam etmektedir.  Örneklere de bağlı olarak, coğrafi konum için söyleyebileceğimiz 

şey, ayrılmanın öznesi olmasa da, başarısını etkiyebilecek ve sonra kurulacak yapının 

ayakta kalmasını sağlayabilecek değişkenlerden bir tanesidir
287

.    

b- Potansiyel ayrılıkçı nüfusun yoğunluğunun yaşadığı ayrılabilir bölge 

(etnisite): Burada etnisitenin bölgeye dayandığı ve dayanmadığı ülkeler ayrımının 

yapılması gerekmektedir. Eğer etnik çeşitliliğin fazla olduğu bir toplumda, etnik 

çeşitlilik (ABD Örneğindeki gibi) toprakla bir uyum göstermiyorsa ayrılıktan ziyade  

‘siyasal bölünme’ ortaya çıkar. Eğer ayrılıkçı hareket etnisitesi birkaç devlet arasında 

bölünmüşse (Örneğin ‘Büyük Arnavutluk’un bölünmesi gibi) ayrılma ve birleşmeyi 

çevresindeki ülkelerin gücü ve işbirliği tayin etmektedir. Buradaki en önemli husus, 

etnik ya da kültürel (genellikle dini) yönden genelden farklı bir topluluk, belirli bir 

alanda baskın durumdaysa, ayrılma hareketi daha güçlü olmaktadır
288

.    

Geleneksel düşünce, ayrılma için önce yabancılaşmanın gerektiğini ve onun 

da kültürel heterojenlikten fışkırdığını belirtmektedir
289

. Yoğun bir şekilde ‘etnisite 

bilinci üretimi’, ilk aşamayı oluştururken, ‘kendilerini diğerlerinden ayırt edilebilir 

bir grup olarak düşünmelerine yol açar ve kendi aralarında oldukça güçlü bir bağ 

kurulmaya başlar.  

Etnisitenin anahtar öğeleri -ırk, dil, din- ayrılmacı yabancılaşmaya ilişkili 

olarak güçlü bir şekilde belirmektedir. Özellikle gruplar arası bölünmelerin çok kesin 

ve yoğun olduğu yerlerde, ‘etnik” bireyler birden çok kimliğe sahip olabilirler ve 

etnik gruplar sosyal sınırlarını genişletebilir veya daraltabilirler. Burada, etnik 

kimliklerin gerçekten kimlik oldukları ve gerçek oldukları ayrı bir tartışma olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Etnik kimlikler politika yapıcıların ‘yapay üretimleri’ 

                                                 
287

 Trzcinski, a.g.e., s.207. 
288

A.e., s.208. 
289

 Wood,  a.g.e., s. 112. 



84 

 

olabildikleri gibi, etnik liderler veya hükümetin politikası tarafından manipüle 

ediliyor olabilme ihtimalleri de yüksektir
290

.  

1.2.4.2. Ayrılma/Bölünme ve Devlet Yapılanması İlişkisi 

Ayrılma sürecine, devlet yapılanmasının etkili olup olmadığı tartışmaya açık 

bir konudur. Açıklanması en kolay nokta, eğer federal anayasa ayrılma hakkını 

federe birimlere vermiş ve bunun şartlarını sıralamışsa, hukuksal bir belge anlamına 

da geldiğinden, ayrılma kolay olabilmektedir
291

. Ayrılma hakkı verilip, yöntem 

hakkında fikir birliği yoksa bu sorun olabilmekte, çatışma, ayrılma kararının 

meşruluğuna kadar gidebilmektedir. Ayrıca ayrılma ve bağımsızlık kararını alan 

kişiler veya parlamentoların, bu kararı almaya haklarının olup olmadığı bile davalara 

konu olabilmektedir.   

 Eğer federal bir devlette, ayrılma hakkı düzenlenmemiş ve bu anayasal bir 

hak olarak verilmemişse, ne olacağı konusunda fikir ayrılıkları başlamaktadır. 

Öncelikle gerek BM Şartı, gerekse diğer uluslararası belgelerde, devletin toprak 

bütünlüğünün altı çizilirken, federal veya üniter olup olmaması üzerinde 

durulmamıştır
292

. Devlet bir bütün olarak ele alınmış ve toprak bütünlüğünün önemi 

üzerinde durulmuştur. Buradan hareketle federal devletler ile üniter devletlerin 

ayrılma ya da bölünme karşısında, hukuksal durumu veya tutumu da farklı değildir. 

Devlet, federal bir devlette, federal bütüne verilen ad olduğundan, bir bölgenin 

ayrılması o devletin de sonu demektir. Örneğin, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna-

Hersek’in ayrılmış olduğu eski Yugoslavya, artık eski Yugoslavya değil, yeni bir 

oluşumdur. Belirli hak ve yükümlülüklerini kaybetmiş bir devlet karşımıza 

çıkmaktadır.  
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Federalizm içerisinde son zamanlarda oldukça fazla kullanılan ve örnekleri de 

artan bir yapı vardır. ‘Etnik federalizm’ (ethnofederalism) bir federal yapılanmada, 

bölgesel yönetim birimlerinin belirli etnik kategorilerle açıkça ilişkilendirildiği bir 

yönetim biçimidir. Bu yapılanmanın ülkeleri parçaladığı veya ayakta kalmasına 

yardımcı olduğu konusunda tartışmalar devam ederken, Çin, Hindistan, Pakistan gibi 

ülkelerin yanı sıra daha önce çözülüşü yaşamış olan Rusya, Afganistan ve Irak gibi 

ülkeler yeni doğmakta olan etnik federal yapılardır
293

.    

Etnik federalizm hakkında birçok yazarın düşüncesi ise olumsuzdur
294

. 

SSCB, Yugoslavya ve Çekoslovakya’nın dağılışının, etnik federalist temelli yapılar 

olmalarından kaynaklandığını düşünmektedirler. Ayrıca politik bölünmenin etnik 

temelde olması, zaten üniter ve homojen yapıya göre daha fazla yaşanan birliktelik 

ve aidiyet sorununun, körüklenmesine sebep olabilmektedir. Etnik ve yönetsel 

ayrıma, geleneksel bir ayrım ve bölgesel gelişmişlik farkı da eklenirse, sonuç 

Yugoslavya örneği olabilmektedir. Diğer bir grup ise Hindistan ve İsviçre 

örneğinden yola çıkarak, etnik federalizmin çok uluslu devletlerde farklı insanlara 

özerklik sağlayarak bölünmenin ve adaletsizliğin önüne geçtiğini, potansiyel 

çatışmaları engellediğini, ayrımları azaltarak milli birliği pekiştirdiğini ve merkezi 

hükümete bölgesel farkları azaltma şansı tanıdığını savunmaktadır
295

.  

Bir federal devlet, etnik grup ya da gruplarla coğrafi olarak kesişen bir 

federalizme sahipse, bireyin kendisini öncelikli olarak federe kimlik üzerinden 

tanımlaması büyük bir ihtimaldir. Burada sosyo-ekonomik bölünmenin ne düzeyde 

olduğunun da incelenmesi gerekir. Eğer bu federe birim, Slovenya gibi homojen bir 

birimse ve ekonomik olarak diğer birimlerden belirgin bir biçimde ayrılıyorsa, ayrılık 

sebebinin sadece ‘etnik’ kökenli olduğunu savunmak çok doğru değildir.  
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1990 sonrası krizler incelendiğinde, bağımsızlık ilanları sonucu gelen 

ayrılmaların genellikle federal yapılardan kaynaklandığı ise bir gerçektir. Ayrılmanın 

sebebi olmasa bile, kolaylaştırıcı etkisi sebebiyle federal yapıların ayrılmaları dikkat 

çekicidir
296

.   

 

1.2.5.  Tanıma ve Önemi 

1.2.5.1.  Tanıma Kavramı  

Bir insan topluluğunun, yer ve egemenlik şartını sağlaması devlet olması için 

yeterli kabul edilmektedir. Devletin tanınması ya da BM gibi üyeliğe açık olan ve 

genel kabul gören uluslararası örgütlere üye olabilmesi, sonrasındaki bir aşamadır ve 

farklı bir konudur. Uzunca bir süre tartışılan konu ise, devletin tüm içeriğiyle var 

olduğu halde, tanınma işlemi olmazsa durumunun ne olacağıdır? Tartışmanın 

temelinde, maddi unsurları tam olarak sağlamış bir devletin zorunlu olarak 

tanınmasını, diğer devletlere yükleyen bir milletlerarası hukuk kuralının olmaması 

yatmaktadır
297

. Böyle bir zorunluluğun olmaması demek, bir devletin ancak egemen 

iradesiyle, istediği zaman tanımayı kullanması demektir. Kabul edilen gerçek 

tanınma, nasıl ki bir devletin ‘devlet’ olması hususunda zorunlu bir aşama değilse,  

aynı zamanda bir devletle çeşitli uluslararası ilişkiler kurmak için de zorunlu 

değildir. Bir devletin ya da hükümetin başka bir devletçe tanınabilmesi için bazı 

önceliklerin olduğu zaten bilinmektedir. En basit hali ile ‘bir topluluğun devlet 

olarak tanınabilmesi için, belirli bir ülke parçası üzerinde yerleşmiş olması ve siyasi 

bakımdan teşkilatlanmış olması gerekmektedir’
298

. Bu teşkilatlanmanın devlet 

üzerinde etkin ve sürekli olması, aynı zamanda etkisini hissettiren bir hükümet 

olması zorunluluğu da vardır. Ayrıca bu hükümetin egemen olduğu toprak 

parçasında, bazı devlet fonksiyonlarını ve dış ilişkilerini başka bir devletin iradesine 
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sahip olmadan yerine getirebilmesi, başka bir deyişle egemen veya bağımsız olması 

gerekmektedir. Bu açıklama doğal olarak herhangi bir ülke üzerinde, etkin ve sürekli 

bir kontrol icra eden bağımsız bir hükümet olup olmadığının tespiti sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Bilindiği gibi her hukuk düzeni, kendi kişilerinin hangi varlıklar 

olduğunu kendisi saptamakta ve belirlemektedir. Fakat somut bir olayda ve belli bir 

siyasi topluluk karşısında, bu topluluğun milletlerarası hukuk anlamında devlet olup 

olmadığını, yani süje sayılıp sayılmayacağını saptama görevini mevcut olan 

devletlere bırakmıştır. Devlete bu görevi yüklemenin asıl nedeni ise, ayrımı 

yapabilen bir örgütün bulunmayışıdır
299

. Devletlerarası bir kurum ya da diğer bir 

anlatımla ‘otorite’ olmadığından, devletler bu işlemi sadece kendilerini bağlamak 

kaydıyla kendileri yaparlar ki, kısaca buna ‘tanıma işlemi’ de buna denir. 

Farklı tanımlar üzerinden uluslararası hukukta tanımayı incelersek, bir 

uluslararası kişisinin kendi dışında oluşan belli bir olayı, durumu, belgeyi ya da 

iddiayı, kendisi bakımından yasal kabul ettiğini ve hukuksal ilişkilerini bu veriler 

üzerine kuracağını bildiren tek taraflı bir hukuksal işlemdir
300

. Tanınma, uluslararası 

ilişkilerde hukuki ve siyasi yönü olan bir kavramdır
301

. Tanıyan devletin tanıdığı 

devlet ile normal ilişkiler kurmak istediğini belirtmesi ve ayrıca tanımamanın bu 

isteğin olmaması anlamına gelmesi siyasi yönünü ortaya koyar
302

. Ayrıca önemi, 

devletlerin birbirini etkilemekte kullandıkları, siyasal nitelikli etki araçlarından biri 

olmasıdır
303

. Worster, ‘(tanımanın) yanlış olanını engellerken, doğrusunu bağımsız 

hale getirmek ikilemi içerisinde, ‘hukuk dilini kullanarak, politik seçimler 

yapmak’olarak açıklamaktadır
304

. 
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Devletin uluslararası kişiliği ile ilgili olduğundan, bu sebeple de hukuki 

yönünün de gözden kaçırılmaması gerekir. Ünlü bir bilgin, “Tanıma uluslararası 

hukukta, politikanın en fazla birbirine geçtiği konulardan biridir” der
305

. Bu noktada 

Hans Kelsen’in çözümlemesi de aynı noktaya işaret etmektedir. Kelsen, her ikisi de 

‘tanıma’ diye geçen iki ayrı işlemin karıştırıldığını düşünmektedir. Kelsen’e göre 

bunların birincisi hukuksal tanıma,  diğeri ise siyasal tanımadır
306

. Hukuksal ve 

siyasal tanıma, iki ayrı işlemle yapılabileceği gibi tek bir işlemle de yapılabilir. 

Siyasal tanıma ise mutlaka hukuksal tanımayı da gerektiren bir işlemdir; çünkü 

uluslararası hukuk anlamında ‘devlet’ olduğu saptanmayan bir toplulukla normal 

ilişkiler kurmak mümkün değildir. Buna karşılık hukuksal tanıma mutlaka siyasal 

tanımayı gerektirmez, çünkü bir birimin uluslararası kişisi olduğunu saptayan bir 

devlet, hukuken tanıdığı bir devletle ilişki kurmak istemeyebilir. Ayrıca ilişki 

kurmak istese bile, bu karşı tarafın da kabul etmesi ile neticeye ulaşacağından tek 

taraflı bir işlem olmayacaktır. Kelsen burada hukuksal tanımayı kurucu nitelikte 

görmektedir.  

Mevcut devletlerde meydana gelen ve anayasal düzene uygun olan hükümet 

değişiklikleri, tanımanın sorun çıkarmayan bölümünü oluşturmaktadır. Zor olan ise, 

anayasal sistem dışında bir devlette gerçekleşen ve köklü değişiklikler yapan 

hükümetler dönemidir. Bu nedenle yasal olmayan bazı yollarla ve anayasal düzenin 

dışında, yasal olmayan güçler kullanarak iktidara gelen iktidarın tanınması sorunu 

vardır. Burada, tanıma konusunda bir karara ihtiyaç doğar ve bu karara hükümetin 

geleceği ve yaptığı işlemlerin hukukiliği açısından gerek duyulmaktadır
307

. Tanımada 

siyasi topluluğun devlet olarak tanınması, aynı zamanda o topluluğun hükümetinin 

de tanınması anlamına gelmektedir. Devlet, uluslararası alanda çoğunlukla hükümet 

aracılığıyla hareket edebilir. Öte yandan bir topluluğun hükümetinin tanınması, 

genellikle o topluluğun devlet olarak tanındığını gösterir; çünkü ülkede bağımsız 
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olarak etkin ve sürekli kontrol icra eden bir hükümetin bulunması, devletin kurucu 

unsurudur. Devlet ile hükümetin sorun olduğu tanımalar veya kriz halleri de tarihte 

görülmüştür. Örneğin bir devlette anayasa dışı bir değişiklik veya mevcut meşru 

hükümet görev başındayken, başka bir hükümetin meşruluk iddiasında bulunması 

birçok kez karşılaşılmış durumlardır. Çin örneğinde, Birleşmiş Milletler temsili gibi 

bir sorun bile yaşanmıştır. Uygulamada güçlük yaratan bir diğer husus ise, tanınmış 

bir devlette, o devletin veya ayrı bir devletin hükümeti olma iddiasında bulunan iki 

rakip hükümetin ortaya çıkması durumudur. Bu durumda milletlerarası hukuk, diğer 

devletlere, devletin tanınmış hükümetini bu tür girişimlere etkin bir biçimde karşı 

koyduğu ve durumu kendi lehine dönüştürmek olanağını tamamen yitirmediği sürece 

destekleme yükümlülüğü yükler
308

. Bu desteğin bir çeşidi de  yeni hükümeti, devleti 

hukuken temsil etmeye yetkili hükümet veya yeni bir devletin hükümeti olarak 

tanımama şeklindedir. Bu yükümlülüğe uyulmaması, devletin iç işlerine karışma 

olarak nitelendirilir; bu haksız bir fiildir. Yabancı devletlerin, devletin tanınmış 

hükümetine yardımı hukuka uygun olduğu halde, asilere yapacakları yardım, o 

devletin ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı bir eylem olarak 

değerlendirilir
309

. Bir devletin tanınmış hükümetine milletlerarası hukuk tarafından 

sağlanan bu imtiyazlı durum, asilerin ülkenin tamamı veya bir kısmının etkin 

kontrolünü sürekli olarak ele geçirmesine kadar sürer. Çünkü uluslararası hukukta, 

bir devletin ülkesindeki anayasal düzenin zor kullanılarak değiştirilmesini 

yasaklayan bir kural yoktur. Anayasal düzen de dâhil olmak üzere siyasi, sosyal, 

iktisadi ve kültürel yapının düzenlenmesi, kural olarak milli yetkiye giren bir 

konudur. Hükümetlerin tanınması konusunda milletlerarası hukukun aradığı tek 

koşul, ülkenin her yerinde veya hak iddia ettiği her yerde, etkin ve sürekli olabilecek 

bir kontrolün gerçekleşmesidir
310

. Kontrolün gerçekleşmesi bir başka nedenle 

milletlerarası hukuka aykırı bir fiil olmadıkça, bu nitelikte bir kontrol icra eden 
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hükümetin, devletin veya yeni devletin hükümeti olarak tanınması gereği, devletlerin 

bağımsızlığı, self-determinasyon hakkının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır
311

. 

Tanıma, açık (sarih) bir tanıma olabileceği gibi örtülü (zımni) bir tanıma da 

olabilmektedir
312

. Açık tanımada, devleti tanıdığına ilişkin açık bir beyanda 

bulunulurken, örtülüde açık beyan yapılmamaktadır. Örtülü tanıma andlaşma 

akdetmek, diplomasi temsilcisi göndermek veya kabul etmek ya da konsolosluk 

açmak gibi işlemlerdir. Bir diğer tanıma şekli, uluslararası bir örgüte kabul edilmede 

olduğu gibi kolektif tanımadır. Burada ülkeler, uluslararası örgüte kabul ettikleri 

devleti kolektif olarak tanımış olurlar. Kollektif tanıma uygulamaları günümüzde 

görülse de, Crawford’un işaret ettiği gibi, devletlerin yetkili organları ile yapılan 

bireysel tanımanın yerini tutmamaktadır
313

.  

Ayrıca tanımada üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, fiili (de 

facto) ve hukuki (de jure) tanımadır. Fiili tanımada tanıyan devlette bir kuşku 

bulunmakta, kendisini bağlamak istememektedir. De Facto tanımayı; yarı tanıma, 

geçici tanıma diye de açıklayabiliriz. Burada tanıyan devletin, tanıdığı devlet ile ilgili 

bazı konularda (ülkedeki istikrar, ülke üzerindeki egemenlik vs.) bir takım kuşkuları 

vardır ve bu süreç geçiş aşaması olarak görülebilir. ‘De jure tanıma’ ise kuşkuya yer 

bırakmayacak şekilde kesin olarak tanımaktır. De jure tanımanın bir diğer özelliği 

geri alınamaz olmasıdır. 1933 tarihli Devletlerin Hakları ve Ödevleri Sözleşmesi
314

 

ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün 1936 yılı kararı
315

, tanımanın geri 

alınamayacağını öngörmektedir. Uygulamada, tanımanın geri alınmasının bir 

devletin bağımsızlığını kaybettiği zaman olanaklı olduğu görülmektedir, bunun da 

açık-seçik olması gerekir. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, tanımanın geri alınması 

demek değildir. 
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1.2.5.2. Tanıma Teorileri  

Tanıma teorileri, ‘tanımayı’ genellikle ‘tek taraflı’ bir işlem olarak ele alırlar 

ve bu zeminde incelerler. Daha sonrasında ise görüş ayrılıkları başlamaktadır. Bu 

düşünce farklılıkları ve yaklaşımlar genellikle iki temel düşünce okulu arasında 

bölünmüştür, tanıma: kurucu (constitutive) bir işlem veya belirtici (açıklayıcı, 

declaratory) bir işlemdir
316

. Modern uluslararası hukukun kendini göstermeye 

başladığı 19.yy’nin ikinci yarısı ve 20. yy’da hâkim olan kurucu teoriyken, daha 

sonra belirtici teorinin ağırlığı görülmeye başlamıştır
317

.  

1.2.5.2.1. Kurucu Teori  

Kurucu teorinin kökenleri pozitivizm ve devletlerin mutlak egemenliği 

görüşüne uzanmaktadır. Devletlerin mutlak egemenliği görüşünün kurucu ve 

öncülerinden Hegel’e göre, devletler özgür iradelerine dayanarak, birbirleriyle 

tanıma işlemi yoluyla hukuki ilişki kurarlar
318

.   

19. yüzyıl pozitivist düşüncesinde egemen olan, devletlerin mutlak üstünlüğü 

ve koşulsuz egemenliğidir ve doğal olarak uluslararası hukukta uygulanacak kuralları 

belirlemede de bu görüş öncüdür. Devletler özne olarak, uluslararası hukuku yaratma 

ve bu kuralları kime uygulayacaklarına karar verme yetkisine sahiptir. Bu noktada, 

tanımayı ‘kurucu bir işlem’ olarak benimserler. Devletin hukuksal varlığını daha 

önce kurulmuş devletlerin istemine, yani (bu isteğin göstergesi olan) devleti 

tanımalarına bağlarlar
319

. Bu bakımdan tanıma, yeni devletin hukuksal varlığını 

sağlayan, hukuksal varlığını kuran, yaratan bir işlemdir
320

. Bu düşünceyi 

savunanların en büyük argümanı, yeni kurulan bir devlete milletlerarası hukuk 
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kurallarının uygulanabilmesinin şartını, daha önce o kuralları meydana getirmiş olan 

devletlerin istemine bağlı olduğu ve istemin tanıma işlemi ile vücut bulacağıdır. 

Tanıma olmadan devlet henüz tanınmamış olduğundan, milletlerarası hukuk kuralları 

uygulanmaz ve bu sebepten tanıma, onu devlet yapan kurucu bir işlemdir. Bu 

düşüncede olan Oppenheim’ın tanımaya bakışı, görüşün yaklaşımı açısından 

açıklayıcıdır:  

‘Devletler Hukuku’nun temeli uygar devletlerin ortak rızası 

olduğundan dolayı, devlet olarak tek başına uluslar ailesinin bir üyesi 

olmak anlamına gelmez. Üye devletler ya devletler hukukunu kademeli 

olarak örf, adet ve anlaşmalar yoluyla geliştiren asıl üyelerdir ya da ortaya 

çıktıklarında mevcut olan üyeler tarafından tanınmış üyelerdir. Bir devlet 

sadece ve münhasıran tanıma işlemi ile uluslararası kişilik kazanır
321

’ 

  Jellinek’in görüşleri de Oppenheim’a benzerdir. İki devlet arasında legal 

ilişkinin kurulması açısından tanımanın şart olduğunu belirtmiştir, ancak bu tanıma 

işleminden sonra, haklara ve yükümlülüklere haiz ‘tam bir uluslararası kişiliğin’ 

oluşacağını düşünmektedir 
322

.  

  Kelsen’in tanımanın siyasi ve hukuksal yönü olduğu hakkındaki düşüncesi, 

tanımlarda açıklandığı için burada tekrar edilmeyecektir. Fakat o da kendi 

ayrıştırmasında, tanımanın hukuki olan yönünü, kurucu olarak görmektedir. 

Kelsen’de, ‘tanıma’ ile bir devlet, uluslararası hukukun kişisi haline gelir ve kurucu 

bir işlem ortaya çıkar.  

  Kurucu işlem teorilerinde dikkati çeken, üst/üstün bir örgütün olmaması 

sebebiyle, bu görevin devletler tarafından yerine getirildiğine olan inanç ve bu 

sebeple işlemin kurucu sonuçlar doğurduğuna duyulan inançtır.   
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1.2.5.2.2. Açıklayıcı Teori  

Çağımızın bilim insanlarının ve yorumcuların desteklediği teoridir
323

. 

Açıklayıcı teorinin kökeni ise doğal hukuk düzenine dayanmaktadır. Doğal hukuk 

görüşüne göre uluslararası hukuk, doğa benzeri düzendeki devletler topluluğunun 

hukuk düzenidir. Böyle bir hukuk düzeninde, bir devletin ortaya çıkışı ve uluslararası 

topluma dâhil olması, diğer devletlerin iradesinden bağımsızdır. Hal böyleyken, 

devlet olmanın asgari koşullarını yerine getiren her topluluk, doğal olarak 

kendiliğinden, uluslararası hukukun kişisi olur.  

Tezin savunucularına göre devlet, milletlerarası hukukun aradığı koşullara 

kavuştuğu andan itibaren fiilen ve milletlerarası hukuk kişisi olarak vardır; tanıma ise 

sadece bu fiili varlığın gözlemini yapmak ve bunu belirtmekten ibarettir
324

. 

Savunucularına göre tanıma, nihayetinde devletin varlığını gerektirir, varlığı 

olmayanı tanımak söz konusu olamaz. Edward Hall tanımaya ilişkin olarak ‘teorik 

olarak organize olmuş siyasi bir topluluk, devlet olduğunu gösterdiği anda uluslar 

ailesine ait olur ve milletlerararası hukuka uygun olarak muamele görmelidir’ 

demektedir
325

.  

Aynı zamanda görüşün savunucuları, tanımayı daha çok siyasal bir işlem 

olarak görmüşlerdir. Clive Parry tanımayı, kelime kalıplarından fazla bir şey ifade 

etmeyen ‘meşru bir süreç’ olarak ele almakta ve tanıyan devletin tanınanın elçisini 

ağırlamak ya da tanıdığı devletle iletişim kurmak gibi zorunluluklar doğurmadığının 

altını çizmektedir
326

.  

Birçok yazarın belirttiği gibi, içtihat da tanımayı açıklayıcı bir işlem olarak 

görmektedir.  Nitekim Polonya Devleti’nin 1919’da tanınması işlemini değerlendiren 
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Karma Hakemlik Mahkemesi’nin, Deutsche Continental Gas-Gesellschaft v Polish 

State’ davasına ilişkin 1.8.1929 tarihli kararındaki görüşü ‘tanımanın kurucu 

olmadığı, yalnızca açıklayıcı olduğu’ şeklindedir 
327

. Mahkeme kararına göre, ‘devlet 

kendiliğinden vardır ve tanıma, devletlerce onun varlığının duyurulmasından başka 

bir şey değildir’
328

. 

Montevideo Sözleşmesi’nde, 3. madde tam olarak bu duruma 

uygundur. ‘Devletlerin politik varlığı,  diğer devletler tarafından tanınmasından 

bağımsız …’ olduğu, Montevideo gibi geniş katılımlı bir sözleşmenin 

imzacılarının, tanımaya açıklayıcı baktıklarının göstergesidir
329

.  27 Şubat 

1967’de imzalanan Amerikan Devletleri Örgütü’nün (ADÖ) Şartı’nda da ifade 

benzerdir ve tanımayı açıklayıcı olarak ele almıştır
330

. 

Eski Yugoslavya çözülmesinde ise özellikle Badinter Komisyonu, 2 

çözümünde tanımayı açıklayıcı olarak ele almıştır. ‘diğer devletler tarafından 

tanınmanın sadece açıklayıcı’ olduğu, çözüm 1/a’da net olarak belirtilmektedir
331

.  

1.2.5.3. Tarihsel Süreçte Devletlerin Tanıma Politikaları  

Tanınma kavramının eski Yugoslavya çözülmesindeki etkisini tam olarak 

ortaya koyabilmemiz için, bugüne kadarki serüvenine göz atmamız gerekmektedir. 

Öncelikle tanıma, erken dönemde fazla üzerinde durulan ve aranılan bir kavram 

değildi. Bu dönemde ülkelerinde egemenliklerini kendi güçleri ve gerekirse sınır 

tanımayan şiddet gösterileri ile kabul ettiren krallar, başka devletler tarafından 
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tanınmaya ihtiyaç duymamışlardır. Fakat zamanla Papalık tarafından tanınma ortaya 

çıkmıştır. Önemini gün geçtikçe artıran Papalık tanınması, Hıristiyan uluslar ailesine 

katılmak isteyen prenslerin birinci şartı konumuna gelmiştir
332

. Devlet yöneticilerinin 

(prenslerin) etkinliğinin artması, Ağaoğulları’nın söylemiyle ‘Tanrı devletinden kral 

devlete’ geçilmesini beraberinde getirmiş
333

, Papalık’ın ‘taç giydirme töreni’ ile 

tanımasının yerini, Avrupa’nın güçlü devletlerinin tanıması almıştır. 19.yüzyıla 

gelindiğinde, Büyük Britanya, Avusturya, Prusya, Rusya ve Fransa diğer devletleri 

tanıma hak ve yetkisini elinde tutmaktaydılar. Hatta sayılan devletlerin ortak bir 

kararla devlet meydana getirecek ayrıcalıkları bile vardı
334

.   

Tanıma kavramının ortaya çıkışının, ‘önlem’ yönünün de olduğunu tarihin 

yapraklarında görmekteyiz. 19. yüzyıl sonlarına kadar dünya politikasına egemen 

olan Avrupa devletlerinin, denizaşırı sömürgelerine sahip olmaları belki de bu 

kavramın çıkışındaki en büyük etkendir. Dönem itibariyle, Avrupa devletlerinin 

dünyanın geri kalan ülkelerini yönettikleri ve sömürge düzeninin devam ettiği bir 

dönemdir. Bu sömürgelerin, günün birinde bağımsızlık hareketinde bulunma veya 

bağımsız devlet yetkilerini kullanma isteği (‘tehlikesi’) düşünülmüştür
335

. 

Bağımsızlık hareketi, daha ortaya çıkmadan engellemek için bir önlem, hatta 

uluslararası hukuka dayandırılarak “meşrulaştırma” hareketi olarak ortaya 

çıkmıştır
336

. Bismarc’ın 1878 Berlin Kongresi’nde açıkça dile getirdiği gibi, 

“Bağımsızlığı tescil etmek hakkı yalnız Avrupa’ya aittir, bu önemli kararı hangi 

koşulların gerçekleşmesi halinde alacağını da kendisi saptayacaktır”. Böylece 

Avrupa devletleri her şart sağlansa dahi, kimin bağımsız devlet olacağına kendi 

içlerinde karar vereceklerdir, yani Kuzey Afrikalı bir hukukçunun anlatımıyla “Her 
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devletin doğum belgesi Avrupa tarafından verilecekti”
337

. Dönem itibariyle 

anlaşıldığı üzere, tanıma uluslararası ilişkilere, Avrupa sömürgecilik anlayışının bir 

ürünü olarak, ‘Avrupa Kamu Hukuku’nun’ bir gereği olarak sokulmuştur.  

I. Dünya Savaşı’ndan önce, MC ve BM gibi uluslararası alanda geniş ölçekte 

kabul gören bir örgütün olmadığı, devletlerin kendi aralarında genellikle konferanslar 

şeklinde kararlar aldıkları bilinmektedir. 19. yüzyılda, birçok devletin 

bağımsızlığının, ‘tanınma yoluyla’ büyük devletler tarafından desteklendiğini 

(Belçika’nın bağımsızlığı, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya vs.) 

görmekteyiz. Burada İtalya ve Almanya gibi istisna birkaç örneği ayırırsak, 

genellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi monarşilerin parçalanması ile ortaya çıkan 

devletler ve bu devletlerin büyük devletlerce kabulü anlamına gelen ‘tanıma’ , 

Avrupa’nın genel görünümünü yansıtmaktadır. Dönemin karakteristiği, yeni 

devletlerin de facto olarak kurulmalarının ardından büyük güçler tarafından 

tanınmalarıdır
338

. 19. yüzyılın ilk yarısında daha belirgin olan bu harekette, 

Avrupa’nın güvenliğinden kendilerini sorumlu hisseden dönemin büyük güçleri 

tanınmada öncü rol oynamışlardır
339

. Yeni devletlerin sınırlarının çizilmesinde 

ulaşım, iktisadi faaliyet, sınırların korunması gibi faktörler etkili olmakla beraber, 

asıl etken politiktir ve yine büyük güçler etkilidir
340

. Kendilerini Avrupa’nın 

güvenliğinden sorumlu gören devletler, belli bir dönem için kendi içlerinde tutarlı bir 

tanıma politikası izlemişlerdir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni devletlerin, genellikle 

büyük monarşilerin (Osmanlı, Avusturya - Macaristan) dağılması ile oluştuğu 

söylenebilir. Yıkılan devletin yerini alan yeni devlet veya devletler, eski devletin 

ülkesi sınırları içinde kurulur ve uyum da bu şekilde sağlanırdı. Karşılaşılan sorun 

ise; yeni kurulan devletlerin özellikle etnik dağılımın karmaşık olan yerlerinde 

(Banat, Doğu Galiçya, Yukarı Silesya), nasıl bir çözüm sunularak tarafların 

isteklerinin karşılanabileceğiydi. Farklı etnik grupların kendine yakın olan devleti 

seçmesi bir sorun olarak karşılaşılırken, farklı seçimler de olabilmekteydi. Thessaly 
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ve Epirus’un etnik yapısı Yunan olduğu halde, Yunanistan’ın dışında bırakılmıştır. 

Dışlanmanın temel gerekçesi, Yunan ayaklanması sırasında ayaklanmaya katılmamış 

yöre halkının, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olarak yorumlanmasıdır. Örnekten de 

görülebildiği gibi yeni devletlerde sağlanan uyum etno-kültürel değil, medeni-siyasi 

olarak sağlanmıştır
341

. Örneğin Yugoslavya, Sloven nüfusu fazla olan Carinthio’yu 

referandumla ülkesine katmak istemiştir fakat yerel Slovenler çok da istekli 

davranmamışlardır. Referandum sonucu, etnik yaklaşımlara paralel çıkmamış, 

Avusturya lehine çıkmıştır. Burada bir noktayı belirtmek gerekir ki, referandum uzun 

yıllar kaybetme ihtimali yüksek grubun, boykot ettiği bir yöntem olmuştur. 

Referandum dışında devletlerin kullandığı diğer yöntemler, çeşitli nüfus bilgileri ve 

etnik dağılım haritalarıdır. Bu iki yakın argüman,  konferanslarda bölge aidiyetini 

savunmak için birçok kez kullanılmıştır. Bu yöntemlerin de tartışılan bölgenin 

sınırları konusunda olumsuzlukları mevcuttur. Referandum yapılacak alanın 

sınırlarını biraz geniş tutmak ya da sadece şehrin merkezini almak dengeleri 

değiştirebilmektedir. 

I. Dünya Savaşı’nın sonrasında ise ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 

uluslararası ilişkilere etkisi dikkate değerdir. Özellikle self-determinasyon hakkını 

telaffuz etmesi ve Wilson Prensipleri olarak hafızalarda kalacak bildirisinde birçok 

ülkeden ismen de bahsetmesi, bağımsızlık isteyen halkı heyecana sevk etmiştir
342

. 

Başlangıçtaki olumlu hava, özellikle güçlü devletler tarafından, kargaşaya sürükleme 

ihtimalini içeren bir anlam taşıdığından, tedirgin edici bir kelime olmuştur. Bunun da 

başlıca nedeni; bağımsız devlet olabilecek ülkelerin kimin tarafından 

belirlenebileceği sorunudur. Örneğin İrlandalılar, İngiltere’den ayrılıp bağımsız bir 

devlet kurmak istediklerini Wilson’a iletmişlerdir. Bu aşamada karara verebilecek 

kişi ne Wilson ne de uluslararası bir örgüttür. Fakat hala tanınma ve yeni bir devleti 

uluslararası alanda kabul etme, büyük devletlerin (o dönem içerisinde savaşı kazanan 

müttefiklerin) elindedir. Paris Barış Antlaşması gibi uluslararası antlaşmaların 
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görüşüldüğü kongrelere davet edilmek ya da bu çeşit kongrelerde devletler tarafından 

açık bir madde ile belirtilmek, yeni devletin ilanı olarak düşünülmektedir. Fakat 

Avrupa coğrafyasında, özellikle Balkanlar gibi etnik dağılımın tehlikesi bu yeni 

hakkın tehlikesini ayrıca barındırmaktaydı. 

I. Dünya Savaşı sonunda self-determinasyon ilkesinin dikkati çeken noktası, 

galip tarafın isteğinin gerçekleşmesidir. Bir şehrin ya da bölgenin etnik nüfusunun ne 

olduğundan ziyade, savaş sonucunda galip olup olmadığına bakılmıştır. Hal böyle 

olunca yeni kurulan ve galip devletler tarafından hemen tanınan devletler de, 

genellikle mağlup tarafın ülkesinin bölünmesi sonucunda ortaya çıkan devletlerdi. 

Ayrıca savaştan sonra uluslararası sisteme kabul edilen devletlerin hatırı sayılır 

kadarı, Brest-Litovsk Antlaşması ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilen Rusya’dan kopan 

devletlerdir. 

İki savaş arası dönemde (1919-1939), tanımanın farklı bir yol ayrımına 

geldiğini görmekteyiz. I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Almanya ve savaştan hak 

ettiği payı alamadığını düşünen İtalya, Avrupa’da; Japonya ise Uzakdoğu’da 

revizyonist ülkeler konumuna gelmişlerdir. Milletler Cemiyeti ise kuruluş 

mantığında, zorla ilhakların ve fetihlerin, hukukileşmesini ve meşruluğunu önleme 

çalışması vardır. Bu amaçla Stimson Doktrini
343

 ile Japonya’nın Mançurya işgali 

hukuka aykırı bir hale getirilse de etkili olamamıştır. Başarısızlığın nedenlerinden bir 

tanesi, Mançurya meselesinde açıkça gözler önüne serilmiştir. Yaptığı hukuksuzluk 

sonucu tanınmama durumuyla karşı karşıya kalan bir devlet, işgal ettiği topraktan 

çıkmak yerine, MC’den çıkmayı tercih etmekte ve bu sebepleö MC inandırıcılığını 

kaybetmektedir
344

. Hukuksuzluğu ve işgali tanımama, 1938’de İtalya’nın 

Habeşistan’ı işgali sırasında tanımaya dönüşmesiyle, ayrı bir kargaşa ortamı 

oluşmuştur. Tanımanın ve uluslararası ticaretin barış sağlaması fikrinin kabul 

gördüğü bu dönemde, revizyonist grup Çekoslovakya işgali ile Slovak 
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Cumhuriyeti’ni (1939) ve Yugoslavya işgali ile Bağımsız Hırvatistan Cumhuriyeti’ni 

(1941) kurmuşlar ve akabinde tanımışlardır. Büyük devletler ise bu tehlikeli tablo 

karşısında ‘tanımama’ politikasına dönüş yapmışlardır. Sürgün hükümetleri ülkesiz 

bir şekilde Londra’dayken ve dönem II. Dünya Savaşı ve işgal dönemiyken, 

tanımama kozu kullanılmıştır. Savaş sırasında işgalci güçler tarafından işgal edilen 

yerlerde kurdurulan hükümetler, her ne kadar o dönem sürgündeki hükümetlere göre 

ülkelerinde daha etkin olsalar da, genellikle tanınmamışlardır. Savaş sona erdiğinde 

(destekleyen tarafın yenilgisi sonucunda) tarih sahnesinden silinmişlerdir. MC 

kurulduktan sonraki önemli olan gelişme, MC’ye üyeliğin aynı zamanda, örtülü de 

olsa, tanıma anlamına gelmesidir.  

Montevideo Konferansı ise tanıma kavramının kodifikasyonu sebebiyle 

üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur. ADÖ Konferansları’nın yedincisi 

olarak 1933’te Montevideo’da düzenlenen bu konferansta ulaşımdan, kadın 

haklarına, siyasi uyuşmazlıkların çözümünden, finansal ve ekonomik problemlere 

birçok konu üzerinde durulmuştur
345

. Fakat düzenlenen konular içerisinde en ilgi 

çekeni, ‘devletin hakları ve görevleri’ hakkındaki bir rapordur. Konferans sonunda 

kabul edilen belgede ‘uluslararası hukukun bir kişisi olarak devlet, aşağıdaki 

koşulları taşımalıdır; a) sürekli nüfus b) belirlenmiş bir toprak parçası c) hükümet d) 

diğer devletlerle ilişkileri kurabilme yeterliliği
346

. Bu tanımın ardından, Montevideo 

Sözleşmesi 3. maddesi ise devletlerin tanınmasıyla ilgilidir. Buna göre; ‘devletlerin 

siyasal varlığı, diğer devletler tarafından tanınmasına bağlı değildir. Bir devlet, 

tanınmadan önce de varlığını ve bağımsızlığını koruma, kendi yargısını 

yapılandırma, yönetim örgütlenmesini oluşturma ve ulusal çıkarlarını koruma 

hakkına sahiptir. Uluslararası hukuka göre, devletin yukarda belirtilen haklarını 
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kullanması diğer devletlerin onayına bağlı değildir
347

. Sözleşmenin 6. maddesi ise; 

tanıyan devletin, tanınan devleti uluslararası hukuk çerçevesinde bütün hak ve 

yükümlülükleriyle kabul ettiğini belirtir. Tanıma, şartsız ve geri alınmaz bir 

işlemdir
348

. Burada toplantıya katılan ülkelerin durumlarını da göz ardı etmemek 

gerekir. Katılımcılardan ABD dışındakiler: Şili, Peru, Kolombiya, Venezuela, 

Dominik Cumhuriyeti sömürge geçmişi olan ve tanınmama riskine karşı çekinceleri 

olan devletlerdir. Alınan kararların yansıması büyük devletlere isyan niteliğinde 

olup, ‘tanınma’ konusu da bu perspektiften ele alınmıştır.  Asıl önemli olanın, devlet 

niteliklerini taşıma olduğunun altı çizilmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde ise iki büyük bağımsızlık hareketine şahit 

olmaktayız. Birincisi Soğuk Savaş’ın daha erken döneminde gerçekleşen ve I. Dünya 

Savaşı sonrasında az da olsa örneğini gördüğümüz, sömürgelerin bağımsızlık 

hareketi ve tanınmalarıdır. İkincisi ise 1989 kırılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden 

ve uluslararası alanda farklı tutumlar altında tanınan devletlerdir. Genellikle federal 

yapılı devletlerden ayrılmalarda, uluslararası toplum eğer karşılıklı görüşmeler 

sonunda ayrılma gerçekleşmişse, meşru saymıştır. Baltık devletlerinin SSCB’den 

ayrılması ve Çekoslovakya’nın bölünmesi örneklerde görüldüğü gibi, ayrılan 

devletin meşruluğu ve tanınması, büyük ölçüde ‘ayrılığın yaşandığı devletler’ 

tarafından sağlanmıştır. Anayasasında zaten bu konuda hüküm olan ve ayrılması 

sırasında eski tanımlanmış sınırlarına dönen devletler için, kriz oldukça yüzeysel 

gerçekleşmiştir. Tek yanlı etnik tabanlı ayrılıkçıların ilan ettikleri yeni devletler 

‘Yukarı-Karabağ Cumhuriyeti’, ‘Abhazya Cumhuriyeti’ ve ‘Bosna-Hersek Sırp 

Cumhuriyeti’ ise tanınmamışlar, uluslararası toplum mesafeli davranmıştır. 

Tanıma kavramının 1990’larda geçirdiği evrelere, tezin ilerleyen 

bölümlerinde ayrıca değinilecektir. Fakat burada üzerinde durulması gereken bir 

nokta vardır ki; tanıma kavramını ‘büyük devletlerin tutumu ve uluslararası 

                                                 
347

 Montevideo Sözleşmesi 26 Aralık 1933, (Çevrimiçi) http://www.taiwandocuments. 

org/montevideo01.htm, 19.05.2010 
348

 Montevideo Sözleşmesi 26 Aralık 1933, (Çevrimiçi) http://www.taiwandocuments. 

org/montevideo01.htm, 19.05.2010 



101 

 

konjonktürden’ ayıramayacağımızdır. Hukuksal bir durum doğurması bir tarafa, 

siyasi yönü ağır basmaktadır. Eski Yugoslavya’nın bütününü oluşturan devletlerden 

Sırbistan ve Karadağ’ın, 1991 çözülmesindeki tutumları dikkat çekicidir. Eski 

Yugoslavya’nın (Sırbistan ve Karadağ), AT’nin bağımsızlık isteyen devletlere şart 

olarak sunmuş olduğu kriterlere cevabında, ‘tanıma’ isteğinde bulunmadıkları gibi, 

bu duruşun ‘tanıma kavramına’ karşı bir duruştan ileri geldiği anlaşılmıştır. 23 Aralık 

1991’de AT’nin yayınladığı bu kriterlere ve Yugoslavya Konferansı’na cevaben Sırp 

Dışişleri Bakanı; Sırbistan’ın zaten 1878 Berlin Antlaşması ile ‘tanınmış’ bir devlet 

olduğunu açıklamıştır. Açıklamasında, 1918 kurulan Yugoslavya Krallığı’nın o 

dönemde ‘uluslararası alanda tanınmış’ olan Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya 

tarafından kurulduğunu belirtmiştir. Karadağ Dışişleri Bakanı da benzer bir yaklaşım 

sergilemiş, dönemin büyük güçlerinin 1878 Berlin Kongresi’nde Karadağ’ın 

bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu oybirliğiyle kabul ettiklerini belirtmiştir. 

Ayrıca Yugoslavya birleşmesi ile Karadağ’ın, egemenliğinin ve uluslararası 

kişiliğinin sona ermediğini, sadece yeni devletin (eski Yugoslavya) bir parçası haline 

gelindiğini savunmuştur
349

. Sırbistan ve Karadağ’ın tutumu, Montevideo 

Sözleşmesi’nin 6. maddesinde benzerdir. Montevideo Sözleşmesi 6. madde 

‘tanımanın koşulsuz ve geri alınamaz olduğunu belirtmektedir’
350

.  

Tanıma kavramıyla ilgili olarak 1991 yılında yeni bir gelişmeye şahit 

olunmuştur. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra, Rusya Federasyonu, 

Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında yapılan Minsk Antlaşması (1991) ile SSCB’nin 

‘açıkça’ sona erdiğini bildirmişlerdir. Hemen sonrasında Rusya Federasyonu, 

SSCB’nin ‘devam eden devleti’ olduğunu ileri sürmüş, üçüncü devletlerce 

tanınmasına gerek olmadığı bildirilmiştir. Rusya Federasyonu SSCB’nin devam 
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devleti olduğu görüşünü üçüncü devletlere 13.01.1992 tarihli bir bildirimle açıklamış 

ve devletlerce açıkça kabul edilmemekle birlikte kabul görmüştür
351

. 

1.2.5.4. Tanıma Üzerine Değerlendirme ve BM’de Tanıma 

1.2.5.4.1. Tanıma Kavramı Üzerine Değerlendirme 

  Tanıma kavramı, 19. yy’nın neredeyse tamamında, kurucu teori kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede, pozitivist uluslararası hukukun etkisi 

görülmektedir. Dönemin uluslararası ilişkilerinin Avrupa merkezli olduğu ve 

Avrupalı devletlerin, istedikleri uluslararası hukuk kurallarını, istedikleri devletlere 

uyguladıkları da göz önünde tutulmalıdır. 20. yüzyıl ise büyük değişimlerin 

yaşandığı bir dönemdir ve bunun etkisi uluslararası siyasette de görülmüştür. 

Avrupa, gücünü belirli ölçüde kaybetse bile hala önemini korurken, dünyanın geri 

kalan bölümü de artık söz sahibi olmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin etkisi tanıma 

teorilerinde de görülmüş, doğal hukuk ve self-determinasyonla uyum içerisinde olan, 

‘açıklayıcı doktrin’ etkin olmaya başlamıştır. Açıklayıcı doktrine göre, bir devletin 

ortaya çıkması ve uluslararası kişilik kazanması için, devlet olma kriterlerini yerine 

getirmesi yeterlidir. Tanıma, mevcut olan devletin ya da durumun, ‘ilan edilmesi’ 

olarak ele alınmıştır.  

  19. yy uluslararası hukuk teorileri ağırlıklı olarak, yukarıda da açıklanmaya 

çalışıldığı gibi, tanıma konusunu ‘tek taraflı işlem’ olarak görenler etrafında 

kümelenmiştir. Fakat iradecilerin ve iradeciler içerisinde de özellikle İtalyan 

hukukçu Dionisio Anzelotti’nin bakışı farklıdır. Anzelotti; ‘tanınan ve tanıyan devlet 

arasındaki (sarih veya zımni) bir akit, bir anlaşma’ olarak görmektedir
352

. Tanımdan 

da anlaşıldığı gibi Anzelotti’de tanıma, karşılıklı bir işlemdir. 

Tanıma konusunda bizim düşüncemiz, işlemin sadece açıklayıcı olarak 

kalmadığı, aynı zamanda kurucu birtakım sonuçlar da doğurduğudur. Mevcut 
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durumun açık ve net olduğu durumlarda devletler için tanıma, açıklayıcı görülebilir 

ve bu kabul doğrudur. Mevcut durumun net olmadığı ve üzerine tartışmaların olduğu 

bir durumda ise tanıma, kanıt olabilmektedir. Bu durumda tanımanın, hiç değilse 

Malanczuk’un ifadeleriyle, ‘yarı-kurucu’ etki gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz
353

. 

Örneğin iç hukuka aykırı bir hükümet değişikliğinin tanınması, kurucu bir etki 

gösterebilir.  Aynı zamanda yürütme - yargı ilişkisi çerçevesinde, yürütme organı bir 

bölgeyi tanımıyorsa, yargının kararları da böyle bir ülke olmadığı ekseninde 

olacaktır. Bu sebeple yürütmenin bir bölgeyi tanıması, iç hukuk açısından, kurucu bir 

işlem olmaktadır.  

Kurucu teoriye yapılabilecek en büyük eleştiri, teorinin kabulü halinde, 

tanınmamış ya da bir kısım devletler tarafından tanınmış bir devletin (ya da 

bölgenin), devletlerin bağlı olduğu kurallara uymama hakkının ortaya çıkmasıdır
354

. 

Eğer bir devlet, tanınmadığından dolayı devlet olarak sayılmıyorsa, uluslararası 

hukukun devletlere emrettiği kurallara uyma zorunluluğundan da bağışık olduğu 

anlamı çıkabilir. Kurucu teori iç mantığı gereği devlet sayılmadığından, devletin 

uyması gerekli olan sınırlamalara da uyma zorunluluğu yoktur.  Fakat uygulamada 

böyle olmamış, Araplar İsrail’i, ABD de komünist birçok devleti tanımadığı halde, 

tanımadıkları devletlerin ‘saldırmama ve müdahale etmeme’ gibi, uluslararası hukuk 

kurallarına bağlı olmadığını ileri sürmemişlerdir
355

. 

  Tanıma, devletin politikası, uluslararası hukuk ve iç hukuku ilgilendirmesi 

sebebiyle uluslararası hukukun en zor başlıklarından biridir
356

. Tanıma teorileri de, 

yaklaşıma bağlı olarak çelişkileri kendi içerisinde barındırmaktadır. Tanımanın 

açıklayıcı yönü ağır basmakla birlikte, bir bölgenin uluslararası hukukun devlet olma 
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koşullarını yerine getirip-getirmediği üzerinde bir fikir ayrılığı varsa, kurucu teori 

devreye girmektedir
357

.  

1.2.5.4.2. BM Örgütü ve Tanıma 

 Bağımsızlık ilanının ardından gelen tanımanın, özgür ve bağımsız olarak 

devletler tarafından yerine getirildiği, ‘tanıma kavramı’ başlığında incelenmişti. 

Burada önem verilecek nokta BM ve tanıma arasındaki ilişkidir. 

 Öncelikle belirtilmesi gereken, BM’nin tanıma mercii ya da devletlik vasfını 

denetleyen bir kurum olmadığıdır
358

. Devlet olmadığı halde BM çalışmalarına katılan 

birçok yapı olduğu ve BM’nin yarım asrı aşan geçmişinde, herhangi bir devlet 

tarafından tanınmadığı halde, BM’ye üye olan tek bir devletin dahi olmadığı 

rahatlıkla söylenebilir. Bununla birlikte BM’nin devlet olmaya tamamen dışarıdan 

baktığı ya da hiçbir etkisinin olmadığını söylemek de hata olur.  

BM örgüt yapılanmasında, karar alma mercii devletlerdir. Gerek Genel Kurul 

gerekse Güvenlik Konseyi’nde ‘devletler’ temsili esastır. Devletler istedikleri 

yapının devlet olarak tanınmasına karar verdikleri gibi, BM’ye üye olmasına da karar 

vermektedirler. Bununla birlikte, BM organlarında yapılan işlemler, bir yapının 

devletlik kriterini yerine getirip-getirmediği bakımından, üyelere yol gösterici 

olabilmektedir. Burada BM’nin yol göstericiliğinin, olumsuz yönünün daha etkin 

olduğunu belirtmemiz gerekir. Yani bir yapının BM’de gerek self-determinasyon 

hakkı gerek bağımsızlık ilanı gerekse BM’ye üyelik başvurusunun kabul edilmemesi, 

diğer devletlerin düşünceleri üzerinde olumsuz etki yapmakta ve yapının devletliği 

tam bir çıkmaza girmektedir
359

. Bu yönüyle BM’nin gücüne bakıldığında tanıma 
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üzerinde oldukça güçlü bir etkisi olduğu görülmektedir. Ortaya konulması gereken, 

öncelikle BM’nin hangi durumlarda tanımayı engellediği ya da devletleri tanımama 

zeminine sürüklediğidir.  

BM’nin hangi bağımsızlık ilanlarını reddettiği, bu konuda yol gösterici 

olacaktır. BM, uluslararası hukukun üç normunun ihlalini, tanıma yasağı için yeterli 

görmektedir
360

; 

a-Silahlı güç kullanarak, sınırların değişmezliği ilkesinin ihlali: BM, 

KKTC’nin 1983 yılında ilan ettiği bağımsızlığı reddetmiş, üye ülkeleri tanımama 

konusunda uyarmıştır
361

.  Kararda dikkati çeken, ‘silahlı güç kullanmak suretiyle 

sınırların değiştirilmesi’ ilkesinin ihlali sonucunda tanımaya karşı alınan tavırdır
362

. 

Ayrıca Irak’ın Kuveyt’i ilhakı
363

 ve İsrail’in Golan tepelerini işgalinin
364

 

tanınmaması yönünde kararlar alınmıştır.    

b- Azınlık Hakları İhlali ve Irk Ayrımcılığı gibi Temel İnsan Hakları 

İhlalleri: Irk ayrımcılığı yasağı, genel hem de özel nitelikli birçok uluslararası belge 

ve sözleşmede düzenlenmiş, genel nitelikli bir normdur
365

. Zaten uluslararası 

hukukta ırksal ayrımcılığın jus cogens niteliğinde olduğu savunulmaktadır
366

. Buna 

rağmen Soğuk Savaş’ın daha erken dönemlerinde, özellikle Afrika’da ‘ırk 

ayrımcılığı’ örnekleri görülmüştür
367

. Azınlık hakları ve ırk ayrımcılığı gibi temel 
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insan hakları ihlallerini gerçekleştiren rejimler, aynı zamanda insanların self-

determinasyon hakkına da engel olmaktadırlar
368

. Bu ihlallerin neticesi ise azınlığın 

çoğunluk üzerinde söz sahibi olduğu ırkçı rejimlerdir. Bu sebeple BM, tanımama 

üzerine karar almakta ve onaylamadığını belirtmektedir.  

Günümüzde eskisi gibi net örnekleri olmamakla beraber, bağımsızlığını ilan 

eden devletlere azınlık hakları bakımından birtakım sorumluluklar yükleme şeklinde 

bir uygulama görülmektedir. Tanınmak isteyen ülkeye, ancak bünyesindeki 

azınlıkların haklarını anayasal güvence altına aldıktan sonra, tanımanın 

gerçekleşebileceği söylenmektedir. Eski Yugoslavya’da Hırvatistan’ın tanınmadan 

önce, Sırpların haklarının anayasal güvenceye alınması ve AB’ye uyumlu hale 

getirilmesi önerilmiştir. Hırvatistan Meclisi, tanımanın zorunlu şartı olarak dayatılan 

bu uyumlulaştırmayı acele aldığı kararlarla mevzuata uygun hale getirmiştir.  

c- Self-Determinasyon Hakkının Olmaması: Bağımsızlık ilan eden birimin 

self-determinasyon hakkının olup-olmaması oldukça önemlidir. Burada mesele 

devletin, halkının rızası olmadan oluşması durumudur. Self-determinasyon 

konusunda ayrıntısıyla açıklandığı gibi, birimin ayrılma hakkı varsa ve bu hak net 

olarak anayasada yer alıyorsa, BM genellikle kolay bir şekilde bağımsızlığını kabul 

etmektedir. Fakat self-determinasyon hakkı olan birimlerin bağımsızlık ilanını, halk 

desteği ile (referandum yolu veya seçilmiş bir meclis tarafından) yapması, BM 

kabulü açısından önemlidir. Bosna-Hersek meselesinde açıklanacağı gibi, 

bağımsızlık isteğinin net ve usule uygun olarak ortaya koyulmaması da sorun 

olabilmektedir. 

Self-determinasyon hakkının olmaması durumunda ise genellikle BM 

tarafından ‘asıl devletin’ toprak bütünlüğü dikkate alınmaktadır. KKTC,  Güney 

Rodezya
369

 ve uzunca süre Kosova bu süreci yaşamıştır. Hemen belirtmemiz gerekir 

                                                 
368

 Duursma, a.g.e.,s.131.  
369

 UN Documents, BM Genel Kurulu 1747 (1962) Sayılı Kararı ile, Rodezya’daki beyaz azınlığın 

self-determinasyon hakkının olmadığına hükmetmiştir. UN Documents, 1962 (Çevrimiçi) 

http://daccess-dds-
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ki yukarda sayılan maddeler içerisinde en değişken olan self-determinasyon hakkının 

olup-olması durumudur. Bu hakkı olmayan bölgelerin, zamanla nasıl bağımsız hale 

geldikleri ve uygulamalardaki farklılıklar ‘Kosova’ başlığında ele alınacaktır. 

BM’nin tanınmama üzerine karar almasındaki kriterleri destekleyen bir belge 

de, 2001 yılında Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) tarafından kabul edilen 

‘Uluslararası Haksız Eylemlerden Devletlerin Sorumluluğu’nu düzenleyen 

belgedir
370

. Özellikle 41. maddenin 2. paragrafı önemlidir. Bu maddede ‘Uluslararası 

hukukun emredici bir kuralı çerçevesinde ortaya çıkan bir yükümlülüğün ciddi bir 

ihlalinin, uluslararası hukuka uygun olduğunun devletler tarafından tanınmaması’ 

öngörülmüştür
371

.  

BM tanıma meselesine, yukarda açıklanan unsurlar dışında genellikle olumlu 

yaklaşmaktadır. Bu yaklaşımın özellikle bağımsızlığını ilan etmiş ve tanınma isteyen 

bölgeye etkisi, prestijli bir örgüt tarafından teyit edilme şeklinde olmaktadır. Dugart, 

BM tanımasını bir aşama daha ileri götürerek kolektif bir tanıma anlamına geldiğini 

ve bir devlet için ‘olağandışı durumdan’ olağan duruma geçişi sağladığını 

belirtmektedir
372

. Ayrıca Dugart, BM tanımasının diğer devletleri de bağlayıcı 

özelliği olduğundan bahsetmektedir
373

. Burada hemen şunu belirtmemiz gerekir ki, 

BM tanıma kriterleri, 1933 Montevideo Sözleşmesi’nde geçen ‘devlet olma’ 

tanımıyla örtüşmektedir
374

. Montevideo Konferası Sonuç Belgesi’ndeki devletlerin 

kabul ettiği, ‘devletin asgari şartları’ bir önceki başlıkta açıklandığı için burada 

tekrarlanmayacaktır
375

. Fakat Montevideo Sözleşmesi Sonuç Belgesi’nin oldukça 

                                                                                                                                          
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/199/25/IMG/NR019925.pdf?OpenElement,  19 Haziran 

2010 . 
370

 bkz. UN Documents, Uluslararası Haksız Eylemlerden Devletlerin Sorumluluğu,  (Çevrimiçi) 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf 19 Haziran 2010 .  
371

 bkz. UN Documents, Uluslararası Haksız Eylemlerden Devletlerin Sorumluluğu, Madde 41/2 UN 

Documents,  (Çevrimiçi) http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/ 

9_6_2001.pdf 19 Haziran 2010 .  
372

 bkz. John Dugard Aktaran Antoine Buyse and Rick Lawson, State Recognition: Admission 

(im)possible, s.1 (Çevrimiçi) www.igitur-archive.library.uu.nl/ 19 Kasım 2011.  
373

 A.e. 
374

  Grant, a.g.e., s.6. 
375

 bkz. Montevideo Sözleşmesi 1. Madde, 26 Aralık 1933, (Çevrimiçi) http://www. 

taiwandocuments.org/montevideo01.htm, 19 Haziran 2010  
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fazla devlet ve örgüt tarafından kabul gördüğünü belirtmemiz gerekir. ABD Dışişleri 

Bakanlığı, 1976 yılındaki bir yazısında ‘ bir bölgenin devlet olarak tanınmasında,   

a- Açıkça tanımlanmış bir bölge ve nüfus üzerinde etkin bir kontrol,  

b- Bölgenin devlet işlerini idare edebilme kapasitesi,  

c- Uluslararası ilişkiler kurabilecek ve uluslararası yükümlülüklerini yerine 

getirebilecek etkinlik kapasitesinin olup-olmadığını incelediklerini belirtmişlerdir
376

.  

Hemen bu noktada belirtmemiz gerekir ki, yukarda sayılan maddeler BM 

tarafından oldukça esnek yorumlanmaktadır. Örneğin İsrail BM’ye üye olarak kabul 

edildiğinde, açıkça tanımlanmış bir bölge unsurunu (toprak) ne kadar taşıdığı şüpheli 

olmakla beraber, üye kabul edilmesinde bir sakınca görülmemiştir
377

. Bu noktada 

alınan kararlarda, devletlerin birbirine farklı düzeylerdeki yakınlıklarının önemi 

dikkati çekmektedir. Soğuk Savaş döneminde iki blok, devletlerin özgür karar 

almalarını da etkilemiştir. Genellikle devletler blok içindeki karara uygun 

davranmışlar, tanıma kavramına da bu perspektiften bakmışlardır. BM’de alınan 

kararlarda bu yaklaşım açıkça görülmekle beraber, tanıma meselesinde de etkili 

olmuştur. İsrail ise genellikle kendi aleyhine alınan kararları, diktatörlerin (Arap 

Ülkeleri) ve otoriterin (Sovyet Bloğu) fikirleri olarak görmüştür
378

.  

1.3.  Birinci Bölümün Değerlendirilmesi  

Günümüz dünyasında devletin asgari şartları olan; ‘sınırları belirli bir toprak 

parçası, sürekli bulunan nüfus ve meşru bir iktidar tanımının’ yetersizliği aşikârdır. 

Artık devlet olabilmek ya da devlet olduğunu ilan ettikten sonra kabul görebilmek 

için, diğer devletler tarafından ‘açık ya da örtülü’ tanınma ve bu tanınmanın 

                                                 
376

 Thomas D. Grant, The Recognition of States, Law and Practice Debate and Evolution, New York, 

Praeger Publisher, 1999, s.6.    
377

 bkz. UN Documents, İsrail’in BM’ye üyeliğinin kabulü, 11.05.1949, (Çevrimiçi) 

http://www.un.org/en/members/, 14 Kasım 2011.   
378

 bkz. Mitchell Bard, The United Nations and Israel, (Çevrimiçi)  http://www.jewishvirtuallibrary. 

org/jsource/UN/israel_un.html, 14 Kasım 2011.    
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olabilmesi ve etki doğurabilmesi için, kuruluş aşamasında herhangi bir uluslararası 

hukuk kuralıyla çatışmama gibi özellikler aranmaktadır. Klasik devletin unsurları, 

zamanla bu anlamda genişlemiştir.  

 Dünya üzerinde terra nullius
379

 topraklar kalmadığı için, yeni devletler, bir 

devletin içerisinden ayrılan bir bölge ya da iki ya da daha fazla devletin birleşmesi 

yoluyla oluşmaktadır. Son çeyrek asır incelendiğinde, devlet birleşmelerinin istisna 

olacak kadar bile gerçekleşmediği halde, ayrılmaların giderek fazlalaşan bir seyir 

izlediği görülmektedir. Burada karşılaşılan sorunun temeli; devletin egemenliğinin 

kabulü ya da reddidir. Dünya üzerinde birçok bölge (ya da birim), hukuken bağlı 

bulunduğu devletin egemenliğini kabul etmemektedir. Hukuken bağlı bulunulan 

devlet ve yerel örgütlenme ya da ayrılıkçı grup egemenlikleri çatışmaktadır.  

Öncelikle dünya genelinde ayrılıkçı hareketlerin arttığı ve sosyolojik 

ayrımların, bu hareketlere etki ettiği tespitinde bulunabiliriz. Sosyolojik özellikler 

içerisinde ise dini farklılığın (ya da ayrılıkçı bölge için düşünürsek dini yakınlığın) 

kanaat önderleri tarafından daha etkin kullanıldığı görülmektedir. ‘Diğer yaşam’ ve 

‘atalar’ ile başlayan cümleler, halk kitlelerini daha etkin bir şekilde harekete 

geçirebilmektedir. Dil ve ırk türdeşliği de aynı şekilde, politika yapıcılar tarafından 

etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Daha yakın tarihlerde ise ekonomik verilerin 

önemi, en az yukarıda belirtilen özellikler kadar dikkat çeker hale gelmiştir. 

Önceden, ulus olmak için türdeşlik (özellikle dil, din ve ırk konusunda) etkin 

görünürken, artık ekonomik ve politik çıkarlar insanları çok kolay birbirine 

bağlayabilmektedir. Almanca konuşan bir Alsaslı Fransız, kendisini Fransız 

kültürüne ait hissederken, dil birliğini kolayca ikinci plana atabilmektedir. Eğer bir 

bölgenin ekonomik bütünlüğü, hukuken bağlı bulunduğu devletle işbirliğine 

dayanıyor ve bu sayede bölgenin zenginliği artıyorsa, birden siyasilerin ‘çok 

kültürlülük veya kültürel zenginlikten’ bahsettikleri görülmektedir.  

                                                 
379

 Uluslararası hukukta ‘sahipsiz, kimseye ait olmayan’ anlamındadır.   
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Burada belirtmemiz gereken bir diğer nokta vardır ki, devlet açısından asgari 

düzeyde aranan homojenite kadar önemlidir. ‘Öteki imajı’ olarak 

açıklayabileceğimiz bu kavram devletler tarafından bilinçli şekilde sağlanabileceği 

gibi, halklar tarafından kendiliğinden de oluşturulabilir. Birçok devlet ya da devlet 

içerisindeki birim, kendisini ‘öteki imajıyla’ konumlandırır. Özellikle, kendisi için 

negatif algıladığı özellikleri (bir Müslüman için Hıristiyanlık, bir Sırp için Katoliklik, 

bir Yunan için Türk, bir Arap için İsrailli ya da tersi) ve başından geçen tarihsel 

olayları sürekli gündemde tutarak kültürünü besler. AB zeminindeki tartışmalarda, 

Avusturya’nın Türkiye hakkındaki birçok algısının, 1683 kökenli olduğunu 

söylememiz çokta yanlış olmayacaktır.  

Uluslararası hukuk bakımından ise, devlet olmak için asgari şartlar yeterli 

görülmektedir. Belirli bir toprak, insan unsuru (halk-ulus) ve egemenlik yeterli 

görülürken, ilan edilen bağımsızlılarda ‘jus cogens’ nitelikli bir uluslararası hukuk 

kuralını çiğnememe şartı aranmaktadır. MC ve BM’nin gerek kararlarında, gerekse 

hukuk birimlerinin verdiği görüşlerde, bu hususa dikkat çekilmiştir. Özellikle ırk 

ayrımcılığı ve kuvvet kullanımı gibi ‘jus cogens’ nitelikli ihlaller sonucu kurulan 

devletler kabul görmemektedir. Ayrıca uluslararası örgütlerin, devletlerin egemenliği 

ve toprak bütünlüğü konularına önem verdikleri söylenebilir.  

Tüm bu açıklananlara rağmen son yarım yüzyılda devlet sayısı neredeyse 

ikiye katlanmıştır. Daha önce bazı şartlarla oluşan ve ayrılma hakkını içeren devlet 

birlikleri, nispeten sorunsuz ayrılmalar yaşamışlardır. Bu ayrılmalar dışında kalan, 

üniter devletten belirli bir bölge ya da birimin kopması sorunlu olabilmektedir. Self-

determinasyon bugün bir hak olarak görülmekle beraber, genel kanı insanların self-

determinasyonu bulundukları devlette, ‘yönetime katılarak’ kullanmalarıdır. 

Yönetime katılarak self-determinasyon hakkını kullanmak isteyen halka engellemeler 

yapıldığı zaman, bugün hala tartışmaları süren bir kavram olan ‘son çare self 

determinasyon hakkı’ ortaya çıkmakta ve bazı durumlarda kabul görmektedir. Fakat 

bu hakkın kullanımı ve kabul edilmesi, devletler açısından oldukça ince bir çizgidir.  

Öncelikle ayrılmak isteyen halkın tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olması, bağlı 
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bulundukları devlet tarafından yok sayılması ve özellikle de hukuksuzluğun 

düzeltilme ihtimalinin olmaması gerekir. Burada, kültürel ve politik hakların yok 

sayılması, özerk bir birimse özerkliğin kaldırılması ve yönetimden uzaklaştırılması 

ve ayrımcılığa maruz kalınması gibi noktalar devletlerin bu hakkı kullananları 

desteklemeleri sonucunu doğurmaktadır.   

Çalışmamızda, devletin bulunduğu coğrafi konumun ayrılma ya da birleşme 

açısından büyük önem taşımadığı sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Sosyolojik ve 

ekonomik bağlar, bu noktada coğrafi bağlardan daha önemli olabilmektedir. Bir 

Arnavut kendisini kilometrelerce uzağında yaşayan bir Türk’e, Sırp komşusundan 

daha yakın hissetmektedir.  Ayrıca Havai adası ve Alaska ABD’den, Kaliningrad ise 

Rusya’dan coğrafi olarak uzak olmalarına rağmen, aidiyet sorunu 

yaşamamaktadırlar. 

Tanıma konusu ise devletler açısından önemlidir ve self-determinasyon 

hakkını kullanmış bir birimin incelenmesinde dikkate değerdir. Devlet olma şartları 

içerisinde ‘uluslararası tanınma’ olmamakla beraber, tanımanın önemsiz olduğunu 

söylemek de doğru değildir. Tanıma devletlerin, devlet olma arzusundaki birimi 

kendi aralarına kabul edip etmediği ile ilgili bir husus olarak Avrupa kökenli bir 

kavramdır. Özellikle 19.yy kavram açısından oldukça önemlidir. Zamanla tanıma 

kavramı gelişse de, iki şeyin değişmediğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Bunlardan 

birincisi, tanıma hala devletlerin tekelinde olan bir konudur. Yani Bismarc’ın 

ifadeleriyle ‘yeni birimlerin devlet olarak doğum belgesi, eski devletlerin elinden 

verilmektedir. Burada, uluslararası örgütlerde gerçekleşen genel tanımalar akla 

gelebilir fakat unutulmamalıdır ki uluslararası örgütlerde de genellikle devletlerin 

temsilcileri yer almakta ve bağlı bulundukları devletin politikasını uygulamaktadır. 

Fakat bu açıklamamız uluslararası örgütlerin, uluslararası tanımaya çok az etkisi 

olduğu anlamına da gelmemektedir. BM gibi prestijli bir örgüt tarafından üye kabul 

edilme ya da başka bir prestijli örgüt tarafından desteklenme, devletlerin tanıma 

politikasını olumlu yönde etkilemektedir. Aksi bir durum, tanınmama konusunda da 

vardır. BM, ortaya çıkış aşamasında olumsuzluk gördüğü birimler için tanımama 
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kararı (Rodezya, KKTC) verebilmekte ve devlet olarak tanınmasına engel 

olabilmektedir. İkinci değişmeyen husus ise, tanımada etkin devletlerdir. Kavramın 

ortaya çıkmasından itibaren tanıma konusunda ‘büyük devletler’ çok fazla 

değişikliğe uğramamıştır.  

Devletler, kendi içerisindeki ayrılma/bölünme isteklerine, özgürlükleri artırıcı 

ve ayrılıkçı grupları siyasi zemine çekici politikalar izlediklerinde, kamuoyunun 

ayrılıkçılara desteğinin azaldığı görülmektedir. Özgürlüklerin kısıtlanması anlamında 

tedbirlerin sertleşmesi ise dünya genelinde, ayrılıkçı gurupların güçlenmesine ve halk 

tarafından daha geniş destek bulmasına sebep olmaktadır. 



113 

 

II. BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ BAĞIMSIZLIK İLANLARI VE İNCELENEN 

DEVLETLERİN TUTUMLARI 

2.1. BM Daimi Üyeleri ve Almanya’nın Çeşitli Bölgelerdeki 

Krizlerde İncelenmesi 

BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin ve Almanya’nın, Soğuk Savaş 

sonrası bağımsızlık ilanları konusunda sergiledikleri tutumun tam olarak 

anlaşılabilmesi, Soğuk Savaş’ın sonlanmasının ardından dünyanın çeşitli 

bölgelerindeki farklı nitelikte krizlerde nasıl bir tutum sergilediklerinin incelenmesini 

zorunlu kılmaktadır. İncelemede, Soğuk Savaş sonrasındaki bağımsızlık ilanlarının 

ele alınması, uluslararası siyasal sistemde ortaya çıkan kırılmadan, bugüne kadarki 

dönemde, incelenen devletlerin son dönem politikalarının algılanabilmesi açısından 

da önemlidir. Soğuk Savaş dönemi bağımsızlık ilanları, gerek ilan edilme süreci 

gerekse tanınma açısından ayrıca bir çalışmayı gerektiren özellik ve hassasiyete 

sahiptir. Blok içinde devletlerin ortak hareket etme arzusu, bağımsızlıklar ve tanıma 

konusunda da devletlerin aynı yönde hareket etmelerini tetiklemiştir. Örneğin; 

İspanya’nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı harekete karşı büyük güçlerin politikalarının 

belirlenmesinde en önemli etken, dönemin uluslararası konjonktürel yapısıdır
1
. 

İspanya’ya komşu ülke konumundaki Fransa, İspanya İç Savaşı’nda 

Cumhuriyetçileri desteklemiş, Franco’nun kazanması üzerine, Bask destekçilerinin 

‘sürgün hükümeti’ konumunda Paris’te faaliyetlerine izin vermiştir. Fakat Soğuk 

Savaş’ın başlaması ve blokların sertleşmesi, ABD ve İspanya yakınlaşmasını 

getirmiştir. ABD’nin İspanya politikası, gerek Fransa üzerindeki direkt etkisi gerekse 

uluslararası örgütler ve ülkeler aracılığıyla dolaylı etkisiyle, Fransa’yı da etkilemiş, 

                                                 
1
 Öztürk- Çelenk, a.g.e., s.802-803.  
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Bask Hükümeti’nin Paris’teki faaliyetleri yasaklanmıştır
2
. Ayrıca, izin verilen 

Fransa’daki Bask örgütlenmesi, radyo yayını ve yardım toplanmasının da önüne 

geçilmiştir. Sadece Fransa’nın değil, ABD ve İngiltere’nin de Bask bölgesi için 

Fransa’ya yaptığı demokratikleşme ve özerkliği artırıcı tavsiyeler, Soğuk Savaş 

sebebiyle rafa kaldırılmıştır. Bu sebeple Soğuk Savaş döneminde ülkelerin 

bağımsızlıklara karşı gösterdikleri tutumlar, Soğuk Savaş’ın bittiği ve ülkelerin 

blokların içerisindeki konumuna göre, daha rahat politika ürettikleri günümüzde daha 

farklı olabilmektedir. 

II. bölümdeki bağımsızlık ilanları ve ardından III. bölümde eski 

Yugoslavya’daki bağımsızlık ilanları, öncelikle çalışmamızın 1. bölümündeki 

sosyolojik olarak devlet başlığı kapsamında, (tarihi süreçte dikkate alınarak) 

incelenmiştir. İncelenen bölgelerdeki insanların neden aynı devlet içerisinde yaşamak 

istedikleri, kültürel bağları, türdeş özellikleri ortaya konduktan sonra anayasal durum 

incelenmesine geçilecektir. 

    İç örgütlenme ve bu örgütlenmenin en üst düzeydeki belgesi anayasal 

hükümler, özellikle self-determinasyon hakkı ve tanınma gibi bazı durumlarda 

başvurulan önemli kaynaklardır
3
. İngiliz Hukukçu Clive Parry, ‘(yazılı) dokümanlar 

ve anlaşmaları, ‘devletlerin rızasının’ uluslararası hukuk açısından kayıtlı kanıtı 

olarak görmektedir
4
. En basit örnekle, eski Yugoslavya dağılma sürecinde Badinter 

Komisyonu kurulduktan sonra ilk kararında, ‘bir ülkenin iç siyasi örgütlenme 

biçiminin ve anayasal hükümlerinin sadece bir vakıa olmasına karşın, bir hükümetin 

halk ve ülke üzerindeki egemenliğinin belirlenmesinde dikkate alınması gerektiğini’ 

                                                 
2
 Emin Gürses, Ayrılıkçı Terörün Anatomisi/IRA-ETA-PKK, İstanbul, Bağlam Yayınları, 

1997,s.51. 
3
  bkz. Ender Kuzu, Uluslararası Hukukta Tanınma ve Kosova’nın Tanınması Sorunu, Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2011. s.101. 
4
 Clive Parry Aktaran Jose A. Cabranes, Customary International Law: What it is and what it is 

not,  Duke Journal of Comparative&International Law, Volume: 22, s.148. (Çevrimiçi) 

www.law.duke.edu, 16 Ekim 2011.   

 



115 

 

belirtmiştir
5
. Ayrıca ‘…. Federasyon organlarının (bağımsızlık ilanlarından sonra) 

federal bir devlet için asli kriterler olan katılımcı ve temsili bir yapıdan uzak 

olduğunu belirterek’
6
, dağılma sürecini işaret etmiştir.  

  

2.1.1. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ve Almanya’nın 

Yaklaşımlarının İncelendiği Bağımsızlık İlanlarının 

Tespiti      

Soğuk Savaş sonrasında SSCB’den 15, Yugoslavya’dan 6 devlet ayrılma 

yoluyla bağımsızlığını ilan etmiştir
7
. Bu devletlerden başka Çekoslovakya da bir 

ayrım yaşamış, Çek cumhuriyeti ve Slovakya ortaya çıkmıştır. Ayrıca Eritre, Doğu 

Timor ve Palau bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Federe yapıların ayrılma yoluyla 

bağımsızlıklarını ilan etmesinin yanında bazı bölünmeler de ortaya çıkmıştır. 

Kosova, Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan ederek bölünmüştür ve bugün 100’e yakın 

devlet tarafından tanınmaktadır. Ayrıca Transdinyester Moldova’dan, Karadağ 

Azerbaycan’dan, Abhazya ve Osetya Gürcistan’dan ve Somaliland Somali’den 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.   

Çalışmamızda bağımsızlık ilan eden birimin seçimi yapılırken, öncelikle1991 

sonrasındaki bağımsızlıklar dikkate alınmıştır. Soğuk Savaş dönemi ve daha 

öncesindeki bağımsızlık ilanları, çalışmanın dışında bırakılmıştır. Çalışma, eski 

Yugoslavya temelinde olduğu için son bölümde incelenen Bosna-Hersek, 

Makedonya ve Kosova haricindeki diğer bağımsızlığını ilan eden eski Yugoslavya 

                                                 
5
 Opinion No.1 (a), Opinion of the Arbitration Committee, The Opinions of the Badinter 

Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, European 

Journal of İnternational Law, (Çevrimiçi) http://207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art13.html, 11 

Kasım 2011.     
6
 Opinion No.1 (d), Opinion of the Arbitration Committee, The Opinions of the Badinter 

Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, European 

Journal of İnternational Law, (Çevrimiçi) http://207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art13.html, 11 

Kasım 2011.      
7
 SSCB’den Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan Kazakistan, Tacikistan, Moldova, Estonya, 

Letonya, Litvanya, Ukrayna, Belarus, Kırgızistan, Özekistan, Türkmenistan, Gürcistan. Eski 

Yugoslavya’dan Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan,      
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federe devletlerinin tamamı bu bölümde incelenmiştir. Ayrıca coğrafi çeşitliliğe bağlı 

kalınmak suretiyle, dünyanın farklı bölgelerindeki bağımsızlık ilanları seçilmiştir. 

Seçilen devletlerin, bağımsızlıklarını ilan ettikleri devletin anayasasındaki 

konumunun ‘federe veya özerk anlamında’ farklı olması, seçimde dikkat edilen 

hususlardan biridir. Böylece hem federe hem özerk birimlerin bağımsızlık ilanları 

dikkate alınmaya çalışılmış, bu suretle BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve 

Almanya’nın, bu yönde bir ayrımları varsa ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 Tüm bunlara ek olarak, krizlerin temelinde yatan unsurların farklılıkları da 

seçimlerin çeşitlenmesi açısından önemli olduğundan, göz önünde bulundurulmuştur.  

Örneğin; Dağlık Karabağ krizinde etnik yapı (ve dini yapı) ön plandayken, 

Transdinyester’in bağımsızlık ilanı ve ardından çıkan kriz, birçok bilim insanı 

tarafından etnik farklılıkla birlikte temelde ekonomik boyutu olan bir kriz olarak 

görülmektedir
8
. Bağımsızlık ilan eden birimlerin tanınması ise seçimde öncelik 

sebebi olmamıştır. Tahmin edilebileceği üzere tanınma kavramı, hem kendi 

içerisinde hem de devletler açısından değişken bir olgudur. Düne kadar Kosova’nın 

devlet özelliği taşımadığı ve tanınmasının hayal bile edilemediği günlerken, bugün 

100’e yakın BM üyesi devletin Kosova’yı tanıması, belki de bu yönde verilebilecek 

en önemli örnektir.  

1991 sonrasında otuzdan fazla federe ya da özerk birim bağımsızlığını ilan 

etmiş, ilanların büyük çoğunluğu, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya 

tarafından tanınmıştır. Tüm bağımsızlık ilanlarını incelemek, birçok yönden 

yazılanları tekrar etmek anlamına gelecektir. Bu sebeple bir seçim yapılmak zorunda 

kalınmış, tüm bağımsızlık ilanları yerine, çalışmamızda tekrara düşmeden 

farklılıkları ortaya koyabileceğimiz ve sonuca ulaşabileceğimiz kadar bağımsızlık 

ilanına yer verilmiştir. Kosova örnek olayını daha açık şekilde ortaya koyabilmemiz 

açısından, özerk bölgeler Abhazya ve Osetya’nın bağımsızlık ilanları incelenmiştir. 

Bu örneğin seçilmesinde özerklik önemli bir veriyken, BM’nin tanımama 

                                                 
8
  Jos Boonstra, “Moldova, Transnistria and European Democracy Policies”, Fride Comment, Şubat 

2007, s.2, (Çevrimiçi) http://www.fride.org/publication/130/moldova,-transnistria-and-european-

democracy-policies, 25 Mayıs 2010. 
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gerekçelerinden biri ve hatta en önem verdiği olan ‘kuvvet kullanımı’ ihlali de bu 

örneğin seçiminde dikkate alınmıştır.  1. bölümde üzerinde durulan, BM’nin 

tanımama kararı almasında önem verdiği ve yıllarca KKTC meselesinde argüman 

olarak ortaya konulan kuvvet kullanımı, Abhazya ve Osetya’da Rusya tarafından 

gerçekleştirildiği halde BM sessiz kalmıştır. Daha da ilginç olan ise BM Güvenlik 

Konseyi daimi üyesi bir devlet tarafından bu iki özerk bölgenin tanınmasıdır.   

Açıklanması gereken diğer bir husus ise, neden BM Güvenlik Konseyi daimi 

üyeleri ve Almanya’nın bağımsızlıkları tanıma politikaları incelenirken, diğer 

devletlere çok az yer verildiğidir? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, anılan ülkeler 

uluslararası siyasette ağırlıkları fazla olan ülkelerdir. BM, AT ve NATO gibi 

uluslararası örgütlerin biri veya birkaçında etkindirler. Bu sebeple, kendi aralarında 

politik ağırlıkları farklı olsa da, diğer devletlerarasındaki farklılıkları genel kabul 

görmüştür. Devletlerin tanınmasında, sayılan 6 devlet tanımasının uluslararası genel 

tanınmalara etkisi çok büyüktür. Bu hususu biraz daha açmak adına bir 

örneklendirme yapacak olursak, Kosova Meclisi 1990’ların başında ilk kez 

bağımsızlık ilan ettiği zaman Arnavutluk tarafından tanınmıştır. Arnavutluk tanıması 

uluslararası alanda çok büyük ses getirmemiş, Kosova’nın durumunda da önemli bir 

değişikliğe neden olmamıştır. Eğer Venezuella o dönemde tanıma kararı alsaydı, 

yine etkinin sınırlı olacağı tahmin edilebilir. Fakat Kosova’yı ABD, Almanya ya da 

Rusya’nın o dönemde tanımasının, Kosova’nın genel tanımasını hızlandıracağı ve 

birçok devletin politikasına etki edeceği kanısındayız. Çalışmamızda, dünya 

üzerindeki ikiyüze yakın sayıdaki devletlerin tanıma politikalarının incelenmesinin 

zorluğu ortadadır. Tesadüfen seçilecek bazı devletlerin tanıma politikalarının genel 

kabule etkisinin sınırlı olacağı varsayımından hareketle, incelemede, tanıma 

politikaları ile oldukça büyük etki doğurabilecek güce sahip devletler seçilmiştir. 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus, özellikle Kosova’nın ayrılma/bölünme 

meselesinde birçok zeminde devletlerin karşı karşıya geldiğidir. BM Güvenlik 

Konseyi’nde de bu tartışma yaşanmıştır. Bu özelliği ile çalışmanın 3. bölümünde 

üzerinde durulan, UAD’ın Kosova’ya ilişkin danışma görüşü, BM Güvenlik Konseyi 

daimi üyelerinin hem yazılı hem de sözlü aşamaya katılarak görüş bildirdikleri ilk 
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karar olma özelliği göstermektedir
9
. Bu sebeple özellikle Kosova meselesinde 

‘büyük güçler’in bakışı ve politikaları, ileriki zamanlarda alacakları tutumların 

habercisi olması açısından da önemlidir. Ayrıca incelenen devletler, yönetim 

biçimleri açısından da çeşitliliği önümüze sermektedir. Örneğin ABD ve Rusya, 

farklılıkları da olsa başkanlık sistemine iki örnekken
10

, Fransa yarı başkanlık 

sistemiyle yönetilir. Almanya bir cumhuriyetken, İngiltere anayasal monarşi 

çerçevesinde bir hükümet ile yönetilir. ÇHC ise tek parti kurallarına bağlı, sosyalist 

cumhuriyettir
11

. Devletlerin böylesine farklı yönetim biçimleri, tanıma meselesindeki 

tutumlarına da doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir.   

Son olarak ilginç bir benzerliği belirtmemiz yerinde olacaktır. Birinci 

bölümde ‘Tarihsel Süreçte Devletlerin Tanıma Politikaları’ başlığında altı çizildiği 

gibi, 19. yüzyılda tanıma, kurucu yönü ağır basan ve Avrupa merkezli bir kavramdır. 

Tanımaya karar veren ve ‘yeni devletleri’ uluslararası alana kabul eden devletler 

İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve sonradan eklenen Fransa’dır. 

2.1.2. 1990 Sonrası Bağımsızlık İlanları 

2.1.2.1. Slovenya  

2.1.2.1.1. Sosyolojik Verilerle Slovenya 

 Slovenlerin oldukça sıkı bağlara sahip homojen yapıları ve Avusturya 

İmparatorluğu döneminden beri üzerlerinde siyasi çekişmenin az olması, diğer 

Balkan halklarına göre refah düzeylerinin yüksek olmasını sağlamıştır. Katolik 

Kilisesi ile güçlü bağlara sahip ve genelde köylü olmaları sebebiyle 

muhafazakârlıkları ağır basarken, hiçbir zaman büyük devrim hareketlerine 

                                                 
9 Sienho Yee, Notes on the International Court of Justice (Part 4): The Kosovo Advisory 

Opinion, Oxford Journals, Law, Chinese Journal of Internaional Law, Volume 9, Issue 4, s.763. 

(Çevrimiçi) http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/9/4/763.full?keytype=ref&ijkey=GgLRSXho 

OyCzqcF , 25 Ekim 2011.  
10

 bkz. Recep Kızılcık, “Rusya’nın Yönetim Biçimi”, s.575-595 (Çevrimiçi) 

http://www.arem.gov.tr/proje/yonetim/Dunyada_Kamu_yon/rusya.pdf, 25 Ekim 2011,   
11

 Simpson, a.g.e., s.2356. 
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girişmemişlerdi
12

. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde elde ettikleri 

yerel meclisleri, imparatorluk için sorunsuz bir bölge anlamına gelirken, 

üzerlerinde büyük bir çatışma olmaması ve verimli bir bölgede olmaları 

sebebiyle ortalama Balkan köylüsünden zenginlerdi.  Slovenya’da göze çarpan, 

18. yüzyıldan itibaren yoğun bir ‘ulusal kültür hareketi’ gelişmesidir. Bu 

hareketin amacı eğitimde, edebiyatta ve yönetimde Sloven dilini kullanarak, 

‘Slovenceyi’ hâkim kılmaktır. 19. yüzyılda ise Sloven yazarların kendi tarihlerine 

ve genel anlamda ‘Slavlara’ ilgilerinin artığı görülmektedir. 1848 İhtilalleri’den 

sonra Sloven liberallerin, Slovenya’yı önce vilayet, ardından Avusturya 

içerisinde ‘federe bir birim’ haline getirme çabaları başlamıştır. Ayrıca 

Almancadan kopmaya ve kendi dillerini kullanmaya başlamışlardır. ‘Preporod 

(Rönesans)’ adlı gençlik örgütlenmesi hariç tutulursa, Slovenya’nın 

Habsburglar'dan ayrılması yönünde I. Dünya Savaşı öncesinde belirgin bir 

hareket yoktu
13

. 

             Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı genelde Hırvat-Sırp çekişmesi şeklinde siyasi 

bir gelişme gösterirken, Slovenler yine çatışmanın dışındadırlar. Eski 

Yugoslavya’nın üzerinde bulunduğu varsayılan ‘doğu-batı’ Avrupa çizgisinin 

belki de tartışılamayacak kadar ‘batılı’ devleti Slovenya’dır. En batıdaki bu 

küçük cumhuriyette, Avusturya’nın kültürel ve ekonomik etkisi hissedilmektedir. 

Oldukça homojen bir nüfusa sahiptirler. Bağımsızlıklarını ilan etmeden hemen 

önce nüfusun % 90’a yakın bir bölümü Sloven, geriye kalan % 10’luk kesim ise 

İtalyan, Sırp, Hırvat ve Müslüman ağırlıklıdır
14

. Fakat belirtmemiz gerekir ki bu 

yüzde 10’luk kesimin hiçbiri % 2’lik oranı aşmadığından, etnik problemin 

hissedilmediği çok kültürlü bir devlettir.  

  Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı dâhil olmak üzere, Slovenler hiçbir 

zaman diğer eski Yugoslav devletlerine (ya da Slavlarına) kültürel yakınlık 

                                                 
12

 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 2, 20. Yüzyıl, İstanbul, Küre Yayınları,2006, s.57. 
13

  A.e., s.59. 
14

 Slovenya’nın Nüfusu, 1953, 1961, 1971,1981,1991 ve 2002  Nüfus Oranları, (Çevrimiçi) 

http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 17.11.2011. 
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hissetmemişlerdir. Tarihi ve kültürel gelişmeleri, coğrafi konumları sebebiyle  

eski Yugoslavya’nın diğer halklarından daha ‘Batılı’dır. Dilleri Slavik bir dil 

olmasına karşın, Sırpça – Hırvatçadan önemli ölçüde ayrılmaktadır
15

. 

Slovenya’nın milli birliğini sağlayan ve diğer devletlerden faklı hissetmelerinin 

bir diğer nedeni de ülkesel zenginliğidir. Çalışmanın I. bölümünde ekonomik 

bütünlük başlığında üzerinde durulduğu gibi, ‘zengin bölgelerin refahlarını 

paylaşmak istememeleri’ Slovenya için de geçerlidir. Bu sebeple eski 

Yugoslavya’nın kuruluşundan itibaren her zaman, Eski Yugoslavya bütününde 

daha geniş bir özerk alan (özellikle iktisadi konularda) istemişlerdir. Eski 

Yugoslavya bütününde en zengin ve sanayileşmiş bölge olmasının yanı sıra, 

eğitim imkânları da o denli fazladır. Bunun doğal sonucu da gittikçe zenginleşme 

ve uzmanlaşmadır. Ayrıca ‘Batı’ da olma ve ‘Batı’nın etkisi altında kalma, 

politik ve kültürel hayatlarını da etkilemiştir.     

  Slovenya’yı eski Yugoslavya’dan ayıran bir diğer sosyolojik özelliği 

de dindir. Hırvatistan’la birlikte, Katolik inancına sahip iki özerk Yugoslav 

Devleti’ni  oluştururlar. Bu özellikleri hem Ortodokslar hem de Müslümanlara 

göre, batısındaki Katolik devletlere kendilerini daha yakın hissetmelerine neden 

olmuştur.   

2.1.2.1.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum 

 Slovenya,   Eski Yugoslavya’nın ‘millet’ kavramına giren ve anayasal 

olarak federal yapı içerisindeki federe bir cumhuriyetidir. Bütünü oluşturan altı 

cumhuriyetten biridir ve 1974 Anayasası ile Başkanlık Konseyi’nde yer 

almaktadır
16

. Ticari ilişkileri ve birçok antlaşması batıya dönük olan ve Batı 

Avrupa etkileşimi eski Yugoslavya içerisinde en üst düzeyde bulunan Sloven 

siyasi iradesi, 1984 yılında Ljubljana’da, ‘Yugoslav Halk Ordusu’nun (YHO) 

federalleşmesi’ istemiyle bir hareket başlatmıştır. Burada iki nokta göze 

                                                 
15

 Gökdağ, Dinçer, a.g.e. , s.195.  
16

 bkz. Yugoslavya 1974 Anayasası, (Çevrimiçi), 

http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/81-3-1.shtml, 11 Kasım 2011. 
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çarpmaktadır. Öncelikle YHO’nun bölünmesinin Slovenya ekonomisine vereceği 

rahatlıktır. Bu küçük fakat zengin eski Yugoslav federe devleti, ekonomik gücü 

sebebiyle, YHO’ya en fazla yardımı yapan devlettir. Diğer bir anlatımla, Sırp 

egemenliğinde ve büyük gücü Sırbistan’da olan bir ordunun finansmanı 

Slovenya’dır. Milli benliğinin geliştiği ve ekonomik olarak tüm Doğu Bloku 

ülkelerinin zor durumda oldukları bu dönemde Slovenya, isteklerini dile 

getirmekten çekinmemektedir.  

2.1.2.1.3. Slovenya’nın Bağımsızlık Süreci  

  1987’de bir grup Sloven aydın, ‘Nova Rigaya’ adlı dergide ‘Sloven 

milli programı’ ilan ederken, sonuç 200 aydının tutuklanması olmuştur. 

Tutuklanma, ülkenin konumu itibariyle etkileşiminden dolayı, oldukça ses 

getiren karşı bir duruşa neden olmuştur. İmzalar ve gösteriler YHO’nun gücünü 

iyice zayıflatmıştır. Ayrıca yeni partilerin kurulması sağlanmıştır. 1988’de ise 

‘Miladina’ adında bir gençlik dergisinin, YHO’nun Slovenya’ya müdahale 

edebileceğinden bahsetmesi ise gerilimi arttırmış, halk YHO’ya karşı nefrete 

sürüklenmiştir
17

. 1990’da yeni kurulan partilerin ‘Mayıs Deklarasyonu’nu’ ilan 

etmesi ve çok partili seçimleri yapmak istemeleri, çözülmenin ilk işaretleridir. 

Bir diğer önemli gelişme ise, Slovenya’nın 1989 yılında anayasal bir işlemle, tek 

taraflı olarak Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden (YSFC) ayrılma 

kararı vermesidir
18

. Oldukça ses getiren ve Sırbistan başta olmak üzere, Sırpların 

yoğun olarak yaşadıkları yerlerde şiddetle kınanan bir karardır fakat ayrılma fitili 

ateşlenmiştir. İktisadi ambargo Slovenya’ya geri adım attırmamış ve Sloven 

Meclisi ‘sosyalist’ kelimesini silerek, ‘Slovenya Cumhuriyeti’ ibaresinin geçerli 

olduğunu ilan etmiştir. Ardından yapılan seçimlerde, Slovenya Birleşik 

Demokratik Muhalefeti/DEMOS ittifak hükümeti kurmuştur. Ardından yeni 

kurulan hükümet, yoğun bir propagandayla Slovenya’nın bağımsızlığı 

referandumu yapmış ve % 88’lik bir kabul, bağımsızlık ilanını getirmiştir.  

                                                 
17

 Orhan Koloğlu, “Tarihte Balkanlar”, Balkanlar, Ortadoğu ve Balkanlar İnceleme Vakfı Yayınları, 

İstanbul, Eren Yayıncılık ve Kitapçılık Ltd. Şti, s.32. 
18

 ABD Dışişleri Bakanlığı, (Çevrimiçi) http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3407.htm 11Kasım 2011. 
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 1992 Kasım’ı, uluslararası ilişkiler bakımından Slovenya için oldukça 

hareketli geçen zamanlarıdır. Ekim’de Japonya ile diplomatik ilişkiler kuran 

Slovenya, 9 Kasım’da Güney Afrika ile diplomatik ilişkiler kurarken, Avusturya 

Şansölyesi Franz Vranitsky, 5-6 Kasım’da bir resmi ziyaret gerçekleştirmiştir
19

. 

Aynı zamanda, Macaristan Dışişleri Bakanı Geza Jeszensky, Slovenya’yı Kasım 

ayında ziyaret etmiş ve Slovenya’da yaşayan 10.000 azınlıkla ilgili antlaşma 

imzalamıştır
20

. Çin de, Slovenya ile bir ticari anlaşma imzalamış olup, tüm bu 

gelişmeler Slovenya’nın artık bağımsız bir devlet olarak yerini 

sağlamlaştırdığının göstergesidir.   

2.1.2.2. Hırvatistan 

2.1.2.2.1. Sosyolojik Verilerle Hırvatistan  

Eski Yugoslavya’nın, Katolik inancına sahiplerin fazla olduğu bir diğer 

devletidir. Kimliklerini ortaya koymakta kilise Slavcası önemli bir yer tutan 

Hırvatlar, 14. yüzyıldan itibaren Latin Alfabesini kullanmaya başlamışlardır. 

Avusturya-Macaristan etkisine girdikleri zaman, ulusal bilinçlerinin de uyanmaya 

başladığı görülmüştür. En önemli başkaldırılarından biri Katolik Kilisesi olmakla 

birlikte, Hırvat aydınlar öncülüğünde ‘Yeniden Uyanış Hareketi’ (1845-1848) 

başlamıştır
21

. Alman ve Macarlar tarafından bölünmüş Hırvatistan’ın merkezi 

Zagreb’e gelişen bu harekete, ‘İlir Hareketi’ de denir. Sebebi Hırvatların ‘Slav’ değil, 

‘İlir’ olduklarına inanmalarıdır. 

Uzun süre Macaristan’ın etkisinden kurtulmak ve kendi bağımsızlığını 

kazanmak için mücadele veren Hırvatistan’da, 1902 yılında ‘Sosyalist’ ve 1904 

yılında ise ‘Hırvat Köylü Partisi’nin kurulmasından sonra genç neslin amacı, 

Avusturya-Macaristan’dan kurtulmak ve Güney Slavlarıyla birleşmektir
22

. I. Dünya 
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 38 (1992), , s.38198.  
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 38 (1992),  s.38198.  
21

 Melahat Pars,“Bosna Hersek’te Gelişen Edebiyatlar”, Balkanlar El Kitabı, C.III, Dil ve 

Edebiyat,Ankara KaraM&Vadi Yayınları, s.32-33.  
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Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan’a çoğalan tepki, sonrasında Sırp-Hırvat-

Sloven Krallığı’nda birleşmeyi beraberinde getirmiştir. Bu dönem her ne kadar II. 

Dünya Savaşı sonunda kurulan YSFC’ye kadar istikrarın sağlanamadığı bir dönem 

olsa da, Kral’a karşı muhalefetin merkezi, Zagreb olarak hafızalardadır.  

 Eski Yugoslavya’da Sırplar otoriteyi temsil ederken, Slovenler ‘zenginlik’, 

Arnavutlar ‘tehlike’ ve Hırvatlar ‘özgürlüğü’ temsil etmiştir
23

. YSFC’nin 

kuruluşunda Tito’dan sonra gelen ikinci adamın Sırp Rankoviç olması, Hırvatları 

biraz tedirgin etmiştir. Rankoviç’ten kopuş, Hırvatların eskiye göre daha fazla ön 

plana çıkması sonucunu doğurduğu gibi, Sırp baskının azalmasının olumlu etkisi, 

Boşnaklar ve diğer milletlerin kültürel gelişmelerinde de görülmüştür. Aynı zamanda 

Hırvatlarda artık milliyetçi yaklaşımlar daha fazla kabul görmeye başlamıştır. 

1960’ların sonundan itibaren, özellikle Hırvatistan merkezli ‘Praxsis’ dergisinde 

milliyetçi görüşler de rahatlıkla okunabilmektedir. Hırvatlar bu dönemde, Doğu 

Avrupa muhalif sosyalist çevreleriyle ilişkilere girmiştir. YSFC’nin yönetimindeki 

çatışma, doğal olarak iki büyük nüfusun ve kültürün çatışması olmuştur. Sırp ve 

Hırvat çatışması kuruluşundan beri sürerken, Belgrad merkezli bir büyük Sırbistan 

korkusu Hırvatların her zaman hafızalarındadır. 

2.1.2.2.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum 

Hırvatistan tıpkı Slovenya gibi, Eski Yugoslavya’nın ‘millet’ kavramına giren 

ve anayasal olarak federal yapıdaki bir cumhuriyetidir. Eski Yugoslavya bütününü 

oluşturan cumhuriyetlerden biri olduğu için, 1974 Anayasası ile Başkanlık 

Konseyi’nde yer almaktadır
24

. Self-determinasyon hakkı da dâhil olmak üzere, 

cumhuriyetlere verilmiş hakların tamamına sahiptir. Ticaretini genellikle Avrupa ile 

yapan bu zengin cumhuriyet,  federal konumundan dolayı, gücü ölçüsünde YHO’ya 

                                                 
23

 Azımsanamayacak sayıda nüfusa sahip olan ve yerleşim olarak birbirine yakın bölgelerde oturan 

Arnavutlar eski Yugoslavya’nın kuruluşundan itibaren, özellikle Sırplar, Karadağlılar ve Makedonlar 

için, çekinilen nüfus olmuştur. II. Dünya Savaşı’nda yaşananlar,  ‘büyük Arnavutluk’tan 

çekinilmesine sebep olmuştur. 
24

 bkz. Yugoslavya 1974 Anayasası, (Çevrimiçi), http://www.osaarchivum.org/files/holdings/ 

300/8/3/text/81-3-1.shtml, 11 Kasım 2011. 
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en fazla yardımı yapan devlettir. Kendi meclisi Hırvat ağırlıklıdır, fakat Sırp 

azınlığın da temsilcileri vardır.  

2.1.2.2.3. Hırvatistan’da Bağımsızlık Süreci 

Hırvatistan’ın, bağımsızlık sürecinde, özellikle söylemde ‘din’ etkisi 

karşımıza çıkmaktadır. Hırvatlar için ‘Katolik inancı’ hem Yugoslavya bütünü 

dâhil olduğu dönemde hem de çözülme sırasında oldukça etkindir. Ayrılmanın 

mimarlarından Tudjman, Katolik-Ortodoks ihtilafı haline getirdiği Sırp-Hırvat 

ihtilafını önce Avrupalılaştırmış ve ardından da evrenselleştirmiştir. Söyleminde 

Katolik dünyayı evrensel değerler altında, demokratik ve özgürlükçü olarak 

addederken; Ortodoksluk, otoriter ve çağdışı olarak açıklanmıştır. Katolik inancı 

ülke içerisinde Hırvatlıkla özdeşleştirerek, yukarıda işaret edilen olumlu 

özelliklerle de vurgulayarak meşrulaştırmıştır. Bağımsızlık ilanını ise Slovenlerle 

birlikte, anayasal haklarının kullanımı olarak görmüşlerdir. Eski Yugoslavya 

Anayasasına göre self-determinasyon hakkına sahip, ‘millet’ tanımı içerisinde yer 

aldıklarından dolayı bağımsızlık ilanında sakınca görmemişlerdir. 

Bağımsızlıklarının uluslararası camia tarafından kabulü uzun sürmemekle birlikte, 

içerisinde barındırdığı Sırp azınlık sebebiyle çatışma çok uzun sürmüştür. 

  Bağımsızlık süreci Tito Yugoslavya’sı başlığında ayrıntılı şekilde 

açıklandığı için, burada bazı noktaların açıklanması ile yetinilecektir. İlan edilen 

bağımsızlık, uluslararası baskı neticesinde bir süre dondurulmasına rağmen, 8 

Ekim’de kararlı bir şekilde tekrarlanmıştır. Eski Yugoslavya krizi henüz Slovenya 

ve Hırvatistan krizi durumundayken AT, ‘Yugoslavya’da Barış için Uluslararası 

Konferans’ın kuruluşunu ilan eden bildiriyi yayınlamıştır. AT ayrıca, bağımsızlığını 

ilan eden Slovenya ve Hırvatistan’a karşı Belgrad’ın uyguladığı kuvvet kullanımını 

kınamıştır
25

.  

                                                 
25

 Marc Weller, Negotiating the Final status of Kosovo, İnstitute for Security Studies, 2008, s.11, 

(Çevrimiçi) http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp114.pdf, 14 Haziran 2011. 
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Hırvatistan, daha sonra tanınma amacıyla AT tarafından kurulmuş olan 

Badinter Komisyonu’na
26

 başvurmuştur. Komisyon’un önem verdiği iki mesele 

özellikle Hırvatistan’ı ilgilendirmekteydi. Bunlardan birincisi insan ve azınlık 

haklarıdır
27

. İnsan ve azınlık hakları, Hırvatistan açısından Sırp azınlığa sahip 

olması sebebiyle önemli bir konuydu çünkü Badinter Komisyonu’nun 1. 

görüşünde, AT tarafından tanınma şartları içerisinde sayılmıştı
28

. İkinci olarak Sırp 

azınlığın, Krajina Sırp Cumhuriyeti’ni ilan etmeleri
29

 ve ertesi gün Sırbistan 

tarafından tanınması
30

 meselesi vardır. Bu hususta, Badinter Komisyonu 2 nolu 

görüşünde ‘aksine anlaşma olmadıkça self-determinasyon hakkının bağımsızlık 

anında mevcut sınırların değişimini içermediğini’ belirtmiştir
31

. Komisyonun mevcut 

sınırları korurken üzerinde durduğu en önemli nokta, azınlık haklarına gösterdiği 

önemdir. Burada dikkati çeken nokta, federe birimin bağlı olduğu federal yapının 

kuvvet kullanmasının kınanması ve federe devletin toprak bütünlüğünün 

korunmasıdır. Merkezi devletin yetkilerinin sınırlandırılması ve federe birimlerin 

toprak bütünlüğünün korunması, uluslararası hukuk düzeninin söz konusu ülkeleri 

tanıma öncesinde de koruma altına aldığını göstermektedir
32

. Buna rağmen 

Hırvatistan kararını açıklamadan önce Badinter Komisyonu, Hırvatistan’dan 

(Badinter Komisyon’u başlığında açıklanan) rehber kurallara uygun hareket edeceği,  

başta insan hakları ve azınlık hakları olmak üzere, Komisyon’un hassasiyetlerine 

uygun davranacağı sözünü istemiştir. Hırvatistan Devlet Başkanlığı mektubu ile 
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Komisyon’un amacı ve görevleri, ilgili başlıkta açıklanmıştır.  
27

 Slovenya’dan farklı olarak Hırvatistan, yüksek oranda etnik Sırp nüfusa sahiptir ve Sırp azınlık, o 

dönemde Hırvatistan ile bağımsızlık mücadelesi içerisindedir.    
28

 Opinion No.1, Opinion of the Arbitration Committee, The Opinions of the Badinter Arbitration 

Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, European Journal of 

İnternational Law, (Çevrimiçi) http://207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art13.html, 11 Kasım 2011.  
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Record of World Events, Volume 37 (1991),  s. 38685  
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Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, European Journal of 
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2011.Ayrıca bkz. Rich,a.g.e., s.47-48.   
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University Press, 2009, s.35.  
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garanti vermesi üzerine Komisyon, 11 Ocak 1991 tarihli AT tanımasına ‘uygunluk’ 

kararını açıklanmıştır
33

.  

  Sınırlarının uluslararası alanda kabul görmesi ve koruma altına alınmasına 

rağmen çatışmaların Dayton Antlaşması’na kadar devam edeceği bu ülke, Almanya 

tarafından Aralık 1991’de tanınmıştı. Ardından büyük oranda Katolik nüfusa sahip 

olmasının da etkisiyle, 13 Ocak 1992’de Vatikan tarafından tanınmıştır
34

. Avrupa 

Topluluğu Başkanlığı ise, 15 Ocak’ta yaptığı açıklama ile üyelerinin Hırvatistan’ı 

bağımsız devletler olarak tanıdıklarını ilan etmiştir
35

. Mayıs 1991’de Hırvatistan 

BM’ye üye olmuştur
36

. 

2.1.2.3. Karadağ 

2.1.2.3.1. Sosyolojik Verilerle Karadağ  

Dağlık yapısı ve kısıtlı tarım imkânları sebebiyle, tarihi süreçte ekonomik 

yönden gelişmemiş bir bölgedir. Coğrafi yapısının ulaşımı zorlaştırıcı yönü, ülkeyi 

yönetenin, hiçbir dönemde tam egemen olamaması ile sonuçlanmıştır. Kısıtlı 

imkânlarının farkında olan Karadağ, çevresindeki daha verimli ve stratejik topraklara 

yönelme amacında olmuştur. 19. yy’ın sonunda Adriyatik’ten liman kazanmaya 

önem vermiş, bu amaçla topraklarını bu yönde genişletmiştir. Bu genişleme de 

ekonomik sorunlara bir çözüm olamamıştır. Çözümü, 1912 yılında ABD’ye 

nüfusunun 1/3’ünü göndermekte bulmuş ve gelen dövizle ayakta kalmaya 

çalışmıştır
37

.  1960’lar ve sonrasında fakirlik ve kısıtlı ekonomik faaliyetler 

sebebiyle, Karadağ’dan tekrar, ABD ve Avrupa’ya göç yaşanmıştır. Tarihsel süreçte 

ülkenin fakir yapısı sebebiyle dış yardıma açık olması bir tarafa, Karadağ Despot 

Prensi Nikola’nın öğrencilerinin eğitim için Belgrad’a gidip buradan muhalif 
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fikirlerle dönmesi, Karadağ’ın, Belgrad’a mesafeli tutumunun başlangıcıdır. Daha 

sonra Yugoslav Komünist Partisi içinde de bu tutum, zaman zaman gündeme 

gelecektir. Karadağ’ın Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi ve diğer devletlere mesafeli 

bakmasının temel sebeplerinden biri de budur. Yine de I. Dünya Savaşı öncesinde, 

Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı’nı oluşturan bağımsız devletlerden biridir
38

.  

Eski Yugoslavya içerisinde ise Sırbistan’la oldukça sıcak ilişkiler kurulmuş 

fakat politik olarak da Sırbistan’ın etkisinde kalınmıştır. Ekonomik sorunlar ve 

fakirlik, özerk siyaset ve kültür üretilememesinin en büyük sebebidir. Ayrıca 

Sırbistan’a yakın siyaset üretilmesinin bir diğer sebebi ise coğrafi konumudur. 

Çevresinin genellikle Müslüman nüfusla (özellikle de Arnavutlarla) çevrili olması,  

kültürel bir saldırı olarak algılanmaktadır.  Bu sebeple Sırbistan’dan koparak yalnız 

kalmaktan çekinilmesi, 2000’lere kadar süren kader birliğine neden olmuştur.  

2.1.2.3.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum  

Anayasal olarak ‘millet’ kavramına giren ve self-determinasyon hakkı 

bulunan Karadağ, Eski Yugoslavya çözülmesinde bağımsızlığını en son ilan eden 

federe devlettir. % 74’ü Ortodoks ve % 17’si Müslüman olan Karadağ, etnik ve dini 

yapı bakımından, tipik bir Balkan görünümündedir 
39

. Harita 2’de görüldüğü üzere 

ülkenin kuzeybatısı Sırp azınlık, doğusu Boşnak azınlık ve güneyi ise Arnavut 

nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerdir. Sadece Karadağ’ın orta bölümünde 

Karadağlıların yoğun yerleşimi göze çarpmaktadır.  

                                                 
38

 Diğeri Sırbistan’dır.  
39

  Etnik bakımdan % 43’ü Karadağlı, %34’ü Sırp, % 8‘i Boşnak,  % 5 Arnavut ve kalan % 12 

Müslüman, Hırvat, Roman vs. gibi gruplardır. CIA Documents,  (Çevrimiçi) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mj.html, 14 Haziran 2011. 
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Harita 2: Karadağ’ın Etnik Dağılımı
40

 
 

 

 

2.1.2.3.3. Karadağ’da Bağımsızlık Süreci   

1990-1991 sürecinde eski Yugoslavya’nın diğer federe devletleri, bağımsızlık 

ya da en azından gevşek bir konfederasyon taraftarıyken, Karadağ eski 

Yugoslavya’nın devamı düşüncesini Sırbistan’la paylaşmıştır. Gerek Sırbistan-

Bosna-Hersek savaşı gerekse Sırp-Hırvat savaşlarında, hem Karadağ polisi hem de 

Karadağ paramiliter güçleri, Sırbistan’a büyük destek vermiştir. 1992’de, eski 

Yugoslavya’nın zor günlerinde bağımsızlık ilan eden tarafta olmamış ve Sırbistan’la 

birlikte ‘Federal Yugoslavya Devleti’ni (FRY: Federal Republic of Yugoslavya)  

                                                 
40
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kurmuştur. 1992’de Sırbistan’la ‘ya yeni Yugoslavya’da devam (FRY) ya da 

bağımsızlık’ için referandum yapılmıştır. Referandumu % 95.96 gibi bir sonuçla, 

yeni Yugoslavya’ya katılımı isteyenler kazanmıştır
41

. Farklı görüşlerin ortaya atıldığı 

bu süreçte Sırbistan’a bağlı kalmasındaki en önemli etken, 1988’deki seçimler 

sürecinde Sırbistan’a bağlı isimlerin iktidara gelmesidir. Bu Sırp yanlısı etkin kişiler, 

Karadağ’ın diğer devletlerin uğruna savaştığı bağımsızlık mücadelesini sadece 

izlemekle yetinmişlerdir. Ekonomik yönden zayıf bir bölge olan Karadağ’ın, 

Sırbistan’a iktisadi bağlılığı da birliğin devamında ısrar etmesine bir diğer etkendir. 

Sırbistan’dan ani bir kopuşu kaldırabilecek ekonomik gelişmişliği ve birikimi 

olmaması, Karadağ’ın bağımsızlığa mesafeli olması sonucunu doğurmuştur. 

Eski Yugoslavya’nın çözülmesi paralelinde, 27 Nisan 1992’de, kabul edilen 

anayasal değişiklikte, her iki devlet birer cumhuriyet olarak tanımlanmıştır
42

. Hatta 

Anayasa’nın 1. maddesi, bağımsız iki devlet olduklarının altını çizerken, 

denkliklerine de vurgu yapmıştır
43

. Buna rağmen Sırbistan’ın geleneksel ağırlığı 

devam etmiş ve Karadağ, Sırbistan’a bağımlı bir devlet durumunda konumunu 

sürdürmüştür.  Karadağ siyasetinde dikkati çeken bir husus, oran olarak düşük de olsa 

Arnavut nüfusuna sahip olmasıdır
44

. Arnavutların bağımsızlığı isteyen tarafı 

desteklemeleri, Kosova meselesine sıcak bakmalarındandır. Karadağ’daki 

Arnavutların, kültürel olarak Kosova’ya yakınlıkları yanında, coğrafi olarak da 

yakınlıklarından dolayı etkileşmeleri, daha kolay olmuştur. Ayrıca % 8’e yakın bir 

bölümünün Boşnak olması ve Bosna-Hersek’in bağımsızlık savaşında yaşananların 

etkisiyle, Karadağ’da bağımsızlık yanlıları tarafında yer almalarını sağlamıştır. 

Boşnak, Arnavut ve ayrıca diğer azınlıkların içerisinde yer alan Müslümanlarla 
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 Müslüman, Arnavut ve Katolik azınlık tarafından boykot edildiği için katılım ancak % 66’dır. 
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birlikte yaklaşık % 15’lik bir Müslüman azınlık, Karadağ’da bağımsızlık yanlılarına 

destek vermişlerdir.  Karadağ ve Karadağlı Sırplar ise, eski Yugoslavya’nın 

neredeyse tamamında etkili olan, ‘büyük’ korkusu (burada büyük Arnavutluk) etkisi 

altındaydılar. Özellikle Karadağlı Sırplar, ayrılma taraftarı değillerdir ve Sırbistan’la 

olan birlikteliğin devamından yanadırlar. 

Karadağ’ın Sırp yanlısı tutumu, zamanla değişiklik göstermeye başlamıştır.  

Yeni Yugoslavya içerisinde, Sırbistan ile ekonomik ve siyasi bağını gittikçe azaltan 

bir Karadağ görülmüş, buna rağmen 1999’da NATO bombardımanına hedef 

olmaktan kurtulamamıştır
45

. Karadağ’ın tutumundaki en büyük etmen, Sırpların 

Karadağ’ı hala kendilerine bağlı bir devlet gibi görmeleri ve bağımsızlığın 

Karadağ’a, uluslararası kamuoyu tarafından olumlu olarak sunulmasıdır. Ayrıca 

ekonomik yönden yeni Yugoslavya’nın çöküntü içerisinde olması, Karadağ halkının 

hoşnutsuzluğunu arttırmıştır
46

. Miloseviç yönetimi süresince, Sırbistan’a bağlı bir 

siyasal ve ekonomik yapıdan çok da fazla vazgeçilmemiştir. AB’nin yoğun siyasi 

çabasıyla, 2002 yılında yeni Yugoslavya’nın geleceği konusunda Sırbistan ile 

anlaşma masasına oturulmuş, 2003’te federasyon, Sırbistan-Karadağ adında daha 

gevşek bir federasyona dönüşmüştür
47

. Belgrad Antlaşması olarak geçen bu uzlaşma 

ile, iki kurucu devlet, üç yıl geçtikten sonra ayrılma hakkına kavuşmuştur
48

. 

21 Mayıs 2006’da Karadağ, Federal Anayasa’da yer alan ayrılma hakkı için 

referanduma gitmiştir. % 55 civarında bağımsızlık taraftarlarının kazanması 

sonucunda, 6 Haziran 2006’da bağımsızlığını ilan etmiştir
49

. Böylece eski 

Yugoslavya bütününden son kalan birliktelik de 2006 yılında sona ermiştir.   

                                                 
45

 BBC, (Çevrimiçi), http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/331036.stm, 14 Haziran 2011.  
46

 bkz. Ekonomik veriler için Earthtriends,  

http://earthtrends.wri.org/pdf_library/country_profiles/eco_cou_891.pdf, 14 Haziran 2011. 
47

 CRS Report for Congress, (Çevrimiçi), http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21568.pdf  20.09.2011 

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Resmi Sitesi, (Çevrimiçi) http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/70949. 

htm). ,11.12.2010,    
48

 Belgrad Antlaşması, (Çevrimiçi) http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21568.pdf, 12.10.2011 
49

 CIA Reports, (Çevrimiçi) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mj.html, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5007364.stm. 11 Haziran 2011,  Ayrıca 

ABD Dışişleri Bakanlığı , (Çevrimiçi), http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/70949. htm. , 11 Aralık 2010,  
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2.1.2.4. Eski SSCB’nin Baltık Devletleri 

2.1.2.4.1. Sosyolojik Verilerle Eski SSCB’nin Baltık 

Devletleri   

Ekim devrimiyle iktidara gelen Bolşevikler tarafından Çarlık Rusyası 

toprakları üzerine kurulan SSCB, 1991’e kadar varlığını sürdürmüştür. Dağılmadan 

önce yaklaşık olarak 293 milyon nüfus ve 22.403.000 km2 yüzölçümüne sahipti. 

Uluslararası politikada ağırlığıyla da, özellikle 1940-1991 yılları arasında, ABD’nin 

karşısındaki büyük güç olarak tanımlanmıştır. 

SSCB, uzun yıllar farklı devletleri bir birlik içerisinde tutsa ve komünizm ile 

aynı potada eritmeye çalışsa da, halkların kendi memleketlerine aidiyet hissini 

ortadan kaldıramamıştır. Örneğin, SSCB içerisindeki Litvanyalıların % 95.3’ü, 

Letonyalıların % 95.1’i, Estonyalıların % 92.9’u, Türkmenlerin % 93’ü ve 

Gürcülerin 95.1’i yaşamlarını kendi ülkelerinde sürdürmüşlerdir
50

. Buradan 

hareketle, Rusların ve Ukraynalıların birlik içerisinde birçok bölgeye dağılma 

yönündeki hareketine, diğer devlet halklarının aynı oranda katılmadıkları 

söylenebilir.  

Letonlar ve Estonlar birbirine oldukça yakın halklardır. Tarihlerinde Livonya 

konfederasyonu adı altında birlikte yaşamışlıkları olduğu gibi, sosyolojik veriler 

bakımından Ruslardan ayrılmaktadırlar. Fin-Baltık çizgisine daha yakındırlar. 

Coğrafi olarak konumlarının da bu kültürel yakınlığa etkisi büyüktür. Harita 3 

incelendiğinde, bu yakınlık net olarak görülebilir.     

 

 

 

                                                 
50

 Edward W. Walker, Dissolution, Sovereignty and and The breakup of the Soviet Union, United 

Kingdom, Rowman & Littlefield Publishers İnc. , 2003,s.40. 
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Harita 3. Baltık Devletleri 

 

 

 

Her iki ulusun dilleri birbirine oldukça yakınken, din olarak da Lutherci 

Hıristiyanlık ağır basmaktadır
51

. Buna rağmen II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde 

Nazi işgali yaşamaları ve ardından Sovyet Cumhuriyeti olmaları, Rus kültüründen 

etkilenmeleriyle sonuçlanmıştır. SSCB döneminde ve günümüzde, gerek Letonya’da 

gerek Estonya’da oldukça yüksek oranda Rus’un yaşamını sürdürmesi sebebiyle 

Rusça da yaygındır
52

. Litvanya ise nüfusunun daha homojen olması bakımından 

diğer iki Baltık Devletinden ayrılmaktadır. Özellikle bu homojen nüfusun kültürel bir 

bütün oluşturması, Rus etkisinin diğer iki devlete göre daha az hissedilmesine sebep 

                                                 
51

Baltık Devletleri’nin çoğu da Lutherci Hıristiyan’dır.  
52

 bkz. Letonya ve Estonya Nüfusu hakkında, The Library of Congress, (Çevrimiçi) 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lvtoc.html, 11 Haziran 2011. 
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olmuştur. Bu sebeple de SSCB içerisinde bağımsızlık, ilk olarak bu devlette ilan 

edilmiştir
53

.  

2.1.2.4.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum   

SSCB, 1924 Anayasasına göre 7 cumhuriyetten meydana gelen federal bir 

devletti. Bu devletler Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Türkmenistan, 

Tacikistan ve Kafkas Cumhuriyetleri’dir
54

. 8. Sovyet Kongresi tarafından 5 Aralık 

1936’de onaylanan anayasaya göre, SSCB self-determinasyon hakkı ile ‘eşit ve 

egemen cumhuriyetlerin birliğinden’ oluşmuştur
55

. Sovyet bütününün sayıldığı 13. 

maddenin devamında, ismen tüm cumhuriyetler sayılmaktadır. Bunlar: 1924 

Anayasasında sayılan 6 devlet (Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Özbekistan, 

Türkmenistan, Tacikistan), ayrıca Kafkas Cumhuriyeti’nin 3’e bölünmesiyle ortaya 

çıkan Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ve ilave edilen Kazakistan ve 

Kırgızistan’dır. Böylece toplamda 11 cumhuriyet sayılmıştır. 1943’e kadar Letonya, 

Estonya, Litvanya, Moldova ve  Kareli-Fin (Fin Karrolyası) katılımı yaşanmış, 

toplam 16 federe cumhuriyet olmuştur
56

. Anayasaya göre birlik, cumhuriyetlerin 

egemenliklerini sadece 4. maddeye göre sınırlamış, onun dışında egemen birimler 

olarak sayılan cumhuriyetleri göstermiştir
57

. Ayrıca birliğin, egemenlikleri korumak 

için görev üstlendiği görülmektedir
58

. Tüm cumhuriyetlerin ‘ayrılma hakkı 

                                                 
53

 Alex Grigorievs, ‘The Baltic Predicament’, Europe’s New Nationalism, States and Minorities in 

Conflict, Ed. Richard Caplan, John Feffer, Oxford, Oxford University Press, 1966. s.120, Litvanya’da 

% 79.6 Litvanyalı, % 9.4 Rus varken, Estonya % 30.3, Letonya ise % 33.8 Rus nüfusa sahipti . 

Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s. 38419.  
54

 bkz. Aryeh L. Unger, Constitutional Development in The Ussr, A Guide to the Soviet Constitutions, 

London, Methuen&Co Ltd.1981, s.54.  
55

 SSCB 1936 Anayasası, Madde 13, (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html, 09 Haziran 2011. 
56

 SSCB 1936 Anayasası, Madde 13, (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html, 09 Haziran 2011.  
57

 4. Madde sosyalizm ile ilgili maddedir. SSCB Anayasası Madde 15. (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
58

 SSCB 1936 Anayasası, Madde 15 (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
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özgürlüğünün saklı kaldığı’, 1936 Anayasasının 17. maddesi ile koruma altına 

alınmıştır
59

.  

 1977 SSCB Anayasasında her üç Baltık Devleti, serbest self-determinasyon 

hakkını kullanarak, birliğe katılan eşit – egemen cumhuriyetler olarak sayılmışlardır.  

60
. Litvanya, Letonya ve Estonya, SSCB Anayasasına göre, gerek temsil gerek hak 

bakımından en yüksek düzeydeki birimlerdendir
61

. Buna istinaden, Birlik 

Anayasasının 72. maddesine göre ayrılma hakları vardır
62

. 

2.1.2.4.3. Eski SSCB’nin Baltık Devletlerinde 

Bağımsızlık İlanları  

1986’da Gorbaçov iktidarının politikası ‘Glasnost ve Perestroyka’ ile yeni bir 

sürece giren SSCB, 1991’e gelindiğinde çözülmeyi yaşamıştır
63

. 1987’de bağımsızlık 

eylemleri ve şiddet, Baltık Devletleri’nden başlamak üzere, tüm SSCB coğrafyasında 

yayılmaya başlamıştır.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasında, Baltık Devletleri bağımsızlık ilanları ile 

öncü olurken, Litvanya bağımsızlığını ilk ilan eden devlet olmuştur. Baltık 

ülkelerinin Avrupa’ya yakınlıkları ve daha önceden kısa süreli de olsa bağımsızlık 

yaşamalarının etkisi büyüktür. 1990 Mart’ında bağımsızlık ilanı meclis düzeyindedir. 

Şubat 1991’de gerçekleşen ve katılımcıların % 90.47 oranında bağımsızlık lehinde 

oy kullandıkları referandum sonrasında, bağımsızlık bildirgesi ilan edilmiştir
64

. 

Estonya ise 16 Kasım 1988’de, SSCB Anayasasındaki yetkisini kullanarak, 

                                                 
59

 SSCB 1936 Anayasası, Madde 13, (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html, 09 Haziran 2011. 
60

 bkz. SSCB 1977 Anayasası, 70 ve 71 Maddeler (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
61

 SSCB 1977 Anayasası 70 ve 71 Maddeler (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011  
62

 SSCB 1977 Anayasası 72. Madde (Çevrimiçi) http://www.departments.bucknell. 

edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
63

 10 Aralık 1991, Milliyet Gazetesi. 
64

 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s. 38419.  
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SSCB’den ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir 
65

. 1989 Kasım’ında başlayan 

bağımsızlık serüveni, ülke genelinde 3 Mart 1991’de yapılan referandumda % 77.83 

bağımsızlık isteği ile sonuçlanmıştır
66

. Referandum sonucuna paralel olarak Estonya, 

SSCB’den 20 Ağustos 1991’de tam bağımsızlığını deklare edilmiştir
67

. Letonya da, 

1991 Mart’ında yapılan referandumda % 73.68 oranındaki bağımsızlık talebine 

istinaden, 21 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir
68

. Bağımsızlık ilanları 

belirli bir süre sürüncemede kalsa da Baltık Devletleri kararlıdır. 2 Ocak 1992’de 

Litvanya Başbakanı Vytautas Landsbergis, 30 Mart 1990’da ilan edilen fakat askıya 

aldıkları bağımsızlık deklarasyonunun tekrar gündeme alındığını ilan etmiştir
69

. 

İzlanda, 31 Ocak 1991’de Litvanya’yı ilk tanıyan devlet olmuştur
70

. Sovyetler Birliği 

Devlet Konseyi, her üç Baltık Devleti’nin bağımsızlıklarını 6 Eylül 1991’de 

onaylamıştır
71

.  

SSCB’de, öncülüğünü Baltık Devletleri’nin yaptığı çözülme devam etmiş ve 

1991 yılında birçok federe devlet bağımsızlık ilanında bulunmuşlardır. Gürcistan 9 

Nisan 1991, Belarus 25 Ağustos 1991, Moldova 27 Ağustos 1991, Özbekistan 31 

Ağustos 1991, Tacikistan 9 Eylül 1991, Azerbaycan 18 Ekim 1991’de 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir
72

. Ukrayna 21 Aralık 1991, Türkmenistan Aralık 

1991, Kazakistan 16 Aralık 1991, Kırgızistan 26 Aralık 1991 ’de bağımsızlıklarını ve 

SSCB’den ayrıldıklarını ilan etmişlerdir
73

. 
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s. 37419.  
69

 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s. 37944. 
70
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 Azerbaycan Milli Meclisi (Çevrimiçi) http://www.meclis.gov.az/?/az/content/70, 11 Haziran 2011. 
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 ABD Dışişleri Bakanlığı Sitesi (Çevrimiçi) http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5775.htm, 12 Haziran 

2011. 
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2.1.2.5. Eritre 

2.1.2.5.1. Sosyolojik Verilerle Eritre 

Afrika’nın kuzeydoğusunda, yaklaşık 6.000.000 nüfusa sahip, etnik 

karmaşanın olduğu bir ülkedir. Nüfusu % 55 Tingrinyalılar, % 30 Tigreler, % 4 

Saholar, % 2 Kunamalar ve az da olsa başka etnik gruplardan oluşur
74

 . Çeşitli 

kaynaklarda farklı rakamlara ulaşılsa da % 50 Sünni Müslüman, % 30 Ortodoks 

Hıristiyan ve % 13 Roman Katolik (çok az oranda diğerleri) Eritre’nin dini yapısını 

oluşturur
75

. Uzun süre Etiyopya’nın bir parçasıyken, Harita 4’te görüldüğü gibi, 

Etiyopya’nın denize çıkışı durumundadır. Bu konumu sebebiyle, Etiyopya’ya 

sıçrama tahtası olarak İtalyanlar tarafından kullanmıştır. II. Dünya Savaşı’nda 

İtalyanların yenilmesi sonucu İngiliz askerlerine ev sahipliği yapmıştır
76

. 

Konumunun doğal bir savunma sağlamaması ve Etiyopya açısından köprü 

gibi kullanılması, kültürel açıdan da kendini göstermiştir.  Fakat kültürel savunmayı 

dikeyine kesen bir sosyolojik dağılım (özellikle din alanında) belirgin bir biçimde 

görülmektedir.     
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 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html. 
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  Kaynaklarda % 36.5 - % 50 arasında birçok farklı sayıya ulaşılmaktadır. Mapping The Global 
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2009, (Çevrimiçi) 
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Harita 4. Etiyopya ve Eritre 
 

 

2.1.2.5.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum 

1952 yılına gelindiğinde, BM öncülüğünde
77

 Eritre, Etiyopya İmparatorluğu 

ile federatif birliktelik oluşturmuş, Etiyopya İmparatoru Eritre’yi de kapsayan 

Federal Kanunu onaylamıştır
78

. 15 Eylül 1952’de Eritre Meclisi’nin yetkileri Federal 

Meclis’e geçmiştir
79

. Bu tarih, Eritre ve Etiyopya çatışmasının da farklı bir zeminde 

başlama tarihidir. 1991’e kadar süren çatışma, birçok insanın hayatına mal olmuş ve 

bu yönüyle uluslararası politikayı meşgul etmiştir.  
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 UN Documents, Eritre Komisyonu Raporları 617 (VII Dönem, 17 Aralık 1952), (Çevrimiçi) 

http://www.un.org/documents/ga/res/7/ares7.htm, 10 Aralık 2010. 
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 Federal Birliktelik 12 Eylül 1952’de resmiyet kazanmıştır. UN Documents, Yearbook 1952, 
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2.1.2.5.3. Eritre’de Bağımsızlık Süreci  

23-25 Nisan 1993’te gerçekleşen referandumla Eritre halkı, ezici bir 

çoğunlukla Etiyopya’dan ayrılma yönünde oy kullanmıştır
80

. 24 Mayıs 1993’te Eritre 

bağımsızlığını ilan etmiştir
81

. Bağımsızlığın ardından birçok sorunla baş başa kalan 

Eritre’nin etnik farklılıkları ve miras alınan komşu ülkelerle sorunları dikkati 

çekmektedir
82

. Özellikle Etiyopya’nın, Eritre’nin bağımsızlığının ardından 

‘landlocked ülke’ durumuna gelerek Kızıldeniz’e çıkışını kaybetmesi (Harita 4’te 

gösterildiği üzere), yakın gelecekteki barış beklentilerinin umutsuzluğunu  

göstermektedir. 

2.1.2.6. Doğu Timor 

2.1.2.6.1. Sosyolojik Verilerle Doğu Timor  

Doğu Timor’un, tek kara komşusu Endonezya’ya bağlı Batı Timor‘dur
83

. 

Resmi dilleri Portekizce ve Tetum dilleriyken, Endonezceyle birlikte 15’e yakın 

farklı dil, yerli halk tarafından konuşulmaktadır. Ekonomik yönden oldukça geri 

kalmış bir bölgedir, gelişmişlik düzeyi bakımından dünya sıralamasında 140. 

sıradadır
84

. 

Doğu Timor sorununun kökeni 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Timor 

adasının sömürge olduğu dönemde Portekiz ve Hollanda arasında mücadeleye konu 

olmuş ve adanın doğusundaki Katolik Hıristiyanların çoğunluk olduğu kesim 
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Portekiz’e, batısı ise Hollanda’ya bağlanmıştır. Dini bakımdan karmaşık yapısı (% 

90’ı Katolik Hıristiyan, % 5’i Müslüman, % 3’ü Protestan ve % 1’ler civarında diğer 

dinler) (Hinduizm, Budizm gibi) bu farklılığın mirasıdır.
85

. II. Dünya Savaşı 

sırasında Japonya işgali yaşanırken, savaş sonrası Japonya’nın yenilmesi üzerine 

Endonezya bağımsızlığını ilan etmiştir. Endonezya’ya bağlı Batı Timor ile Doğu 

Timor’un sosyolojik olarak en büyük ayrımı din kaynaklıdır. Batı Timor Müslüman 

ağırlıklı Endonezya içerisinde, en fazla Hıristiyan nüfusun olduğu bölgedir
86

. Dini 

ayrımın yanında, özellikle farklı sömürge ülkelerinin egemenliğinde kalmanın etkisi 

suni bir düşmanlık yaratmıştır. Portekiz yönetiminde kalan Doğu Timor ise ne 

Endonezya’ya katılmış ne de bağımsızlık mücadelesine girişmiştir
87

.  

2.1.2.6.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum 

14 Kasım 1960’da BM, Doğu Timor’un Portekiz yönetimi altında özerk bir 

bölge olduğunu belirten 1514 sayılı kararı kabul etmiştir
88

. 1975 yılında ‘Karanfil 

Devrimi’ neticesinde demokratikleşme sürecine giren Portekiz, Doğu Timor’a self-

determinasyon hakkını tanımış ve 1514 sayılı BM kararını kabul ettiğini 

açıklamıştır
89

. 1975 yılında Endonezya tarafından işgal edilen Doğu Timor, 

işgalcilerin kurduğu hükümetle tanışmıştır. Endonezya ordusunun, Doğu Timor’u 

işgal sırasında Batı’nın tepkisini azaltmak için kullandığı argüman, Doğu Timor 

yönetiminin sosyal demokrat görünümlü komünist bir yönetim olduğudur
90

. 

‘Vietnam, Laos, Kamboçya’dan sonra komünistlerin Endonezya’ya ineceği 
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söylemiyle işgal meşrulaştırılmaya çalışılmıştır
91

. Gelişmeler üzerine Portekiz, Doğu 

Timor’la ilişkilerini keserek konuyu BM Genel Kurul’una taşımıştır. 1975 ve 

1976’da BM Güvenlik Konseyi aldığı kararla, Endonezya’nın hareketini işgal 

saymış, ‘Doğu Timor’un Portekiz’in toprağı olduğunu’ tekrarlamıştır
92

. Endonezya 

işgali, BM ve büyük güçler tarafından tanınmasa ve Doğu Timor halkının self-

determinasyon hakkı BM kararıyla garanti altına alınsa da, sürmüştür.
93

 Güvenlik 

Konseyi’nin bu kararı, BM Şartı gereği tüm üyelere uyma yükümlülüğü yüklemesine 

rağmen, Soğuk Savaş konjonktüründe komünist bir Doğu Timor yönetiminden 

çekinilmesi, zor durumdaki ülkeyi Batı desteğinden yoksun bırakmıştır
94

.  

2.1.2.6.3. Doğu Timor’da Bağımsızlık Süreci  

Endonezya işgali altında kalan Doğu Timor için BM, birçok kez araya girmiş 

ve 1983 Endonezya ve Portekiz arasında görüşmeler başlamıştır. Doğu Timor için ya 

Endonezya’nın içerisinde kalmak ya da bağımsızlık anlamına gelen görüşmelerden 

sonuç çıkmamış, çatışmalar tüm hızıyla devam etmiştir. 1990’lara kadar net bir 

gelişme sağlanamazken Doğu Timor, Endonezya’ya karşı hem silahlı direniş hem de 

kamuoyu oluşturmayı başarmıştır. ABD, Soğuk Savaş sonrasında komünist tehlikeye 

artık eskisi kadar önem vermediğinden, Endonezya’ya olan tutumunun değişmesi 

sonucu doğmuştur. Endonezya’nın ABD desteğini kaybetmesi ve 1997’de ağır bir 

ekonomik kriz geçirmesi, Doğu Timor politikasının yumuşaması ile sonuçlanmıştır. 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da etkisiyle Portekiz ve Endonezya, Doğu Timor 

için görüşmelere BM çatısı altında başlamışlardır. İşgalin uzun sürmesi sebebiyle, 

oldukça fazla sayıda insan kaybına sebep olmuştur. Uluslararası baskıların da 

etkisiyle 27 Haziran 1999’da Endonezya, (Doğu Timor halkının federal 
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yapılanmayla) Endonezya’ya bağlılık veya bağımsızlık yönünde oy 

kullanabilecekleri referanduma gitmeye karar vermiştir
95

. 30 Ağustos 1999’da 

Endonezya, Portekiz ve BM’nin ortak çalışması ile referandum gerçekleşmiş ve 

sonuç 4 Eylül 1999’da ‘bağımsızlık’ olarak açıklanmıştır
96

. Ardından Endonezya, 

bölgeye BM barış gücü konuşlandırılmasını kabul etmiştir
97

. BM’nin 1264 sayılı 

Güvenlik Konseyi kararından sonra, Avustralya’nın ağırlıklı olduğu Barış Gücü 

ülkeye yerleştirilmiştir
98

. 20 Mayıs 2002’ye kadar BM Doğu Timor Geçici Yönetimi 

(UNTAET) tarafından yönetilen Doğu Timor, bu tarihte tam bağımsızlığına 

kavuşmuştur
99

.  

2.1.2.7. Transdinyester 

2.1.2.7.1. Sosyolojik Verilerle Transdinyester  

SSCB’nin çözülme sürecinde Moldova, 27 Ağustos 1991’de bağımsızlığını 

ilan etmiş ve ardından tanınmıştır. Gerek SSCB Anayasasına göre federal bir birim 

olması, gerekse self-determinasyon hakkının verilmesi sebebiyle ayrılmanın 

sorunsuz olacağını düşünenleri yanıltmıştır. Bunun sebebi ise Moldova içerisinde bir 

bölge olan Transdinyester’dir. Harita 5’te de görüldüğü gibi Transdinyester, 

Dinyester Nehri boyunca dar bir şerit halinde uzanan bölgedir.    

Moldova’dan ayrılma taraftarı olan Transdinyester bölgesinde nüfusun % 

31.9’unu Moldovalılar, % 30.4’ünü Ruslar ve % 28.8’ini Ukraynalılar 
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oluşturmaktadır
100

. 1990’da, bağımsızlığın ilanı öncesinde etnik bir çatışmanın 

yaşanmadığı, ayrıca Moldova’nın diğer bölgelerinde de etnik karışıklığın var 

olmasına rağmen, herhangi bir çatışmanın görülmemesinden hareketle farklı 

yaklaşımlar gerektiren bir bölgedir
101

. Transdinyester’i Moldova’nın diğer 

bölgelerinden ayıran unsurlardan bir tanesi, Rus ve Ukraynalı oranının biraz daha 

yüksek olmasıdır. Fakat oranlar arasındaki fark çok büyük değildir, Moldova’nın tüm 

nüfusu ele alınırsa ilk üç sıra Moldovan, Ukraynalı, Rus ve daha az oranda 

Bulgar’dır. Transdinyester’de de durum farklı değildir.  

Burada I. bölümde değindiğimiz ekonomik veriler öne çıkmaktadır. 

Transdinyester’de yaşayanların kendilerini Moldova’dan ayrı görmelerinin ve 

bağımsızlık isteklerinin altında yatan en önemli husus, Transdinyester’in sanayi 

bakımından gelişmiş bir bölge olmasıdır. Balkanlarda ve Dağlık Karabağ’da etnik bir 

çatışmadan bahsedebilirken, Transdinyester’in ayrılma arzusunda ekonomik sebep 

öncelikli yer almaktadır
102

. Dikkati çeken husus, Transdinyester’de yaşayan üç temel 

etnik grup (Moldovan, Rus ve Ukraynalı) arasında bir gerilimin olmamasıdır. Fakat 

ekonomik gücünü ve gelişmiş sanayisini Moldova ile paylaşmak istememesi etkili 

bir nedendir
103

. Fikir vermesi açısından, yüzölçümü olarak Moldova’nın ancak % 8’i 

kadar olan ve 630.000 civarında nüfusa sahip bir yerleşim/bölgesidir fakat  Moldova 

endüstrisinin % 25
104

’i ve elektrik üretiminin ise % 87’si bu bölgeden 

karşılanmaktadır. 
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Harita 5. Moldova ve Transdinyester
105

 

 

 

 

2.1.2.7.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum 

SSCB’de Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1977 Anayasasına göre 

egemenliği ve bağımsızlığı Birlik Anayasası ile garanti altına alınmış
106

, ayrılma 

hakkına sahip bir bütündür
107

. Transdinyester ise, SSCB 1977 Anayasasında bütün 

görünümündeki Moldova’nın bir toprağıdır
108

. SSCB içerisinde, MSSC federal bir 

bütünün parçasıyken, Kosova veya Voyvodina örneklerinin aksine, Transdinyester 

özerk bir bölgeyi de temsil etmemektedir. Moldova Anayasasına göre ülke üniter bir 
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devlettir, egemenlik Modovalılarındır ve içerisinde hiçbir özerk ya da yarı özerk bir 

birimi barındırmamaktadır
109

.  

2.1.2.7.3. Transdinyester’de Bağımsızlık Süreci 

Günümüz itibariyle, neredeyse ülkelerin tümü tarafından Moldova toprağı 

sayılan Transdinyester, bağımsızlığını SSCB’nin son döneminde ilan etmiştir
110

. BM 

üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmamasına rağmen Rus desteğini yanına almıştır.  

Burada, uluslararası siyasette yaşanan bir gelişme de gözlerden kaçmamalıdır. 

NATO’nun Rusya yönüne genişlemesi ve Romanya’nın da AB’ye katılması 

sebebiyle, AB sınırlarının doğuya kayması, Transdinyester’in Rusya tarafından 

tampon bölge olarak kullanılmasında etkendir
111

. Rusya’nın, bölgedeki Rusları 

bahane ederek, Transdinyester’in bağımsızlık ilanı ile birlikte bölgede var olan askeri 

varlığını, bu küçük ve tanınmamış bölgeyi korumak için seferber etmesi dikkat 

çekicidir. Moldova, bağımsızlığının ardından Transdinyester’deki askerlerini 

çekmediği gibi, birçok kez çatışmalarda Transdinyester’e destek vererek ayakta 

kalmasını sağlamıştır. Farklı dönemlerde Rus Devlet Başkanları, askerlerin çekilme 

şartlarını açıklayarak, çözümsüzlükten yarar sağlama yoluna gitmişlerdir. 

Moldova’nın fiilen sahip olamadığı bu bölge, gün geçtikçe idari ve askeri yönden 

örgütlenmiş, kendi para birimi ve pullarını piyasaya sürerek devlet olma yönünde 

adımlar atmıştır. Farklılıklar olmasına rağmen Transdinyester, Almanya’nın başını 

çektiği AB tarafından Moldova’nın bir parçası olarak görülmektedir. Bazı sivil 

Alman dernekleri, Transdinyester’de faaliyetlerde bulunarak halkı bilinçlendirmeye 

çalışmakta ve bu sayede muhalefet güçlendirilerek, Transdinyester’de sadece 

Moldova’dan ayrılık isteyenlerin olmadığı teması işlenmeye çalışılmaktadır. 

Gerçekten de sonuçlar bağımsızlık yönünde de çıksa, baskılara rağmen seçimlere 

katılımın oranı % 50’ler seviyesindedir. Ayrıca özel sektöre izin verilmediğinden 
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haber akışı doğru sağlanamamaktadır. Eğer doğru haber akışı sağlanabilirse, 

Transdinyester-Rusya etkisinin kırılabileceği Almanya (ve AB) tarafından 

düşünülmektedir. AB kanadı ile, Moldova dışında ülkenin tek kara sınırının olduğu 

Ukrayna’ya baskı yapılmış ve ticarette Moldova’nın vergilendirilmesi sağlanarak, 

ülkesel egemenliğine vurgu yapılmıştır. Günümüzde Rus desteğine rağmen hiçbir 

BM üyesinin tanımadığı bir bölgedir. 

Moldova’nın ise bu gelişmeler karşısında tedirginliği gözlerden 

kaçmamaktadır. 1994’te Moldova Anayasasında devletin resmi dili olarak, 

‘Moldavan dili’ kabul edilmiştir. Şaşırtıcı olan nokta, o zamana kadar Romence 

teriminin kullanılmasıdır. Moldavanların kullandıkları dil Romenceydi ve Romanya 

Romencesinden hiçbir farkı da yoktur
112

. 1996 yılında parlamentonun aldığı bir 

kararla, Moldavan dili yerine, tekrar ‘Romence’ye geçilmiştir. Moldavan dili ifadesi 

ise, başlangıçta uygulanan ‘ulus inşasının’ bir yansıması olarak kalmıştır
113

. 

2.1.2.8. Dağlık Karabağ 

2.1.2.8.1. Sosyolojik Verilerle Dağlık Karabağ 

Kısa bir bağımsızlık serüveni yaşadıktan sonra Sovyet uydusu haline gelen 

Azerbaycan ve Karabağ sorununun temeli yaklaşık bir asır öncesine dayanmaktadır. 

Karabağ’ın nüfus yapısındaki değişim, çatışmanın kökenini açıklar niteliktedir. 

Tablo 1 incelendiğinde, bölgenin yüksek oranda Azeri nüfusuna sahipken, bir asra 

yakın bir zamanda değişim yaşadığı ve göçlerle nüfus yapısının değiştiği 

görülmektedir. Özellikle 19. yüzyılın sonu, Dağlık Karabağ’ın nüfus yapısının 

Azeriler aleyhine günden güne değiştiğini göstermektedir.  

                                                 
112
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Tablo 1: Tarihi Süreç İçerisinde Dağlık Karabağ Bölgesi’nde farklı Azeri ve Ermeni 

Nüfusu
114

 

 

 1823 1832 1886 1897 

Azeri 91 64.8 41.9 45.3 

Ermeni 8.4 34.8 57.9 53.3 

 

1918’de, I. Dünya Savaşı’nın sonunun görüldüğü tarihlerde, Kafkasya’da üç 

devlet ortaya çıkmıştır. Karabağ’ın çevresine göre etnik bakımdan farklı halkı, 

bölgede Nuri Paşa komutasında Azeri egemenliğini kabul etmemiştir. 1917 Şubat ve 

Ekim Devrimi’nde Ermenistan’ın Transkafkasya’daki faaliyetlerini tanıyan Rus 

devrimciler, o dönemde Karabağ Ermenistan’a bağlı olduğu için, Ermenistan sınırları 

içerisinde saymışlardır
115

. 5 Ağustos 1918’de Suşi’de, ‘Karabağ Ermenileri 

Kongresi’ kurulmuştur
116

. 

28 Mayıs 1918’de Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ve 

oldukça kısa süren bağımsızlık macerasında, işler istenilen şekilde gitmemiştir. I. 

Dünya Savaşı’nın sonunun geldiği ve galibinin netleştiği bu dönemde ilan edilen 

Ermenistan (Erivan) merkezli bağımsızlık, ‘kaybedilen’ eski toprakları da ülkeye 

katmayı içermektedir. Buradaki ‘büyük Ermenistan’, Harita 6’da görülen Akdeniz, 

Hazar ve Karadeniz’den denize çıkışı olan bir bölgedir. Fakat büyük umutlarla 

gidilen Paris Barış Konferansı’nda, kabul görmemiştir. 
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Harita 6. Paris Barış Konferansı’na Giden Ermeni Heyeti’nin 

Düşüncesindeki Büyük Ermenistan
117

 

 

 

Destek alınabilecek dönemin etkin gücü Wilson’un, izolasyonizmden dolayı 

içe dönmesi en fazla umudun bağlandığı kişinin de sahneden çekilmesine sebep 

olurken, yeni Türk Devleti’nin Lenin’le anlaşması Ermenistan’ın bugünkü batı 

sınırlarını çizmiştir
118

. Her ne kadar Ermenistan’ın tanımak istemediği sınırlar olsa 

da, sınırlar sorun olmaktan çıkmıştır. Ermenistan’ın batısı, yani Karabağ ve 

Azerbaycan sınırı ise hala sorundur. 

2.1.2.8.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum  

28 Nisan 1920’de kurulan Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti topraklarına 

dahil olan Dağlık Karabağ
119

, 1923 Rusya Bolşevik Partisi’nin etkisiyle Azerbaycan 
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Merkezi Yürütme Komitesi’nden, 7 Temmuz 1923’te özerklik almıştır
120

. 1936’da 

Transkafkasya Sovyet Federasyonu’nun sonlanmasında gerginlik meselesi olmuşsa 

da, SSCB’nin bünyesinde toplanılmasıyla Azerbaycan içerisinde özerk durumu 

devam etmiştir. Azerbaycan içerisindeki özerk konumu hem 1936 hem de 1977 

SSCB Anayasalarında yer almıştır
121

.  

1977 SSCB Anayasasında Azerbaycan, yönetim bakımından farklı birimlere 

güzel örneklerdendir. Öncelikle 71. maddede sayılan, birlikten sonraki, en üst 

egemen cumhuriyetlerden bir tanesidir
122

. Azerbaycan’a, birlikten bir bütün olarak 

ayrılma hakkı 72. maddede verilmiştir
123

. 82. maddede Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri açıklanmakta ve 85. maddede ise sayılmaktadır. Nahçivan, 

Azerbaycan içerisinde sayılan Otonom Sovyet Cumhuriyetlerinden biridir
124

. Özerk 

bölgeler ise 86. 87. ve 88. maddelerde açıklanmıştır. 87. maddenin 3. fıkrası, 

Azerbaycan içerisinde Dağlık Karabağ’ı özerk bölge olarak saymaktadır
125

. 

Görüldüğü gibi Dağlık Karabağ, Sovyet Azerbaycanı içerisinde özerk bir bölgedir. 

Harita 8’de görüldüğü gibi Dağlık Karabağ, Azerbaycan içerisinde kalmaktadır. 

Ermenistan’la fiziksel bir bağlantısı yoktur. 

    

 

 

 

                                                 
120

 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sitesi (Çevrimiçi) 

http://www.mfa.gov.az/eng/khojaly_en/index.php, 08 Haziran 2011. 
121

 (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.az/eng/khojaly_en/index.php, 08 Haziran 2011. 
122

 SSCB 1977 Anayasası, 71. Madde,   (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
123

 SSCB 1977 Anayasası, 72. Madde,   (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
124

 SSCB 1977 Anayasası, 85. Madde  (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
125

 SSCB 1977 Anayasası, 87. Madde  (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
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Harita 7. Dağlık Karabağ Bölgesi 

 
 

 

2.1.2.8.3. Dağlık Karabağ’da Bağımsızlık Süreci  

Şubat 1988’de de Azerbaycan içerisinde özerk bir durumda olan Dağlık 

Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan ve SSCB’ye başvurarak, Azerbaycan’dan 

ayrılmak istediğini ve Ermenistan’a bağlanmak istediğini bildirmiştir. Azerbaycan 

Yüksek Sovyeti tarafından, SSCB Anayasasının ‘Birlik cumhuriyetlerinin sınırlarının 

birlik cumhuriyetlerinin mutabakatı olmadan değiştirilemeyeceği’ maddesine atıfla 

reddedilen bu karar, SSCB tarafından da reddedilmiştir. Fakat bu kararı reddetmesine 

rağmen, 1989’da Yukarı Karabağ’ı kendi yönetimine bağlamıştır. Bu dönemde 

nüfusun % 73.5’i Ermeni, % 25.3’ü Azeri ve % 1.2’si diğerlerinden oluşmaktadır. 

Ermenileri ve Azerileri karşı karşıya getiren ‘Karabağ Sorunu’na, Ermenistan’ın 

bakış açısının anlaşılabilmesi için bazı noktaların açıklanması gerekmektedir. 

Öncelikle Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin İstanbul hariç tutulursa, genellikle doğu ve 

güney bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bugün Suriye, İran ve Lübnan hatırı sayılır 

Ermeni nüfusu barındırmaktadır. Tablo 2’de açıklandığı gibi, 1966 yılında dünya 

genelinde yaklaşık 5.500.000 Ermeni yaşarken, bu Ermenilerin 3.5 milyonu 
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SSCB’de yaşamını sürdürmektedir
126

. Sovyet bütünü içerisinde ise Ermenistan’dan 

sonra Ermenilerin en yoğun olarak yaşadıkları bölge Azerbaycan’dır. Kolayca 

tahmin edilebileceği gibi Azerbaycan içinde ise Karabağ, Ermeni nüfusunun en 

yoğun olduğu bölgedir.    

 

Tablo 2: SSCB’de Ermeni Nüfusu
127

 

 

Devletler Ermeni Nüfusu 

Ermenistan 2.000.000 

Azerbaycan 560.000 

Gürcistan 550.000 

Rusya 330.000 

Diğerleri 60.000 

Toplam 3.500.000 

 

Tablo incelendiğinde, Ermeni yaklaşımı için konunun hassasiyeti ortaya 

çıkmaktadır. Burada belirtilmesi gereken, nüfus meselelerinin tamamında karşımıza 

çıkan farklı kaynaklardan farklı rakamlara ulaştığımızdır. Ayrıca küçük bir bölgede 

oldukça fazla etnik kökenden insanın olması ve hızlı bir değişimin ortaya çıkması 

rakamlara güvenilirliği ortadan kaldırmaktadır. Tarihi bağı sağlayabilmek ve 

iddiaları meşru hale getirebilmek için, genellikle bölgenin uzun yıllardır kendilerine 

ait olduğunu ispatlama çabası vardır. Dağlık Karabağ’ın tarihte Azeri yurdu olduğu 

bir taraftayken, diğer tarafta Azeri (Tatar) ve Rusların bölgeye sonradan geldiğini, 

                                                 
126

 Walker, Armenia and Karabagh, the Struggle for unity, s.11. 
127

 A.e. 
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asıl (yerli) halkların Gürcü, Ermeni, Çerkez, Dağıstanlı ve Çeçen olduklarını savunan 

yazarlar da vardır
128

. 

1991’e gelindiğinde SSCB’nin dağılmasının ardından Azerbaycan, yukarı 

Karabağ’ın özerklik statüsünü kaldırdığını açıklarken, bölgede yaşayan Ermeni etnik 

nüfusu, halkoylaması sonunda bağımsızlığını ilan etmiş ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu’na, ‘Yukarı Karabağ Özerk Cumhuriyeti’ adıyla başvurmuştur. Henüz 

bağımsızlığına kavuşmuş olan Ermenistan ise ‘moral çoğunluğunun’ Karabağ’da 

yaşayan ırkdaşlarını, savaşa bile gitse destekleme yönünde bir tutum almıştır.  

Bağımsızlık başvurusu reddedilen Dağlık Karabağ’da, dağılan SSCB’nin de 

askerleri çekildikten sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş başlamıştır. 

Azeri-Ermeni anlaşmazlığının hemen silahlı çatışmaya, hatta oldukça uzun soluklu 

ve kanlı bir silahlı mücadeleye dönmesinde, 1915 Ermeni Tehciri öncesi ve 

sonrasında yaşanan olayların kültürel hafızalarda olmasının da etkisi vardır
129

. Zira 

iki tarafın da ultra-milliyetçilerini (ultranationalist) fanatikleştiren belki de budur ve 

anlaşma zeminine olumsuz etkisi günümüze kadar sürmüştür
130

. 

Ermenistan’da (I. bölümde sosyolojik olarak devlet konusunda açıklanmaya 

çalışılan) ‘moral çoğunluk’, Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanmasını istemiştir. Bu 

tarihten sonra gerek AGİK gerekse Minsk Grubu
131

, taraflar arasında bir barış 

sağlamaya çalışsa da, Yukarı Karabağ Ermenistan tarafından işgal edilmiş, bölgedeki 

Azeri nüfus gerek katliamlar gerekse zorunlu göç yoluyla bölgeden uzaklaştırılmıştır. 

Henüz BM üyeleri içerisinde bir tanıma işlemi gerçekleşmemiş olmasına rağmen, 

Uruguay Dışişleri Bakanı Luis Almagro’nun, Karabağ’ın tarihi Ermenistan’ın bir 

parçası olduğunu, bağımsızlığının tanınabileceğini ve ilerde Ermenistan ile 

                                                 
128

 Met Çünatıko Yusuf İzzet, Kafkas Tarihi, İstanbul, Hürriyet Matbaası, 1914,  Çev. Fahri Huvaj, 

Ankara, Kafdav Yayınları, 2.bs. , 2009, s.9-10.  
129

 Berch Berberoğlu, Nationalism and Ethnic Conflict, Class, State and Nation in the Age of 

globalization, Rowman&Littlefield Publishers, Oxford, 2004.s.43.  
130

 Berch Berberoğlu, Nationalism and Ethnic Conflict, Class, State and Nation in the Age of 

globalization, Rowman&Littlefield Publishers, Oxford, 2004.s.81.  
131

 AGİK çerçevesinde Azeri- Ermeni çatışmasını sonlandırmak için oluşturulan11 üyeli (Azerbaycan, 

Ermenistan, Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, ABD, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç), 

eşbaşkanlığını Fransa, Rusya Federasyonu ve ABD’nin yaptığı barış grubu.   



152 

 

birleşmesinin en makul çözüm olacağını açıklaması, bölgedeki politik gidişatın 

tehlikesini göstermektedir
132

.  

2.1.2.9. Güney Osetya ve Abhazya 

Harita 8. Abhazya ve Güney Osetya 
    

 

 

2.1.2.9.1. Sosyolojik Verilerle Abhazya ve Güney 

Osetya  

 1991 yılına kadar SSCB’nin onbeş devletinden biri olan Gürcistan, bu tarihte 

Doğu Bloku’nun yıkılmasına paralel olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Gürcistan, 

Kafkas ya da Balkan ülkelerinin ortak sorunu olan etnik farklılıkları içerisinde 

barındıran bir devlettir
133

. Etnik farklılıkların yanında dini bir bölünme de vardır. 

                                                 
132

 bkz. Uruguay Dışişleri Bakanı Luis Almagro’nun 9 Eylül 2011’de Yaptığı Açıklama (Çevrimiçi) 

http://asbarez.com/98016/uruguay-may-recognize-nagorno-karabakh-republic/, 11 Kasım 2011. 
133

 4.585.874 nüfusa sahip küçük bir ülke olan Gürcistan, %70 Gürcü, % 8 Ermeni, % 7 Azeri, % 6 

Ruslar,  % 3 Osetler, % 2 Acar ve az sayıda başka etnik gruplardan oluşmaktadır. CIA Documents 
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Genellikle Gürcüler (% 70) , Ermeniler (% 8), Azeriler (% 7), Ruslar (%6), Osetler 

(%3) ve Abhazlar (%2) ve Acarlar (% 2)’dan oluşur.  Gürcüler, Ruslar ve Abhazlar 

Ortodoks; Osetler Doğu-Ortodoks; Acarlılar Sünni Müslüman; Azeriler Şii 

Müslüman’dır.  

Abhazya, uzun süre Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kaldıktan sonra Rus 

işgali yaşamış ve yakın tarihindeki ilk büyük göçü bu dönemde görmüştür. Oldukça 

büyük bir oranda Müslüman Abhaza, Osmanlı’nın çeşitli vilayetlerine (Karadeniz 

kıyıları, Düzce-Sakarya ve İstanbul gibi) göç etmiştir. Ardından bölgeye Ruslar 

tarafından Rus, Gürcü ve Ermeni nüfusu yerleştirilmiştir. Müslüman Abhazalar 

azınlık durumuna düşerken, toplamda da bugünkü Abhazya’da, Abhazalar oran 

olarak azalmışlardır. Çatışmanın temeli de buraya dayanmaktadır, zaman içerisinde 

her ne kadar Hıristiyanlaşma artsa ve sosyolojik veriler Gürcistan lehine dönse de, 

Gürcistan-Abhazya yakınlaşmasına etkisi çok olamamıştır. Bölgedeki Abhaza-Gürcü 

çatışmasının en kötü yılları Stalin iktidarı olan 1931-1953 arasıdır. Stalin dönemi 

Abhazalar için sürgün, asimilasyon ve özellikle kültürel alanda ‘Gürcüleştirme’ 

olarak unutulmayacak biçimde hafızalara kazınmıştır. Daha sonrasında 1967-1978 iç 

çatışmaları vardır ki bu dönem de Abhazlar için oldukça zorlu geçmiş, birçoğu ölmüş 

ya da sürülmüştür. Fakat bugün bile Gürcistan ortalamasından iki kat fazla 

Müslüman yaşamaktadır.  

Abhazya SSCB içerisindeyken, tatil yöresi ve narenciye ürünlerinin ihraç 

edildiği bir tarım bölgesi görünümündedir. Karadeniz’e olan uzun sahili, iç turizmde 

kullanılmıştır. Ağır sanayi olmasa da fabrikaları ve sanayi kuruluşları vardır ve 

limanlar bu kuruluşları daha işlevsel hale getirmektedir. Bu sebeple özerk bölge, 

gözde konumdadır ve çok fazla ekonomik problem yaşamamıştır. 1991’de 

bağımsızlık sonrası ise işler tersine dönmüş, iç çatışma turizmi baltalamıştır. SSCB 

kökenli ve kaynaklı fabrikalar bir bir kapanırken, tarım ürünleri pazar sıkıntısı 

çekmiştir. SSCB’nin ekonomik bütünlüğü ile ayakta duran Gürcistan ve Abhazya, bu 

                                                                                                                                          
(Çevrimiçi), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html, 14 Haziran 

1995.  
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bütünlüğün çözülmesi ile birlikte çözüm üretememiştir. İşsizlik günden güne artmış 

ve ekonomik sebepli göçler yaşanmaya başlamıştır.    

  Güney-Osetya da benzer sorunlara sahip bir bölgedir. Doğu Ortodoksu olan 

Osetler, İran kökenlidirler. Meselenin çıkışı 1918-1921 yıllarında Gürcistan’ın 

bağımsızlık mücadelesine dayanmaktadır. Bu dönemde Gürcülere karşı Rus 

Bolşeviklerinin yanında savaşan Osetler, Gürcülerin büyük tepkisini çekmiştir. 

1922’de Güney Osetya, Gürcistan içerisinde özerk bir bölgeyken, her zaman 

birleşme arzusunda olacağı Kuzey Osetya, Rusya topraklarındadır. Büyük bir 

nüfusun Kuzey-Osetya’da olması sebebiyle Güney Osetler, Kuzeyle birleşmeyi 

gelecekleri açısından elzem görmektedir. Bundan dolayı Gürcistan için çekinilen 

Kuzey-Güney birleşme tedirginliği, bölgeye bakışın da sert olmasına neden olmuştur.  

2.1.2.9.2. Egemenlik Kullanımı ve Anayasal Durum 

Gürcistan, 1917 Bolşevik Devrimi sonrasında Transkafkasya Sovyet 

Cumhuriyeti’nde federe bir devletken, Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan etmiştir. I. 

Dünya Savaşı sonrasında kısa bir süre İngiliz işgali yaşamış ve ardından bağımsızlığı 

kısa sürse de, uluslararası alanda tanınmıştır.  1936 yılında SSCB’nin bir cumhuriyeti 

haline gelen Gürcistan, 19 Nisan 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Abhazya ile Gürcistan, ilk olarak 1922 yılında iki egemen devlet olarak 

‘Anlaşmalı Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni oluşturmuşlardır
134

. 1931 yılında ise 

Abhazya’nın konumu, Gürcü kökenli SSCB Lideri Stalin tarafından özerklik 

statüsüne indirgenmiş ve Gürcistan’a bağlanmıştır. Stalin’in ölümünden sonra 

Abhazalara birçok kültürel hak ve temsil yetkisi tanınmasına rağmen, Gürcistan 

Sovyet Cumhuriyeti içerisindeki özerk yapısı devam etmiştir. 1977 SSCB 

Anayasasında Gürcistan, self-determinasyon hakkını kullanarak, birliğe katılan eşit – 

                                                 
134

 Cüneyt Yenigün, Mehmet Akif Bolat, “Gürcistan: Yeni Dünyanın Doğu-Batı Sınırı”, Dünya 

Çatışmaları-Çatışma Bölgeleri ve Konuları, C.I,  Ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran, Muhittin 

Ataman, Ankara, Nobel Yayınları, 2010,s.462.  
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egemen bir cumhuriyet olarak konumlandırılmıştır 
135

.  Federal bütüne bağlılık bir 

tarafa, 1977 Anayasası SSCB bütününü oluşturan onbeş cumhuriyete ordu kurma, 

meclis oluşturma, kendi ulusal marşını kullanma ve kendi bayrağını kullanma gibi, 

federe devletlere temel olarak tanınabilecek birçok hak tanınmıştır
136

.  Gürcistan 

Sovyeti’nin ise Abhazya ve Acaristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’ni 

içerdiğinin altı çizilmiştir
137

. Yetki ve haklar bakımından, federe devletlerin bir 

altında olan özerk cumhuriyetlerin kendi anayasaları, yargı güçleri ve yönetim 

güçleri vardır. Ayrıca Anayasanın 84. maddesi, özerk cumhuriyetlerin topraklarının, 

‘kendi rızası olmadan değişemeyeceğini’ garanti altına almıştır
138

.  

Abhazya ve Acaristan, Gürcistan içerisindeki özerk cumhuriyetlerdir. 

Bağımsızlığın ardından da bu resmi özerklik Gürcistan içerisinde devam etmiştir. 

Gürcistan 1995 Anayasası Abhazya’yı, Gürcistan içerisinde ‘Abhazya Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyeti’ olarak belirtmiştir
139

. 1993 Gürcü-Abhaza çatışmasından 

önce, egemenliği bölgelerinde kullananlar Abhazalardır. Çatışma sonrası, her ne 

kadar uluslararası toplum Abhazya’yı Gürcistan toprağı sayarak toprak bütünlüğüne 

destek verse de, Rusya’nın Abhazalara desteği dikkat çekicidir.  Rusya’nın, 

Abhazya’daki halka Rus pasaport vermek gibi destekleri, bölgede Gürcistan 

hâkimiyetini yok etmektedir. Harita 8’de Abhazya’nın yeri incelendiğinde önemi 

tartışılabilecek olan iki önemli husus dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi SSCB 

döneminde gözde tatil bölgelerinden biri olması sebebiyle, Rus elitinin ilgili olduğu 

bir bölge olmasıdır. Bu sebeple Moskova’da, Abhazya meselesini destekleme 

amacında olan Duma’ya yakın isimler rahat bulunabilir. İkincisi ise yine denize 

                                                 
135

 bkz. SSCB 1977 Anayasası, 70 ve 71 Maddeler (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
136

  SSCB 1977 Anayasası, 70 ve 71 Maddeler (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
137

 SSCB 1977 Anayasası, 85. Madde (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
138

 SSCB 1977 Anayasası, 84. Maddeler (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.   
139

 bkz. Gürcistan Anayasası, 1. Madde, Kabul Tarihi 24 Ağustos 1995  (Çevrimiçi), 

http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf, 09 Haziran 2011.    
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hakim durumudur. Bu konum hem Gürcistan hem de Rusya açısından göz ardı 

edilemeyecek bir konudur.  

  Harita 8’de görüldüğü gibi, Osetler ise denize uzaktır. Farsçaya yakın dilleri 

sebebiyle kendilerini bölgede farklı gören Osetler, Gürcistan içerisindeki Osetya’nın 

2/3’ü nüfusa sahiptir
140

. 1922 yılında Sovyet rejimi Gürcistan içerisinde özerk bir 

Güney Osetya oluştururken, 1936’da Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsünü 

kazanmışlardır. SSCB’nin sonlanmasına kadar olan süreçte Abhazya’dan farklı 

olarak Gürcü-Oset çatışması yaşanmamakla birlikte, Kuzey Osetya ile birleşme 

arzusu temelinde etnik gerginlikler de yaşanmıştır
141

. 1977 SSCB Anayasasının 87. 

maddesi ise otonom bölge ve otonom alanları sayarken, Gürcistan içerisinde sayılan 

Güney-Osetya da bunlardan biridir
142

.  SSCB Anayasasında sayılan özerk bölgeler 

vardır ki, derecelendirmede en düşük özerklik seviyesindedirler. Yönetsel anlamda 

özerklikten yararlanan bu bölgeler, genellikle cumhuriyet içerisindeki ulusal 

azınlıkların kümelendiği bölgelerdir. Güney-Osetya’nın konumu da 1977 

Anayasasına göre özerk bölge seviyesindedir
143

. Gürcistan’ın bağımsızlığını 

kazanmasının ardından, Güney Osetya da SSCB Anayasa’sına uygun olarak 

Gürcistan topraklarında kalmıştır. 1995 Gürcistan Anayasasında yer alan özerkliği, 

Abhazya gibi değildir. SSCB Anayasasında kullanılana yakın ifadeler kullanılmıştır. 

1995 Anayasasının 1. maddesinde Abhazya için ‘Eski Otonom Bölge Güney Osetya’ 

kavramı kullanılmış ve Gürcistan’ın bu bölgeyi de içerdiği belirtilmiştir
144

.  

                                                 
140

 Güney Osetya resmi sitesinde rakamlar farklıdır; %85 Oset,  % 9  Gürcü, %2 Rus, % 2 Ermeni ve 

diğerleridir. (Çevrimiçi) http://www.republicofsouthossetia.org/pages/who-we-are/fast-facts.shtml, 09 

Haziran 2011, (Çevrimiçi) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3797729.stm , 09 

Haziran 2011.  
141

 Yenigün, Bolat, a.g.e., s.463  
142

 SSCB 1977 Anayasası, 87. Maddeler (Çevrimiçi) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html#chap08, 09 Haziran 2011.  
143

 10 özerk bölge Rusya, 1 Azerbaycan, 1 Gürccistan ve 1 adet Tacikistan’da bulunmaktadır. 
144

 Gürcistan Anayasası 1. Madde, Kabul Tarihi 24 Ağustos 1995  (Çevrimiçi), 

http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf, 09 Haziran 2011.     
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Gürcistan Anayasası serbest seçimlerden bahsetmiş fakat özerk bölgelerine verilmiş 

bir self-determinasyon hakkından bahsetmemiştir
145

.          

2.1.2.9.3. Güney-Osetya’da ve Abhazya’da 

Bağımsızlık Süreci  

Transkafkasya’da ‘ulusal bağımsızlık, kültürel özgürlük ve politik 

otonomi isteği’
146

, Gürcistan içerisinde Güney Osetya’da Eylül 1989’da bağımsızlık 

ilanı ile başlamıştır. Ardından Osetler, Sovyetler Birliği’ne katılma isteğini 

bildirmiştir. Gürcistan’ın ise cevabı oldukça sert olmuş, bağımsızlık ilanını geçersiz 

saymış ve Güney Osetya’nın sahip olduğu özerkliği kaldırmıştır. Bunun üzerine 

çatışmalar başlamış ve 2 Şubat 1991’de Rusya’nın arabuluculuğu ile kısa süreli de 

olsa barış sağlanmıştır. Gerginlik ise bitmemiş, taraflar birçok kez karşı karşıya 

gelmiştir. ABD ve Batı bu gerginlikte Gürcistan’ın yanında yer alırken, Rusya ise 

hem politik hem de askeri olarak Güney Osetya’yı desteklemiştir. 

 12 Kasım 2006’da Güney Osetya’da bir kez daha bağımsızlık referandumu 

yapılmış ve katılanlar % 99 oranında bağımsızlık lehine oy kullanmışlardır. 

Çatışmaların barış gücü askerlerine rağmen durmadığı bölgede, bağımsızlık ilanının 

ardından 8 Ağustos 2008’de önemli bir gelişme yaşanmış, Gürcü birliklerin bölgeye 

girmeleri üzerine, Rusya askeri gücüyle cevap vermiştir. Rus-Gürcü Savaşı sonunda 

Gürcistan çekilmiş, bölge tekrar Osetler’in kontrolüne girmiştir
147

. Aynı zamanda 

2008 yılı, Güney-Osetya bağımsızlığının uluslararası alanda tanındığı yıldır
148

. 

Rusya’nın bu denli etkin müdahil olmasının birçok gerekçesi açıklanabilir. 

Fakat gözden kaçmaması gereken, kendi içerisinde özerk bir durumda olan Kuzey 

Osetya’nın durumdan etkilenmesidir. 1992 yılında Federatif Antlaşma ve 1995 
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yılında ‘Rusya Federasyonu ve Kuzey Osetya arasında devlet organları ve arasındaki 

yetki ve müdahalelerin sınırlandırılması sözleşmesi’ ile ilişkilerine çerçeve çizilen 

Kuzey Osetya, gerek etnik mozaiği gerekse sosyolojik verileri bakımından karışık bir 

bölgedir
149

. 1 Aralık 1998 tarihinde, Rusya Federasyonu içinde asgari geçim 

seviyesinin altındaki nüfus % 25 iken, Kuzey Osetya’da % 34 ile  (ayrıca aktif 

işsizlerin nüfusa oranı ise % 34’dür) oldukça yüksek bir rakamdır
150

. Ayrıca 

1990’ların ilk yarısında meydana gelen, Oset-İnguş, Tacikistan İç Savaşı, Çeçenistan 

çatışması ve Gürcü-Güney Oset gerginliği, Kuzey Osetya nüfusunu artırmıştır. Bu 

artış doğal olarak, hem gerginliği ve Rus karşıtlığını artırırken hem de 

ekonomik/sosyolojik verilerin olumsuz anlamda değişmesine neden olmaktadır. 

Gürcistan’ın 1991 yılında, 1921-1988 arasındaki tüm hukuki belge ve 

antlaşmaları yürürlükten kaldırması, gerginliğin başlangıcı demektir. Ardından Şubat 

1992’de Gürcistan, 1921 Anayasasına döndüğünü açıklamıştır. Abhazya’nın tepkisi 

hemen gelmiştir. Bunun başlıca sebebi Abhazya’nın özerk konumunun hukuki 

dayanağının kalkmasıdır
151

. Abhazya Parlamentosu karşı hamle olarak ‘egemen bir 

devlet olarak Gürcistan ile birleştiği’ 1925 Anayasasına döndüğünü açıklamıştır
152

. 

Ardından da Temmuz 1992’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 14 Ağustos 1992’de 

Gürcü Silahlı Kuvvetleri ve Abhazya birlikleri arasındaki çatışmalar başlamış ve 

Gürcistan Silahlı Kuvvetleri, Abhazya’ya girmiştir. Rusya ve çevredeki Kafkas özerk 

bölgelerinden (Adıgey, Çeçenistan, Dağıstan vs. ) destekle, 1993’e gelindiğinde tüm 

kaybettiği toprakları kazanan Abhazya, Eylül 1993’te tekrar bağımsızlığını ilan 

etmiştir. 7.000’den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ve 220.000 

Gürcü’yü mülteci durumuna düşüren çatışmalar üzerine, bölgeye BM, AGİT ve 

Rusya tarafından barış gücü askerleri yerleştirilmiştir. Gürcistan’ın özerk yapı 

dışında bir öneriyi kabul etmemesi, Abhazya’nın ise ya bağımsızlık ya da federal bir 

devlet olmak istemesi görüşmeleri tıkamaktadır. Uluslararası toplum ise Gürcistan’ın 
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toprak bütünlüğü içerisinde bir çözüm isterken, Rusya’nın Abhazalara desteği 

gözlerden kaçmamaktadır
153

. 2000’li yıllarda kendisi tanınmamış olan fakat devlet 

niteliklerini taşıyan Güney-Osetya ve Transdinyester Abhazya’yı, Abhazya da Güney 

Osetya ve Transdinyester’i tanımıştır
154

. 2008 yılında Abhazya- Gürcistan 

çatışmasının ardından Rusya tarafından tanınmıştır
155

.  

 

2.2. ABD, Almanya, Fransa, ÇHC, İngiltere ve Rusya’nın 1990 

Sonrası Bazı Bağımsızlık İlanlarındaki Tutumları  

2.2.1. ABD’nin 1990 Sonrası Bazı Bağımsızlık İlanlarındaki 

Tutumu  

ABD’nin eski Yugoslavya krizindeki tutumunun anlaşılabilmesi için, Soğuk 

Savaş sonrası farklı bağımsızlık ilanlarına verdiği tepkilerinin de incelenmesi 

gerekmektedir. Slovenya ve Hırvatistan, daha önce yaptıkları referandumlara 

dayanarak, 25 Haziran 1991’de resmen bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. ABD 2 

Temmuz 1991’de, ‘toprak bütünlüğünün sadece silah zoruyla korunmasını 

desteklemediklerini’ açıklamış ve aynı gün ABD Başkanı George Bush, Hırvat lider 

Stephan Mesiç’e bir mektup göndererek; ‘barış yoluyla kazanılmış bağımsızlıkları 

onayladıklarını’ belirtmiştir
156

. Çatışmayı engelleme düşüncesiyle yapılan bu 

açıklama çok fazla etkili olamamış fakat ABD, eski Yugoslavya’nın toprak 

bütünlüğünü bir süre daha korumaya çalışmıştır.  

Almanya 23 Aralık 1991’de, AT ise 15 Ocak 1992’de, aldıkları kararlarla her 

iki ülkeyi tanımışlardır. ABD, tanıma yönünde açıklamalarda bulunurken bir süre 

                                                 
153

 BBC, (Çevrimiçi), http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5190856.stm, 14 Haziran 2011. 
154

 2006 yılında bu üç birim, birbirini devlet olarak tanımıştır.  
155

 bkz. Abhazya ve Güney-Osetya’nın Rusya tarafından tanınması (Çevrimiçi), 

http://www.nationalia.info/en/news/240, 14 Haziran 2011. 
156

 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38374.  



160 

 

daha beklemiş, 7 Nisan 1992’de Slovenya ve Hırvatistan’ı tanımıştır
157

. 21 Mayıs 

2006’da, bağımsızlık taraftarlarının oldukça yüksek oranlara ulaştığı referandum 

sonrasında Karadağ, 3 Haziran 2006’da bağımsızlığını ilan etmiştir
158

. ABD 

Karadağ’ı, 12 Haziran 2006’da tanımış ve 15 Ağustos 2006’da da diplomatik ilişki 

kurmuştur
159

. 

Litvanya’da Şubat 1991’de gerçekleşen ve katılımcıların % 90.47 oranında 

bağımsızlık lehinde oy kullandıkları referandum sonrasında, bağımsızlık bildirgesi 

ilan edilmiştir
160

. Estonya 20 Ağustos 1991’de
161

, Letonya ise 21 Ağustos 1991’de 

bağımsızlığını ilan etmiştir
162

. Bağımsızlık ilanları belirli bir süre sürüncemede kalsa 

da, Baltık Devletleri kararlıdır. İzlanda, 31 Ocak 1991’de Litvanya’yı ilk tanıyan 

devlet olmuştur
163

. ABD ise Litvanya’nın tanınması konusunda acele etmemiş, 

İngiltere, Fransa ve Almanya’dan tanıma kararı geldikten sonra harekete geçmiştir. 

ABD, Sovyetler Birliği Devlet Konseyi’nin her üç Baltık Devleti’nin 

bağımsızlıklarını onaylamasından sadece dört gün önce, 2 Eylül 1991’de 

tanımıştır
164

. Ayrıca ABD’nin, üç Baltık Devleti açısından özel bir durumu da vardır. 

SSCB’DE 1990 kırılmasında bağımsızlıklarını ilk ilan eden devletler Estonya, 

Litvanya ve Letonya’dır. Bu üç Baltık Devleti, 1918/9-1940 yıllarının bağımsız 

devletleridir. Letonya’yı 1922’de tanıyan ABD, bu ülkedeki Sovyet egemenliğini 

hiçbir zaman tanımadığı için, ABD’deki Letonya temsilciliği açık kalmıştır
165

. 

Benzer bir durum Estonya için de geçerlidir. ABD 28 Haziran 1922’de tanıdığı ve 

diplomatik ilişkiler kurduğu Estonya’nın, daha sonrasında yaşadığı Sovyet dönemini 
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işgal olarak tanımladığı ve bu işgali tanımadığı için, ABD’deki Estonya misyonunu 

açık tutmuştur
166

. ABD ve Litvanya ilişkilerinde de benzer bir şekilde ABD, 

Litvanya’daki Sovyet işgalini tanımamıştır
167

. ABD’nin 2 Eylül 1991’deki tanıması, 

ancak ülkelerin SSCB’den ayrılmasının ABD tarafından kabulü, diğer bir anlatımla 

hükümetin egemenliğinin teyididir. Çünkü ABD’nin zaten daha önceden tanımış 

olduğu bir devlettir ve SSCB işgalini hiçbir zaman kabul etmediğinden, tekrar 

bağımsızlığını tanıması söz konusu değildir.   

SSCB’de, öncülüğünü Baltık Devletleri’nin yaptığı çözülme devam etmiş ve 

1991 yılında birçok federe devlet bağımsızlık ilanında bulunmuşlardır. ABD burada 

da aceleci bir tavır sergilememiş, genel politikasına uygun hareket ederek, Sovyet 

bütününden ayrılan devletleri (Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, 

Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Ukrayna 

ve Rusya) 26 Aralık 1991’de (AT’nin de tanımasına paralel olarak) tanımıştır
168

.     

Eritre’nin bağımsızlığını ilanının ardından hızlı bir ABD tanıması 

görülmektedir. 24 Mayıs 1993’te, Eritre bağımsızlığını ilan etmiş ve haftasında ABD 

tarafından tanınmıştır
169

. Doğu Timor sorunu ise, ilgili başlıkta açıklandığı gibi, 1975 

yılında Portekiz’in sömürgelerini tasfiyesi üzerine başlamıştır
170

. Ardından gelen 

bağımsızlık isteği ve bağımsızlık ilanı, Endonezya ordusunun sert karşılığına 

muhatap olmuştur. Ülkeyi yerle bir eden şiddetin de başlangıcı olan bu tarihten 

sonra, ABD’nin aktif diplomatik çabası görülmüştür
171

. Fakat, Doğu Timor 

yönetimine talip grupların
172

 ideolojik yapıları ABD’yi tedirgin etmiş; Laos, 

Kamboçya ve Vietnam’dan sonra Doğu Timor’da da komünist bir yönetim 

istememiştir. Endonezya’da gerek Doğu Timor işgali öncesinde, gerekse işgal 
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sonrasında ABD’yi etkilemek için ‘komünist tehlike’ birçok kez ortaya atılmıştır. 

Doğu Timor, Endonezya tarafından işgal edilmeden önce ABD Başkanı Gerald 

Ford’un, Endonezya Devlet Başkanı Suharto ile Cakarta’da görüşme yapması dikkat 

çekicidir
173

. Görüşmenin ardından 1975’te Endonezya Doğu Timor’a girmiş ve 

hiçbir devlet tarafından tanınmayan işgal hükümetini kurmuştur. ABD’nin soruna 

aktif olarak müdahil olması ve sorunun ABD Kongresi’ne taşınması, ancak Doğu 

Timor direnişindeki iki efsane isme 1996’da Nobel Ödülü verilmesinden sonra 

mümkün olmuştur
174

. Dikkati çeken husus, artık komünist tehdidin kalmamış 

olmasıdır. Bu dönemden sonra ABD’den etkin bir müdahale görmekteyiz. 1999 

bağımsızlık referandumunun ardından, Endonezya’nın Doğu Timor’dan çekilmedeki  

isteksiz tavrı, Bill Clinton’ın baskısı ile ancak kırılabilmiştir. Krizlerle boğuşan 

Endonezya için,  Dünya Bankası’ndan alacağı kredi, Doğu Timor gibi çok fazla 

ekonomik getirisi olmayan bir bölgede asker bulundurmaktan daha önemlidir. 

Ardından bağımsızlığını ilan eden Doğu Timor’u, ABD hemen tanımıştır
175

.  

ABD, özerk bölgelerin bağımsızlık ilanlarında, federal yapılara uyguladığı 

tanıma hareketini ve politik desteği göstermemiştir. 1991’de Moldova’nın 

bağımsızlık ilanının ardından, Moldova içerisinde bağımsızlığını ilan eden 

Transdinyester’i ve Azerbaycan içerisinde özerk bölge konumundayken 28 Aralık 

1991 parlamento seçimi ile bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ’ı da 

tanımamaktadır
176

. Sorunlu bölgeleri olan Moldova ve Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğünü savunmaktadır. 

Abhazya ve Kuzey Osetya meselesinde ise ABD, iki özerk bölgeyi Gürcistan 

toprağı olarak görmekte ve bağımsızlıklarını tanımamaktadır
177

. Dönemin ABD 

Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, ‘Rusya’nın gerçekleştirmeyi düşündüğü 

                                                 
173

 Antonio B.D. Magalhaes, East Timor, Indonesian Occupation And Genocide, 

Porugal,President’s Office ,Oporto University,1992,s.8. Aktaran Köse, a.g.e., s.521.  
174

 Endonezya işgaline karşı direniş gösteren iki isim; Jose Ramos – Horta ve Carlos Filipe Ximenes 

Belo’dur. 
175

 ABD’nin Doğu Timor’u tanıma metni için, (Çevrimiçi), 

http://www.state.gov/documents/organization/151298.pdf , 28 Mayıs 2011. 
176

 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s. 38657.  
177

 ABD Dışişleri Bakanlığı , (Çevrimiçi), http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5253.htm, 03 Aralık 2010. 



163 

 

tanımanın, Gürcistan’ın uluslararası alanda açıkça kabul edilen sınırlarıyla ve BM 

Güvenlik Konseyi kararlarıyla çatıştığını’ açıklamıştır
178

. Ayrıca C. Rice, ABD’nin 

ret oyuna sahip BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri olması sebebiyle, bu 

eylemin BM’ye geldiği anda ölü bir işleme dönüşeceğini hatırlatmıştır. Rice, ‘halen 

yürürlükte olan BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre, Gürcistan’ın bir parçası olan 

Güney Osetya ve Abhazya’nın bu konumlarının süreceğini’ belirtmiştir
179

. 

2.2.2. Almanya’nın 1990 Sonrası Bazı Bağımsızlık 

İlanlarındaki Tutumu   

25 Haziran 1991’de Slovenya
180

 ve Hırvatistan’ın
181

 bağımsızlıklarını ilan 

etmelerinin ardından Almanya, birçok AT ve BM ülkesi gibi statükonun devamından 

yana bir tutum sergilemiştir. Gevşek bir konfederasyon şeklinde de olsa Yugoslav 

bütününün korunması, Almanya ile birlikte BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin 

de ortak düşüncesidir. Hatta bağımsızlık ilanının hemen öncesinde Almanya Dışişleri 

Bakanı Dietrich Genscher, Slovenya ve Hırvatistan’a, bağımsızlık ilanlarının bir süre 

daha ertelenmesi hususunda çağrıda bulunmuştur
182

. Bağımsızlık ilanının deklare 

edilmesi ve ardından çatışmaların başlamasından sonra (Temmuz 1991) 

Almanya’nın politikasının da değiştiğini görmekteyiz. Almanya’nın, hem AT’deki 

söylemlerinde hem de BM’deki tutumunda, Slovenya ve Hırvatistan’ın ‘tanınma’ 

isteği net olarak gözlenmiştir
183

. Hırvat Lider Mesiç de, Almanya desteğinin 

farkındadır ve etkinliğini hissetmiştir ki, çatışmanın başlangıcında (13 Temmuz 
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1991), BM’ye barış gücü askeri yollanması için başvururken, Almanya’ya da tek 

taraflı olarak uluslararası ‘tanınma’ için başvurmuştur
184

. Aynı dönemde, Almanya 

Şansölyesi Helmut Kohl de, tanıma fikrine oldukça sıcak bakmaktadır. Kohl, 

Slovenya ve Hırvatistan’da self-determinasyon hakkına, meşru savunma ve insan 

haklarına ilişkin ilkeleri içeren 1975 Helsinki Nihai Senedi’ne ve 1990 Paris Şartı’na 

bakılması gereğinden bahsetmiştir
185

. Genscher de, aynı dönemde AGİK ve BAB 

Bakanlar Konseyi Başkanı olması sebebiyle, tartışmayı (çatışmayı) uluslararası 

örgütler zeminine çekmeye çalışmıştır. Başlangıçta AT üyelerinden ve BM’den 

istediği sinyalleri alamayan Almanya, çatışmaların artmasıyla artan desteği de fark 

etmiştir. Alman Dışişleri Bakanı Genscher, 4 Eylül’de AT toplantısında özetle, barış 

görüşmelerinin ancak Hırvatistan’da silahlar sustuğu zaman yapılabileceğini, yoksa 

bir bağımsızlık olamayacağından tanıma yoluna gidebileceklerini belirtmiştir.
186

 

5 Eylül’de Slovenya çatışması sonlanmış, Hırvatistan’da ise şiddet artarken, 

barış gücü ekibiyle birlikte Zagreb’e gelen Alman Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi 

Henri Wijnaendts, ani bir şekilde çatışma bölgelerini gezmiş ve ilerde 

görüşülebilecek olan barış antlaşmasının ortamını tahlil etmiştir. Burada AT üyeleri 

adına Hırvatistan’ın sınırları ve barış antlaşma şartlarını tahlil ederken; savaşın 

devamında ısrar edilirse, Almanya’nın, Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlıklarını 

tanıyabileceği tehdidini de açıkça dile getirmekten kaçınmamıştır
187

. AT ise 

Almanya’nın bu kesin tutumundan biraz da çekinerek, politik uzlaşı beklentilerini 

açıklamıştır. 8 Kasım 1991’deki Avrupa Politik İşbirliği (EPC) toplantısında, 

bağımsızlık kararlarının ancak insan hakları, ulus hakları ve azınlık hakları gibi 

konularda genel bir uzlaşma çıkarsa kabul edilebileceği gibi bir sonuç çıkmıştır
188

. 

Almanya ve İtalya’nın tanıma politikalarının, diğer AT üyelerinden bu noktada 

ayrıldığını görmekteyiz. 14-15 Eylül 1991’de düzenlenen AT Dışişleri Bakanları 

toplantısında her iki devlet diğer AT üyelerinden bağımsız olarak, Slovenya ve 
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Hırvatistan’ı tanıma olasılıklarından bahsetmiştir
189

. Bu açıklamalarda Miloseviç 

yönetimi Almanya’yı, Avusturya’yla işbirliği yaparak Slovenya ve Hırvatistan’ı 

Yugoslavya’dan ayırmaya çalışmakla suçlamıştır
190

. Bu suçlamanın içeriğinde 

Avusturya’ya, Slovenya üzerinden Adriyatik’e çıkış (liman) sağlamak ve bu 

gelişimden Almanya’nın fayda sağlaması vardır. Eski Yugoslavya krizinin 

başlangıcında, İngiltere ve Fransa daha temkinlidir. 28 Ekim’de Lahey’de, Sırp – 

Hırvat Savaşı’nın barış görüşmelerinde, Sırp tarafının planları reddetmesinin 

ardından bile duruşlarını değiştirmemişlerdir
191

. Zaten her iki devlete göre, YHO 

Hırvatistan’da kısa zamanda galip gelecek ve sorun ortadan kalkacaktı. Almanya’nın 

isteği ise netleşmekte; sorunu ülkenin iç meselesi yapmaktan çıkarıp, uluslararası 

zemine taşımanın yolu tartışılmaktaydı. Bunun yolu ise tanıma ve ardından, BM 

Şartı’nın 51. Maddesi, kapsamına giren ülkelerin meşru savunma hakkıdır 
192

.  

Almanya AT’nin birçok üyesini zor durumda bırakan bir politika izlemiş ve 

özellikle 8 Ekim 1991’de eski Yugoslavya sorununu çözme amacıyla yapılan Brioni 

Görüşmeleri’nde bu politikasını belli etmiştir. Brioni’de Alman Hükümeti, AT’nin 

‘bağımsızlık ilanları hakkında düşünme’ anlamına gelen 3 ay süre kazanmasına göz 

yummasına rağmen, tanıma yönünde politik hamlelerine devam etmiştir
193

. Slovenya 

ve Hırvatistan devlet başkanlarının Almanya ziyaretlerinde (sırasıyla 3 ve 5 Aralık 

1991) Almanya, ‘uluslararası tanıma’ için hazır olduğu mesajını vermekten 

çekinmemiştir
194

. Ayrıca, Slovenya açısından bir problem olmayan fakat Hırvatistan 

açısından ilerde sorun olabilecek azınlık hakları konusunda (özellikle 

Hırvatistan’daki Sırp azınlığın haklarını garanti eden) problemler yaşanmaması 

amacıyla; Hırvat parlamentosunda yeni yasalar çıkarılması desteklenmiş, uluslararası 
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yasalara uyumlu hale getirilmiştir. Hatta 4 Aralık 1991’de Almanya, Slovenya ve 

Hırvatistan’a destek niteliğinde, Sırbistan ile hava ve kara iletişimini de kesmiştir.  

BM’nin 1991 sonunda Alman politikasından çekinmeye başladığı 

görülmektedir. 11 Aralık 1991 tarihli BM Genel Sekreterlik raporuna ilave olarak, 

Avrupa Topluluğu Konsey Başkanlığı’na yazılmış bir mektupta, Almanya’nın 

tutumuna istinaden ‘bağımsızlık deklarasyonlarını tanıma yolunu seçmenin, özellikle 

Bosna – Hersek ve Makedonya'da bir patlamaya yol açabileceği, ayrıca Balkanlar 

için ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilmesine’ değinilerek, Almanya’nın 

tutumu eleştirilmiştir
195

. Denilebilir ki 1991 sonunda Almanya, Avusturya ile birlikte 

Batı’ya, Hırvatistan ve Slovenya’nın tanınması için en fazla çağrı (yerine göre baskı) 

yapan devlettir. Uluslararası toplumdan aradığı desteği göremeyen Almanya, yalnız 

hareket etmekten de çekinmemiş, Alman Şansölyesi Helmut Kohl, her iki ülkeyi, 

Noel’den önce tanıyacakları sözünü vermekte bir sakınca görmemiştir
196

. Kohl 

ayrıca bir açıklamasında ‘Avrupa halklarının kendi geleceklerini seçmeleri 

konusunda serbest iradeye sahip olduklarının altını çizerek, Almanya’nın yaklaşımını 

göstermiştir. 
197

. 16 Aralık’ta Brüksel’de düzenlenen AT Bakanlar Toplantısı’nda, 

Slovenya ve Hırvatistan’ın tanınması çağrısını tekrar eden Almanya, AT’nin her iki 

ülkenin de tanınması konusunda ikna olması üzerine Aralık’ta söz konusu ülkeleri 

tanıma kararını açıklamıştır. Ardından 23 Aralık 1991’de Slovenya ve Hırvatistan’ı 

tanımış ve15 Ocak’a kadar da diplomatik ilişki kuracağı sözünü vermiştir.  

Almanya’nın her iki devleti tanıması,  AT’de yol gösterici olmuştur. Self-

determinasyon hakkında müzakerelerle bir sonuca ulaşılamadığı durumlarda, toprak 

bütünlüğüne saygı ve (ayrılmak isteyen) devletin bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde, 

bağımsızlık ilanlarını, ayrılma ve tanımaya olanak verecek şekilde yorumlanabilmesi 
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için çaba sarf etmiştir
198

. AT de bilindiği gibi 15 Ocak 1992’de genel tanıma kararı 

almıştır. AT’nin 15 Ocak 1992’de aldığı, AT ve üyelerinin her iki devleti tanıdığını 

bildiren kararından hemen sonra diplomatik ilişkiler kurulmuştur
199

. Eski 

Yugoslavya’dan son kalan federal devlet olan Karadağ ise 3 Haziran 2006’da 

bağımsızlığını ilan etmiş, 15 Haziran 2006’da Almanya tarafından tanınmıştır
200

. 

Almanya, Baltık Devletleri’nin bağımsızlıklarını ilan ettikleri Şubat 

(Litvanya) ve Ağustos (Estonya ve Letonya) 1991’den kısa bir süre sonra, 28 

Ağustos 1991’de üç Baltık Devleti’yle de diplomatik ilişki kurmuştur
201

. Almanya, 

SSCB’den bağımsızlıklarını ilan eden federe devletleri, AT’nin de kararına uygun 

olarak Ocak ve Şubat 1992’de tanımıştır
202

. 20 Mayıs 2002’de Endonezya’dan 

bağımsızlığını ilan eden Doğu Timor’u, Almanya aynı gün tanımış ve aynı anda da 

diplomatik ilişki kurmuştur
203

. Almanya Eritre’nin bağımsızlığı sürecinde (1961-

1991), Etiyopya - Eritre çatışması sebebiyle Eritreli mültecilere sınırlarını açmıştır. 

Yaklaşık olarak 25.000 Eritrelinin Almanya’ya girişine izin vermiş ve bağımsızlığını 

tanımıştır
204

. Eritre, Almanya’dan önemli miktarlarda mamul ithal etmektedir
205

. 

Almanya’nın, federe devletlerin bağımsızlıkları konusundaki politikası, kısa 

süre içerisinde tanıma şeklinde özetlenebilir. Özerk bölgelerin bağımsızlıkları 
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konusunda ise birçok devletle benzer şekilde standart bir politika izlememektedir. 

Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Kuzey Osetya’nın bağımsızlığını 

tanımamıştır. Dönemin Alman Şansölyesi Angela Merkel,  Abhazya ve Kuzey 

Osetya’nın bağımsızlık ilanı ve Rusya’nın tanıma girişiminin, ‘uluslararası hukukun 

temel ilkelerine, özellikle ülkelerin toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu, bu 

sebeple kabul edilemeyeceğini’ belirtmiştir
206

. Ayrıca, bağımsızlığını ilan eden 

Transdinyester’i ve Azerbaycan içerisinde özerk bölge konumundayken, 28 Aralık 

1991 parlamento seçimi ile bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ’ı da 

tanımamaktadır
207

. 

Bu noktada Alman tanıma politikası ilginç bir hal almaktadır. Bağımsızlık 

ilanlarında federe birimleri tanımada fazla tereddüt etmemekte ve kısa zaman 

içerisinde tanımaktadır. Özerk birimlerde ise birçok devlette olduğu gibi standart bir 

tutumu yoktur fakat karşı olduğunu söylemek de oldukça güçtür. Self-determinasyon 

hakkının kendi birleşmesinin de temeli olduğunun bilincinde olan Almanya’nın, 

bunu kullanan halklara karşı olmaması çok aykırı bir tutum değilken, bazı 

durumlarda devletlerin toprak bütünlüğünü savunarak, genel tutumunun dışına 

çıkabilmektedir.  

2.2.3. ÇHC’nin 1990 Sonrası Bazı Bağımsızlık İlanlarındaki 

Tutumu  

Slovenya ve Hırvatistan’ın, bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından 

uluslararası tanımalar, dönemin AT üyesi olan Almanya’nın 1991 sonundaki 

tanıması hariç tutulursa, 1992 Nisan’ında yoğunlaşmıştır. BM Güvenlik Konseyi 

daimi üyelerinden ABD, her iki devleti 7 Nisan 1992’de tanımıştır
208

. Güvenlik 

Konseyi kararlarında çekimser oy kullanarak ve konuşmalarda birçok kez ‘Eski 

Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünün altını çizerek duruşunu belli eden ÇHC; AT ve 
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ABD’den de sabırlı davranmış, sürecin tamamen netleşmesini beklemiştir. 27 Nisan 

1992’de sürecin geri dönülmez bir netliğe kavuştuğunu gördükten sonra, Slovenya ve 

Hırvatistan’ı tanımıştır
209

. 3 Haziran 2006’da bağımsızlığını ilan eden Karadağ’ı, 15 

Haziran 2006’da tanımıştır
210

. Burada Sırbistan ve Karadağ ayrılmasında belirli bir 

konsensüs olduğundan, sürecin netleşmesi 1990’lardaki eski Yugoslavya krizi gibi 

zor olmamıştır. 

Çin Halk Cumhuriyeti, SSCB bütününü oluşturan devletlerin bağımsızlık 

ilanlarında da beklemeyi uygun görmüştür. Özellikle 1991 yılı sonuna kadar tanıma 

yönünde bir harekette bulunmazken, kuzeydeki büyük komşusunu tedirgin edecek 

hareketlerden de kaçınmıştır. Üç Baltık Devleti’nin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 

Şubat ve Ağustos 1991’de Çin, AB ülkeleri ve ABD tanıması gerçekleşmesine 

rağmen diplomatik tanımada bulunmamış, 6 Eylül 1991’de Sovyetler Birliği Devlet 

Konseyi’nin, bağımsızlık kararını tanımasını beklemiştir. Çin, Baltık Devletleri’nin 

Sovyetler Birliği’nce tanınmasından bir gün sonra 7 Eylül 1991’de, üç Baltık 

Devleti’ni birden tanımıştır
211

. SSCB’den bağımsızlıklarını ilan eden diğer federe 

devletler içinde, genel politikasına paralel bir duruş sergilemiştir. 1991 Kasım’ında 

Çin Dışişleri Bakanı Dian Qichen, kendisine coğrafi yönden yakın olan ve 

bağımsızlıklarını yıl içerisinde ilan etmiş olan eski SSCB devletlerine ziyarette 

bulunmuştur. Qichen, Rusya ile birlikte Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı 

ziyaret etmiş, ayrıca resmi ağızdan Rusya Başkanı Boris Yeltsin’in, 17-19 Aralık 

1991’de Çin’i ziyaret edeceği duyurulmuştur
212

. Çin’in, eski SSCB federe 

devletlerinin bağımsızlıklarını tanımadan önce, 1991 Aralık ortasını bulan Bağımsız 

Devletler Topluluğu (BDT) Antlaşması’nın da imzalanmasını beklediği görülmüştür. 

1991 sonuna gelindiğinde, (bu dönemde ayrılmalar Rusya tarafından da kabul edilip 

Bağımsız Devletler Topluluğu Antlaşması imzalanmıştı) ÇHC, Rusya ile diplomatik 

ilişkilerini açıklamıştır
213

. 27 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi 
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olan 10 devleti ve ayrıca Gürcistan’ı tanıdığını ilan etmiştir
214

. ÇHC ayrıca, 1992 

Mart’ında komşusu Rusya’nın Dışişleri Bakanı Andrey Kozyrev’i ağırlamış, 

ilişkilerin diplomatik zeminde zedelenmemesine özellikle dikkat etmiştir
215

. 

Etiyopya’dan bağımsızlığını ilan eden Eritre’de ise, biraz daha aktif bir ÇHC 

göze çarpmaktadır. Çin Hükümeti Özel Temsilcisi ve ÇHC Dışişleri Bakan Vekili 

Yang Fuchang, Eritre’nin 24 Mayıs 1993’teki bağımsızlığı ilan seremonisine 

katılmış ve aynı gün Eritre’yi tanımıştır
216

. İlişkileri bir adım daha ileriye götürerek, 

Eritre’yle diplomatik ilişkileri de, Eritre’nin bağımsızlığa kavuştuğu ilk birkaç gün 

içerisinde başlatmıştır
217

. 

1999 Ağustos’unda düzenlenen referanduma istinaden Endonezya’dan ayrılan 

Doğu Timor’un, ÇHC ile ilişkileri daha önceki tarihlere dayanmaktadır. 2001 yılında 

ÇHC’nin, Doğu Timor’un başkentinde büyükelçilik açmasıyla ilişkileri daha da 

ilerlemiştir
218

. 20 Mayıs 2002’de, Doğu Timor resmi bağımsızlığını ilan ettiğinde, 

diplomatik ilişkiler resmi düzlemde başlamış, hatta Doğu Timor’un bağımsızlık 

kutlamalarında üst düzey ÇHC heyetiyle birçok antlaşma imzalanmıştır
219

. Dikkati 

çeken nokta ise, ÇHC’nin tanıma ve diplomatik ilişki kurmaktan genellikle kaçındığı 

halde, Doğu Timorla ilk uluslararası ilişki kuran devlet olduğudur
220

. Burada en 

büyük etken, ideolojik yakınlık sebebiyle, bağımsızlık hareketi aşamasında başlayan 

ÇHC desteğidir.  
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Federe devletlerin bağımsızlık ilanlarına temkinli bir tutum sergileyen ÇHC, 

Gürcistan Devleti içerisinde özerk bölgeler olan Abhazya ve Kuzey Osetya’nın 

bağımsızlığını tanımamıştır.  Ayrıca Çin, Moldova’nın bağımsızlık ilanının ardından 

bağımsızlığını ilan eden Transdinyester’i ve Azerbaycan içerisinde özerk bölge 

konumundayken, 28 Aralık 1991 parlamento seçimi ile bağımsızlığını ilan eden 

Dağlık Karabağ’ı da tanımamaktadır
221

. Genel politikasından yola çıkarak, bu iki 

özerk bölgeyi tanıması bir yana, ilgi göstermesini bile ummak çok da gerçekçi 

görünmemektedir.  

2.2.4. Fransa’nın 1990 Sonrası Bazı Bağımsızlık İlanlarındaki 

Tutumu   

 Bağımsızlıklarını ilan etmelerinden neredeyse altı aya yakın bir zaman sonra 

15 Ocak 1992’de,  AT toplantısında alınan ortak kararla (Almanya daha önce 

tanımıştı), AT ve üye ülkelerin Slovenya ve Hırvatistan’ı tanıdıkları açıklanmıştır
222

. 

AT’nin aldığı bu kararla birlikte Fransa da, eski Yugoslavya’dan bağımsızlıklarını ilk 

ilan eden cumhuriyetler olan Slovenya ve Hırvatistan’ı tanımıştır. Fransa, 23 Nisan 

1992’de Slovenya ve 24 Nisan 1992’de de Hırvatistan ile diplomatik ilişki 

kurmuştur
223

. Ayrıca Slovenya’nın BM üyeliğine olan desteğini onaylarken, AT 

bütünleşmesini de onayladığını belirtmiştir
224

.  Birliğin diğer ülkesi Karadağ ise 3 

Haziran 2006’da bağımsızlığını ilan etmiş, 15 Haziran 2006’da Fransa tarafından 

tanınmıştır
225

. 

Fransa, 1991’de SSCB’den bağımsızlıklarını ilan eden Baltık ülkelerinden 

Estonya’yı 26 Ocak 1921 de tanımış, SSCB’nin daha sonra Estonya’daki varlığını 

işgal olarak değerlendirmiştir
226

. SSCB’nin dağılması arifesinde, Fransa ve Almanya 

Dışişleri Bakanları, 1990 Ağustos’unda Weimar’da yaptıkları toplantıda, ‘Baltıkların 
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durumlarının’ özel olduğunu, AT tarafından bağımsızlıklarının tanınmasının, birliğin 

diğer devletleri için yol gösterici nitelikte olmadığını açıklamışlardır
227

. 1991’de 

SSCB’nin çözülüşünde ise, Estonya’nın 20 Ağustos’ta ilan edilen bağımsızlığını, 

aynı hafta 25 Ağustos 1991’de tekrar tanımıştır
228

. Litvanya ve Letonya’yı da birkaç 

gün içerisinde tanıyan Fransa, Baltık devletlerine desteğini açıkça göstermekten geri 

kalmamıştır. Ayrıca Fransa, 50 yıl önce bağımsız Litvanya Hükümeti’nin isteği 

üzerine (o dönemde ülkesel varlıklarını tehlikede gördüklerinden), 2.2 ton altın 

stokunu, bağımsızlıklarını tekrar kazandıkları güne kadar saklamayı kabul etmiştir. 

Fransa’nın 1991 Ağustos’unda, Litvanya’nın restorasyonu için emaneten saklanan 

altının yola çıkacağını açıklaması, tanımanın ve politik desteğin de müjdecisi 

olmuştur
229

. 

Fransa, SSCB’den ayrılan diğer devletleri AT’nin tanımasına uygun olarak 

Ocak ve Şubat 1992’de tanımıştır
230

. Buradaki tanımanın acele olmadığı, özellikle 

1991 Aralık’ında Rusya kabulü ve peşinden gelen genel tanıma hamlesinden sonra 

yapıldığı dikkat çekmektedir. Eritre, 24 Mayıs 1993’te resmen bağımsızlığını ilan 

etmiş ve aynı hafta Fransa tarafından tanınmıştır
231

. Doğu Timor’u ise ABD, ÇHC ve 

İngiltere’nin tanımasının ardından bir süre sonra 6 Ocak 2002’de resmen 

tanımıştır
232

. 

Fransa, Moldova’nın bağımsızlık ilanının ardından bağımsızlığını ilan eden 

Transdinyester’i ve Azerbaycan içerisinde özerk bölge konumundayken, 28 Aralık 

1991 parlamento seçimi ile bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ’ı da 
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tanımamaktadır
233

. Abhazya ve Kuzey Osetya da özerk bölge iken bağımsızlıklarını 

ilan etmişlerdir. Rusya ve Gürcistan çatışması bu noktada başlamış, Fransa çatışmayı 

durdurmak amacıyla birçok girişimde bulunmuştur
234

. Fransa, Gürcistan sınırları 

içerisindeki her iki özerk bölgenin bağımsızlık ilanına, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 

aracılığıyla verdiği tepkide, ‘Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne atıf yapmış ve 

karardan duydukları üzüntüyü’ belirtmiştir
235

. Ayrıca, Fransız Dışişleri Bakanı 

Bernard Kouchner yaptığı açıklamada, ‘Rusya’nın ayrılıkçı Abhazya ve Güney 

Osetya’yı tanıma kararını, uluslararası hukukun ihlali’ olarak değerlendirmiştir
236

. 

2.2.5. İngiltere’nin 1990 Sonrası Bazı Bağımsızlık 

İlanlarındaki Karşı Tutumu  

Slovenya ve Hırvatistan, daha önce yaptıkları referandumlara dayanarak 25 

Haziran 1991’de resmen bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. İngiltere, burada Fransa 

ile benzer bir davranış içerisine girmiş, acele tanımaların getireceği sıkıntılardan 

çekinmiştir. Bu temkinli tutumun ardında, ABD’nin benzer tutumunun olduğu ve 

İngiltere’nin müttefikine uyduğu gözlerden kaçmamalıdır. Irak Savaşı sebebiyle 

NATO kanalıyla iki devletin körfeze yoğunlaşmaları, eski Yugoslavya krizini hiç 

değilse süre bakımından, zamana yaymak istemelerine sebep olmuştur. Almanya’nın 

AT içerisindeki tanıma taraftarı tutumunu, Fransa ile birlikte yavaşlatan İngiltere, bu 

yönüyle hem ABD hem de Fransa’ya yakın bir politika izlemiştir. 15 Ocak 1992 AT 

toplantısında alınan ortak kararla (Almanya daha önce tanımıştı), AT ve üye 

ülkelerin Slovenya ve Hırvatistan’ı tanıdıkları açıklanmıştır
237

. Bu ortak karar 

sonunda her iki devleti tanıyan İngiltere, Eski Yugoslavya’dan bağımsızlığı ilan eden 
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son federal devlet olan Karadağ’ı (3 Haziran 2006’da bağımsızlığını ilan etmişti), 15 

Haziran 2006’da İngiltere tanımıştır
238

. 

İngiltere, Baltık Devletleri’nin bağımsızlıklarını ilan ettikleri Şubat 

(Litvanya) ve Ağustos (Estonya ve Letonya) 1991’den kısa bir süre sonra 27 Ağustos 

1991’de üç Baltık Devleti’ni de tanımıştır
239

. Birlikten ayrılan diğer federe devletleri 

ise AT’nin de tanımasına paralel olarak, Aralık 1991’de tanımıştır
240

. Eritre, 24 

Mayıs 1993’te resmen bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı hafta İngiltere tarafından 

tanınmıştır
241

. Doğu Timor ise, bağımsızlığının resmi ilan günü olan 20 Mayıs 

2002’de İngiltere tarafından tanınmıştır
242

. 

Federe devletlerin bağımsızlık ilanlarında, genellikle AB politikaları 

çerçevesinde hareket eden ve AB içerisinde de Almanya kadar öne çıkmayan 

İngiltere, Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Kuzey Osetya’nın 

bağımsızlığını tanımamıştır. İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, ‘Gürcistan’ın 

toprak bütünlüğü ve tam bağımsızlığını desteklediklerini, ayrıca bunun Rusya’nın 

aldığı kararla değişemeyeceğini ’ belirtmiştir
243

. Burada İngiltere’nin, SSCB’nin 

tanıdığı bağımsızlığa tepkisi açıkça ortaya konulmuştur. Ayrıca İngiltere, 

Moldova’nın bağımsızlık ilanının ardından bağımsızlığını ilan eden Transdinyester’i 

ve Azerbaycan içerisinde özerk bölge konumundayken, 28 Aralık 1991 Parlamento 

seçimi ile bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ’ı da, birçok ülkenin politikasına 

benzer bir şekilde, tanımamaktadır
244

. 
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İngiltere, bağımsızlık ilanlarında beklemeyi uygun görmekte, AB, NATO ve 

BM zemininde alınan kararları da dikkate almaktadır. Özerk bölgeler konusunda 

oldukça hassas davranan İngiltere’nin, uluslararası hukuk ve kuruluşların aldığı 

kararlara uygun hareket ettiği görülmektedir. Federe devletleri tanıma politikasında 

da aceleci bir tutum sergilemediği ve genel eğilimin ortaya çıkışını izlediği 

görülmektedir.  

2.2.6. Rusya’nın 1990 Sonrası Bazı Bağımsızlık İlanlarındaki 

Tutumu   

1990’larda uluslararası siyasal sistemde yaşanan kırılma, incelenen devletler 

açısından en çok SSCB’yi etkilemiştir. Bölünmeyi kendi içerisinde hissetmesi bir 

yana, yarım asra yakın süredir ideolojik yakınlık duyduğu devletlerin çöküşüne de 

tanık olmuştur.  

Kendi iç politikasından kaynaklanan sorunların yanında,  Eski 

Yugoslavya’nın bölünmesi, SSCB için oldukça zor bir sınav olmuştur. Krizin 

başlangıcından sonuna kadar Sırp yanlısı bir tutum izlemesi gözlerden kaçmayan 

Rusya, kriz sırasında politikalarıyla etkin olmaya çalışan devletleri de 

yönlendirmiştir. 1991 Eylül’ünde bağımsızlığını ilan eden Slovenya ve Hırvatistan, 

1992 Ocak ayında AT’nin de tanımasıyla bağımsız devletler olarak yerlerini 

almışlardır. Rusya, Sırbistan’a olan yakınlığına rağmen, sürecin dışında daha fazla 

kalmayı uygun görmemiştir. Slovenya’nın 14 Şubat 1992’de bağımsızlığını tanımış, 

ayrıca 25 Mayıs 1992’de diplomatik ilişkiler kurmuştur
245

. Hırvatistan için de tarihler 

aynıdır, Şubat 1992’de tanımış ve 1992 Mayıs’ında diplomatik ilişkiler kurmuştur
246

. 

Fakat burada belirtmemiz gerekir ki, AB’nin tanıma kararı çıktıktan ve daha sonra 

Slovenya ve Hırvatistan için genel bir tanıma gerçekleştikten sonra Rus tanıması 
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gelmiştir. Eski Yugoslav birliğin son federe devleti Karadağ ise 3 Haziran 2006’da 

bağımsızlığını ilan etmiş, 12 Haziran 2006’da Rusya tarafından tanınmıştır
247

. 

Eritre, 24 Mayıs 1993’te resmen bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı hafta Rusya 

tarafından tanınmıştır
248

. Doğu Timor bağımsızlığında önceki bölümde belirtildiği 

üzere,  Endonezya’nın argümanı, komünizmin bölgeye Doğu Timor vasıtasıyla inme 

tehdidi ya da ihtimalidir. Buradan da anlaşabileceği gibi, Doğu Timor’un SSCB ile 

politik bir yakınlığı mevcuttu. Uzun süre aralarında yakınlık olduğu ve komünizmin 

pasifliğe ineceği korkusu, birçok ülkenin Doğu Timor meselesine mesafeli 

bakmasına neden olmuştur. Bu sebeple SSCB, Doğu Timor hükümetine desteğini 

göstermiş, tıpkı ÇHC gibi, Doğu Timor Endonezya’dan 20 Mayıs 2002’de 

bağımsızlığını ilan ettiğinde, Rusya tarafından hemen tanınmıştır
249

.  

Kendisi birçok özerk bölgeye sahip olan Rusya, Moldova’nın bağımsızlık 

ilanının ardından bağımsızlığını ilan eden Transdinyester’i ve Azerbaycan içerisinde 

özerk bölge konumundayken, 28 Aralık 1991 parlamento seçimi ile bağımsızlığını 

ilan eden Dağlık Karabağ’ı da tanımamaktadır. Transdinyester meselesinde her ne 

kadar Gorbaçov  ‘bağımsızlık ilanının geçersiz ve hükümsüz’ olduğunu açıklasa da 

dikkati çeken nokta, Rus askerlerinin verdiği destektir
250

. Bölgenin bağımsızlık 

hareketi ve devlet egemenliğini sağlayabilecek kurumların kurulması, çoğu zaman 

direkt Rus yardımı ile olmaktadır. 

 Özerk bölge olan Kosova’nın bağımsızlık ilanında sert bir tutum sergileyen 

ve kabul etmeyeceğini birçok kez açıklayan Rusya; Abhazya ve Güney Osetya da 

özerk bölgeler olmalarına rağmen aynı tutumu sergilememiştir. Krizin 

başlangıcından itibaren Abhazya ve Güney Osetya’ya desteğini esirgemeyen Rusya, 
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her iki özerk bölgeyi askeri silah ve mühimmat yönünden beslemiştir. Birçok kez 

Gürcistan Askeri Kuvvetleri, Güney Osetya birliklerine gönderilen Rus yapımı roket 

ve askeri mühimmat ele geçirmiştir
251

. 9 Haziran 2004’te bağımsızlık ve Rusya ile 

birleşme kararını açıklayan Güney Osetya’nın teklifi, Başkan V. Putin tarafından 

reddedilmiştir. Putin ‘Rusya’nın Gürcistan’ın iç meselesine karışmayacağını’ 

söyleyerek, Rusya’nın geleneksel duruşunu göstermiştir. Gürcistan içerisindeki özerk 

yapısı sebebiyle, Kosova meselesi ile benzerlik kuran Rusya’nın fikri Kosova’nın 

bağımsızlığının ardından değişmeye başlamıştır.  AB’nin tanımadığı, referandum 

sonucu ilan edilen bağımsızlık henüz sürüncemedeyken, 2008 Ağustos’unda 

Gürcistan ile Abhazya ve Güney Osetya çatışması başlamıştır. Gürcistan’a karşı 

özerk iki bölgeyi ordusuyla da destekleyen Rusya, bağımsızlık ilanlarını tüm 

dünyanın karşı çıkmasına rağmen tanımıştır
252

. Birçok devlet, Rusya’nın bu eylemini 

uluslararası hukukun ihlali olarak yorumlamış ve kınamışlardır
253

. Rusya ise 

‘Avrupa’nın tutumu Kosova’da ne ise Güney Osetya ve Abhazya’da o olmalıdır’ 

düşüncesindedir.
254

.   

Rusya tanıması, 1. bölümde tanıma başlığında açıklanan, 2001 yılında UHK 

tarafından kabul edilen ‘Uluslararası Haksız Eylemlerden Devletlerin 

Sorumluluğu’nu düzenleyen belgenin
255

 41. madde 2. paragrafını açıkça ihlal 

etmektedir. Hatırlanacağı üzere bu madde ‘Uluslararası hukukun emredici bir kuralı 

çerçevesinde ortaya çıkan bir yükümlülüğün ciddi bir ihlalinin uluslararası hukuka 

uygun olduğunun devletler tarafından tanınmaması’ şartını öngörmüştü
256

. Burada 

Rusya, silahlı kuvvetlerini kullanarak ‘jus cogens’ niteliğindeki bir kuralı açıkça ihlal 

etmiştir.   
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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis, ‘Rusya Federasyonu tarafından 

tek taraflı yapılan tanımayı, Avrupa Konseyi üyesi dost bir devletin toprak 

bütünlüğünü ihlal olarak’ nitelemiştir.
257

 Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması 

Rusya’nın dış politikasında değişim demek olduğundan, Gorbaçov tarafından 

‘…yeni bir bölünme riski doğmuştur, global tehdit büyümektedir’ sözleriyle 

eleştirilmiştir
258

. Rusya’nın bu ilk radikal çıkışı değildir. 1988’de Filistin’in 

bağımsızlığını ilk tanıyan devlettir
259

. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri 

Medvedev ‘Rusya’nın seçimini uzun zaman önce yaptığını ve bugün de görüşlerinde 

değişiklik olmadığını’ ifade ederek, Rusya’nın 1988’de Filistin’in bağımsızlığını ilk 

tanıyan ülkelerden biri olduğunu belirtmiştir
260

. 

2.3.   İkinci Bölümün Değerlendirilmesi 

İki kutuplu düzenin sona ermesi aşamasında bağımsızlık ilanları, Avrupa’da 

SSCB ve eski Yugoslavya örnekleri olmak üzere birçok bölgede yaşanmıştır. Daha 

önce ideolojik sebeplerle hasıraltına itilen sorunlar, 1990 sonrası uluslararası siyasal 

sistemde yaşanan kırılma neticesinde açığa çıkmıştır. Aynı zamanda bu sorunları 

çözmek için çaba da harcanmaya başlanmıştır. Bir örnek vermemiz gerekirse; Doğu 

Timor sorununun 1970’lerden itibaren açık olarak ortada olmasına ve BM’de bile 

üzerinde defalarca tartışma yaşanmasına rağmen, çözümü bu döneme kadar mümkün 

olmamıştır. Kanımızca en büyük nedeni, Doğu Timor yönetiminin SSCB ve ÇHC ile 

ideolojik paydada buluşmasının, Endonezya ve ABD tarafından tedirginlik sebebi 

olmasıdır. Bu sebeple Endonezya’nın adayı işgali, başta ABD olmak üzere, Batı’nın 

uzun süre dikkatini çekmemiştir.  

                                                 
257

 Reaction to Russia’s recognition of rebels. (Çevrimiçi), 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7582367.stm, Erişim Tarihi 19 Aralık 2010.  
258

 bkz Reaction to Russia’s recognition of rebels. (Çevrimiçi) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7582367.stm, 19 Aralık 2010. 
259

 bkz.Timeturk Haber Sitesi, (Çevrimiçi) http://www.timeturk.com/tr/2011/09/22/iste-filistin-i-

taniyan-ulkeler-haritasi.html, 19 Haziran 2010 . 
260

 BBC News Haber Sitesi 18 Haziran 2011 tarihli haber,  (Çevrimiçi) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12212907, 29 Ağustos 2011. 



179 

 

1990 sonrasında bağımsızlık ilanlarını, öncelikle niteliği bakımından ikiye 

ayırabiliriz. İlk grup, sosyolojik ayrılıklarının yanı sıra, anayasal maddelerle de 

bulundukları devletten ayrılma hakkına sahip devletlerdir. Bu tür devletler, federe 

birim olarak federasyonlarda yer alırlar ve uzun zaman sonra bulundukları 

federasyondan ayrılma arzusundadırlar. Bu devletlerin, uygulamada bazı problemler 

yaşansa da federasyondan ayrılma hakları vardır. Örnek olarak Slovenya, 

Hırvatistan, Letonya, Estonya, Litvanya, Azerbaycan ve Moldova gibi devletler bu 

kategoridedir. Sayılan ve örnekleri artırılabilecek olan bu devletler, sosyolojik bir 

birim olarak da gerek bağlı bulundukları federasyondan gerekse çevrelerinden 

farklıdırlar. Örneğin bir Moldovan, konuştuğu dil ve paylaştığı kültür ile SSCB’nin 

diğer cumhuriyetlerinin halklarından ayrılır. Aynı zamanda bu devletlerin birlik 

anayasalarında sınırları belirlidir ve self-determinasyon hakkını kullanma hakkına 

sahiptirler. İkinci grup ise bu kadar net tanımlama yapamayacağımız, farklı özellikte 

birimlerden oluşmaktadır. Bu sebeple derecelendirmemiz de bu denli köşeli 

olamamaktadır. Örneğin Azerbaycan içerisindeki Karadağ, Gürcistan içerisinde 

özerk bölgeler olan Abhazya ve Güney-Osetya, Moldova içerisinde Transdinyester 

ve Endonezya’dan ayrılan Doğu-Timor, ikinci kategoriye koyabileceğimiz 

birimlerdir. Sayılan ve benzer özellikteki birimler, Kosova’nın hukuksal durumunu 

anlatmak için kullanılan bir ifadeyle, ‘nev-i şahsına münhasır’ bölgelerdir. Öyle ki, 

(ilgili bölümde açıklandığı gibi) Gürcistan’ın özerk bölgeleri konumundayken 

bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ve Güney-Osetya bile, gerek SSCB 

Anayasasında gerekse Gürcistan Anayasasında farklı iki derecede özerkliğe sahiptir. 

Bunun doğal sonucu da, farklı hak ve uygulamalarla karşılaşılmasıdır. Transdinyester 

bugün bağımsızlığını ilan etse de, gerek eski SSCB Anayasasında gerekse Moldova 

Anayasasında özerk bir birim olarak kabul edilmemektedir. Karmaşanın çıktığı 

bağımsızlık ilanları da bu tip ilanlardır ve farklı özelliklerinden dolayı ayrı ayrı 

incelenmesi gerekir.    

1990 sonrası bağımsızlık ilanları, birçok ülkeyi hazırlıksız yakalamıştır. 

Sömürgelerin art arda bağımsızlığa kavuşmalarından sonra yaşanan, en büyük dalga 

olarak tarihe geçmiştir. Almanya, II. Dünya Savaşı sonrası ayrıldığı parçasıyla bir 
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bütün oluşturmuşken, hem kendi uyguladığı self-determinasyonla çelişkiye 

düşmeyecek hem de imzaladığı uluslararası anlaşmalarla (BM Şartı gibi) problem 

teşkil etmeyecek bir noktada durmaya çalışmıştır. SSCB (sürecin devamında Rusya), 

kendisi bir ayrılma yaşadığından, politik olarak duruşunu netleştirmesi zor olmuştur. 

Kendisinin başını çektiği birlikten ayrılanları tanımak zorunda kaldığı gibi, eski 

Yugoslavya’da uzun süre toprak bütünlüğünü savunmuştur. Kendi içerisinde hem 

federal hem de özerk yapılanmaları taşıması sebebiyle,  Kosova’yı tanımamış ve 

tanımayacağını belirtmiştir. BM’de Kosova’nın üyeliğini reddedeceği tehdidini 

savuracak kadar sert bir tutum almasına rağmen, Güney Osetya ve Abhazya’yı devlet 

olarak tanıyarak beklenmeyen bir hamle yapmıştır. Eski Yugoslavya krizinde 

İngiltere ve Fransa, Almanya’nın Avrupa’da çok fazla öne çıkmasını istemedikleri 

gibi, kendileri de krize çok fazla müdahil olmak istememişlerdir. Fransa, Korsika 

sebebiyle, kendisinin de etkilenebileceği bir tutumdan uzak durmaya çalışmış; buna 

rağmen kamuoyu baskısı, krizde aktif bir tutuma yönelmesine neden olmuştur. 

Krizin üzerinden belli bir süre geçtikten ve sivil kayıpların artmasından sonra, 

Fransa’nın politikasında da değişimler başlamıştır. Aktif politik hamleler ile eski 

Yugoslavya krizine müdahil olan Fransa’nın, dünyanın diğer bölgelerinde ise bu 

aktif tutumu yerini (tıpkı İngiltere’nin tutumu gibi) temkinli bir tutuma bırakmıştır. 

Birçok uluslararası tanımada Fransa, ‘doğrudan sorumluluk almamak ve sürecin 

dışında kalmamak’ olarak özetleyebileceğimiz bir politika izlemiştir.  

ÇHC bağımsızlıklar sürecinde edilgen bir tutum almış, ülkesel 

hassasiyetlerine dikkat ederek, Avrupa meselesi şeklinde gördüğü eski Yugoslavya 

krizine çok fazla müdahil olmak istememiştir. ÇHC’nin, ideolojik yakınlık duyduğu 

Doğu Timor’un bağımsızlığı bir kenara bırakılırsa, bağımsızlık ilanlarına hemen 

tepki vermediği söylenebilir. Kendi devlet teşkilatında özerk bölgeler ve federe 

birimlere sahip olması sebebiyle, bağımsızlık ilanları ÇHC’ni rahatsız etmektedir. Bu 

sebeple gerek eski Yugoslavya gerekse dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan 

bağımsızlık ilanlarında, ÇHC sosyolojik olarak verilerle ilgilenmemekte, direkt 

olarak anayasal yapıyı incelemektedir. Anayasal olarak ayrılma hakkı varsa ve 

uygulama buna uygunsa sürece kendini dâhil etmektedir. Değilse, tamamen federal 
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ya da üniter bütünün toprak bütünlüğü ve egemenlik hakkıyla ilgilenmekte, 

uluslararası müdahaleleri meşru görmemektedir. SSCB’nin de bu tutuma yakın bir 

yerde durduğu söylenebilir. SSCB de tıpkı ÇHC gibi, kendi içsel hassas durumu 

sebebiyle toprak bütünlüğü ve egemenlik hakkı perspektifinden olayları 

değerlendirmekte, uluslararası müdahale ve yönetimleri sıcak karşılamamaktadır.   

ABD ise lider güç konumu sebebiyle, ister istemez olayların içerisinde 

olmaktadır. Eski Yugoslavya krizinde başlangıçta yatıştırıcı bir tutum sergilese de, 

krizin ikinci döneminde Almanya’nın boşalttığı yeri doldurmuş ve yönlendirici 

duruma geçmiştir. Bağımsızlık ilanlarına yaklaşımı konusunda diğer devletlerle ortak 

olan yönü, standart bir tutumunun olmamasıdır. Kosova’nın bağımsızlığına tam 

destek verirken, benzer özellikteki Güney Osetya ve Abhazya’yı tanımamış, 

Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Ayrıca, Endonezya’yla ilişkilerinden 

dolayı Doğu Timor sorununa uzun süre mesafeli durmuş, Endonezya işgaline ses 

çıkarmamıştır. Komünist tehlikenin bittiği 1990’larda ise Doğu Timor meselesinde, 

Endonezya’ya ekonomik tehdit savurmaktan geri kalmamıştır.  

 Devletler, bağımsızlık ilanlarına, farklı nedenlerden dolayı farklı yaklaşımlar 

sergilemektedir. Bu nedenlerin en önemlisi bağımsızlık ilan eden birimin, bulunduğu 

devlet içerisindeki konumudur. Eğer, bölge federe bir birim ve bağımsızlık hakkı 

anayasal bir güvence ile sabitse (Eski Yugoslavya federe devletleri, eski SSCB 

devletleri gibi) ülkelerin tanımaları ve bağımsızlık ilan eden bölgeyi bir devlet olarak 

kabul etmeleri kolaylaşmaktadır. Birim özerk bir bölgeyse, bu noktada daha 

çekingen bir tavır ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin çoğunun böyle bir olaydan tedirgin 

olması, tanıma yönünden birçok ülkeyi tedirgin etmektedir. Bu sebeple özerk 

bölgenin niteliği bir yana, sosyolojik verilerinin de masaya yatırıldığı ve tarihsel 

süreçle ele alındığı görülmektedir. Özerk bölgede ayrılmak isteyen grup, Kosova 

örneğindeki gibi yüksek oranlarda nüfusa ve farklı kültüre sahipse, kopma daha 

kolay olabilmektedir.    
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III. BÖLÜM  

ESKİ YUGOSLAVYA VE BAĞIMSIZLIK İLANLARI 

3.1. Balkanlar 

Avrupa’nın güneydoğusunda,  gerek etnik, gerek dini, gerekse mezhepsel 

yapısı ve hatta bunların birçoğunu içeren daha geniş ölçekte, sistem düzeyinde, 

bölgesel yapısı sebebiyle uluslararası krizlere oldukça müsait bir bölgedir. Belki de 

başlangıçta açıklamamız gereken nokta, küçük bir toprak parçasında (Türkiye 

Cumhuriyeti hariç Balkanların toplam yüzölçümü 765.000 km2, Türkiye’nin tek 

başına 778.000km2) çok sayıda etnik ve kültürel grubun ‘dağınık bir halde’ yaşadığı 

ve bunun neticesinde, milli bir devlet oluşturmak isteyenlerin sınırlarının 

çizilemediği bir bölge olduğudur
1
. Slovenya ve Arnavutluk hariç diğer devletler birer 

Yugoslavya görünümündedir
2
. 1991 yılı verileriyle, Türkiye hariç diğer Balkan 

devletlerinin (dönem itibariyle federe olanlar dâhil olmak üzere) etnik ve dinsel 

durumlarını bir tablo aracılığıyla açıklamaya çalışırsak; 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Haydar Çakmak, Balkanlar, Balkan Araştırmaları, Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Sayı:1, C.I. ,1998, s.2. 
2
A.e. , s.6 
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Tablo 3: Balkan Yarımadası
3
 

 

Ülke 
Yüzölçümü 

Km
2
 

Nüfus  Başkent 
Etnik Gruplar, 

Azınlıklar, Dinler 

Arnavutluk 28.748 3.240.000 Tiran 

Güneyde 55.000 Yunan 

Kökenli dışında hepsi 

Arnavut, büyük çoğunluğu 

Müslüman,  

Bulgaristan 110.912 9.010.000 Sofya 

% 85 Bulgar, % 8.5 Türk 

(Müslüman), % 6.5 

Pomak, Çingene [Roman] 

vb. 

Romanya 237.500 23.270.000 Bükreş 

% 85 Romen (Ortodoks), 

yaklaşık 1.5 milyon Macar 

Katolik, az sayıda 

Ukraynalı, Bulgar, 

Gagavuz ve Çingene 

[Roman] 

Sırbistan 88.400 9.778.000 Belgrad 

%75 Sırp, % 20 Arnavut, 

% 7 Karadağlı, % 5 Macar 

ve az sayıda Hırvat. 

Karadağ 13.800 633.000 

Podgorica 

(Titograd) 

 

% 68 Karadağlı, % 14 

Müslüman, % 6.5 

Arnavut, % 3.5 Sırp. 

Hırvatistan  56.500 4.680.000 Zagreb 

% 75 Hırvat, % 12 Sırp, 

az sayıda Boşnak, Sloven 

vs. 

Slovenya 20.250 1.943.000 Lübliyana 
% 91 Sloven, % 3 Hırvat, 

%2 Sırp. 

Bosna-

Hersek 
51.100 4.443.000 Saraybosna 

% 42 Müslüman Boşnak, 

% 31 Sırp, % 17 Hırvat ve 

% 10 diğerleri.  

Makedonya 25.700 2.088.000 Üsküp 

% 67 Makedon, % 20 

Arnavut, 100.000 Türk ve 

diğerleri 

Yunanistan 131.944 10.050.000 Atina 

Büyük çoğunluk Yunan, 

100.000 Türk (Müslüman) 

ve sayısı bilinmeyen 

Makedon  

 

                                                 
3
 İsmail Soysal, “Jeostratejik Açıdan Balkanlar ve Türkiye”, Panel: Geçmişten Günümüze 

Balkanlar, Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sayı:1, C.I. ,1998, s.149. 
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Tablo incelendiğinde, Yunanistan’da Slav Makedonlar, Romanlar, Türkler, 

Pomaklar; Bulgaristan’da Türkler, Makedonyalılar, Romanlar; Sırbistan’da 

Boşnaklar, Hırvatlar, Arnavutlar; Bosna’da Sırplar ve Hırvatlar gibi etnik kargaşa 

oluşturabilecek birçok azınlık vardır. Kargaşanın temel sebeplerinden biri de, sayılan 

azınlıkların büyük çoğunluğunun, başka bir devlette azınlık olmalarına rağmen, 

bölgede kendi isimlerinde devletlerinin olmasının verdiği endişedir. Bu sebeple her 

devletin başına eklenen ‘büyük’ sıfatıyla (büyük Sırbistan, büyük Bulgaristan, büyük 

Arnavutluk …) özlemini çektiği tarihsel döneme atıf yapılırken, bu durum 

komşusunu endişeye sevk etmektedir. Ayrıca bölge ülkeleri arasında çözülememiş 

birçok problem, artarak, Soğuk Savaş sonrasına taşınmıştır. Arnavutluk-Yunanistan 

arasında Kuzey Epir sorunu, Sırbistan’da Kosova ve Sancak sorunu, Yunanistan ve 

Makedonya arasında ‘isim’ meselesi, Bulgaristan’ın Makedon ulusunu kabul edip - 

etmemesi gibi anlaşmazlıkların çözülmesi, sorunlardan bazılarıdır. Ayrıca tüm bu 

sayılanlara ek olarak, 2.2 milyon nüfuslu Makedonya’da 500-600 bin Müslüman 

Arnavut azınlığı, özerklik ve ilerde Arnavutluk’a bağlanmak eğilimindedir
4
. Bu 

azınlığın ülke içerisindeki coğrafi konumu da sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. 

Bosna-Hersek’te 1.6 milyon Sırp topluluğu, Sırbistan’la birleşmek eğilimindeyken, 

2.2 milyon Müslüman Boşnak ile 650.000 Hırvat’ın, bugünkü federasyon içinde, 

uzun süre birlikte yaşamayı kabul etmeleri çok şüphelidir
5
. Yeni Yugoslavya 

(Sırbistan -Karadağ) - Kosova birleşmesinden, 2 milyonluk halkın % 90’ını oluşturan 

Arnavutlar ayrılmışlardır. Fakat gerginliği hala sonuçlanmamış, tanıma sorunu 

birçok devleti görüş ayrılığına itmiştir. Bölgede Romanya, Transilvanya’daki 1.5 

milyon Macar azınlığa bazı haklar tanıyarak çözüm yolları ararken,  Moldova ve 

Transdinyester sorunu, hem bölge ülkeleri hem de AB-Rusya-ABD arasında 

gerginliğe neden olmaktadır
6
.   

  Bölgede, tüm bu sayılan etnik ve politik sorunlara ek olarak, 1991 

çözülmesinde etkili olan ve sonrasında artarak içinden çıkılamaz bir hal alan 

                                                 
4
 A.e., s.145. 

5
 A.e. 

6
 Boonstra, a.g.e.,s.1.  
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ekonomik sorunlar da vardır. 1980’lerin sonu birçok ülke açısından ekonomik 

anlamda zor yıllardır. Bu tablo, 1980’lerden başlayarak özellikle Doğu Bloku ülkeler 

açısından daha da vahimdir. 1990’ın ilk yarısında, GSMH’nın, Bulgaristan’da % 9’a, 

Macaristan’da % 2’ye, Polonya’da % 10’a, Romanya’da % 3’e ve Yugoslavya’da % 

6’ya düştüğü görülmektedir
7
.  

3.1.1. Eski Yugoslavya 

3.1.1.1. Eski Yugoslavya Öncesi Güney Slavları 

Aynı ırki özelliklere sahip, aynı coğrafyayı paylaşan ve kültürel benzerlikleri 

olması sebebiyle sürekli etkileşim içinde bulunan Sırp, Hırvat ve Slovenler, 

tarihlerinde farklı eyaletlerde de olsa, Osmanlı Devleti’nde uzun bir süre birlikte 

yaşamışlardır. Fransız Devrimi’nin getirdiği milliyetçilik akımı ve sonrasında 

Balkanlarda artan bağımsızlık hareketleri, aynı devlet içerisinde yüzyıllarca birlikte 

yaşayan halkları yol ayrımına getirmiştir. Artık Slavları bir devlette toplama 

düşüncesi ya da Rus etkisindeki bir Slav birlikteliği, Osmanlı’nın mirasında 

yayılmaya başlamış, bu düşüncenin önderi konumuna ise Rusya geçmiştir. İlk tasvir 

edildiği yer ise, Rus yazar Nikolay Yakovleviç Danilevskiy’in 1871’de yayınladığı 

“Rusya ve Avrupa” adlı kitabıdır
8
. Yazar, Panslavizm’in bir çeşit anayasası haline 

gelen kitabında, İstanbul merkezli bir “Büyük Rus-Slav Birliği’nden” (ya da Büyük 

Slav Birliği) bahsetmektedir. Bu eserde birlikteliği/federasyonu oluşturan birçok 

devletin yanında, Sırp - Hırvat ve Sloven Krallığı’ndan bahsedilmiştir. Sırbistan 

Kralı I. Peter’in 1918’de kurduğu Belgrad merkezli krallık da bu hayalin gerçeğe 

dönüşmüş halidir. Önemli bir gerçek ise, Danilevskiy’in eserini yazdığı tarih olan 

1800’lerin son çeyreği ile I. Dünya Savaşı sonrasının, oldukça farklı zamanlar 

olduğudur. Balkanların çekişme halindeki iki büyük gücü olan Osmanlı ve 

Avusturya-Macaristan İmparatorlukları ortadan kalkmıştır. I. Dünya Savaşı,  

Habsburg ve Osmanlı Hanedanlıkları için mağlubiyet ve neticesinde 

                                                 
7
 Le Monde 8 Kasım 1991 aktaran Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38253.  

8
 Fahir Armaoğlu, 19 Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914),  4.bs., İstanbul, Alkım Yayınevi,  2007, 

s.490.  
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imparatorluklarının dağılması anlamına gelmiştir. Aynı zamanda Balkanlara 

inebilecek kadar güçlü bir Rusya tehdidi kalmamış, çünkü 1917 Devrimi neticesinde 

Romanoflar tarih sahnesinden silinmiş ve sosyalist rejimin iç karışıklığı ile kendi 

kabuğuna çekilmiştir. Rusya’nın başat aktör olduğu sosyalist rejiminin, birçok devlet 

için tehdit olarak algılanması sebebiyle, Rusya Avrupa’dan da dışlanmıştır. I. Dünya 

Savaşı, Habsburg İmparatorluğu’nun sonunu getirmiş olduğundan, bölgedeki siyasi 

partilerin ve grupların, 1918 Eylül’ünde Zagreb’te, Avusturya-Macaristan Krallığı 

egemenliğini tanımadıklarını belirten bildiriler yayınlamaları, onlara barış 

görüşmelerine katılma yolunu açmıştır. 6 Ekim 1918 tarihinde Sırp-Hırvat ve Sloven 

Ulusal Konseyi kurulmuştur. Konsey asıl olarak, Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’nun Güney Slav topraklarından çekilmesiyle, 29 Ekim 1918 tarihinde 

bağımsızlığını ilan etmiştir. Sırp, Hırvat ve Sloven ulusal hükümetlerinin kuruluşunu, 

Bosna-Hersek, Slovenya, Dalmaçya ve Hırvatistan ulusal hükümetlerinin kuruluşu 

ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun çekildiği güney Slav topraklarında, yeni 

Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti’nin kuruluş ilanı takip etmiştir. Böylece tarih 

sahnesinde, Güney Slavları aynı devlet içinde yerini almış ve yakın gelecekte 

kurulacak Yugoslavya Devleti’nin sınırları, I. Dünya Savaşı’nın hemen ardından 

böyle bir zamanda çizilmiştir. Altı çizilmesi gereken önemli bir husus ise, Sırp-

Hırvat ve Sloven Krallığı’nın sadece Sırp, Hırvat ve Slovenlerden oluşmadığıdır. 

Almanlar, Voyvodina’daki Macarlar, Bosna-Hersek ve Makedonya’daki Arnavutlar, 

Çekler, Romenler, Slovaklar, Rutenyalılar, İtalyanlar ve Beyaz Ruslar gibi nüfusun 

neredeyse % 17’sini oluşturan farklı halklar da vardı
9
. Ayrıca sayılan etnik 

kökendeki insanların, eski Yugoslavya’nın oldukça yakınlarında kendi ulusal 

devletleri bulunmaktadır. 28 Haziran 1921’de Krallığın Anayasası ilan edilmiştir
10

. 

Ülkedeki halklar arasında tam olarak konsensüs sağlanamamış olmasına rağmen, 

siyasal suikastların artması üzerine I. Aleksander, 6 Ocak 1929’da devleti 

                                                 
9
 Yugoslavia: A Country Study, Federal Research Division, Library of Congress, Ed.Gleen E. 

Curtis, Washinton, 1992, s.30-31, Mehmet Seyfettin Erol – Abdurrahim F. Aydın, “İki savaş arası 

Dönemde Balkanlar” (1919-1939), Balkanlar El Kitabı, C.I, Tarih, Derleyen Osman Karatay – 

Bilgehan A. Gökdağ, Ankara, KaraM & Vadi Yayınları, 2006, s.646-647.. 
10

  Misha Glenny, The Balkans 1804-1999, Nationalism, War and the Great Powers, London, 

Granta Books, 1999, s.402. 
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‘Yugoslavya Krallığı’na çevirmiştir
11

. I. Yugoslavya’nın en büyük sorunu, nüfusun 

yarısını teşkil eden Sırplarla, 1/3’üne yaklaşan Hırvatlar arasındaki çatışmadır. 

Hırvatlar tıpkı Habsburg dönemindeki gibi tam muhtariyet istemiş, Sırplar ise 

Belgrad merkezinden taviz vermek istememişlerdir
12

. Kral Aleksander’ın bir suikast 

sonucu öldürülmesinden sonra Yugoslavya Krallığı, II. Peter’in yönetimine girmiş, 

her ne kadar II. Dünya Savaşı’nda tarafsız bir tutum sergilemeye çalışsa da, Nisan 

1941’de ağır bir bombardımanın ardından Hitler işgalini yaşamıştır. İşgal, eski 

Yugoslavya topraklarında Mihver Devletleri’nin konumlanmasına yol açmıştır. 

Harita 9’da görüldüğü gibi Almanlar, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya ve 

Kosova ağırlıklı iç bölgeleri denetimleri altına alırken, Adriyatik kıyısına yakın 

bölgeler İtalyan işgali altındadır.    

   Harita 9: İşgal Sonrasında Eski Yugoslavya
13

 

 

  İşgalin eski Yugoslavya topraklarında kurduğu Hırvatistan Bağımsız 

Devleti
14

, işgalci hakimiyetindedir. Harita 10’da gösterildiği gibi eski 

                                                 
11

 A.e., s.412.   
12

 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (Cilt 1-2: 1914-1995), 12. baskı, İstanbul, Alkım 

Yayınevi,  2000, s.182. 
13

 Noel Malcolm, Bosna’nın Kısa Tarihi, Çev. Aşkım Karadağlı, İstanbul, Om Yayınevi, 1999, s.19. 
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Yugoslavya’nın bütün bölümünü kapsamaktadır. Desteğini aldığı Alman Nazi 

Partisi’ne uygun politikalar, eski Yugoslavya’da da uygulamaya koyulmuştur. Bu 

politikalar 1.bölümde açıklanan ve BM’nin tanımama kararı almasına neden olan: ırk 

ayrımcılığı, etnik temizlik ve kuvvet kullanımı sonucu kurulma gibi BM’nin 

yasakladığı her türlü hukuk dışılıktır. Ayrıca Sırplar, Romenler ve Yahudiler 

sistematik işkence ve katliama maruz kalmışlardır
15

.  

  İşgalcilerin, II. Dünya Savaşı süresince kendine yakın isimlerle kurdukları 

mihver güdümlü bir devlet olan Hırvatistan Bağımsız Devleti, kısa süren yaşamında 

kendini çatışma içerisinde bulmuştur. Sırp Generali Draja Mikhalioviç 

önderliğindeki Çetnik hareketi ve Josip Broz Tito önderliğindeki sosyalist hareket, 

hem Almanlar (ve Hırvatistan Bağımsız Devleti) ile hem de kendi aralarında 

çatışmışlardır. İleride Yugoslavya içerisinde sürecek olan birçok ayrımın temeli de 

bu ayrışmadır. Çetnikler, (Draja Mihayloviç yanlılarıdır) monarşi yanlılarıydılar. 

Aynı zamanda koyu ‘Ortodoks, komünist ve Hırvat düşmanı, Büyük Sırbistan 

yanlılarından’ oluşmaktaydılar
16

. Titocular ise Yugoslavya Komünist Partisi’nde 

kümelenmiş olup, (YKP) Zagreb merkezliydiler. Her ne kadar YKP ‘Büyük 

Hırvatistan’dan izler taşısa da, daha genele hitap etmiş ve Yugoslavya 

topraklarındaki diğer uluslar üzerinde, Sırplar kadar korku yaratmamıştır.  

 

 

  

                                                                                                                                          
14

 10 Nisan 1941’de Zagrep’te, Almanların desteklediği Ante Paveliç önderliğinde Hırvat faşistleri 

tarafından kurulmuştur. Almanya, İtalya, Japonya, Macaristan, Romanya ve Finlandiya gibi 10’a 

yakın devlet tarafından tanınmıştır. 
15

 bkz. BHD dönemi eski Yugoslavya’daki uygulamalar, Carl Savich, The Black Legion: A History 

of the 1st Ustasha Regiment (Çevrimiçi) http://www.serbianna.com/columns/savich/049.shtml,  25 

Eylül 2011. 
16

 Şecaettin Koka, “İkinci Dünya Savaşında Balkanlar”,  Balkanlar (1919-1939), Balkanlar El 

Kitabı, C.I, Tarih, Derleyen Osman Karatay – Bilgehan A. Gökdağ, Ankara, KaraM & Vadi 

Yayınları, 2006, s.658.  
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Harita 10: II. Dünya Savaşı Sırasında Yugoslavya ve Büyük 

Hırvatistan
17

 
 

 

Ayrıca eski Yugoslavya gibi bir coğrafyada Ulusal Kurtuluş Konsey ve Anti-

faşist Konsey (AVNOJ), savaşlardan çıkmış ‘halka’  hitap etmektedir. Halk her 

şeyden önce, ayrımların getirdiği çatışmalardan bunalmıştır
18

. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus, eski Yugoslavya’nın dini farklılıklarının, ‘ayrımı’ 

keskinleştirdiğidir. Avusturya-Macaristan döneminde Sırpların rahatsız oldukları 

konunun başında, devlet birliği şeklinde örgütlenmiş olan imparatorlukla yaşanan 

mezhepsel ayrım gelmektedir. Bu sebeple AVNOJ ile, Katolik bir imparatorluktan, 

Hırvatların Sırpları öldürmeye giderken silahlarını kutsamalarından, Müslümanların 

‘cihad çığlıkları atmalarından, Ortodoksların çocuklarının kutsanacağı korkusundan 

                                                 
17

 Curtis, a.g.e.,s.38. 
18

 Koka ,a.g.e., s. 659.  
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ve camilerin ateşe verilmesinden kurtulunabilinirdi. Artık o günlerin gerilerde kaldığı 

hakkında, geniş kitlelerde, hem fikir birliği vardı hem de derin bir istek.  

Tito’nun başlattığı, ülkeyi düşmandan kurtarma hareketi başarıyla 

sonuçlanmıştır. 19 Kasım 1945’te ise Yugoslavya’da artık lider ve yönetim şekli 

belli olmuş, II. Yugoslavya’da (ilki Krallık Yugoslavya’sı 1929-1945) 1990’lara 

kadar sürecek sakin günler yaşanmaya başlanmıştır. Sosyolojik olarak devlet 

başlığında açıklanan haliyle, Yugoslavya’da ‘devlet ile ulus artık örtüşmüştü’. 

3.1.1.2. 1945-1981 Tito Yugoslavya’sı ya da ‘Eski Şarap 

Yeni Şişe
19

’  

Balkanların Adriyatik denizi kıyısında, Yugoslavya Krallığı topraklarında 

kurulan Tito Yugoslavya’sı/II. Yugoslavya’nın yüzölçümü 255.804 km2 olup, 

dağılmadan önceki son verilerde nüfusu yaklaşık 23.800.000 kişidir. Etnik bir 

ayrımın sınırlarının çizilmesinin zor olduğu eski Yugoslavya, idari olarak altı 

cumhuriyet ve Sırbistan’a bağlı iki özerk bölgeden oluşmaktadır.  

Tablo 4’te federe cumhuriyetlerin ve iki özerk bölgenin hem nüfusu hem de 

yüzölçümleri verilmiştir. Bütünü oluşturan federal devletin adı sırasıyla; 1943 yılında 

Demokratik Federal Yugoslavya, 1946’da Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti ve 

son olarak 1963’de Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’dir. 

 

 

 

 

                                                 
19

 Hurst Hannum’un ifadesi bkz. Self-Determination, Yugoslavia and Europe: Old Wine in New 

Bottle. (Çevrimiçi)  http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein. 

journals/tlcp3&div=10&id=&page=, 25 Mayıs 2011.  
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            Tablo 4: Eski Yugoslavya’da Cumhuriyetlerin ve İllerin [Özerk Bölgelerin]  

Yüzölçümleri ve Nüfusları
20

 

 

Cumhuriyetler ve Özerk Bölge Yüzölçümü Nüfus Başkent 

Bosna-Hersek 51,129 4,124,008 Saraybosna 

Hırvatistan 56,538 4,601,469 Zagreb 

Slovenya  20,251 1,891,864 Ljubljana 

Makedonya 25,713 1,912,257 Üsküp 

Karadağ 13,812 584,310 Titograd 

Sırbistan (Özerk Bölgeler 

Hariç) 

55,968 5,694,464 Belgrad 

Kosova  10,887 1,584,441 Priştine  

Voyvodina  21,506 2,034,772 Novi Sad 

TOPLAM 255,804 22,427,585  

 

Devlet kurucusu Josip Broz Tito (1892-1980), Komünist Partisi’ne (1939-

1980), Partizanlara (1941-1945), Yugoslav Halk Ordusu’na (1945-1980) önderlik 

etmiş ve ayrıca 1953-1980 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştır
21

. Sloven anne 

ve Hırvat babanın çocuğu olan Tito, Güney Slavlarını (Yugo-Slav) Sırbistan 

merkezli bir devlette birleştirici bir rol oynamış, ayrıca 1992’ye kadar varlığını 

sürdüren bu devlet, uluslararası siyasette kimi zaman farklı devletleri de aynı hareket 

içerisinde yönlendirmiştir. 

                                                 
20

Curtis, a.g.e. , s.301. 
21

 Encyclopedia Britannica, 2001.   
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1971 nüfus sayımına giren ve anayasaya göre “ulus” (nation) tanımı altındaki 

unsurlar; Sırp 8.143.246, Hırvat 4.526.782, Müslüman 1.729.932, Sloven 1.678.032, 

Makedon 1.194.784, Karadağlı 508.843’dır. Sayılan unsurların her biri kendi devleti 

içinde yoğun olmakla birlikte, “Müslüman”ların kendi adlarında devleti 

bulunmamaktadır. En çok Bosna-Hersek’te yaşamaktadırlar ve Bosna-Hersek 

nüfusunun % 43’ünü oluştururlar
22

. Ayrıca anayasa ile kabul edilen Türkler 

(477.000, en fazla Makedonya’da) ve Arnavutlar (1.309.523, en fazla Kosova’da) 

gibi diğer etnik gruplar da vardır. Burada üzerinde durulması gereken bir husus, 1948 

yılında 15.841.000 civarında nüfusa sahip olan Eski Yugoslavya’nın, 1981’de 

22.400.000 nüfusa yükselmesine rağmen, devletler arasında ve devletlerin 

içerisindeki etnik gruplar arasında nüfus artış hızındaki dengesizliktir. Tablo 5’te 

görüldüğü gibi, eski Yugoslavya’da nüfus oranı olarak en fazla artan etnik gruplar, 

Boşnaklar ve Arnavutlar’dır (Kosovalı Arnavut). Devletin kuruluşunda ve 

devamında, harç görevi gören Sırplar ve Hırvatlar ise en fazla azalan etnik 

gruplardır.   

Tablo 5: Eski Yugoslavya’da Devletlerin ve Özerk Bölgelerin 1953-1988 

Nüfus Oranları (%)
23

 
 

Yıllar 
Bosna –

Hersek 
Karadağ 

Hırvatis

tan 

Make-

donya 

Slo-

venya 

Sırbista

n 

(Özerk 

Birimler 

Hariç) 

Kosova 
Voyvod

ina 

1953 

(%) 
16.7 2.5 23.2 7.7 8.8 26.3 4.8 10 

1988 

(%) 
18.8 2.7 19.9 8.9 8.2 24.8 8 8.7 

  

                                                 
22

 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s. 38375.
  

 
23

 John R. Lampe, Yugoslavia as History, London, Cambridge University Press, 1996, s.332-333. 
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3.1.1.2.1. Sosyolojik Olarak Eski Yugoslavya 

Balkan halklarının kimlik tanımlamalarında kullanılan ölçüt; dil, etnik köken 

ya da ırk değil, daha çok dindir
24

. Osmanlı döneminde ‘Boşnak’; Katolik Hırvat ve 

Ortodoks Sırp’tan farklı olarak, Müslümanlığı seçen bölge halkına etnolojik olarak 

yapılan hitaptır
25

. Osmanlı Devlet katında da algı benzerdir; Müslüman tebaasını 

Türk olarak kabul etmekte ve yerleşmesine izin vermektedir. Bosnalı Müslümanlar, 

çevrelerindeki halkla ırki benzerlikleri olmasına rağmen, ‘Boşnak’ ve Türk olarak 

kabul edilirler. Ayrıca Müslüman oldukları için Pomaklar ve Arnavutlar, tıpkı 

Boşnaklar gibi, Türkçe konuşmasalar bile, Türkiye’ye göç edip ‘Türk’ kabul 

edilmişlerdir
26

. Belgeler, algılamanın oldukça eski tarihlere inen bir yönü olduğunu 

ortaya koymuştur. 1635 yılında yazılmış Arnavutça bir kitaptaki atasözü “Türk’ün 

ezildiği yerde ot (yeşillik) bitmez”dir’
27

. Arnavutların tarihsel algılamalarında Sırp’ın 

‘kötü’ olması, Osmanlı Türkleriyle din benzerliklerinin etkisiyle, kendilerini 

Türklerle aynı görmelerine neden olmuştur. Osmanlı’nın Balkanlarda çözülmesi 

arifesinde, görünüm çok da değişmemiştir. Ahmet Zogu’nun Arnavutluk’ta kral 

olması, Türkiye’de bir dönem fıkra gibi anlatılmıştır’
28

:  

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Rumeli Gazetesi, Tanin 

Gazetesi, Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde muhabir olarak çalışan Zogu, 

Arnavutluk bağımsız bir devlet olunca buraya muhabir olarak gönderilir. 

Tam 16 sene sonra Ahmet Zogu ilk haberini gazeteye ulaştırır: ‘İyiyim. 

Arnavutluk’tayım. Kral benim. Tafsilatı postadan gönderiyorum. 

Örneğe benzer din temelli kimlik tanımlaması, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ‘Rum’ ifadesinde de vardır. Osmanlı içerisinde Ortodoks 

                                                 
24

 Gökdağ, Dinçer, a.g.e. , s.191. 
25

 Cüneyt Yenigün- Ümit Hacıoğlu, “Bosna-Hersek: Batı’nın Güvenini Kaybettiği Medeniyet”, 

Dünya Çatışmaları, Çatışma Bölgeleri ve Konuları, Ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran, Muhittin 

Ataman, Nobel Yayınları, s.676  
26

 Gökdağ, Dinçer, a.g.e., s.191. 
27

 Mustafa Balcı, Yüksel Özgen, Necip Karaevli, “Arnavut Edebiyatı Tarihi”, Balkanlar El Kitabı, 

C.III , Dil ve Edebiyat, Ankara, KaraM&Vadi Yayınları, s.60  
28

 A.e., s.77. 
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Hıristiyanlar, Türkçe konuşan Karahanlılar da dâhil olmak üzere, ‘Rum’ olarak 

adlandırılmıştır
29

.  

YSFC’de durum farklı değildir. YSFC Anayasasına göre ‘millet’ olan 

Boşnaklar,  Bosnalı Müslümanlardır
30

. Bu sebeple ‘Müslüman milletinin’ varlığı 

anayasal güvence altındadır. Ayrıca Slovenceyi bir kenara koyarsak, Sırpçanın şivesi 

konumunda olan Hırvatça, Boşnakça ve Karadağ dilleri standartlaşarak yazı dili 

haline dönüşmüşlerdir
31

.  

  Eski Yugoslavya içerisinde din, dil ve etnik köken bakımından ‘farklı’ 

insanlar aynı topraklarda birleştirilmiştir
32

. Fakat belirtmemiz gerekir ki bölgenin 

özelliği sebebiyle, üç kardeş üç farklı milliyete aidiyetliğini savunabilmektedir. 

Örneğin 20. yüzyılda, isimlerin sonundaki ekleri değiştirerek pek çok Bulgar bir 

gecede Sırp, ya da pek çok Sırp bir gecede Bulgar olmuştur
33

. Aynı zamanda toplum, 

kurumların çıkarlarını ve yaşam tarzlarını, dil ve dinin bariz farklarını 

dönüştürebiliyordu. Bir Slav olan Jan Schaffarik mektubunda, bir Sırp’ın bir Çek’ten, 

bir Polonyalı’dan ya da bir Slovenden daha çok bir Türk’e yakın olduğunu 

yazmıştır
34

. Buradan hareketle eski Yugoslavya’da, çalışmanın I. bölümde 

açıklanmaya çalışılan sosyolojik yönüyle devlet kriterleri her an değişebilen bir 

özellik göstermektedir. Fikir vermesi açısından Harita 11’de etnik gruplar, hem 

coğrafi konumları hem de bulundukları devlet ya da özerk bölge ile verilmiştir. 

 

 

 

 

                                                 
29

 A.e. 
30

 Gökdağ, Dinçer, a.g.e., s.192. 
31

A.e., s.196.  
32

 Birleşme devlet yönetiminde belirli bir bütünlük sağlasa da, halklar düzeyinde ayrım hep vardır. 

Hatta bu ayrım, fıkralara bile konu olmuştur; ‘Slovenyalı bir genç kız eve gelir ve ailesine Jovan 

adında bir erkekle yaşadığını itiraf eder. Ebeveynlerinden gelen cevap ‘bunu bize nasıl yaparsın, 

eşcinsel olması neyse ama Sırpmış bir de baksana’. (Michael Ignatiefe, Sanal Savaş Kosova ve 

Ötesi, s.142 ). 
33

 Baron, a.g.e.,s.223. 
34

 Mektubu 16 Ağustos 1827’de Kollar adlı bir arkadaşına göndermiştir, A.e. 
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Harita 11: Yugoslavya’daki Etnik Gruplar
35

 

 

  Daha kuruluş aşamasında 16 Kasım 1942’de partizanlar, Yugoslavya Anti-

faşist Halk Kurtuluş Konseyi’ni (AVNOJ) kurmuşlar, etnik temelli bir yapıyı 

reddetmişlerdir. Tito ve yakın arkadaş grubunun, milli sosyalizmle milli meseleleri 

çözmeye çalıştığı görülmektedir. I. bölümde W. Bagehot’un, 19 yüzyılı ‘ulus inşa 

etme yüzyılı olarak’ tanımladığından bahsedilmişti. Eski Yugoslavya’da ise 20.yy’ın 

ikinci yarısında, tekrar bir ‘Yugo-slav’ ulusu inşasına çalışılmıştır. Fakat bu sefer 

oluşturulmaya çalışılan ulus, sosyalist özellikleri ön planda olan bir Yugo-slav 

ulusudur. Ulusun sınırları ise, krallık Yugoslavya’sı kadardır.  

  II. Dünya Savaşı sırasında ve ardından savaş anıları tazeyken, bu tutum 

oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Devlet erkinde Tito’dan sonra Sırp Rankoviç, 

1966’ya kadar etkindir. Ancak Rankoviç’in görevden alınmasından sonra, Hırvat 

etkinliği artmaya başlamıştır. Hırvat etkinliğinin artması, otoriter Ortodoks/Sırp 

                                                 
35

Curtis, a.g.e. ,s.72. 
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etkisinde biraz rahatlama anlamına geldiğinden, Sırplar hariç herkes tarafından 

olumlu karşılanmıştır. Kuruluşundan, çözüldüğü zamana kadar eski Yugoslavya’da 

Sırplar otoriteyi temsil ederken, Slovenler zenginlik, Hırvatlar özgürlük ve 

Arnavutlar ise tehlikeyi temsil etmiştir
36

. Rankoviç’ten kopuş ve Hırvatların biraz 

daha ön plana çıkması, Boşnakları da etkilemiş ve Boşnak dil ve kültüründe etkisini 

göstermiştir. Aynı zamanda Hırvatlarda artık milliyetçi yaklaşımlar daha fazla kabul 

görmeye başlamıştır. Hırvatlar bu dönemde, Doğu Avrupa muhalif sosyalist 

çevreleriyle ilişkilere girmiştir. Ülke yönetimindeki etkin kadrodan anlaşıldığı üzere, 

halkın çoğunluğu Sırp ve Hırvatlardan oluşsa da, ülke içerisinde farklı birçok grup 

bulunmaktadır. 

YSFC’nin resmi dilleri Sırpça-Hırvatça, Slovence, Makedonca, Arnavutça ve 

Macarca’dır. Resmi olarak kabul edilen dinler de tıpkı diller gibi fazladır; 

Hıristiyanlık (Ortodoks, Katolik) ve Müslümanlık. Ayrıca dinsel farklılıkların 

içerisinde mezhepsel farklılıklar bile fazlasıyla mevcuttur. Yugoslavya’yı oluşturan 

Hıristiyanlardan, Slovenler ve Hırvatlar çoğunlukla Katolik; Makedonlar, 

Karadağlılar, Sırplar ağırlıklı olarak Ortodokstur
37

. Roman Katolik – Ortodoks 

ayrımı, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu sınırının 

Güney Slavlarının ortasından geçmesinin günümüze etkisidir
38

. Batı Roma 

İmparatorluğu topraklarında kalan Güney Slavları, Romen Katolik yapılarını 

günümüze kadar taşırken, Bizans sınırları içerisinde kalanlar, Ortodoks- Hıristiyan 

olarak süregelmişlerdir.   

Din birlikteliğinin ulus olmaya etkisi ya da diğer bir anlatımla devleti 

birleştirici yönü, çalışmanın 1. bölümünde incelenmeye çalışılmıştı. Fakat bir 

                                                 
36

 Azımsanamayacak sayıda nüfusa sahip olan ve yerleşim olarak yakın bölgelerde oturan Arnavutlar 

eski Yugoslavya’nın kuruluşundan itibaren, özellikle Sırplar, Karadağlılar ve Makedonlar için, 

çekinilen nüfus olmuştur.  
37

 Simpson, a.g.e., s.2362. 
38

 Nina Baltic, “Report on the Theory and Practise of Human and Minority Rights under the Yugoslav 

Communist System”, s.4, (Çevrimiçi) European Academy, 

http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Documents/ 

ReportontheTheoryandPracticeofHumanRightsandMinorityRightsundertheYugoslavCommunistS.pdf,  

7 Nisan 2011.  
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hususun altını çizmek gerekir ki, farklı din ve mezheplerin bir arada yaşandığı 

ülkelerde (Hindistan, Irak, Lübnan)  bu durum çatışmaya sebep olabilmektedir. Eski 

Yugoslavya, hem dinsel hem mezhepsel bir ayrımı içerisinde barındırmaktadır. 

Ayrıca Boşnaklar ve Kosovalıların çoğunluğunun Müslüman olmaları, ülkede din 

mozaiğinin çeşitliliğini göstermektedir. Din ve inanç üzerine yapılan araştırmalar, 

inananlar ve inanmayanlar açısından da, federe devletlerin bir ayrımda olduğunu 

göstermektedir. Müslüman çoğunluğun yaşadığı, Arnavut nüfusa sahip Kosova, dini 

bakımdan inançlıların % 91’le en yüksek olduğu bölgeyken, ardından % 83.8 

oranıyla Bosna-Hersek ve % 65.4’le Slovenya gelmektedir
39

. İnançlıların en düşük 

olduğu devlet ise % 63.6 ile Hırvatistan’dır. Tüm bu ayrıma alfabe ayrımı bile 

eklenebilir. Sloven ve Hırvatlar Latin alfabesi; bunun yanında Sırp, Karadağ ve 

Makedonlar ise Kiril alfabesini kullanırlar. Okuma yazma oranları söz konusu 

olduğunda da bölgeler arasındaki fark göze çarpmaktadır. 1971 sayımı sonuçlarına 

göre, okuma-yazma bilmeyenlerin Yugoslavya’da ortalaması % 15.1 iken, 

Kosova’da % 31.5, Bosna-Hersek’te % 23.2, Slovenya’da %1.2, Hırvatistan’da % 

9’dur. Ayrıca ülke içinde gelir dağılımı dengesizliği bakımından, 1964’te Avrupa’nın 

en kötüsüdür. Tablo 6’da açıklanmaya çalışıldığı gibi, yıllar içerisinde eski 

Yugoslavya cumhuriyetlerinin gelişmiş olanları giderek zenginleşirken, fakir 

bölgeler daha da fakirleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

Religious Demographics, (Çevrimiçi) http://atheism.about.com/library/world/KZ/bl_YugoReligion 

Demography.htm , 13 Haziran 2011.  
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Tablo 6: Kişi Başına Düşen Ulusal Gelir Endeksleri
40

 

(Yugoslavya Genel Ortalaması: 100) 

Ülkeler/Yıllar 1947 1952 1957 1962 1964 1976 

Slovenya 175.3 186.7 181.5 198.5 198.3 201.7 

Hırvatistan 107.2 116.4 120.3 121.3 118.3 124.3 

Voyvodina 108.8 89.3 109.2 103.4 110.8 116.6 

Sırbistan (tek 

başına) 
95.6 92.3 94.5 96.0 96.2 98.3 

Karadağ 70.8 63.6 64.3 66.3 75.5 70.3 

Bosna-

Hersek 
82.9 87.6 74.2 72.7 70.2 64.2 

Makedonya 62.0 59.3 60.0 57.1 74.2 68.1 

Kosova 52.6 49.3 42.5 34.0 36.2 32.2 

  

                                                 
40

 Pocket-Book of Yugoslavia, Belgrad, 1978, s27. , Aktaran Alpaslan Işıklı, (1983), Kuramlar 

Boyunca Özyönetim ve Yugoslavya Deneyi, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1983, s.138.  
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Farklılıklara rağmen Eski Yugoslavya,  II. Dünya Savaşı’nın galipleri 

arasında olmanın verdiği dış destek ve ideolojik bütünlüğün sağladığı birlik 

sayesinde yarım asra yakın bir süre birlikteliğini korumuştur. Halkın genel görüşü, 

gittiği birçok yerde liderlerine hitabına da yansımıştır ‘Biz Tito’nun - Tito bizim’
41

.  

3.1.1.2.2. Eski Yugoslavya’da Egemenliğin Kullanımı 

ve Anayasal Durum   

Yugoslavya, Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı’nın sert bir geçişle 

Yugoslavya’ya dönüşmesi ile kurulmuş ve ardından Alman işgali yaşamıştır. Alman 

işgaline karşı verilen mücadele ile eski Yugoslavya (Tito Yugoslavya’sı) 

kurulmuştur. ‘Federal yapılanma ve sosyalizm’, eski Yugoslavya yapılanmasının 

kilit iki kelimesidir. Federal bir devlet örgütlenmesi olan II. Yugoslavya (ya da 

1946’da kuruluşundaki ismiyle ‘Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’), 1963 

Anayasası ile ‘Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ adını alırken, federal 

yapısı aynen devam etmiştir. 

Harita 12: 1945 Sonrası Dönemde Yugoslavya ve Anayasal 

Birimleri
42

 

 

 

                                                 
41

 Birlik Gazete İdaresi, “Mareşal Tito ve Lazar Kolişevskinin Beş Yıl Makedonya Halk 

Cumhuriyeti Merasimlerinde demeçleri”, 2-3 Ağustos, Gotse Delveç devlet Basımevi, Üsküp, 1949,  

s.32.  
42

 Malcolm, a.g.e. , s.15. 
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1946 Yugoslav Anayasasının o dönemde, ideolojik yakınlığının da etkisiyle, 

ilişkilerinde altın çağın yaşandığı Sovyetlerin 1935 Anayasasının kopyası olduğu 

söylenebilir
43

. Bu federal yapı kuramsal-ideolojik bir tercihten ziyade, somut 

koşulların zorunluluğudur. Farklı etnik yapıdaki nüfus, bu federal yapının temelidir. 

Altı federe devlet ve bu federe devletlerden Sırbistan’a bağlı, iki özerk eyaletten 

oluşan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin (YSFC)
44

 dışarıda da izlediği 

politikanın “bağlantısızlık” olması, bizi iç politikasının dış politikaya ya da dış 

politikasının iç politikaya uyduğu tartışmasına götürebilir. Genel kabul gören görüş, 

dışarıda uygulanan bağlantısızlık politikasının, içerde uygulanan ‘geniş bir 

özyönetim’ politikasına olumlu etkisidir
45

. Bu uygulama, salt bir düşünceden değil, 

bir ihtiyaçtan doğmuştur. 1948 yılı Yugoslavya için oldukça zorlu geçen bir yıl 

olmuştur. Kominformdan atılma neticesinde gerilen SSCB-Yugoslavya ilişkileri ve 

SSCB’nin Tito’yu devirme çalışmaları, Yugoslavya’nın askeri müdahaleden 

çekinmesine neden olmuştur. Çekinmeleri için yeterli veri de bulunmaktaydı; çünkü 

Sovyet müttefiki ülkeler Yugoslavya sınırına asker yığmaya başlamışlardı. Bu durum 

neticesinde yapılan reformlar ve SSCB’den kopuş çalışmaları, halka biraz daha 

sorumluluk veren özyönetimi doğurmuş, siyasal ve ekonomik savaşın zor günleri bu 

şekilde atlatılmıştır
46

. Aynı zamanda bu özyönetim, kriz sebebiyle Doğu Bloku 

ticaretinin kapanmış olduğu, batıdan gelen yardımın (ABD’den) kabul edilmesinin 

artık tartışıldığı bir döneme denk gelmiştir. SSCB ve diğer yandaşı ülkelerle olan 

ticaretin neredeyse sıfıra yaklaşacak derecede azalması, kurak geçen yaz ve Doğu 

Bloku’ndan görülen düşmanlık oldukça büyük sorunlardır. Tüm bunlara ek olarak, 

29 Kasım 1949’da Yugoslav Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyi’nin yedinci 

kuruluş yıldönümünde Kominform tarafından Tito yönetiminin devrilmesi çağrısı, 

Yugoslavya’nın yönünü Batı’ya çevirmesinin diğer bir sebebidir. Batı ile artan 

ticaretin etkisi ve hatırı sayılır derecede alınan yardım Yugoslavya için hayatidir. 

Özellikle dikkati çeken nokta, ABD’den Yugoslavya’ya verilen yardımın, 

                                                 
43

 Merdan Krliç, “Eski Yugoslavya’da Siyasal Hareketerin ve Günümüz Partilerinin İç ve Dış Politika 

Yaklaşımı”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007,s .14.  
44

 Harita 12’de Anayasal yapılanması görülmektedir.   
45

Işıklı, a.g.e. s.93. 
46

 A.e., s.100.  
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Hindistan’a verilen yardımdan fazla olması ve 1949’dan 1961’e kadar sürmesidir
47

. 

Ayrıca Batı sermayesi de Yugoslavya’da yatırımını her geçen gün artırmıştır. Bu 

ilişkilerin başlaması Yugoslavya’nın dış politikasında da belli etkilerde bulunmuş, 

dışarıda Yunanistan Komünist Partisi’ne desteğin kesilmesi bu hareketi bitme 

noktasına getirmiş, Türkiye ve Yunanistan’la 1953’te Balkan Paktı imzalanmış, 

1954’te tekrar edilmiştir. 

Yugoslav sisteminde coğrafi esasa göre dikey olarak örgütlenmiş bir 

özyönetimsel örgütlenmeyi, iktisadi olarak coğrafi esası net olarak dışlamamakla 

birlikte, yatay bir örgütlenmenin oluşturduğu görülür
48

. Coğrafi esası öne alan 

özyönetim; en küçük yönetsel birimler olan yerel topluluklar ve ayrıca toplumsal-

politik denilen komünler, özerk bölgeler, cumhuriyetler ve federasyon çerçevesinde 

oluşmuştur. 1974’e kadar yapılan değişim, hep adem-i merkeziyetçiliği artırma 

yönünde olmuştur. Yugoslavya’da II. Dünya Savaşı’nın bitişinden 1950 ortalarına 

kadar süren merkezi planlamanın, memnuniyetsizlik sebebiyle azaldığı ve 

özyönetime geçildiği görülmektedir. 1970’lerde ise adem-i merkeziyet yönünde bir 

ilerleyiş görülmektedir. Kısaca kuruluşundan itibaren, AVNOJ’a rağmen, hep adım 

adım birliğin yumuşatıldığı görülmektedir. 1974 Anayasasının başlangıcında, temel 

prensipler sıralanırken, self - determinasyon ve ayrılma hakkının Yugoslav ulusuna 

verilmiş olduğu görülmektedir
49

. Fakat burada ortaya çıkan diğer bir gerçek ise, 

ayrılmayı isteyen ulusun başvuracağı bir mekanizmanın olmadığıdır. Böylece  self-

determinasyon eski Yugoslavya’da kendiliğinden sınırlandırılmış olmaktadır
50

. 1961 

Anayasası her ne kadar Eski Yugoslavya’nın ‘Yugo-Slavlar’ ülkesi olmayıp, 

cumhuriyetler birliği/ülkesi olduğunun altını çizse ve ardından yapılan her değişiklik 

federasyondaki federe birimleri güçlendirse de federasyona bağlılık günden güne 

azalmıştır. 1970’lerin sonunda gelinen nokta, her ne kadar kabul edilmese de,  

farklılıkların Yugoslav potasında eritilemediğidir. 

                                                 
47

 Kruno Meneghello-dıncıc, Les Experiences Yougoslaves d’industrialisation et planification, 

Paris,1970,s.67 Aktaran:Işıklı, a.g.e., s.100. 
48

  A.e., s.135. 
49

 Yugoslav Anayasası Giriş Bölümü. 
50

 Rich, a.g.e.,  s.36. 
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1968-1972 yılları, eski Yugoslavya için çözülmenin başladığı yıllardır. Bu 

dönemde Yugoslavya aydınlarında gözlemlenen, çok particiliğin arttığıdır. Federe 

birimdeki ve özerk bölgelerdeki KP’nin ‘sadık hizmetkârları’ dışında kalan siyaset 

ve sanatkâr elitleri arasında, gerek entelektüel sohbetlerde gerekse dergi ve düşünce 

okullarında, gittikçe artan seyirde düşünce akımları su yüzüne çıkmıştır. Yugoslavya 

gibi etnik mozaiği ve tarihsel geçmişi kritik, üzerinde uzlaşma sağlanmış değerleri 

sınırlı bir ülke açısından oldukça tehlikeli bir gelişme olmuştur. Ayrıca Sırplardan 

sonra en yüksek nüfusa sahip Hırvatlar da artık rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. 

1968-1972’de ‘Hırvat Baharı’ olarak adlandırılan gösteriler, hem ekonomik hem 

kültürel yönleri olan gösterilerdir. Hırvat eliti, Hırvat dili ve edebiyatının, Sırpça 

karşısında ikinci plana atılmasına tepkisini göstermiştir. Amaçları Yugoslavya’da 

sadece Sırpların olmadığını ve eski Yugoslavya’da Sırpçanın da biricik olmadığını 

kamuoyuna duyurmaktır. Bunu da başarılı bir şekilde duyururken, aynı zamanda 

gelirlerden aslan payını Sırpların almasına karşı çıkılmıştır. Özellikle Hırvatistan için 

büyük gelir kalemi olan turizm gelirlerinin az bir kısmı Hırvatistan’da kalmakta, 

büyük bölümü YHO ve Sırbistan tarafından vergilendirilmektedir. Rahatsızlık 

duyulan bir diğer konu, Hırvatistan’da bile, polis gücünde Sırpların yüksek oranlarda 

olması ve ayrıcalıklarının her alanda dikkat çekmesidir.  

1974 Anayasası böylesine karşı çıkışların olduğu bir dönemde kabul 

edilmiştir. Tito aynı kalmakla birlikte, devlet başkanlığının yerini başkanlık konseyi 

almıştır. YSFC 1974 Anayasasının üzerinde durulması gereken bir yönü ‘millet’ ve 

‘milliyet’ ayrımıdır
51

. Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Müslümanlar ve Makedonlar 

‘millet ’ kategorisindedir
52

. Burada önemli olan iki ölçü vardır. Birincisi YSFC’yi 

oluşturan bir devletten olmak ve aynı isimle başka bir devlete sahip olmamak. 

‘Milliyet’ ise, YSFC dışında aynı isimde devletleri olanlara verilen isimdir. Önemi 

ise, millete YSFC’de self-determinasyon hakkı tanınırken, milliyetin böyle bir 

hakkının olmamasıdır.  

                                                 
51

 Narod ve Naradnost.   
52

 Kurucu halk ya da kurucu ulus anlamında (Narod). Mehmet Seyfeddin Erol, “Makedonya 

Sorunu’nun Temel Dinamikleri”, Balkanlar El Kitabı, C.II, Çağdaş Balkanlar, Der. Osman Karatay, 

Bilgehan A. Gökdağ,Ankara, KaraM&Vadi Yayınları, t.y.. s.251. 
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Eski Yugoslavya’da özyönetimin gücünü kaybetmesi, federe birimlerinin 

gücünün artması demektir. Başkanlık konseyi ile sırayla, her cumhuriyet 

temsilcisinin dönüşümlü olarak devlet başkanı görevine gelmesi öngörülmüştür
53

. 

1974’e gelindiğinde ise devletler sorunu, Yugoslavya içerisinde kendisini her geçen 

gün daha da hissettirmektedir. Bu dönemde çözülme olmamasının bir önemli sebebi 

de, ortalama bir Yugoslav için Tito’nun kişiliğinin saygın nitelikte görülmekte olup, 

Yugoslavya’ya sevgisinin ise önceden ispatlanmış olmasıdır. Güney Slavlarını, uzun 

yıllar süren işgaller, iki dünya savaşı yıkımı ve özellikle ‘güvenlik özlemine’ duyulan 

ihtiyaç, Tito etrafında birleştirmiştir. Rejim SSCB’deki kadar sert olmasa da, 

özellikle ilk yıllarında karşıtlarını ağır şekilde cezalandırmıştır. Bu dönem ve 

sonrasında azımsanmayacak karşıtları olsa da gerek Nazi işgali, gerekse Çetnik 

hareketine karşı mücadelesinde savaşın bilfiil içinde olmuş, ülkesini bırakıp 

kaçmamıştır. Halkı tarafından kahraman olarak görülmesi, çözüm önerilerinin de, 

birçok kez eleştirilse bile, öldüğü tarihe kadar kabul görmesini sağlamıştır.  

3.1.1.3. Eski Yugoslavya’da Bağımsızlık Süreci   

1989’la birlikte gelişmeler, özellikle merkezi ve Doğu Avrupa’da, mikro-

milliyetçiliğin artması ve iktidarları tek tek ele geçirmesidir. H. Simpson’un ilk 

‘sosyolojik olarak devlet’ başlığında açıklanmaya çalışılan görüşlerine paralel olarak, 

20. yüzyılın özellikle ikinci yarısına hükmeden ideolojik baskı dil, din ve kültür gibi 

ulusları birbirinden ayıran alanları kapatmış ve geçici bir süre görünmez hale 

getirmiştir
54

. Bu ‘baskının’ azalması ve sonlanması, ayrımların gözle görülür hale 

gelmesine ve uzlaşılması zor noktalarda da çatışmaya dönüşmesine neden olmuştur. 

SSCB’de Estonya, Letonya ve Litvanya ile başlayan ayrılma, sırayla diğer 

ülkelere de sıçramıştır. Olaylar o kadar hızlı gelişmiştir ki, Ağustos’ta 

                                                 
53

 Tito için bir istisna vardı, ölünceye kadar Devlet Başkanı olacaktı.  
54

 Yazar, I. Dünya Savaşı sonrasında imparatorlukların çözülmesi ve 1990’ların ideolojik çözülmesi 

sonucu devletlerin ortaya çıkması arasında, ‘baskının kalkması’ anlamında benzerlik kurmaktadır. 

Simpson, a.g.e., s.2362. 
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bağımsızlıklarını resmi olarak deklare eden Baltık devletleri
55

, Eylül ayında 

Birleşmiş Milletler’e üye olmuşlardır.
56

 Baltık Devletleri’nin, en prestijli uluslararası 

örgüt olan BM’ye resmi olarak kabulleri, bağımsızlık aşamasındaki halkların 

heyecanını artıran ve uluslararası ortamın uygunluğunu gösteren bir etken olarak 

algılanmış, ayrışma hareketlerini cesaretlendirmiştir. Dönemin özeti; bir dönem, 

ülkeleri ve insanları birbirine bağlayan sosyalist ideolojinin yerini ‘mikro-

milliyetçiliğin’ almasıdır. 

Balkanlarda mikro-milliyetçilik ve kopuş sürecinin Yugoslavya’ya yansıması, 

bütünü oluşturan altı federe devletten dördünün (Bosna-Hersek, Hırvatistan, 

Slovenya ve Makedonya) 1991’de tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmeleridir. 1989 

senesinde, Yugoslavya’yı oluşturan federal parlamentoların aldıkları bazı kararlarda, 

bağımsızlık talepleri görülmüştü; fakat özellikle 1990 Mart’ı, merkezi Yugoslav 

Hükümeti ile federal eyaletlerin iplerinin gerildiği zaman olmuştur. 1990 yılında 

yapılan Yugoslavya Meclisi seçimlerinde, Nisan’da Slovenya’da ve Mayıs’ta 

Hırvatistan’da komünistler hezimete uğramıştır
57

. Kasım’da Sırbistan ve Aralık’ta ise 

Karadağ’da komünistlerin galip gelmesine rağmen, Bosna-Hersek ve Makedonya’da 

ise milliyetçi hükümetler sandıktan çıkmıştır
58

. Slovenya ve Hırvatistan, daha önce 

yaptıkları referandumlara
59

 dayanarak, 25 Haziran 1991’de, resmen bağımsızlıklarını 

ilan etmişler, Temmuz ayında ise Yugoslav Halk Ordusu’nun (YHO) müdahalesine 

maruz kalmışlardır. Sırbistan, gerek Eski Yugoslavya ve gerekse YHO’nun merkezi 

olması, ayrıca ordu yönetim kademesinde de söz sahibi olması sebebiyle, üstünlüğe 

sahipti. Buna rağmen Slovenya’ya yapılan müdahalede, Slovenya savunma güçleri, 

başarılı sayılabilecek bir direniş göstermiştir
60

. Krizin bu denli tırmanıp çatışmaya 

dönüşmesinde, Sırbistan Başkanı (O dönem YSFC’nin de Başkanı) Slobodan 
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 Litvanya 11 Mart 1991’de , Letonya ve Estonya ise Ağustos 1991’de SSCB’den bağımsızlıklarını   

ilan etmiştir. 
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 UN Documents, Estonya A/RES/46/4, Letonya A/RES/46/5, Litvanya A/RES/46/6, 17 Eylül 
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Miloseviç’in söylemleri de etkili olmuştur. Özellikle, Sırpların dışındaki unsurlardan 

arınmış, ‘Büyük Sırbistan’ın
61

 inşa edilmesi fikri, şüpheyi, endişeyi ve diğer ulusların 

gelecek kaygısını artırmıştır. Ayrıca Sırbistan’ın kurulduğu tarihten itibaren 

genişleme yönünde bir eğilim göstermesi, herkesi genişlemenin diğer bir dalgasının 

içerisinde kalıp-kalmadıkları sorusuna yöneltmiştir. Harita 13’te Sırbistan’ın 

kurulduğu zaman sahip olduğu topraklar ve yaklaşık bir asırda ulaştığı büyüklük 

dikkate değerdir. 

Harita 13: Tarihsel Süreçte Sırbistan’ın Genişlemesi
62

 

 

  

                                                 
61

 Söylemlerde Büyük Sırbistan; Hırvatistan’daki Sırp çoğunluğu olan bölge (Hırvatistan-Bosna-

Hersek arasındaki uzanan bölge, ayrıca Glina ve Zagrep’in güneyi), Karadağ, Voyvodina ve Bosna-

Hersek’in bir bölümünden oluşmaktaydı.  Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991) , s. 

38373 .  
62

 Curtis, a.g.e. ,s.20. 
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Eski Yugoslavya gibi bir bölgede, Miloseviç’in ‘devlet’ tanımı birçok tehlike 

barındırmaktadır. Öncelikle Sırpların üstün görülmesi (Nazi Almanyası’ndaki arî ırk 

benzeri), diğer milletlerden insanlara yönetici olarak bile tahammül edilememesi 

(Eski Yugoslavya Başkanlığı sorunu), Sırpların yaşadığı her yerin (azınlık olup-

olmadığına bakılmaksızın) Sırbistan toprağı sayılması, federasyon için dağılma 

işaretleriydi. Sırpların kuruluştan itibaren var olan ayrıcalıklı tutumunun verdiği 

rahatsızlık üzerine söylemin sertleşmesi, Tito’nun en büyük korkusunu gün yüzüne 

çıkarmıştır,  ‘bir diktatörün başa gelmesi ve eski Yugoslavya ahengini bozması’. Bu 

kaygısından ötürü, kendisi kadar etkin birini ardında bırakmamaya ve halef 

göstermemeye dikkat etmesine rağmen, sonuç umduğu gibi olmamıştır. 

Miloseviç’in, Sırbistan KP’nin içerisinde durdurulamaması, önderliğinde 

başlayan olayların etki-tepki prensibi ile alevlenerek tüm eski Yugoslavya 

coğrafyasında yayılmasına sebep olmuştur. İlginç olan gelişme ise zaten diğer 

etkenlerin (özellikle ekonomik) eski Yugoslavya’da beslediği milliyetçiliğin, 

Sırbistan’da sağlam temel bulmasıdır. Kâğıt üzerinde de olsa kurulan yüze yakın 

partinin birçoğu, ‘Büyük Sırbistan’ temelindedir ve Arnavutlar ise başlıca düşmandır. 

Büyük Sırbistan tahmin edilebileceği gibi büyük devlet demektir ki, Sırp elitinin de 

bu yolda oldukça istekli çabası vardır. Onların üstün çabaları sayesindedir ki 

Sırpların sınırlarının yeniden ele alınması birçok partinin önceliği arasındadır. Ayrıca 

Miloseviç ve önderi olduğu Sırbistan Sosyalist Partisi (SSP) baskıcı ve 

antidemokratik tutumuyla diğer partileri kolayca sindirmiştir. SSP’nin elinde sınırsız 

bir denetim ve medya gücü vardı. Ayrıca Belgrad merkezli olmanın avantajını hem 

Sırbistan içerisinde hem de tüm eski Yugoslavya’da fazlasıyla kullanmıştır. Böyle bir 

ortamda, Miloseviç’in YHO’nun da desteğini alması % 65 destekle 

cumhurbaşkanlığı yolunu açmıştır. 

Savaş süresince anlaşmazlığa düşülen yerler ve çatışma merkezlerini gösteren 

haritalar, çekinilen ‘Büyük Sırbistan’ı doğrular niteliktedir. Sırbistan’ın, YHO 

yoluyla, bağımsızlık ilanlarına müdahalesinde kullandığı argüman; Sırbistan federe 

devleti dışında, fakat Yugoslavya sınırlarında yaşayan 600.000 Sırp’ın geleceği 
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sebebiyle duyulan/duyduğu endişedir
63

. Hobsbawn’ın I. bölümdeki ifadeleriyle, 

‘moral çoğunluk’ böyle istiyordu ya da Miloseviç öyle farz etmişti. Slovenya ile 

çatışmanın sürdüğü dönemde diğer karışan bölge Hırvatistan’dır.    

3.1.1.3.1. Eski Yugoslavya Krizinde Tarafların 

Tutumları 

   Eski Yugoslavya krizinde, tarafların isteklerinin ve tutumlarının çeşitliliği, 

çatışmanın gidişatına da yön vermiş ve barış çabalarını tıkamıştır. Bağımsızlığını ilk 

ilan eden Slovenya ve Hırvatistan’ın amacı, ömrünü doldurduğuna kesin olarak 

inandıkları, eski Yugoslavya’dan biran önce ayrılmaktı. Slovenya için bu, biraz daha 

kolay olmuştur; çünkü federal devletler içinde homojen nüfusa sahiptir ve sınırları, 

etnik ayrımda, diğerlerine göre daha belirgindir
64

. Slovenya’da % 90’a yakın Sloven 

olmasıyla birlikte, hiçbir etnik grup, sayı bakımından % 2-3’ü geçemediğinden ve 

etnik yapı ile coğrafi yerleşim paralel olmadığından, ayrılma daha kolay olmuştur. 

Özellikle, bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan’ın, Slovenya ve Yugoslavya’nın 

devamında ısrarcı olan Sırbistan ile tampon görevi görmesi bir avataj sağlamıştır. 

Slovenya’nın, diğer eski Yugoslavya devletlerinden daha sorunsuz ayrılma 

sebeplerinden bir diğeri de, coğrafi konumunun, Belgrad’a uzak, Batı Avrupa’ya 

yakın oluşudur. Bu yakınlığın, özgürlükçü ve demokratik eğilimlerin daha kolay 

filizlenmesinde de etkisi görülmektedir. 1980’lerden beri önce entelektüeller arasında 

başlayan ve artarak devam eden özgürlükçü ve bağımsızlık yanlısı hareket, 

komünistlerin yenildiği 1990 seçimlerinde başka bir boyuta taşınmıştır. Ayrılmanın 

da başlangıcı olan bu tarihten sonra, bağımsızlık hedefinde açıkça mücadele 

verilmiştir. Temmuz 1990’da YHO’nun müdahalesi ve çatışmalara rağmen, Sloven 
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 UN Documents, Year book 1991,, (Çevrimiçi) 

http://unyearbook.un.org/unyearbook.html?name=1991index.html, 09 Ekim 2009.ayrıca Keesing’s 

Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38373.     
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  Slovenya halkının % 83’ü kendini Sloven olarak tanımlamaktadır. Geriye kalanlar % 1-2 Sırp, % 1-

2 Hırvat, % 1-2 Boşnak ve ayrıca % 4-5’i ise Arnavut, Macar, İtalyan ve Roman şeklinde 

bölünmüştür. Slovenya’nın temelde Slovenler ve çok az oranlarda diğer etnik gruplardan oluşması, 

nüfus açısından eski Yugoslavya şartlarında oldukça homojen bir görünüm sağlamaktadır. 

Hırvatistan’ın ise nüfusunun  % 90’ı Hırvat olmasına rağmen, % 4-5 Sırp azınlık olması ve bu 

azınlığın belirli noktalarda ikamet etmesi, ayrılık aşamasında çatışmaların temelini oluşturmuştur.  
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Ordusu tarafından çok kısa süre sonra başarı sağlanmış ve Slovenya asgari zararla 

bağımsızlığını kazanan devlet olmuştur. 

Hırvatistan, entelektüel düzeyde tıpkı Slovenya gibi Hırvat bağımsızlığını 

uzun süre dillendirmiş fakat Hırvat Komünist Partisi’nin (HKP) güçlü konumu, 

harekete geçilmesini geciktirmiştir. 1990’da yapılan seçimler, HKP’nin mevzi 

kaybettiğinin göstergesi olmuştur. Mayıs seçiminde komünistlerin kaybetmesiyle, 

Yugoslavya’dan ayrılma, net olarak parlamento düzeyinde telaffuz edilmeye 

başlanmış ve ülke politikası da bu yönde ilerlemiştir. Hırvatistan’ın bağımsızlık 

mücadelesi, birçok bakımdan Slovenya’dan  farklıdır. Öncelikle Slovenya’ya göre 

nüfusunun dağılımı dezavantajlıdır. Slovenya’da çoğunluk ‘Slovenlerdir ve kalan 

etnik dağılım oldukça küçük oranlarda karışıktır. Hırvatistan’da ise ağırlıklı bir 

Hırvat nüfusu olmasına rağmen (% 90 civarında), ikinci sıradaki etnik grup % 4-5’le 

Sırp azınlıktır. Sırp azınlığın, Krajina gibi hem belli coğrafyalarda birlikte yaşaması 

yanında, azınlığının bulunduğu yerlerin Sırbistan’la ve Bosna-Hersek’le sınır olması 

çatışmaları artıran bir sonuç doğurmuştur. Ayrıca Adriyatik ve Tuna nehri gibi, 

çatışmanın tarafında olan ülkelerle ortaklaşa kullandığı ulaşım yollarının da 

Hırvatistan’da olması, çatışmayı engellemede dezavantajlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tüm sayılanlara ek olarak, kendi içerisinde barındırdığı Sırp azınlık için 

tedirgin olup önlemler alırken, Bosna-Hersek’te bulunan Hırvat azınlık için yaptığı 

politik hamleler, politikasında ikilemler yaratmaktadır. Buradan hareketle, 

Hırvatistan’ın kriz süresince politikası, önce bağımsızlığı kazanmak, sonrasında 

başta Sırbistan olmak üzere dünyaya bağımsızlığını kabul ettirmek ve Hırvatları aynı 

devlet içerisinde toplayabilmekti. Bu tanımın Bosna-Hersek açısından algılanması 

ise, ülkesindeki ikinci büyük azınlık olan Hırvatlarla birleşmek demek olan ‘Büyük 

Hırvatistan’ olmuştur. Sırbistan için algılanma, ‘Büyük Sırbistan’ın’ engellenmesi ve 

Sırp azınlığın başka bir devletin egemenliğinde kalmasıdır. 

Yugoslavya’nın (Sırbistan-Karadağ) tutumu da kriz süresince değişmiştir. 

Öncelikle eski Yugoslavya’nın devamında ısrar ve bunu gerekirse YHO ile sağlama 

düşüncesi, yerini daha gevşek bir anayasal yapıyla konfederasyona dönmeye 
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bırakmıştır. Ardından Slovenya ve Hırvatistan’ın kopuşunun kesinleşmesiyle, 

öncelik Hırvatistan’da azınlık olarak kalan Sırpların yoğun olduğu yerleşim 

bölgelerinin Sırbistan’la birleşmesini sağlamaktı. Ayrıca hala ayrılmamış olan federe 

devletleri de elde tutmak isteği büyüktü. Buradan hareketle, YHO’yu sorunlu 

bölgelere kaydırma ve Sırp azınlığı sözde korumak için, aşırı da olsa her türlü tedbiri 

aldığı görülmektedir. Özerklikleri ortadan kaldırmak ve uluslararası da olsa her türlü 

hamleye YHO ile karşılık vermek, gözlemlenen diğer davranışlardır. Daha sonra 

Bosna-Hersek ve Makedonya ayrılması aşamasında, politikasında yine değişiklikler 

olmuş fakat ‘Büyük Sırbistan’ fikri pek değişmemiştir. Aynı anda, Hırvatistan ve 

Bosna-Hersek’i silah zoruyla saf dışı bırakmaya, tüm uluslararası toplum önünde 

mücadele verilmiştir. Diğer devletlerde (Hırvatistan, Bosna-Hersek) Sırpların yoğun 

olarak yaşadığı bölgelerin bağımsızlık ilan etmesi ve hemen Sırbistan tarafından 

tanınması olarak özetleyebileceğimiz, Batı’nın politik silahıyla Batı’yı vurma 

politikası da denenmiştir. 

Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’nın süreç içerisinde beklentileri ve 

yaptıkları çeşitli politik hamleler, kendi bölümlerinde açıklanmaya çalışılacaktır. 

Fakat özellikle şunu söylemek gerekir ki, her üç örnek de kendi içerisinde çok büyük 

farklar taşımaktadır. Öncelikle, Bosna-Hersek’te yaşayan Sırp azınlığın oranı ve ek 

olarak Hırvat azınlığın oranı, Makedonya örneğiyle farklıdır. Makedonya’da % 60 

civarında Makedon varken, % 30 civarında Arnavut olması, çözülmede Sırbistan’ı 

etnik azınlıklar bakımından sürecin dışında tutmakta, ayrıca pozitif olarak 

bağımsızlığı destekleyen bir Arnavutluk’u sürece dahil etmektedir. Bu bakımdan 

Makedonya, Slovenya kadar olmasa da, oldukça avantajlı bir kopuş süreci 

yaşamıştır. Coğrafi olarak kendinden pay almak isteyen devletlerle çevrili Bosna-

Hersek’e göre Makedonya, oldukça avantajlıdır. Ayrıca ekonomik veriler 

bakımından Hırvatistan ve Bosna-Hersek’in öneminin, Makedonya’dan fazla olduğu 

aşikar. Bu özelliği de Sırbistan’ın ısrarını sürdürmemesi açısından önemlidir.  

 



210 

 

3.1.1.3.2. Badinter Komisyonu  

Eski Yugoslavya krizi sırasında AT’nin etkisi büyüktür. Bu sebeple AT’nin, 

yeni devletleri tanıma kriterleri amacına yönelik kurmuş olduğu Badinter 

Komisyonu’nun üzerinde durulması gerekir. Slovenya ve Hırvatistan’da çatışmaların 

başlaması üzerine, çok uluslu ‘Yugoslavya’da Barış için Uluslararası Konferans’ın 

çatışmaları durdurabilme için çalışmalara başladığından bahsedilmişti. Önceki 

bölümde açıklanan bu konferansta bir bildiri ile ‘Hakemlik Komisyonu’ kurulmuş ve 

başına Fransa Anayasa Mahkemesi Başkanı Robert Badinter getirilmiştir. 

Komisyonun amacı kısaca, eski Yugoslavya’daki durum hakkında fikir üretmekti.  

Yugoslavya Hakkında AT Konferansı Başkanı Lord Carrington, Badinter 

Komisyonu’na 7 Eylül 1991’deki toplantı sonrasında sorular göndermiştir. Badinter 

Komisyonu 29 Kasım 1991’de ilk hukuki görüşlerini bildirmiştir. Görüşlerinden ilki 

ve belki de en ilgi çekeni 1 sayılı görüşüdür
65

. Görüş kısaca, ‘Devletlerin yeni ortaya 

çıkmış bir fiiliyatı, devlet olarak tanımalarının tamamen açıklayıcı olduğu’dur’. 

Ayrıca ‘bir ülkenin iç siyasi örgütlenme biçiminin ve anayasal hükümlerinin sadece 

birer vakıa olmasına karşın, bir hükümetin halk ve ülke üzerinde egemenliğinin 

belirlenmesinde dikkate alınması gerektiğine işaret edilmiştir. Daha sonra, 

Yugoslavya’daki duruma ilişkin olarak altı cumhuriyetin dördünün bağımsızlık 

talebinde bulunduğunu ve federasyon organlarının, artık federal bir devlet için asli 

kriterler olan, katılımcı ve temsili yapıdan uzak olduğu belirtilmiştir. Buradan 

anlaşılan, eski Yugoslavya’nın dağılma sürecinde olduğu ve insan hakları ile azınlık 
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 bkz. The Opinion of the Badinter Arbitration Committee,  Opinion No.1, The Opinions of the 

Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, 
European Journal of İnternational Law, (Çevrimiçi) 

http://207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art13.html, 11 Kasım 2011. Ayrıca Alain Pellet, The opinions 

of the Badinter Arbitration commitee A second Breath fort he Self-Determination of Peoples, 3 

E.J.I.L. (1992), s.182. bkz. Ender Kuzu, Uluslararası Hukukta Tanınma ve Kosova’nın Tanınması 

Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2011. 
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hakları göz ardı edilmeden bir çözüm çabasına girilmesi gerektiğinin 

belirtilmesidir
66

.  

Badinter Komisyonu 1. görüşünde ‘tanımayı’, çalışmanın 1. bölümünde bahsi 

geçen ‘açıklayıcı’ ekole/okula yakın olarak yorumlamıştır. Ardından 8 nolu 

görüşünde de bu eksenden fazla çıkmamakla birlikte, biraz daha geniş yorumlamıştır. 

8 nolu görüşünde ‘tanımanın uluslararası ögütlere üyelikle beraber, bu devletlerin 

tanınan siyasi birimin bir gerçeklik olduğuna dair kanaatlerine delil teşkil ettiği ve 

tanınan devlete uluslararası hukuk çerçevesinde belli haklar ve yükümlülükler 

yüklediği’ açıklanmıştır
67

. Burada açıklayıcı yaklaşım net olarak ortadayken, kurucu 

birtakım özelliklere de vurgu yapılmıştır.  

Komisyonun 10 nolu görüşü ise iki taraflı incelemeyi gerektirmektedir. 

Öncelikle, tanımayı açıklayıcı gördüğünün ve bir devletin kuruluşu için önşart 

olmadığının altını çizdikten sonra, devletlerin bunu istedikleri zaman istedikleri 

devletlere uyguladıklarını belirtmiştir
68

. Kararın üzerinde durulması gereken diğer 

husus ise, ‘istedikleri’ kavramını sınırlandıran kararın devamıdır. Çalışmamızın 1. 

bölümünde ‘BM Örgütü ve Tanıma’ başlığında açıklanan, tanımama yönünde karar 

alınmasının gerekçeleriyle aynıdır. Burada Badinter Komisyonu, tanımayı ‘genel 

olarak uluslararası hukuk emirleriyle ve özellikle kuvvet kullanımı yasağı ve etnik, 

dini ya da dilsel azınlık haklarını garanti eden kurallarla sınırlı olarak icra 

edilebilecek bir ihtiyari eylem’ olarak görmektedir
69

. Burada Komisyon’un verdiği 

mesaj, bazı durumlarda devletlere tanımama yükümlülüğünün yüklendiğidir. 

Bölünme ne çeşit olursa olsun, eski Yugoslavya’nın iç  özelliği sebebiyle, bir grubun 
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 The Opinion of the Badinter Arbitration Committee, Opinion No.1, The Opinions of the Badinter 
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 The Opinions of the Badinter Arbitration Commitee, Opinion No.8, (Çevrimiçi) 

http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199259397/resources/04documents/ch04/ , 11 Kasım 2011. 
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 The Opinions of the Badinter Arbitration Commitee, Opinion No.10, (Çevrimiçi) 

http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199259397/resources/04documents/ch04/ , 11 Kasım 2011. 
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 The Opinions of the Badinter Arbitration Commitee, Opinion No.10, (Çevrimiçi) 

http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199259397/resources/04documents/ch04/ , 11 Kasım 2011. 
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mutlaka sınırın diğer tarafından kalması sonucu ortaya çıkacak azınlık hakları, 

gözetilmiştir. Ayrıca kuvvet kullanımı ve sınır ihlalleri  de yasaklanmıştır.  

Badinter Komisyonu’nun görüşleri doğrultusunda AT, ‘Yugoslavya 

Hakkında Bildiri’yi ve ‘Doğu Avrupa’daki ve Sovyetler Birliği’ndeki devletlerin 

tanınmasına dair Rehber Kurallar Bildirisi’ni oldukça uzun süren bir toplantının 

ardından, 16 Aralık 1991’de kabul etmiştir. AT Dışişleri Bakanları görüşmesinde, 

tanımanın genişlemesi yönünde bir karar alınması ve Ocak ayı içerisinde de şartları 

sağlayan devletlerin tanınabileceğinin deklare edilmesi, BM içi uzlaşmayı sağlamada 

zaman kazanmaya yönelik bir hamle olarak algılanmıştır
70

. Burada şartları sağlama, 

muğlâk bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır, fakat muğlâklık da Fransa tarafından 

16 Aralık 1991’de ‘Avrupa’da ortaya çıkan yeni devletleri tanımak için birtakım 

kurallar’ adı altında detaylandırılmıştır
71

. İçeriğinde; BM, Helsinki Senedi ve Paris 

Şartı’nın insan hakları ve demokrasi hükümlerine bağlılık, etnik ve azınlık hakları 

garantisi, sınırların değişmezliği ilkesini kabul, silahsızlanma ve bölgesel güvenlik 

sorumluluklarını kabul ve Yugoslavya’nın geleceği ile ilgili AT bünyesinde yapılan 

taslağın kabulü gibi konular mevcuttur. En önemli dikkat çeken nokta ise, şiddetle 

ortaya çıkacak hiçbir kişiliğin tanınmayacağı konusunda fikir birliğinin oluşmasıdır. 

Ayrıca bir diğer önemli husus, yukarda özetle sayılan şartları yerine getiren tüm 

Yugoslav Cumhuriyetleri’nin, AT üyeleri bakımından 15 Ocak 1992’de 

tanınacağının karara bağlanmasıdır. Buna göre, tanınma isteyen Yugoslav 

Cumhuriyetleri: 

- Açıklanan rehber kuralları kabul ederek tanınma talebinde bulunmak, 

- Özellikle İnsan Hakları ve Azınlık Hakları konusundaki hükümleri, 

Yugoslavya Hakkında Konferans gözetiminde kabul etmek, 
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- BM Genel Sekreteri öncülüğünde yapılan çalışmalara, BM Güvenlik 

Konseyi Kararlarına ve Yugoslavya Hakkında Konferans’ın kararlarına 

uymak, durumunda bırakılmışlardır.   

   Azınlık hakları ve azınlıkların kültürel hakları, yeni devletin tanınması için 

AT’nin en başta sunduğu kriterler durumuna gelmiştir. Özellikle ‘her olayda siyasi 

gerçekliğin dikkate alınacağı’ ifadesi, AT tanıma politikasında göze çarpan hukuk-

siyaset mücadelesinde, siyasetin ağırlıklı olacağının göstergesidir
72

.  

Badinter Komisyonu kendisine başvuran dört Yugoslav Cumhuriyeti’nin 

başvurusunu 11 Ocak 1992’de değerlendirmiş, Slovenya ve Hırvatistan’ın 

bağımsızlık kriterlerini taşıdığını açıklamıştır. Slovenya ve Hırvatistan’ın 

bağımsızlıkları başlığında ayrıntılı olarak açıklandığı için burada ayrıca üzerinde 

durulmayacaktır. Bosna-Hersek ve Makedonya hakkında görüşleri ise ilgili konu 

başlıklarında açıklanacaktır. Diğer iki eski Yugoslavya Cumhuriyeti Sırbistan ve 

Karadağ ise tanınma talebiyle başvurmamışlardır. 27 Nisan 1992’de yeni anayasayı 

kabul ederek ‘Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni ilan etmişler ve eski 

Yugoslavya’nın (YSFC) halefi olduklarını açıklamıştır. Yeni anayasa ile kurulan 

YSFC’nin (Sırbistan-Karadağ) görüşü, diğer dört devletin ayrıldığı ve kendilerinin 

halef oldukları görüşüdür. Badinter Komisyonu 8 nolu görüşünde bu meseleyi ele 

almış ve 1 nolu görüşünü destekler bir çıkarım yapmıştır. 8 nolu görüşünde 

‘Yugoslavya’nın dağılma sürecini tamamlamış olduğunu ve artık Yugoslavya’nın var 

olmadığını’ açıklanmıştır
73

. BM Güvenlik Konseyi kararına da paralel olan bu 

görüş
74

, Dayton Antlaşması’nın onaylandığı ve YSFC’ye yaptırımların kalktığı BM 

Güvenlik Konseyi 1022 sayılı kararında da tekrar edilmiştir
75

. AB’nin tanıma 

bakımından 1996’dan itibaren önünü açtığı YFC (Sırbsitan-Karadağ), 2000 yılına 
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gelindiğinde halef oldukları iddialarından vazgeçerek BM’ye başvurmuştur. 1 Kasım 

2000’de de BM’ye üye olmuştur
76

.   

Badinter Komisyonu Eski Yugoslavya krizinde oldukça önemli bir görev 

üstlenmiştir. Öncelikle komisyonun başlangıçtan itibaren en fazla üzerinde durduğu 

konu, tarafların şiddet yoluyla toprak kazanma hırsının frenlenmesidir. R. Caplan 

komisyonun tanımayı, ‘tarafların (özellikle Belgrad’ın) toprak kazanımlarını 

onaylamayan bir düzlemde ele almasının, savaşta mevkii kazanmanın hukuki kazanç 

sağlamayacağı’ düşüncesini doğurduğu belirtmektedir. Ayrıca İç Savaşı (Slovenya 

ve Hırvatistan) uluslararasılaştırması sonucunda, federal birimlerin devlet olmalarını 

ve üzerlerindeki korumayı artırmıştır. Üçüncü olarak Badinter Komisyonu, 

tanımanın ‘insan hakları ve azınlık haklarına bağlılığa endekslenmesi ile bölgedeki 

çatışmayı en aza indirme çabasında olmuştur.   

 

3.2. Bosna-Hersek ve Bağımsızlığı                           

  Eski Yugoslavya’da, 1991 kırılmasının en şiddetli yaşandığı devlet Bosna-

Hersek’tir. 5 Nisan 1992’de Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 

uluslararası alanda tanımalar gelmiştir. Bu aşamadan sonra Sırpların uzlaşmaz 

tutumu, Bosna-Hersek’i, eski Yugoslavya savaşının merkezi yapmıştır. 

      

3.2.1. Sosyolojik Verilerle Bosna-Hersek 

Bosna-Hersek, Osmanlı İmparatorluğu tarafından sancak haline getirilmeden 

önce Boşnaklar, uzun süre Sırplar ve Macarlarla savaşmışlar ve bu savaşlar 

neticesinde yaşadıkları işgaller, milli hafızalarında yer etmiştir. Nüfusun bir 

                                                 
76
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bölümünü oluşturan Sırplar ise 19.yüzyıldan itibaren, Sırbistan ve Voyvodina’daki 

Sırplarla bağlarının gitgide güçlenmesi neticesinde faklı bir kültürü oluşturmuşlardır. 

Bu dönemde kullanılan yeni alfabe ve sözlü edebiyatın, Bosnalı Sırp Ortodoks 

Ruhaniler ve Sırp tüccarlar arasında kabul görmesi, Bosnalı Sırpları, Boşnaklardan 

uzaklaştırırken, diğer bölgelerdeki Sırplara yakınlaştırır
77

. Bosnalı Müslümanlar 

(Boşnaklar) ise Osmanlıca ekseninde edebiyatlarını geliştirirler. Osmanlı etkisi ile 

Arapça ve Farsça ile beslenen Boşnak edebiyatı ve manastır çevrelerinde gelişen 

ruhani Ortodoks Sırp Edebiyatı, artık toplumların ayrışmasında da etkendir
78

. 19. 

yüzyılda Bosnalı Hırvatlar ise Slavca yazdıkları milli edebiyatlarında, kilise 

rahiplerinin de aracılığıyla halkı eğitmeyi amaçlamışlardır. Kiril ve Latin alfabesini 

birlikte kullanmışlar ve Latince eserler de vermişlerdir. Yazılarının birçoğu Katolik 

Kilisesi üzerinedir fakat zamanla çevirilerinin de arttığı görülmektedir. Çeviriler 

arttıkça kilise yazıları azalmaya başlar ve Hırvat kültürü daha fazla gelişir
79

. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde nispeten rahat ve sorunsuz bir bölge olması, Boşnakların 

dinsel birlikteliği ve yoğun kültürel etki sebebiyle, devletten kopuşa gönülsüzlük 

olarak yansımıştır. Fakat burada belirtmemiz gerekir ki Tablo 7’de görüldüğü gibi, 

Bosna-Hersek’in hemen hemen her vilayeti, değişik milletlerden insanı 

barındırmaktadır. 
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Tablo 7: Bosna Eyaleti’nin 1870 yılında Nüfusu (Kaynak: H. 1287 Bosna Vilayet 

Salnamesi)
80

 

 

 

Vilayet 

 

Müslüman 

 

Ortodoks 

 

Katolik 

 

Yahudi 

 

Çingene
81

 

[Roman] 

 

Toplam 

Saray 98.921 51.566 24.590 2.696 1.903 176.675 

İzvornik 178.964 131.471  32.787 354  5.521 349.098 

Travnik 122.251 70.547 65.110 441 1.850 260.199 

Bihke 127.027 104.343 5.898 0 1.124 238.393 

Yenipazar 147.942 85.952 0 112 2.086 236.093 

Banjaluka 84.061 126.288 0.554 65 1.656 252.623 

Hersek 110.964 66.041 51.414 0 1.900 230.319 

TOPLAM 870.128 636.208 220.353 3.669 16.041 1.746.399 

 

Yine de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde, Osmanlı 

kültürünün 500 yıla yakın etkisi, yerini farklılıklara bırakmıştır. Saraybosna 

edebiyatını en iyi temsil eden örnekler, dergiler ve kültür dernekleridir. Yalnız 

burada dikkati çeken, ‘milli duyguların’ gelişmesine verilen önemdir. Behar, Gayret 

ve Biser gibi dergiler, yabancı olarak görülen Avusturya-Macaristan işgaline tepki 

                                                 
80

 Halil İnalcık,”Türkler ve Balkanlar”,Balkanlar, İstanbul, Eren Yay. ve Kit. Ltd. Şti. ,1993, s.31.  
81

 Kastedilen, Müslüman olmayan Çingenelerdir. Biz, Roman hitabını daha uygun görmekteyiz. 
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olduğu kadar, Boşnak kültürünü canlandırmaya yöneliktirler
82

. Bosnalı Sırplar 

‘Trebeviç’, ‘Zora’ ve Banya Luka’da ‘Razvitak’ gibi dergilerin yanında, ‘milli 

aydınlatma’ ve eğitim amacında ‘Prosvyeta’ derneğini kurmuşlardır. Bosnalı 

Hırvatlar ise ‘Hercegovaçki Bosiljak’ gazetesi, ‘Nada’ dergisi gibi yayınlar etrafında 

toplanmıştır
83

. Görüldüğü gibi etnik, dini ve kültürel yönü olan ayrışma, neredeyse I. 

Dünya Savaşı öncesinde tamamlanmıştır.  

Boşnaklar, I. Dünya Savaşı sonunda Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı ve 

ardından I. Yugoslavya’da, genellikle yönetilen bölümü teşkil etmişler, kendi 

varlıklarını ispat çabaları da sınırlı kalmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında Tito taraftarı 

tutumları, Yugoslavya bütünü içerisinde kurucu altı devletten biri olmalarını 

sağlamıştır. 1992’de bağımsızlığını kazanana kadar bu konumunu sürdürmüştür. 

Bosna-Hersek’in tarihsel geçmişinde dikkatimizi çeken en önemli nokta, işgal altında 

olduğu dönemin, bağımsız olduğu dönemden fazla olmasıdır. Hatta Bosna-Hersek 

için denilebilir ki, 1990’ların ortasına kadar tam bağımsız olduğu bir dönem, son 800 

yılda yok gibidir. Bağımsız olarak yaşayamama ve bağımsız kültürel politika 

üretememe, Boşnak devlet yapısı ve tecrübesini de olumsuz etkilemiştir.  

Bosna-Hersek’in sosyolojik yapısı Balkanları yansıtmaktadır.  Bosna-

Hersek’te her ne kadar Boşnaklar nüfus olarak ilk sırada yer alsa da, nüfusun 

çoğunluğu Hıristiyan’dır. Ülkedeki etnik kökenin, dini yapıyla uyumu göz önüne 

alındığında Boşnakların % 40-45 civarında kalmaları, kendi kültürlerini koruma 

içgüdüsünü meydana getirmiştir. Burada dikkati çeken husus, Boşnak milli 

kimliğinin oluşmasında dinin önemidir. Bogomil inancına sahip Boşnaklar, Katolik 

Kilisesi’nin saldırılarından korunmak amacıyla devlet olarak örgütlenmişlerdir
84

. 

Daha sonraki dönemde, Boşnakların Osmanlı etkisiyle Müslümanlığa geçişleri, 

kendilerini eski Yugoslavya’nın farklı bir unsuru haline getirmiştir. Bosna’da 

konuşulan dil bakımından da bir ayrım bulunmakta, etnik bütünü oluşturan Sırp, 
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Hırvat ve Boşnaklar kendi dillerini konuşmaktadırlar. Sınırların etnik yapıya göre 

ayrımı neredeyse imkansızdır. Bunun sebebi, Mostar örneğinde olduğu gibi halkların 

iç içe geçmiş olmasıdır. Özellikle Boşnaklardan sonraki en büyük nüfusa sahip 

Sırpların ve Hırvatların, kendileriyle aynı özellikte gördüğü komşu ülkelerle birleşme 

isteği Boşnakları tedirgin etmiştir. Kuruluşundan bu yana Bosnalı bir Sırp, Sırbistan 

eksenli tarih ve kültüre sahip çıkarken, Hırvat da Hırvatistan’a kendini daha yakın 

hissetmektedir. Bosnalılık ya da Bosna-Hersek vatandaşı olmak, ülke içerisinde 

üzerinde fikir birliği sağlanmış konulardan değildir.  

 Hırvatistan sınırları içinde ‘Krajina’ ve Adriyatik kıyılarındaki bazı 

bölgelerin etnik yapı sebebiyle tehlike arz ettiği düşüncesi, 1990 çatışması sürecinde 

tüm uluslararası toplum tarafından kabul görmüştür. Bosna-Hersek için ise, bu 

ihtimal kat kat fazladır. Ayrıca etnik problemler sebebiyle gerginlikler yaşadığı, 

Hırvatistan ve Sırbistan’la çevrili olması bir diğer sorundur. Tüm bunlara ek olarak 

Tuna’da işlekliğinden dolayı, ülkenin kontrolü açısından bir handikaptı. Çatışmanın 

taraflarının çokluğu açısından bakılırsa da, en dezavantajlı olan bölgedir. 

Slovenya’nın bağımsızlığında, çatışmanın tarafları Slovenya ve YHO olmuştur. 

Hırvatistan’ın bağımsızlığında ise, Hırvatlar bir tarafta, YHO ve ülke içerisinde 

yaşayan etnik Sırplar diğer taraftadır. Bosna-Hersek’te etnik kargaşadan dolayı, 

Boşnaklar ile Hırvatlar, Hırvatlar ile Sırplar, Bosnalı Sırplar ile Boşnaklar çatışmıştır. 

Tüm bunlara ek olarak, YHO da, hem Hırvatlar hem de Boşnaklar ile gerek aktif 

gerekse destekleyici konumda çatışma sürecinde yer almıştır. Eski Yugoslavya’da, 

Hırvatistan’da başlayan çatışma, Bosna-Hersek için bir yol haritası görünümündedir. 

Eğer Bosna-Hersek bağımsızlık ilanında direnirse, sonuç Hırvatlarla aynı olabilirdi.  

Fakat Hırvatlar girdikleri bağımsızlık savaşında, Krajina gibi kayıplara rağmen, 

Büyük Sırbistan’ın bir parçası olmamışlar; öncelikle AT, ardından da BM’nin 

desteğini alarak, birçok ülke tarafından tanınmış, bağımsız devletlerini kurmuşlardır. 

Artık ekonomi, altyapı, insan gücü kaybı (gerek mülteciler gerekse diğer ülkelere 

geçmek için kullananlar) ve turizm gelirleri bakımından çöküntü içinde de olsalar 

sınırlarını çizebilmişlerdir. Bosna-Hersek ise, oldukça trajik olacak serüvenin 

içerisine, ilk bağımsızlık kararı aldığı gün girmiştir. 
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3.2.2. Bosna-Hersek’te Anayasal Durum 

Osmanlı Devleti’nde bugünkü sınırlarına oldukça yakın bölgede özerk bir 

yapılanma olan Bosna, Tito Yugoslavya’sında kurucu devletlerden biri olarak yer 

almıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında kabul edilen 1946 tarihli Yugoslavya 

Anayasasının II. maddesi, Yugoslavya’nın ‘Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-

Hersek, Makedonya ve Karadağ Cumhuriyetleri’nin halklarından oluştuğunu 

belirtmektedir ’
85

. I. bölümün 1. maddesinde devletin federal yönü açıklanırken, 

federal yapının ayrılma hakkını içerdiği fakat Yugoslavya’yı meydana getiren 

halkların birlikte yaşama isteğini seçtikleri açıklanmıştır
86

.  

1953 Anayasası, 1946 Anayasasına benzerdir ve sadece özyönetimin 

gelişmesi yönünde bir eğilim görülmüştür
87

. 1963 Anayasası da bu yönden 1946 

Anayasasına benzerdir. 1963 Anayasasının 2. maddesinde Yugoslavya’nın altı 

kurucu devletinden biri olarak sayılan Bosna-Hersek’in
88

, aynı zamanda self-

determinasyon hakkına sahip olduğu belirtilmiştir
89

. ‘Boşnak’lar Anayasa’da ‘millet’ 

olarak sayılmışlardır. 1971 değişikliğinde Bosna-Hersek’in konumu farklı değildir. 

 1974 Anayasası ise tıpkı 1963 Anayasası ve 1971 Anayasal değişikliğinde 

olduğu gibi Bosna-Hersek’e Başkanlık Konseyi’nde sandalye vermiştir
90

. 

Cumhuriyetin Boşnak Parlamentosu, egemenliği ülke adına kullanmakta ve federal 

birime de, diğer beş devlet gibi, eşit devlet olarak katılmaktadır.  
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Bosna-Hersek’in diğer devletlere göre dezavantajlı bir durumu vardır. O da 

etnik dağılımının yarattığı sıkıntıdır. Bu etnik ayrımın Tito Yugoslavya’sında büyük 

sorunlar doğurmamasının sebebi, Bosna-Hersek Komünist Partisi’nin gösterdiği 

başarıdır. II. Dünya Savaşı’nda bağımsızlık mücadelesinin öncelikle Bosna-

Hersek’te filizlenmesinin sebebi, Boşnaklar ve diğer milletlerin Komünist Partisi’ne 

(ve Tito’ya) sıcak bakmalarıdır
91

. Burada egemenlik, Bosna-Hersek Komünist Partisi 

tarafından tüm Bosna-Hersek adına kullanılırken, kültürel ayrışmalar da KP ile 

ılımlılaştırılmıştır. Egemenliğin kullanımı ve self-deteminasyon, anayasal bir hak 

olarak Bosna-Hersek Komünist Partisi’ne verilmiştir.   

 

3.2.3. Bosna-Hersek’te Bağımsızlık Süreci  

Yugoslavya’nın devamını sağlamak için Sırp tarafının yaptığı anayasal 

hamlelerin, Yugoslavya’daki çözülmeye çok da etkisi olmamış ve bağımsızlık 

yönünde ilerleyiş sürmüştür. Tüm eski Yugoslavya içerisinde, etnik bakımdan, en 

içinden çıkılamaz durumda olan Bosna-Hersek; bir tarafta Müslüman ve Hırvatlar, 

diğer tarafta ise Sırp düzensiz birlikleri ve YHO safları oluşmuştur.  

Badinter Komisyonu’nun genel kanıyı görme yönündeki teşviki ile Bosna- 

Hersek’te, 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihleri arasında referandum düzenlenmiştir
92

. 

Oylamada katılımın, Bosnalı Sırpların boykotu sebebiyle % 63’te kalmasına rağmen, 

katılanların büyük çoğunluğu ‘tam bağımsızlık’ yönünde oy kullanmıştır
93

. Katılım 

oranı ilk bakışta düşük görülebilir; fakat Yugoslavya gibi etnik bölünmenin çok 

olduğu yerlerde genel tutum böyledir. Bu tutumun sebebi kaybetme ihtimali yüksek 

tarafın, referandumu boykot etmesidir. Aynı tarihlerde, Karadağ’da yapılan (1 Mart 
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1992) ve katılanların ezici bir çoğunlukla (%96) statükonun devamından yana oy 

kullandığı, Karadağ’ın geleceği referandumuna da katılım (Arnavut ve Müslüman 

azınlığın boykotu sebebiyle) ancak % 66 düzeyinde gerçekleşmiştir
94

. Bosna-

Hersek’te referanduma katılmayan Bosnalı Sırp azınlığın, kendi bölgesel 

referandumları içinde farklı planları vardır. Bosnalı Sırpların lideri Radovan 

Karadziç, gerek açıklamalarında gerekse Miloseviç kanalı ile gösterdiği tutumda, 

bağımsız bir Bosna-Hersek’i onaylamadıklarını, çeşitli platformlarda birçok kez 

açıklamıştır
95

. Referandum ve sonuçları, AT tarafından da izlenmiş ve 

kaydedilmiştir. Artık bağımsızlık rüzgârını arkasında hisseden Aliya İzzetbegoviç, 

referandum sonucunun da istediği şekilde olması üzerine
96

, 3 Mart 1992’de Bosna-

Hersek’in, eski Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan etmiştir
97

. 

Referandum gerginliği ve sonucunda ilan edilen bağımsızlık, zaten gergin 

olan tansiyonu daha da artırmış ve başta etnik karmaşa içerisinde olan Saraybosna’da 

olmak üzere, ülkenin kuzeybatısındaki şehirlerde (Hem Müslüman-Sırp hem de 

Hırvat-Sırp şeklinde) çatışmalar başlamıştır. Yakın zamanda, komşu Hırvatistan’da 

binlerce insanın ölümü ve kat kat fazlasının mülteci durumuna düşmesine sebep olan 

iç savaşa doğru gidiş, gerek ülkenin üç temel grubunun temsilcileri ile yapılan 

görüşmeler ile gerekse devlet yönetimince engellenmeye çalışılmıştır. 5 Mart’ta, BM 

Özel Temsilcisi Cyrus Vance, Saraybosna’ya gelerek görüşmelere katılmıştır
98

.  

AT himayesinde, üç etnik grubun lideri, 18 Mart’ta (1992) bir antlaşma 

imzalamışlardır. Antlaşmada, Bosna-Hersek’in etnik ayrımı esas alınarak, üç otonom 

bölgeye ayrılması planlanmıştır
99

. Bosna-Hersek’in sosyolojik yapısının dikkate 

alınarak bir bölünme planlanması, ister çoğunluk esası ile bir ayrım yapılmaya 
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çalışılsın, isterse salt çoğunluğa göre bir ayrım yapılsın, sınırların kesin ayrımının 

zorluğu sebebiyle işlevsel değildir. Eski Yugoslavya’nın etnik yapısı ve bunun 

dağılımı göz önüne alındığında, toplantılarda kalıcı bir çözüm ya da üç tarafı da 

memnun edebilecek bir sonuca ulaşmanın zorluğu ortadadır. Hatta bir sonuca 

ulaşmanın bile zorluğu, hem AT hem de üç etnik grubun lideri tarafından bilinmesine 

rağmen, tansiyonun düşürülmesine hizmet ettiği için destek görmüştür. Zaten, geçen 

zaman, Saraybosna Antlaşması’nın farklı anlamlarda yorumlandığını ortaya çıkarmış 

ve kısa zamanda etnik çatışmalar, tansiyonu yükseltmeye kaldığı yerden devam 

etmiştir. 

Bosna- Hersek’te yer alan üç grubun, bağımsızlık ilanından sonraki bakış 

açıları da farklıdır. Sırp tarafı, kendini ısrarla eski Yugoslavya kapsamında ve 

Sırbistan’la tanımlamıştır. Boşnaklar ise etnik kökene göre ülkenin bölünmesine 

karşıydı, üniter yapılı bir Bosna-Hersek istemişlerdi
100

. Bu bakımdan Boşnaklar, Sırp 

ve Hırvat hükümetlerini, Bosna-Hersek’i bölmeye ve kendi topraklarına katmaya 

çalıştıkları gerekçesiyle suçlamışlardır
101

. Boşnakların öncelikle çekindikleri konu, 

‘Büyük Sırbistan’ ve ‘Büyük Hırvatistan’dı ya da daha kötüsü olan, ikisi arasında 

bölünmekti. Ülke içindeki rahatsızlıkları, iç mesele olarak gördüklerinden dolayı, 

Bosnalı Sırp ve Bosnalı Hırvatlara dışarıdan (Hırvatistan ve Sırbistan) karışılması, 

Boşnakları asıl endişelendiren konuydu. Zaten Aliya İzzetbegoviç’e göre, Bosna-

Hersek’i etnik nüfusa göre bölmek, nüfusun karışık yerleşiminden dolayı 

imkânsızdı
102

. İzzetbegoviç, imzaladığı ve fikirleriyle çelişen Saraybosna 

Antlaşması’na ve bölünmeye neden evet dediğini, AT arabulucusunun önkoşul 

olarak dayatmasına bağlamıştır. Bu durum karşısında ve önceliğin ‘tanınma’ olduğu 

bir dönemde, bu fikre hiçbir zaman katılmamasına rağmen, zorunlu olarak 

imzaladığını söylemiştir.
103

 Aynı tarihlerde Bosnalı Sırplar, Bosna-Hersek Sırp 
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Cumhuriyeti’ni ilan etmişler ve Sırp Devleti’ne bağlılıklarını da açıklamışlardır
104

. 

Boşnak tarafının endişesi ortaya çıkmıştır.   

Avrupa Topluluğu Dış ilişkiler Başkanlığı’nın, 6 Nisan 1992’deki 

toplantısında, 7 Nisan tarihi ile Bosna-Hersek’in bağımsızlığı ve tanınmasının kabul 

edilmesi kararlaştırılmıştır
105

. Bir güzel haber de ABD’den gelmiş, daha önceki 

politikalarının terki anlamına gelecek olan bir hareketle, 7 Nisan’da Bosna-Hersek’i 

tanımıştır. Buna karşılık, Bosna-Hersek’te bulunan etnik Sırplar, gerek 29 Şubat ve 

gerekse 2 Mart referandumlarını boykot etmelerine rağmen Sırbistan’dan ayrılma 

gerçeği karşısında, korkunun da etkisi ile Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti’ni ilan 

etmişlerdir. Ayrıca, Mayıs ayında Yugoslavya’da (Sırbistan-Karadağ) yapılan 

seçimler sonucunda, oyların % 53’ünü alan Sosyalist Parti lideri Slobodan 

Miloseviç’in kazanması, çatışmanın sürmesinin habercisi gibidir
106

. Seçim 

sonucunda Miloseviç’in istediği desteği alması, sadece Bosna-Hersek’in değil, diğer 

devletlerin de beklentileri olan uzlaşma umudunun suya düşmesi demekti.  

Bulgaristan
107

 ve Türkiye
108

,  Bosna-Hersek’i uluslararası alanda ilk tanıyan 

devletlerdir. AT kriterleri ve AT kararlarını beklemeden, 1992 başında tanımışlardır. 

Bosna-Hersek’i biraz daha cesaretlendiren bu tanımaların ardından, ikinci grup 

tanımalar gelmiştir. Hırvatistan
109

, Kanada
110

, Yeni Zelanda
111

, Çekoslovakya
112

, 

Macaristan
113

, Polonya
114

, Mısır
115

, Suudi Arabistan
116

 ve Avustralya
117

 art arda, 

Bosna-Hersek’i tanıdıklarını deklare eden ülkelerdir. Avustralya, kendisi gibi diğer 
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birçok ülkenin de kaygısını dile getirerek, diğer devletlerin ve YHO’nun, Bosna-

Hersek’in iç işlerine karışmaması gerektiğini açıklamış, ardından ‘sınırların silah 

zoruyla değiştirilmesinin’ kabul edilemeyeceğini belirtmiştir
118

. 

Bosna-Hersek için olumlu bazı gelişmelerin yanında, savaşın da kendi acı 

gerçeği tüm açıklığıyla ortadaydı; Nisan 1992 sonunda tahminen 350 kişi savaş 

sebebiyle ölmüş, 420.000 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştır
119

. Bu 

dönemde Avrupa Topluluğu gözetiminde ve desteğinde barış görüşmelerinin arttığı, 

ayrıca BM’nin de desteğinin Bosna-Hersek yönüne kaydığı görülmektedir. 7 

Nisan’da Avrupa Topluluğu, daha önceden Yugoslavya’ya uyguladığı ticari 

yaptırımları şartlı olarak sonlandırmış, fakat ikazlarda da bulunmuştur. AT, 

Yugoslavya’ya, ‘Eğer AT ile diplomatik ilişkilerinin sürmesini istiyorsa, Bosna-

Hersek Savaşı’na son verip, güçlerini bu ülkeden çekmeli’ şeklindeki sert 

uyarısından da çekinmemişti
120

.  

Boşnaklar, Sırplarla çatışmaya oldukça dezavantajlı başlamışlardır. Aşağıdaki 

tabloda, Eski Yugoslavya’da Sırp ve Hırvatların silah dağılımı verilmiştir. Sırp ve 

Hırvatlar’ın kıyaslamasında bile büyük bir dengesizlik varken, Boşnakların hiç ağır 

silahının olmadığının da göz önünde tutulması gerekir.     
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Tablo 9: Sırp ve Hırvatların Silah Dağılımı
121

 

 

 ASKER TANK TOP ZIRHLI 

ARAÇ 

UÇAK HELİK-

OPTER 

SAVAŞ 

GEMİSİ 

Yugoslavya 

Federasyonu(Sırbistan-

Karadağ) 

135 bin 1000 1.350 1.100 480 136 4+54 

küçük 

Bosna’daki Sırp 

Milisler 

60  300 480 180 - - - 

Hırvatistan  105 200 150 200  - 12 küçük 

Bosna’daki Hırvat 

Milisler  

40 - - - - - - 

 

 

27 Nisan 1992’de Federal Meclis, yeni Yugoslav Anayasasını kabul 

etmiştir
122

. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin, Sırbistan (özerk bölge Kosova ve 

Voyvodina dâhil olmak üzere) ve Karadağ’dan oluştuğunu açıklamıştır
123

. Meclisin 

bu kararı, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Makedonya’nın ayrıldığını 

tanımak anlamına geldiğinden, oldukça ses getirmiştir. Zaten, gerek eski 

Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan eden devletler ve gerekse uluslararası toplum, 

artık çatışmanın ekseninin, ayrılıp-ayrılmama değil, muallâkta kalan sorunların 

çözülememesi (en büyük sorun sınır çizgilerinin belirlenmesiydi) olacağı 

düşüncesindeydiler. Yeni anayasa, hem Sırbistan hem de Karadağ meclislerinde, 27 

Nisan’da kabul edilmiştir
124

. Anayasal değişimden, Yugoslavya Halk Ordusu (YHO) 

nasibini almış, artık Yugoslavya Cumhuriyetleri Ordusu olmuş, Yugoslavya Federal 
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Cumhuriyeti Başkanlığı’nın (Sırbistan-Karadağ) emrinde olduğu açıklanmıştır. 

Ayrıca Yeni Yugoslavya’nın içerisindeki Kosova ve Voyvodina’da, etnik temel 

farklılıklarından dolayı bazı ‘kültürel haklar’ anayasal güvence altına alınmasına 

rağmen, politik haklar sebebiyle duyulan şüphe, Sırplar haricindeki etnik unsurların 

yeni Yugoslavya’ya mesafeli duruşunu da beraberinde getirmiştir. Kosova ve 

Voyvodina’ya verilen bu önemin, burada yaşayan Arnavut ve Macar azınlıklara 

yakınlıkları olan devletlere (Macaristan ve Arnavutluk), ‘düşmanlarla’ çevrili olunan 

dönemde, biraz olsun yakınlık sağlama amacıyla yapıldığı söylenebilir. Fakat 

Kosova için, ayrılık sinyalleri artık daha nettir. 

Bosna-Hersek’in tanınmada gösterdiği uluslararası başarı, BM üyeliğini 

kazanma ile pekiştirme düşüncesini başlatmıştır. Burada en dikkat çekici olan ise 

silahların gittikçe artan bir şekilde sesinin yükselmesi ve aynı zamanda ülkedeki 

kargaşadır. Boşnaklar için güvenlik endişesi yaratan büyük etkenlerden biri, 

YHO’dur. Lizbon Barış Görüşmeleri’nden dönen Bosna-Hersek Devlet Başkanı 

Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna Havaalanı’ndan, YHO tarafından kaçırılmış ve YHO 

birliklerinin, Saraybosna’dan güvenli çıkışın sağlanması sözüne karşılık serbest 

bırakılmıştır.
125

. Fakat karargâhlarından çıkan YHO mensuplarına, Boşnak güvenlik 

güçleri saldırmışlardır. Saldırının uluslararası topluma yansıması ise AT 

arabulucusunun, İzzetbegoviç’in Boşnak güvenlik güçleri üzerinde etkisini sorgular 

bir eleştiride bulunmasıdır. İzzetbegoviç ise cevabında, ‘yabancı askeri yardım 

olmadan, bağımsızlıklarını korumanın zor olduğunu’ belirtmiştir
126

. 

Bosna-Hersek, 22 Mayıs 1992’de BM üyeliğine kabul edilmiştir
127

. 

Bağımsızlığının, BM gibi oldukça prestijli bir örgüt tarafından tasdiki anlamına gelen 

bu üyeliğin morali bir tarafa bırakılırsa, Bosna-Hersek için çatışma devam 

etmektedir. 30 Mayıs 1992’de, BM Güvenlik Konseyi, yeni Yugoslavya (FRY) için 

geniş kapsamlı yaptırımların yürürlüğe koyulması anlamına gelen 757 sayılı kararı 
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almıştır
128

. İçeriğinde, ticari faaliyetleri kesme, hükümetin yurtdışındaki malvarlığını 

dondurma, petrol ambargosu, sportif ve kültürel faaliyetleri yasaklama ve 

havayollarının kesilmesi gibi yaptırımlar bulunmaktadır ve bunlar uygulamaya 

koyulmuştur. İçlerinde Almanya, ABD, Kanada ve İtalya’nın bulunduğu birçok 

devlet ile bu ilişkiler, zaten daha önceden kesilmişti
129

.  

3.2.3.1. Bosna-Hersek’te Çatışma ve BM Çalışmaları 

Bosna-Hersek’te bağımsızlığa giden yolda, Sırp, Hırvat ve Boşnaklar 

arasında baş gösteren çatışma, gerek BM gerekse AB düzeyinde çeşitli girişimlerle 

önlenmeye çalışılmıştır. Bu önlemler, BM Güvenlik Konseyi’nde alınan zorlayıcı 

tedbirlerin yanı sıra, taraflara çeşitli planlar sunarak, yeni kurulacak devleti tüm 

tarafların uzlaştığı bir çerçeveye oturtmak amacı gütmektedir. Bu sebeple, 1992’nin 

başından itibaren, barış girişimlerinin Bosna-Hersek gündeminde çoğu zaman yer 

aldığı görülmektedir. Bosna-Hersek’te taraflara sunulan planlar, büyük devletlerin 

çözüme bakışlarını kavramamız konusunda ipuçları vermesi açısından önem arz 

etmektedir.  

3.2.3.1.1. Vance-Owen Planı 

Barış çalışmalarında taraflara sunulan ilk plandır. Planın mimarları, dönemin 

BM Özel Temsilcisi Cyrus Vance (ABD’li diplomat) ve AT arabulucusu Lord 

Owen’dır (İngiliz diplomat). Plan’da ilk göze çarpan, Bosna-Hersek’teki sosyolojik 

yapının yönetime yansımasıdır. Plan, Bosna-Hersek’i, on kanton halinde yeniden 

yapılandırırken, yapılandırmanın ‘adem-i merkeziyet’ temelinde ve anayasal 

kantonal özerklikle sağlanmasına önem vermiştir
130

. Bosna-Hersek Federasyonu’nun 

sosyolojik özellikleri ön planda tutularak, üçü Hırvatlar, üçü Sırplar ve üçü de 

Müslümanlar yönetiminde, dokuz kantona ve bağımsız bir kanton olan 
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Saraybosna’ya ayrılması üzerine kurulmuş bir plandır
131

. Sırp tarafı, planın 

görüşüldüğü Aralık 1992’de, Bosna-Hersek’in  % 70’e yakın toprağını elinde 

tuttuğundan, barış antlaşmasıyla bu duruma resmiyet kazandırmak isteğindedir
132

. 

Harita 14’te kantonların yeri ve kime ait olacağı gösterilmiştir.  

Harita 14: Vance-Owen Planı’na Göre Bosna-Hersek
133

 

 

 

Planda, savaşın getirdiği kazanımların da, sosyolojik ayrılığa yansıması 

gerçekleşmiş, % 43.7 nüfusa sahip Boşnaklara, % 26.36’lık bir pay verilmek 

istenmiştir
134

. Orantısız bölünmenin, Boşnakları tatmin etmekten uzak açıklaması ise, 

o esnada Sırpların elinde, çatışmalarla elde ettikleri, Bosna-Hersek’in neredeyse % 
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70’ine denk gelen toprağın olmasıdır
135

.  Tablo 8’de kantonların hem genel 

yüzölçümüne oranı hem de aidiyeti gösterilmektedir.  

Tablo 8: Plandaki Kantonların Yüzölçümü ve Aidiyeti 
136

 

 
Eyalet No Genel Yüzölçümüne Olan 

Oranı 

Nüfus Yapısı 

1 %06 Boşnak 

2 %26 Sırp 

3 %04 Sırp 

4 %03 Hırvat 

5 %14 Boşnak 

6 %14 Sırp 

7 %04 Saraybosna (uluslararası) 

8 %11 Hırvat 

9 %07 Boşnak 

10 %11 Hırvat, Boşnak 

 

Böylece, çeşitli gruplara verilen toprakların toplam oranları şöyle 

dağılmaktadır: Sırp çoğunluk % 43, Boşnak çoğunluk % 27, Hırvat çoğunluk % 15 

ve Boşnak Hırvat çoğunluk % 11. İtirazlar üzerine, kantonların bölüşümünde yapılan 

adaletsizlik, Boşnakların kanton sayısını 3’ten 4’e çıkartıp, Hırvatların Kanton 

sayısını 3’ten 2’ye düşürmek suretiyle dengelenmeye çalışılmıştır. 
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Değişim üzerine, Boşnak Lider Aliya İzzetbegoviç ve Hırvat Lider Mate 

Boban’ın, 25 Mart 1993’te imzaladıkları Vance-Owen Barış Planı’na, Sırp tarafı 

karşı çıkışını sürdürmüştür. AT, Boşnak-Hırvat imzasının ardından,  ‘eğer Bosnalı 

Sırplar planı reddederlerse, ‘Sırbistan-Karadağ’a genel bir izolasyon uygulanacağı’ 

gözdağını vermiştir
137

. Sırpların reddetmesinin altında yatan gerekçe, kendi 

kantonlarının uluslararası ilişki kurma yetkisinin olmamasıdır. Bosnalı Sırpların 

isteği, Bosna-Hersek içerisinde ayrılma hakkının saklı tutulduğu özerk bir 

yapılanmadır. Ancak bu sağlanırsa, ilerde self-determinasyon hakkı yoluyla 

bağımsızlık sağlanabilir. Boşnak tarafının düşüncesi ise, Bosna-Hersek’in 

egemenliğinden mümkün olduğu kadar taviz vermemekti. Gerekli diplomatik 

girişimler üzerine, Sırp meclisinde onay koşuluyla, Bosnalı Sırplar tarafından kabul 

edilmiş ve 12 Ocak 1993’te imzalanmıştır. 6 Mayıs 1993’te, Bosna Sırp 

Parlamentosu, planı reddetmiş ve referanduma götürme kararı almıştır. Referandum, 

15 Mayıs 1993’te yapılmış ve reddedilmiştir. Prensipte, Hırvat ve Boşnakların kabul 

ettiği plan, çatışma sürecinde ortada dönen birçok plan gibi, uygulanma şansı 

bulamamıştır. 

3.2.3.1.2. Güvenli Bölgeler Planı 

Bosna-Hersek’te artan şiddet, 22 Mayıs 1993’te ABD, İngiltere, Fransa, 

Rusya ve İspanya Dışişleri Bakanları’nın Washington’da toplanmasına neden 

olmuştur
138

. Bakanlar, Sırplar tarafından kuşatılmış ve Sırp saldırısı altında kayıp 

veren sivil Boşnakları, ‘güvenli bölgeler’ içine alarak korumak üzerine kurulu 

stratejide anlaşmışlardır
139

. Konu BM’ye getirilmiş; Güvenlik Konseyi’nin, Nisan 

1993’te aldığı 819 sayılı kararla (1993), Srebrenica, güvenli bölge ilan edilmiştir
140

. 

Ardından, güvenli bölgeler artırılmıştır. Harita 15’de açıkça görülen, çatışmaların 
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yoğun olduğu Saraybosna, Tuzla, Gorozde ve Srebrenica, Güvenlik Konseyi’nin 824 

(1993) sayılı kararıyla ‘güvenli bölgeler’ olarak ilan edilmiştir
141

. 

Harita 15: Güvenli Bölgeler Planı
142

  

 

                
 Karar uyarınca, güvenli bölgelerde hiçbir şekilde düşmanca eyleme izin 

verilmeyeceği, gerekli ihtiyaçların saptanması amacıyla, güvenli geçişin sağlanacağı 

gibi noktaların altı çizilmiştir. Güvenli bölgelerin belirlenmesi, o dönemde etnik 

ayrım temelindedir. Güvenli Bölgeler harita 15’te incelendiğinde, karışık etnik 

yapıyla uyum gösterdiği görülür. Bir diğer dikkati çeken husus ise nüfus 

yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerin seçildiği ve  çok merkezli inşa edilme 

çabasının olduğudur.   

Güvenli bölgeler planına tepkiler çok sert olmuştur. Her şeyden önce 

İzzetbegoviç, ‘tamamıyla kabul edilemez’ olarak nitelendirmiştir
143

. Ayrıca 
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uluslararası toplumu, ülkesini yüzüstü bırakmakla ve Bosnalı Müslümanlara yapılan 

Sırp saldırılarını ödüllendirmekle suçlamıştır
144

. İslam Konferansı Örgütü de (İKÖ) 

planı, Bosnalı Müslümanlara yapılan saldırıları meşrulaştırdığı için kınamıştır
145

. 

BM’nin bölgede çalışanları da, güvenli bölgelerin ‘gettoya’ dönebileceği, fanatizm 

ve düşmanlığı körükleyebileceği çekincesini açıklamışlardır
146

. ABD Savunma 

Bakanı Les Aspin, ‘genel kanı, yeni planın öldürmeyi durdurmanın ilk adımı’ 

diyerek plan hakkındaki hislerini açıklamıştır
147

. Türkiye, Belçika, Almanya, 

Hollanda ve İtalya ise plan için kuşku ve kaygı duyduklarını açıklamışlardır. 

Aralarında yaptıkları kritikten sonra planı, ‘Sırpları ödüllendirdiği, Müslümanları ise 

cezalandırdığı için’ eleştirmişlerdir
148

. Karşı çıkışların temeli, yine Bosnalı Sırpların 

kazanımlarının meşrulaştırılmasından duyulan kaygıdır. Güç kullanımı ve bu güç 

kullanımı çerçevesinde etnik temizlik yoluyla Sırpların ele geçirdikleri yerlerin 

Sırplara verilmesi demek, bir nevi güç kullanımını ödüllendirmek demektir. Aynı 

zamanda değişen sosyolojik verilerin aşama aşama kabulü, çekinilen diğer bir 

konudur.  

Türkiye’nin endişelerinin ne kadar yerinde olduğu sonradan görülmüştür. BM 

kararlarının alındığı ve uygulanmaya başladığı yerler dikkatle incelendiğinde, 

güvenli bölgelerin, sözde güvenli oldukları ortaya çıkmaktadır. BM Koruma Gücü 

(UNPROFOR), 836 sayılı kararla
149

, ilan edilen altı güvenli bölgeye yerleştirilmesine 

rağmen birçok katliam, kararda adı sayılan şehirlerde yapılmıştır. BM Koruma 

Gücü’nün (UNPROFOR’un) bulunduğu yerlerde, ( NATO’nun askerleri olmaları ve 
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güç kullanma yetkilerine rağmen,) Sırplardan ne Müslümanları ne de kendilerini 

koruyamadıkları görülmüştür. 

3.2.3.1.3. Owen-Stoltenberg Planı 

Planın hazırlayıcıları Owen ve BM’nin Yugoslavya özel temsilcisi olarak 

1993’te atanan Norveçli politikacı Thorvald Stoltenberg’dir. Cenevre 

görüşmelerinde, Bosna-Hersek’in üç etnik gruba etnik federalizm şeklinde bölünmesi 

üzerinde durulmuştur. Bu plan için görüşmeler, 1-16 Ağustos 1993’te, üç etnik 

grubun lideri ile yapılmıştır. Plana göre, Bosna-Hersek topraklarının % 52’si 

Sırplara, % 31’i Boşnaklara ve % 17’si de Hırvatlara bırakılacaktı
150

. Diğer planlara 

kıyasla, Sırp ve Hırvatlar için oldukça kabul edilebilir bir plandı. Fakat Boşnak tarafı, 

askeri bakımdan savunmasız bir devlet yaratacağını düşünerek reddetmiştir. Ayrıca 

plan, Bosna-Hersek’i etnik esasa göre üçe böldüğünden ve birliği tartışmalı hale 

getirdiğinden, ilerde ‘Büyük Sırbistan’ ya da ’Büyük Hırvatistan’a dönüşmesi 

endişesi Boşnaklar için geçerlidir. Etnik ve dini bölünmenin yeni kazanımlarla 

kâğıda aktarılması olan planda göz ardı edilen sorun, verilen yüzdeliklerle sınırları 

çizmekti. Zaten savaşın temel sebebi de eski Yugoslavya’nın genelde, Bosna-

Hersek’in ise özelde, tipik bir Balkan görüntüsü çizmesi ve etnik kargaşanın, Mostar 

örneğinde olduğu gibi kasabalarda bile net olarak izlenebilmesiydi. Planı, Bosna-

Hersek Parlamentosu 29 Eylül 1993’te reddetmiş ve plan uygulanamamıştır. Plana 

yapılabilecek en büyük eleştirilerden biri, Sırpların insanları öldürerek ele geçirdiği 

toprakların bir ödül gibi Sırplara sunulmasıdır.  

3.2.3.1.4. Boşnak-Hırvat Federasyon Antlaşması: 

Planların çatışmayı azaltmadığı ve kayıpların her geçen gün artığı Bosna-

Hersek için, 1994 yılı da farklı olmamıştır. Bir önemli değişiklik ise, Washington 

Antlaşması ile daha önceden kurulan Boşnak-Hırvat ittifakının, resmi olarak 
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federasyona dönüştürülmesidir
151

. Antlaşma metninde, uluslararası ilişkiler ve 

ülkesel savunma gibi görevleri, federasyon mantığına da uygun olarak, federal 

hükümete verilmiştir
152

. Ayrıca ülkenin enerji politikası, vergi toplama gibi görevler 

de merkezi hükümete verilmiştir. Kantonlar ve merkezi hükümete bırakılan görevler 

ise insan hakları, sağlık, çevresel politikalar, turizm ve tabii kaynakları kullanma gibi 

görevlerdir
153

. Polis gücü, eğitim ve kültür gibi konular, merkezi hükümetin 

tamamen dışında olmamak kaydıyla kantonlara bırakılmıştır
154

. Antlaşma, Bosna-

Hersek’e yeni bir umut getirmiş ve hepsinden önemlisi, taraflardan biri katılmasa da 

bir birlik oluşmuştur. Almanya ve ABD’nin, Federasyon’un kurulmasında destekleri 

görülürken, etnik olarak bölünmüş Hırvatlar ve Boşnaklar (Mostar örneğinde 

görüldüğü gibi) antlaşma ile birleştirilmeye çalışılmıştır.    

3.2.3.1.5. Temas Grubu Planı 

Bosna-Hersek’te devleti oluşturan etnik unsurların ikisinin anlaşmasıyla, 

ilerleme kaydedilirken; Sırplar, federasyon planlarını reddetmişler ve sürecin dışında 

kalmışlardır. Mayıs ayında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya’dan oluşan 

Temas Grubu’nun öncelikli amacı, Sırpları federasyon çatısı altına çekmektir
155

. 

Beşli Temas Grubu’na göre, Bosna’da barışı tesis etmek için öncelikle, toprakların % 

51’i Boşnak-Hırvat Federasyonu’na, % 49’u ise Bosnalı Sırplara verilmeliydi. Bu 

bölünme ile Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü korunmuş olurken, konfederal bir 

yapılanma ile de, çatışmaların önüne geçilebilecekti
156

. Ayrıca Bosnalı Sırplara, etnik 

yönden ‘homojen’ bir bölge oluşturularak, çatışma azaltılabilecekti. Temas 

Grubu’nun Dayton öncesinde, etnik gruplara baskısını arttırdığını görmekteyiz. 
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Rusya, Sırpları baskı altına alırken; Almanya, Hırvatları çözüme zorlamıştır
157

. ABD 

ise Boşnaklar üzerinde çözüm etkisini kurmuştur. 1994’te Temas Grubu, Dayton’a 

giden yolda oldukça önemli bir adım olmuştur. 

3.2.3.2. Bosna-Hersek’te Çatışmanın Sonu ve Dayton 

Antlaşması 

Eski Yugoslavya’da 1991’in sonundan bu yana devam eden şiddet, tüm 

tarafları tüketmiş, tarafların askeri ve sivil yıpranmışlıklarına ek olarak ülkenin 

altyapısı da tamamen çökmüştür. Uluslararası girişimler de sonuca etki edememişti. 

Burada, krizin başlangıcından itibaren Balkan Yarımadası’nın bir özelliği olan 

demografik kargaşa, özellikle sınırların belirlenmesi esnasında tüm tarafları ‘sıfır 

toplamlı’ olan sürece sürüklemiştir. Bu sebeple, tarafların isteklerini maksimumda 

tutma eğilimleri, diğer anlaşmazlıklarla beraber, sınır çizgileri konusunda içinden 

çıkılmaz bir duruma gelmiştir. Hatta diyebiliriz ki, yeni düzenleme nasıl yapılırsa 

yapılsın, eski Yugoslavya Cumhuriyetleri’nden sadece ikisini bile memnun etmesi 

zordu. Daha da önemlisi, Balkan ülkeleri de bir takım çekinceleri telaffuz etmişlerdi 

ki, Yunanistan örneğinde olduğu gibi,  bu durum tehdide kadar uzanmıştır. Barış 

görüşmelerinde, öncü konumdaki ‘Temas Grubu’nda bile düşünce farklılıkları 

mevcuttur. ABD siyasi çözümü sağlayabilmek adına, gerekirse NATO dâhil (lift and 

strike stratejisini) her türlü önlemi desteklerken, İngiltere ve Fransa ise, eğer ABD 

tek taraflı eylemlere girişirse bölgedeki birliklerini geri çekebilecekleri tehdidinde 

bulunmuşlardır
158

. Almanya genel olarak ABD’nin durumunu desteklerken, silah 

ambargosunun kaldırılmasını ve BM Koruma Gücü’nün (UNPROFOR) çekilmesini 

savunmaktadır
159

. Rusya ise, ABD’nin Sırplara karşı olası hava saldırısı girişimlerini 

gereksiz görmektedir
160

. Bu şartlar altında, eski Yugoslavya ve etnik bakımdan en 

karışık ülke konumundaki Bosna-Hersek, 1995 yılında BM’nin başlıca konularından 

biridir. Gerek barış çabalarına harcanan emek gerekse aktarılan eşi görülmemiş 
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kaynak, BM’nin çözüm istediğinin açık belirtisi olarak algılanmıştır. Uluslararası 

konferanslar 1995 yılına kadar, eski Yugoslavya’da barışın sağlanması ve barış 

oluşturma bağlamında bir çerçeve hizmeti görmüştür. Konferansın Yönlendirme 

Komitesi’nin eş-başkanı, Bosna-Hersek ve Hırvatistan’daki savaşan taraflar, Federal 

Yugoslav Cumhuriyeti (Sırbistan ve Karadağ) ve diğer ilgili yönetimler için daimi 

bir danışman işlevi görerek, bu iki ülkedeki anlaşmazlıkların çözümü için 

görüşmelerin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla görevde kalmıştır
161

. 

Ülkede üzerinde durulması gereken bir diğer güç, Birleşmiş Milletler Koruma 

Gücü’dür. Eski Yugoslavya’da 31 Mart 1995’e kadar, tek barış gücü olarak görev 

yapmaya devam etmiştir. Daha sonraki tarihlerde ise Koruma Gücü ve Güvenlik 

Konseyi tarafından yeniden yapılandırılarak, Bosna-Hersek’te operasyonlarda 

bulunmuştur. Dikkat çeken değişim, Hırvatistan’daki Koruma Gücü’nün yerini 

Birleşmiş Milletler Güven Oluşturma Operasyonu’nun almasıdır
162

. Bir diğer eski 

Yugoslavya Cumhuriyeti olan Makedonya’da ise, Birleşmiş Milletler Önleyici 

Konuşlanma Gücü görev yapmaktadır. Söz konusu yeniden yapılanma, ev sahibi 

ülkelerin gereksinimlerinin daha etkin bir şekilde karşılanması amacıyla kendi 

istekleri üzerine gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği Ofisi, eski Yugoslavya’da çok yönlü insani yardım programı bağlamında 

önde gelen bir kurum olarak çalışmalarına devam etmiştir. Söz konusu kurum, yılın 

önemli bir kısmını işgal eden, engelleyici savaş durumuna, aralıklı ya da uzun süreli 

kara ve hava yolu kapanışlarına ve insani yardım konvoylarına yönelik engellemeler 

ve el koymalara rağmen 66.935 tonluk insani yardımı, 1995 yılında sayıları 3,5 

milyonu bulan ihtiyaç sahiplerine aktarmayı başarmıştır
163

. 

Ağustos ayında ise Bosnalı Sırpların uzlaşmaz tutumu üzerine, eski 

Yugoslavya’daki en büyük NATO operasyonu, Sırplara karşı yapılmıştır. Sırp yanlısı 
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tutumunu açıklamaktan çekinmeyen Rusya Başkanı Yeltsin, Güvenlik Konseyi’ni 

acil toplantıya çağırmıştır
164

. 

Barışa giden yolda önemli bir dönemeç, Temmuz 1995’tir. Temas Grubu 

Ülkeleri (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya) ve Barış Gücü’ne katkı yapan 

diğer onbir ülke (İspanya, İsviçre, Norveç, Ukrayna, Bangladeş ...), barış için 

Londra’da toplanmışlardır. Bosna-Hersek’teki barışa yönelik politik, insani ve 

diplomatik konuların görüşüldüğü bu esnada, Gorozne’den yine Sırp saldırıları 

haberleri gelmiştir
165

. Bu ve daha başka birçok bölgede Boşnaklara yapılan Sırp 

saldırıları üzerine, NATO hava gücü ile müdahale etmiştir
166

. Konferansta ortaya 

atılan görüş, eğer uluslararası silah ambargosu kaldırılırsa, BM’nin Bosna-

Hersek’ten geri çekilmesinin kaçınılmaz olacağıdır
167

. Bu sırada sekiz üyeyle Temas 

Grubu’nda olan İKÖ Dışişleri Bakanı, Bosna Dışişleri Bakanı Mauhammed Scirbey 

ve diğer yetkililerle 21 Temmuz’da Cenevre’de görüşmüştür
168

. Yapılan açıklama, 

‘uluslararası silah ambargosunun Bosna-Hersek Hükümeti’ni etkisiz bıraktığı ve İKÖ 

ülkelerinin bu sebeple Bosna-Hersek hükümetine askeri malzeme desteğinde 

bulunma istekleri’ şeklindedir
169

. 

Ağustos ve Eylül ise, NATO’nun Bosnalı Sırplara hava saldırılarının yoğun 

olduğu aylardır. Sonbahardaki bu hareketlenmenin arkasında, Temas Grubu’nun 

çabaları ve ABD’nin (özellikle Başkan Yardımcısı Holbrooke’la) ağırlığını koyması 

vardı. Bu olumlu rüzgarla taraflar, sonbaharda masaya oturmuşlardır. Savaşan 

tarafların liderleri İzzetbegoviç, Tudjman ve Miloseviç, 1 Kasım 1995’te ABD 

öncülüğünde ve Temas Grubu’nun tam desteğiyle tekrar başlayan barış çalışmaları 

için Ohio Eyaleti’nin Dayton kentinde toplanmışlardır. Daha sonra şehrin adıyla 

anılacak olan barış antlaşması görüşmeleri, buradaki Wright-Patterson Hava 
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Üssü’nde gerçekleşmiştir. Çatışmanın seyri içerisinde bu üçlüyü bir araya getirmek 

bile bir başarıdır, çünkü en son 1993 Kasım’ında, Cenevre’de bir araya 

gelmişlerdir
170

. ABD Başkan Yardımcısı Richard Holbrooke’un düzenlediği, Temas 

Grubu’nun (Almanya, Rusya, İngiltere ve Fransa) ve AB’nin temsilcilerinin hazır 

bulunduğu, 21 Kasım 1995’te Bosna-Hersek’te gerçekleşen toplantı, Genel Çerçeve 

Anlaşması’na barış için paraf atılmasıyla son bulmuştur. Belge sonradan, Dayton 

Barış Antlaşması adını alacaktır. Belge, etnik kargaşanın olduğu Bosna şehirlerini 

Müslüman-Hırvat ve Sırp bölgeleri olarak bölme konusunu içermekteydi
171

. Bosna-

Hersek iki entite, 10 kanton ve 1 özerk bölgeye bölünmüş, topraklarının % 51’i 

Boşnak-Hırvat Federasyonu’nun, % 49’u ise Sırp Cumhuriyeti’nin kontrolüne 

bırakılmıştır
172

. Saraybosna’nın ülke başkenti olmaya devam etmesi 

kararlaştırılırken, Saraybosna tüm gruplara açıktır
173

. Temas Grubu’ndaki ülkelerden 

özellikle ABD ve Almanya, Mostar’ın statüsü gibi önemli bir konunun da 

çözümlendiği ‘Boşnak-Hırvat’ Federasyonu’nun kurulmasında önemli bir görev 

üstlenmiştir
174

. Antlaşmanın Bosna-Hersek dışında, Hırvatistan’ı ilgilendiren bölümü 

ise, Doğu Slavonya’nın
175

 Hırvatistan’ın kontrolüne bırakılmasıdır. Merkezi 

hükümet, başkent Saraybosna’da olacak ve federasyonu demokratik seçimle seçilen 

bir başkan yönetecektir. Tek Merkez Bankası ve tek finansal sistem de antlaşmanın 

içeriğinde yer almıştır. Antlaşma sonrasında bölgeye NATO askerleri 

konuşlandırılmıştır. Üzerinde anlaşma sağlanan ve imzalanan metnin, 14 Aralık 

1995’te Elize Sarayı’nda resmi olarak da imzalanacağı, Fransız Hükümeti tarafından 

açıklanmıştır
176

. 14 Aralık 1995’te, Paris yakınlarındaki Elize Sarayı’nda imzalanan 
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antlaşma ile yaklaşık 3,5 yıl süren, 200.000’den fazla insanın öldüğü (ya da 

kaybolduğu), 2.000.000 kişinin evsiz kaldığı Bosna-Hersek Savaşı sona ermiştir. 

Bosna-Hersek’te, ‘Barış için Genel Çerçeve Anlaşması’nın (Barış 

Anlaşması)’ 14 Aralık’ta imzalanmasıyla ülkedeki askeri sorumluluk, 20 Aralık’ta 

ilgili anlaşmanın askeri yönlerinin uygulanmasıyla ilgilenecek çok uluslu bir güce 

aktarılmıştır. Diğer taraftan durumun sivil boyutu içinse, Uluslararası Konferans’ın 

yerini alarak uygulamayı yönetecek yeni bir yapı olan Barış Uygulama Konseyi 

oluşturulmuştur. Barış Anlaşması’nın parafe edildiği 22 Kasım’dan itibaren BM 

Güvenlik Konseyi, Yugoslavya’ya (Sırbistan ve Karadağ) yönelik uygulamakta 

olduğu tüm yaptırımları, (belirli koşullara tabi olarak, belirsiz bir süre) askıya 

almıştır. Ayrıca eski Yugoslavya’ya silah ve askeri malzeme teslim konusundaki 

1991 yılına ait ambargonun, aşamalı bir şekilde sona erdirilmesini sağlamıştır. Mayıs 

ve ağustos aylarında, Hırvatistan’daki Doğu Slavonya bölgesinde gelişmeler 

yaşanmıştır. Doğu Slavonya Bölgesi’nde, Baranja ve Batı Sirmium Hakkında Temel 

Anlaşma bağlamında Konsey, Hırvatistan’daki mevcut BM operasyonunun 15 Ocak 

1996’da sona erdirilmesine karar vermiştir
177

.  

Dayton Antlaşması, eski Yugoslavya’nın yeni görünümünü belirleyen bir 

uluslararası hukuk metni olduğu kadar, imzacı ve katılımcı devletlere baktığımızda 

çalışmamız açısından da oldukça önemlidir. Öncelikle antlaşmanın satır aralarında, 

ülkelerin Bosna-Hersek’e bakış açıları da mevcuttur. İlk olarak antlaşmanın resmi 

ismi, ‘Bosna-Hersek Barışı Genel Çatı Antlaşması’dır
178

. Antlaşmanın adından da 

anlaşıldığı gibi ilk maddede, ‘Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü ve siyasi 

bağımsızlığına karşı yapılacak her türlü tehdit ve güç kullanımı’ yasaklanmıştır. 

Burada uluslararası bir antlaşma ile toprak bütünlüğü garanti altına alınarak, Sırp 

Cumhuriyeti’nin daha önce bir kere denediği ve uğruna 4 yıl savaşılan bağımsız ilan 
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 UN Documents, Year Book (1995), (Çevrimiçi), 
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etme ihtimalinin önüne geçilmiştir
179

. Ayrıca ek 1-A 1.fıkra’daki 2a maddesi 

‘Bosna’daki tüm silahlı güçlerin, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği’ 

çerçevesinde hareket edeceğini belirtmektedir
180

. Genel zorunlulukları belirtilirken, 

federal birim ve Sırp Cumhuriyeti konusunun hassaslığı tüm anlaşma metnine 

yansıtılmıştır. 4. madde, sınır taahhütlerine saygı ve tamamen uyma zorunluluğunu 

taraflara yüklemektedir
181

.  

Bosna-Hersek barışının ayakta kalabilmesinin şartı, ancak bölgede barışın 

korunmasıdır. Bu sebeple sadece Bosna-Hersek’te değil, çevresindeki ülkelerde de 

silahların oranları belirlenmiştir. Öncelikle Yugoslavya’nın belirlenen silah varlığı 

talak olacak, ardından Yugoslavya’nın sınırı % 75, Hırvatistan’ın % 30, Bosna-

Hersek’in % 30 olacaktı. Bosna-Hersek bir federasyon olduğundan Federasyon 2, 

Sırp Cumhuriyeti ise 1 oranında olacaktı
182

. 

Ek 4’te Bosna-Hersek Anayasası yer almakta olup, dikkati çeken noktası 

temsil oranlarıydı. İlk bölümde ‘federasyon’ başlığında üzerinde durduğumuz, en az 

bir millette eşit temsil, yeni Bosna-Hersek’te de vardı. Hem Federasyon’u oluşturan 

Boşnaklar ve Hırvatların hem de Sırp Cumhuriyeti’nin 1/3’er oranında Halk 

Meclisi’ne ve Temsilciler Meclisi’ne katılımı öngörülmüştür. Karar yeter sayısı ise, 

Halk Meclisi’nde taraflardan en az üçer kişi olmak kaydıyla, dokuz kişiydi
183

. 

Temsilciler meclisinde ise, karar yeter sayısı için salt çoğunluk aranmıştır
184

. 

Böylece her üç etnik grubun da iradesinin yansıması öngörülmüştür. Bosna-

Hersek’te etnik grupların nüfusları eşit olmadığı için 1/3 bölünmesi adaletsiz gibi 

görünse de, kabul edilebilir görülmektedir.  
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Başkanlık Konseyi de yine üç başlı hale gelmiş ve egemenlik bölünmüştür. 

Başkanlık Konseyi’nin biri Boşnak ve biri Hırvat olmak üzere, iki üyesinin 

federasyondan, diğer üyenin ise Sırp Cumhuriyeti’nden oluşacağı açıkça 

belirtilmiştir
185

. Ayrıca, Başkanlık üyeleri de aralarından bir başkan seçeceklerdir. 

Burada önemli olan noktalardan biri, Başkanlık Konseyi’nin veto yetkisidir. 

Başkanlık Konseyi’nin herhangi bir üyesi, muhalif kaldığı bir karara, kararın 

alınmasından üç gün sonraya kadar itiraz edebilecektir ve kararı ‘hayati çıkarlarına’ 

aykırı ilan edebilecektir. Bu durumda eğer Başkanlık Konseyi’nde itiraz, eğer Sırp 

üyeden gelmişse kendi Sırp Meclisi’ne; Boşnak veya Hırvat üyeden gelmişse 

Federasyondaki Halk Meclisi’ne götürülebilmektedir. Eğer Halk Meclisi on gün 

içerisinde kabul ederse, karar iptal edilmekteydi
186

. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 

seçiminde de 1/3 esasına dikkat edilmiş ve altı üye etnik dağılıma göre eşit oranda 

seçilmiştir. Burada ilginç olan, kalan üç üyenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Başkanı tarafından seçilmesidir
187

. Devletin kuruluşunda büyük güçler ve 

uluslararası hukukun etkisi ve rolü bu maddede kendini beli ederken, hemen 

altındaki satırda, maddenin sınırlamasının da olduğu görülmektedir. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi Başkanı tarafından seçilecek üyelerin, Bosna-Hersek ve çevre 

ülkelerin vatandaşı olması yasaktı
188

.   

Antlaşmada, politik konulardaki 1/3 kuralı ekonomide de esas alınmış, 

bütçenin 1/3’ü Sırp Cumhuriyeti, 2/3’ü ise Boşnak-Hırvat Federasyonu tarafından 

oluşturulmuştur
189

.   
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3.3. Makedonya’nın ve Bağımsızlığı, ‘Altın Elma’190  

Makedonya, eski Yugoslavya’dan ayrılma sürecini, Hırvatistan ve Bosna-

Hersek’e kıyasla, hem süre hem de insan kaybı bakımından en az zararla atlatan 

ülkedir. Gerek Sırp-Hırvat-Boşnak çatışmasının coğrafi yönden dışında kalması, 

gerekse barındırdığı nüfusun çoğunluğunun ayrılma isteği, (Makedon % 60, Arnavut 

%30 olmasına rağmen, her iki grubun görüşlerinin kesiştiği nokta eski 

Yugoslavya’nın sonlandığıdır ve ayrılma taraftarları % 95’lerdedir.) nispeten daha 

sorunsuz bir bağımsızlık doğurmuştur. Ayrıca Sırbistan’ın o dönemde Hırvatistan ve 

Bosna-Hersek çatışmasına enerjisini harcaması, Makedonya’yı yeterince dikkate 

alamaması sonucunu doğurmuştur.          

3.3.1. Sosyolojik Verilerle Makedonya 

Eski Yugoslavya’nın küçük devleti olan Makedonya, ekonomik yönden 

gelişmemiş bölgelerdendir. Ayrıca Makedonya, hem eski Yugoslavya’da bir devletin 

adı hem de Yunanistan ve Bulgaristan’ın kesişim bölgesindeki bir bölgeye verilen 

isimdir. Makedonya
191

 tarihi, 724’de başlayan ve 812’ye kadar hüküm süren tarihi 

Makedonya Krallığı’na dayanmaktadır. Bu tarihe kadar Hun, Bizans, Bulgar ve Sırp 

istilaları yaşanmıştır. Özellikle Sırp dili ve edebiyatının Makedonya üzerindeki 
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etkisi, 16. ve 17. yüzyıla kadar sürmüştür
192

. 19. yüzyılda Bulgarların etkisi 

karşısında, Makedonya’nın özellikle Bulgarlaşmaya karşı direndiği görülmektedir. 

Eğitim dili Bulgarca yapılarak, Bulgaristan tarafından Bulgarlaştırılmaya çalışılan 

bölge, Makedon kiliseleri ve okullarının ardı ardına açılmasıyla kendi kültürünü 

koruyabilmiştir. Okul ve kiliselerde Bulgarca ayinler eski Slavca’ya dönmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1371 yılında bölgeye hâkim olduğu sürece kadar Bulgar 

ve Sırp istilaları yaşamaları, ardından Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmesi üzerine 

yeniden bu iki gücün arasında kalmaları, iki devlete mesafeli yaklaşmaları gerçeğini 

doğurmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda çözüldüğü dönemde Makedonya, 

Yunanlıların ‘Megalo idea’; Sırpların, güçlü Avusturya ve İtalya tarafından batı yönü 

kapandığından, doğal ve tarihi yayılma alanı ve Bulgarların Orta Çağ Krallığı 

hayalinin merkezini teşkil etmektedir
193

. Bölge o kadar değerlidir ki, Romanya bile 

Ulahları bahane ederek hak iddialarında bulunmuştur
194

. Sırplar, Bulgarlar ve 

Yunanlıların çıkar çatışmaları geçici olarak Ruslar tarafından birleştirilmiş, 1913’te 

Balkan Savaşı sonunda imzalanan Bükreş Antlaşması ile bölge, Osmanlı 

hâkimiyetinden çıkmıştır. Artık Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan arasında 

bölünmüş bir Makedonya vardır ve en fazla pay alan Yunanistan’dır. Harita 16’da da 

görüldüğü gibi, antlaşma sonucunda 69.000 km2 olan Makedonya’nın, 34.000 

km2’si Yunanistan’a (Ege Makedonya’sı), 8000 km2’si Bulgaristan’a bırakılırken, 

27.000 km2’si (Vardır Makedoncası) Yugoslavya’ya bırakılmıştır.  
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Harita 16: Makedonya Olarak Anılan Bölge
195

 

 

 

Bu tarihten sonra Yunanlılar, toprak talebi gündeme gelir korkusuyla 

‘Makedon’ diye bir milletin olmadığını savunmuşlardır. Yunanistan tezine göre 

Makedonlar Yunanlıdır. Makedonya meselesi ise, Tito’nun, Makedonya’yı 

meşrulaştırma ve genişletme çabasının bir ürünüdür. Bulgarlar ise daha farklı bir yol 

izleyerek, Makedonların Bulgar olduklarını, Makedonya denen bölgenin temelde 

Bulgarlar olmak üzere, Yunan-Türk vs. gibi milletlerden oluştuğunu 

savunmaktadırlar
196

. Bu iddianın kabul görmediği durumlarda Bulgarlar hemen 

taktik değiştirmişler ve bağımsız bir Makedonya üzerinde durmuşlardır. Amaç, 

‘Bulgar olan’ Makedonlarla ileride birlik kurulma ihtimalidir
197

. Bu dönemde ve 

ardından gelen Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı’nda Makedonya dili yasaklanmış ve 
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kültürel hakları sınırlanmıştır. Makedonlar ise ‘Kıvılcım’, ‘Üsküp Felsefe 

Fakültesinin Yıllığı’, ‘Evimiz’ gibi dergiler ile gençlerin milli bilincini ayakta 

tutmaya çalışmışlardır
198

. 

Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı’nın da içerisinde yer alan Makedonya, Tito 

Yugoslavya’sında, federe konumunun etkisiyle içine kapanmıştır. Tito tarafından 

birçok kez Makedonya’nın, Ege ve Pirin bölgelerinin işgal edildiği, büyük 

Bulgaristan ve Helenler arasında Makedon dil ve kültürünün yok edilmeye çalışıldığı 

dile getirilmiştir
199

. Özellikle Türkiye’den gelen Rumların Ege Makedonyası’na 

yerleştirilmesi, Yunanların lehine nüfus dengesini hayli değiştirmiştir
200

. Birçok kez 

Eski Yugoslavya’da kalan Makedonlar, kendileri dışındakilerin asimile edilmeye 

çalışıldıklarını veya sürgün edildiklerini açıklamışlardır. Fakat bölgenin ‘Güney 

Sırbistan’ olarak görülüp, bölge halkına Sırp muamelesi yapıldığı gerçeği de 

vardır
201

. Makedonya için oldukça önemli olan bir gelişme, 1967’de Sırp 

Kilisesi’nden ayrılarak ‘Makedon Ortodoks Kilisesi’nin kurulmasıdır. Din birliği 

bölümünde açıklandığı gibi özerk Makedon Kilisesi demek, Sırpların 

tahakkümünden kurtulmak anlamına gelirken, uzun vadede Makedonluk bilincinin 

artırılması ve Yugoslavlıktan kopma anlamına da gelmiştir. Kilisenin, ağırlığını 

gittikçe artan bir şekilde Makedon ulusu üzerinde göstermesi, farklı düşünceleri de 

ortaya çıkarmıştır. Makedonya’nın bağımsızlığına taraf olanlar olduğu gibi, 

Makedonya’nın bağımsızlığıyla yetinmeyip Makedonya’nın işgal altındaki 

topraklarının da elde edilmesi taraftarı olanlar da vardı
202

.  
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199

  Birlik Gazete İdaresi, Mareşal Tito ve Lazar Kolişevskinin Beş Yıl Makedonya Halk 
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 Vardar Makedonyası, Pirin Makedonyası ve Ege Makedonyası’nın birleşmesi, diğer bir anlatımla 

büyük Makedonya’ya dönüş.  
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3.3.2. Makedonya’nın Eki Yugoslavya’daki Anayasal Durumu  

Makedonya sorunu, hem Yugoslavya KP’de hem de Komitern’de masaya 

yatırılmıştır. Asıl çatışma Yugoslav Partisi’nden devralınmıştır: Devlet kimi ya da 

neyi temsil edecek; Sırp, Hırvat ve Slovenleri mi yoksa Yugoslav milliyetçiliğini 

mi?
203

 Bu sebepten, başlangıçta Makedonya’ya farklı bir birim olarak bakılmamış 

fakat 1923 yılındaki parti kongresinde federal yapılanma, yani ulusların ayrı ayrı 

federal devlet kurmaları kabul edilmiştir. Aynı kategoride yer alsalar da Karadağ ve 

Makedonlar diğerlerine göre ‘Sırp hâkimiyetine’ kurban gitmiştir
204

.  

Makedonya, 1946 tarihli Yugoslavya Anayasasının, II. maddesinde sayılan 

federe cumhuriyetlerdendir
205

. I. bölüm’ün 1. maddesinde devletin federal yönü 

açıklanmış ve Makedonya da self-determinasyon hakkı verilen cumhuriyetlerden 

olmuştur
206

. 1963 Anayasasında da, 1946’da Yugoslavya’nın altı kurucu devletinden 

biri olarak sayılan Makedonya’nın
207

, aynı zamanda self-determinasyon hakkına 

sahip olduğu belirtilmiştir
208

. Makedonlar, anayasada ‘millet’ olarak sayılmışlardır.  

1971 Anayasa değişikliği sonrasında ve 1974 Anayasasında federal 

devletlerdendir ve Başkanlık Konseyi’nde cumhuriyet olarak sandalye sahibidir
209

. 

Makedon parlamentosu, egemenliği ülke adına kullanmakta ve federal birime de, 

diğer altı devlet gibi, eşit devlet olarak katılmaktadır.  

Makedonya sorununa bakarken gözden kaçmaması gereken bir diğer konu da 

Arnavutların durumudur. İki dünya savaşı arası dönemde Sırplar tarafından tehdit 
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 Jelavich, Balkan Tarihi, 18. ve 19. Yüzyıllar, s.339. 
204
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 Yugoslavya 1946 Anayasa’sı, II. Madde (Çevrimiçi) 

http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt, 30 Aralık 2009. 
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 Yugoslavya 1946 Anayasa’sı, Bölüm 1, Madde 1 Çevrimiçi) 

http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt, 30 Aralık 2009.  
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 Yugoslavya 1963 Anayasası, Madde 2, http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1963.txt, 30 

Aralık 2009. 
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 Yugoslavya 1963 Anayasası, Temel Prensipler,  (Çevrimiçi) 

www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1963.doc,  30 Aralık 2009.  
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 Yugoslavya 1974 Anayasası, (Çevrimiçi), http://www.osaarchivum.org/files/ 
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olarak görüldüklerinden, ‘Arnautas’
210

 olarak adlandırılan ve kültürel hakları 

tamamen ellerinden alınan bu grup, daha sonraki dönemde Arnavut sorunu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Makedonya’da Arnavutlar, iki dünya savaşı arası dönemde 

yoğun bir Sırp baskısı altında kalmış ve asimilasyon yoluyla sayıları azaltılmaya 

çalışılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan 1990’lara kadar geçen sürede Makedonya 

Arnavutları, 1974 Anayasasında isimleri geçmesi dışında pek bir kazanım elde 

edememişlerdir
211

. 1974 Anayasasında Makedonya’nın Makedonlar, Arnavutlar ve 

Türkler tarafından kurulduğuna vurgu yapılmıştır.’Millet’ Makedonların yanında, 

milliyet ya da azınlık (Naradnost) olarak kalan Arnavutlar, genellikle etkin ulus 

Makedonların egemenliğinde olan Makedon Komünist Partisi ve Meclisi’nin 

‘yönetilenlerini’ oluşturmuşlardır. Arnavutlar, bazı kültürel hakları kullansalar da 

Makedonya içerisinde ayrılma ve eşit halk statüleri yoktur. Anayasal da olsa 

Makedon kurucu milletinden olan Arnavutlar ve Türkler,  1989 değişikliği ile bu 

haklarından da olmuşlardır. 1989 değişikliğinde Makedonya, ‘Makedon ulusunun 

devleti’ olmuştur. 

 

3.3.3. Makedonya’nın Bağımsızlık Süreci 

Eski Yugoslavya devletlerinin 1990’larda milliyetçi hükümetleri seçmelerinin 

yanında, Makedonya’da da benzer bir süreç gelişmiştir. 1990 Kasım-Aralık aylarında 

Makedonya içerisinde yapılan seçimler, içten içe bölünmenin bir göstergesidir
212

. 

Makedonya, krizin başlangıcında, Slovenya ve Hırvatistan kadar bağımsızlık 

taraftarlığı yapmamış, daha çok Bosna-Hersek’le birlikte, mevcut durumdan daha 

gevşek bir federasyon (ya da konfederasyon) içerisinde olmak kaydıyla, eski 

Yugoslavya’nın devamını savunmuştur
213

. l991 Haziran’ında, Zagreb’te yapılan ve 
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 Arnavutlaşmış Sırp  
211

 bkz. Yugoslavya 1974 Anayasası, (Çevrimiçi), http://www.osaarchivum.org/files/ 

holdings/300/8/3/text/81-3-1.shtml, 11 Kasım 2011. 
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.37975. 
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 28 Mart 1991’de, Yugoslavya Anayasası’nda tanımlanan 6 Cumhuriyet yöneticisinin ülkenin 

geleceği konusunun görüşüldüğü Devlet Başkanlığı toplantısında, 2 model üzerinde tartıştıkları 
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Yugoslavya’yı oluşturan altı devletin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 

Makedonya’nın duruşu açıktır. Makedonya, Bosna-Hersek’le birlikte, 

‘Yugoslavya’nın bağımsız devletlerden oluşan gevşek bir birliğe’ dönüşümünü 

savunmuştur
214

. Resmi açıklamaları bu yöndeyken, bağımsızlık rüzgârına kapıldığı 

gözden kaçmamalıdır. Bu rüzgârda, Slovenya ve Hırvatistan’ın kesin olarak 

bağımsızlık isteğinin büyük etkisi vardır. Süreç sonunda Slovenya ve Hırvatistan 

bağımsızlığına kavuştuğunda, Sırp nüfusu ve gücü, çok daha fazla baskın hale 

gelecekti. Çok güçlü Sırbistan demek, Yugoslavya’nın devamının olmaması 

demektir. Ayrıca Sırpların gözünde Makedonlar, ‘Güney Sırpları’ olarak 

görülmektedir. Bunun anlamı ise tüm Makedonya’nın ‘Büyük Sırbistan’ın bir parçası 

olmasıdır. Makedonya Meclisi, Haziran 1991’de ülkenin isminden ‘Sosyalist’ 

bölümünü çıkarmış, böylece devlet ‘Makedonya Cumhuriyeti’ halini almıştır
215

. 

Ayrıca Makedonya Meclisi, ülkede olağanüstü hal ilan etme yetkisinin, sadece 

kendisinde olacağını karara bağlayarak anayasal değişikliğe gitmiştir
216

. Ardından, 

Makedonya ödemeler dengesini, kendisinin düzenleyeceğini karara bağlanmıştır
217

. 

Tüm bu yapılanlar, Üsküp merkezli devletin, artık Belgrad’tan kopma işaretleridir. 

1991 yazında, Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve 

Makedonya’nın bağımsızlığı konusunda yapılan 8 Eylül referandumunda % 95 

oranında çıkan kabul, süreci hızlandırmış ve bağımsızlık ilanı gelmiştir.
218

 Her ne 

kadar bölünme ve Yugoslavya bütününden ayrılma hemen öngörülmese de, partilerin 

söylemleri bu sonuca ulşamada etkili olmuştur
219

. 

                                                                                                                                          
görülmüştür. Slovenya ve Hırvatistan ‘bağımsız ve egemen cumhuriyetlerin oluşturduğu birliği’ 

savunurken, Sırbistan ve Karadağ  ise birleşik federal devletler oluşumunu savunmuşlardır. 

Makedonya ve Bosna-Hersek ise ortada yer almış, ne Yugoslavya’nın sonu demek olan Hırvatistan ve 

Slovenya fikrini kabul etmiş, ne de Sırbistan egemenliğinde bir federal birlikteliğe taraf olmuştur. 

Keeesing’s Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38162.  
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38274. 
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38275. 
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38275. 
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  Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38275.  
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 Referandumu,  Makedonya nüfusunun % 25’ini oluşturan Arnavut azınlık boykot etmiştir. Katılım 

% 75’ler civarında gerçekleşmiştir. Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38420 
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 Keesing’s Record of World Events, Volume 37 (1991), s.38420.  
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Bağımsızlığa giden süreç, çevre ülkelerde de heyecana sahne olmuştur. 

Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan, komşuları olan Makedonya’nın bağımsızlığı 

aşamasında oldukça hassas davranmışlardır. 8 Eylül 1991 referandumunun ertesinde, 

Bulgaristan ve Yunanistan başbakanları, Atina’da Miloseviç’le, Makedonya’nın 

geleceğini görüşmüşlerdir
220

. İki komşuyu yakinen ilgilendiren sorun, tarihi 

‘Makedonya sorunudur’
221

.  

Dünyanın çekindiği bir diğer sorun da, tıpkı Hırvatistan ve Bosna-Hersek’te 

olduğu gibi, bölünmenin çatışmaya dönüşmesidir. Bu sebeple BM Barış Gücü, 

Makedonya’ya konuşlandırılmıştır
222

. 16 Aralık 1991, AT’nin eski Yugoslavya’dan 

ayrılmak isteyen üç devletin tanınması için kriterleri açıkladığı zamandır. Aynı 

dönemde 24 Aralık 1991’de Makedonya, AT’nin kriterlerine
223

 uyumu sağlayan 

anayasal taslağı kabul ederek bağımsızlığa verdiği önemi açıklamıştır
224

. 

Makedonya, AT’nin kriterlerine uygun anayasayı 6 Ocak 1992’de kabul etmiştir
225

. 

Bu tarihten sonra Badinter Komisyonu’nun Makedonya için olumlu raporu 

açıklanmıştır.  

Ayrılmayı durdurma çabaları ise sürmektedir. 3 Ocak 1992’de Yugoslavya’da 

toplanan ve 159 grup katılımcıdan oluşan Yugoslavya Kongresi, Yugoslav Federal 

Meclisi’nden, Yugoslavya’dan ayrılma prosedürünü açıklamasını istemiştir
226

. 20 

Ocak’ta Meclis Komitesi, self-determinasyon hakkının kullanımının kanun taslağını 

ve yeni Yugoslavya’yı oluşturacak Birleşik Meclis önerilerini açıklamıştır
227

. Bunun 
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üzerine Sırbistan Hükümeti, 21 Ocak 1992’de, ‘Yugoslavya’nın devamını sağlama’ 

görüşmelerini başlatmış, Karadağ, Makedonya ve Bosna-Hersek’ten destek 

istemiştir. Karadağ’dan destek gelmesine rağmen, Makedonya 24 Ocak 1992’de 

teklifi reddederek çabasını bağımsız bir devlet olma yönüne çevirmiştir
228

.  Dönem 

olarak da müsait bir konjonktür vardır. AT Hakemlik Komisyonu’nun önerisi de, 

Makedonya’nın bağımsızlığı yönünde olmakla beraber, Yunanistan’dan gelen isim 

itirazı gecikmemiştir
229

. Ayrıca Yunanistan, yeni ülkelerin tanınması konusunda AT 

kriterlerine, kurulacak ülkenin isimlendirilmesinin bölgesel iddiaları içermemesi 

konusunda da itiraz etmiştir
230

. ‘İsim sorunu
231

’ olarak adlandırabileceğimiz bu 

sorunlar yumağı, sonraki dönemlerde de Makedonya ve Yunanistan’ı karşı karşıya 

getirecektir. Eski Yugoslavya içerisinde dikkati çeken diğer bir konu ise, anayasal 

düzenlemelerin Yugoslavya Meclisi ve başkanlığındaki Makedonya temsilini de 

feshetmesidir. Artık yeni Makedonya Anayasası ile Yugoslavya’dan bölünmeyi 

sağlayan Makedonya,  referanduma gittiğinde ayrı bir bölünme ile karşılaşmıştır. 

Eski Yugoslavya’nın, Slovenya haricindeki devletlerinin tamamında yer alan azınlık 

sorunu, bu sefer Arnavutlar olarak kendini Makedonya’da göstermiştir. 

 Makedonya’daki etnik Arnavutlar, 11-12 Ocak’ta, katılanların % 99,9’unun 

‘politik ve bölgesel özerkliğe’ evet dedikleri bir referandum yapmışlardır
232

. 

Makedonya Meclisi’nin illegal olarak nitelendirmesine rağmen, Arnavut azınlık 

içerisindeki katılım % 92,56’dır. Makedonya’nın bağımsızlığını kazanma ve 

uluslararası tanınma sağlamaya çalıştığı süreçte, Makedonyalı Arnavutlar, kurucu 
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unsur olarak sayılmayı istediklerinden, politikalarını bu yöne kaydırmışlardır
233

. 

Makedonya Meclisi’nde 22 sandalyesi bulunan Arnavut Demokrat Partisi (PD), 8-10 

Şubat 1992’de, Arnavutların yoğun olarak yaşadığı Tetovo’da ilk toplantısını 

gerçekleştirmiştir
234

. Makedonya için, bağımsızlık hareketinin içerisinde barındırdığı 

Arnavutların, ayrıca bağımsızlık isteği ve çalışmalarında bulunması, tehlikeli bir 

dönemin başlangıcıdır. Self-determinasyon hakkı, eski Yugoslavya’da anayasal 

güvenceyle federal birimlere tanınmıştır. Fakat I. bölümde açıklanmaya çalışıldığı 

gibi, federe birimler içerisinde ayrılmak isteyen bölgeler sözkonusu olduğunda bu 

hak, meşru olarak görülmemektedir. Makedonya’daki Arnavutlara, tıpkı Bosna-

Hersek’teki Sırplarda olduğu gibi bağımsızlık hakkı verilmemiş, ülkenin sınırları 

federasyonun sınırlarıyla aynı tutulmuştur. 

Makedonya için uluslararası örgütlerin tutumu da isim meselesi sebebiyle net 

olmamıştır. AT, 15 Ocak 1992’de yaptığı toplantıda; Slovenya ve Hırvatistan’ın, 

üyeleri tarafından bağımsız devletler olarak tanındığını deklare edilirken, bu 

tanımanın Bosna-Hersek ve Makedonya’yı kapsamadığı belirtilmiştir
235

. Avrupa 

Topluluğu toplantılarında da (Yunanistan’ın etkisiyle), Makedonya’nın tanınmaması 

yönünde gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir. Fakat Avrupa Konseyi, 50.000 

ECU yardımı da Makedonya’ya yardım amacıyla ayırmıştır
236

. Yunanistan ve 

Makedonya arasındaki isim anlaşmazlığı, AT himayesinde, Makedonya Dışişleri 

Bakanı Denko Malevski ve Yunanistan Başbakanı Constantine Mitsotakis arasında 

16 Ocak’ta başlamış ve çözüme ulaşmadan bitmiştir
237

. Lizbon zirvesinde ise ‘farklı 

bir isimde tanıma’, AT için çözüm gibi dursa da, Yunanistan’ı memnun eden bu 

hareket, Makedonya tarafından reddedilmiştir. 28 Ocak’ta Melevski, baskılara 

dayanamamış ve kabul etmek zorunda kalmıştır
238

. Bu kabulün önde gelen sebebi, 

Makedonya için 1992 yılında öncelikli amacın uluslararası tanınmanın istenmesidir. 
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Büyük ölçüde başarılı da olunmuş, Ocak ayında Bulgaristan, diğer devletlerle birlikte 

Makedonya’yı tanımıştır
239

. 

1992’nin Şubat’ı, Makedonya için önemlidir; çünkü öncelikle Slovenya ve 

Hırvatistan uluslararası alanda tanınmaları sebebiyle, Makedonya’yı karşılıklı olarak 

tanımışlar ve tam diplomatik ilişki kurmuşlardır
240

. Bulgaristan ise tam diplomatik 

ilişki kurmak için, Makedon azınlığı olmadığının ve ülkesel/topraksal bir iddiada 

bulunmayacaklarının resmi olarak deklaresini istemiştir
241

. ’Bu arada NATO ülkesi 

ve bölgesel güç konumunda olan Türkiye de, bağımsızlığı ilan eden dört devleti 

(Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Makedonya) tanımıştır
242

. Türkiye’nin, 

Makedonya’yı ‘Makedonya Cumhuriyeti’ olarak tanımasının ardından Yunan tepkisi 

de gecikmemiştir
243

. İsim polemiği yüzünden Makedon göstericiler Yunan sınırına 

araçlarla ilerleyip protestoda bulunurken, sınırın diğer tarafında da özellikle 

Selanik’te ‘Makedon’ isminin kullanılmasına, gösterilerle tepkiler ortaya 

koyulmuştur
244

. Makedonya, 1992 baharı döneminde tanınma faaliyetleri sürdürmüş, 

bu sebeple AT’nin Lüksemburg toplantısına büyük önem vermiştir. Toplantı, 

beklentilerin çok gerisinde kararlarla sona ermiştir. Dönemin Makedonya Başkanı 

Kiro Gligorov, 6 Nisan 1992’de Lüksemburg toplantısında, ülkesi için tanıma 

çıkmamasının suçlusu olarak Yunanistan’ı göstermiş, ‘AT üyeliğini kötüye 

kullanma’ ile suçlamıştır
245

. Gligorov’un eleştirilerinin doğruluk payı yüksektir. 

Nitekim Avrupa devletleri, Ocak 1992’den itibaren Makedonya’yı tanıma taraftarı 

olmalarına rağmen, Yunanistan’ın baskısı bunu engellemiştir
246

. Yunanistan’da da, 

Makedonya ile yaşanan isim polemiğinde, fikir birliği yoktu. Dönemin Dışişleri 

Bakanı Antonis Samaras, Başbakan Constantine Mitsotakis tarafından görevinden 

alındığı zaman Makedonya politikasına eleştirilerde bulunmuştur. Samaras’ın, 
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politikası, ‘Makedonya’nın Yunanistan’ın kuzey eyaleti olduğunu kabul etmesi 

halinde, hem isim hem de AT üzerindeki vetosunu çekebileceği’ şeklindeydi
247

. 

Sonrada bu politikadan vazgeçilmiş, yerine Mitsotakis’in politikası benimsenmiştir. 

Başbakan Mitsotakis’in politikası, Makedonya’nın tamamen başka bir isim kabul 

etmesi halinde vetoların kaldırılabileceğidir
248

. AT, 2 Mayıs 1992’de yaptığı Dışişleri 

Bakanları toplantısında, Makedonya’yı mevcut sınırları içerisinde ve tüm tarafların 

üzerinde uzlaşacağı bir isim altında tanıyacağı kararını almıştır.
249

. Tanımaya karşı 

olmayan, fakat isim meselesinde Yunan vetosunu da aşamayan AT’nin, Makedonya 

bağımsızlığı meselesini uzatmak istemediği görülmektedir. Tüm gelişmelere rağmen, 

Makedonya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na yaptığı başvuru, 

Yunanistan ısrarı sebebiyle Aralık’ta reddedilmiştir
250

. Ayrıca Yunanistan’ın 

ziyaretleri Belgrad ekseninde de devam etmiş, Yunan Dışişleri Bakanı Constantine 

Mitsotakis ile Miloseviç, 30 Nisan 1992’de Belgrad’ta görüşmüşlerdir
251

. 

Makedonya’nın ekonomik ve hammadde ihtiyacı sıkıntısını da bilen Yunanistan, 

Ağustos ayında Makedonya sınırını kapatmış ve petrol ambargosunu yürürlüğe 

koymuştur
252

. 

Yunanistan engellemelerine rağmen, Eski Yugoslavya içerisinde Makedonya 

için işler yolunda gitmiştir. Eski Yugoslavya’nın en büyük göstergesi olan Yugoslav 

Halk Ordusu (YHO), Makedonya’dan mart ayında çekilmeye başlamış, tesis ve 

malzemelerin büyük bölümü Makedon ordusuna geçmiştir. Ayrıca ülke sınırlarına, 

Makedon ordusu yerleştirilmeye başlanmıştır
253

. YHO, 2 Şubat’ta Makedonya’dan 

çekilmeye başlamış, 6 Şubat’ta, Arnavutluk sınırının kontrolü Makedon güvenlik 

güçlerine geçmiştir
254

. Makedonya ve Yugoslavya’nın yaptığı antlaşma gereği, 15 
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Nisan’da YHO’nun Makedonya’dan çekilişi tamamlanmış ve Makedonya aynı ay 

Bosna-Hersek’i tanımıştır
255

. 

Aralık 1992’de, BM’nin çekincesi artık Makedonya’nın varlığıyla ilgili değil, 

istikrarsızlığın Makedonya’ya sıçramasıyla ilgilidir. Güvelik Konseyi, 

Makedonya’daki huzurun, çevresinde süren savaştan dolayı bozulmaması adına, 

Barış Gücü yerleştirmek ve sınırlarını güvenlik altına almak için harekete geçmiştir. 

Bu amaçla, 11 Aralık 1992’de Makedonya’ya, BM tarafından asker ve sivil 

görevliler gönderilmiştir.
256

 1993 Nisan’ı ise Makedonya’nın, uzun süre isim sorunu 

yüzünden ertelenen BM üyeliğine kabul tarihidir.
257

 İsim sorunu, Yunan vetosu 

sebebiyle hala ortada olmakla beraber, farklı isimle de olsa BM’ye üyelik 

gerçekleşmiştir. Dönemin ana muhalefet partisi Lideri Ljupco Georgievski, BM’nin 

isim uzlaşmasını ‘Makedon halkının aşağılanması’ olarak değerlendirmiştir.
258

 Artık, 

devletler de bu işin çözülmesini istemektedirler ve her iki taraf da taviz vermesi için 

yoğun bir diplomatik baskıya maruz kalmıştır. Yunanistan, NATO’dan ve AT’den 

aldığı desteği (Miloseviç’e karşı uygulanan yaptırımları ciddiye almadığına dair 

inanışın da etkisiyle) gittikçe kaybetmeye başlamıştır
259

. AB içerisindeki gerilimler, 

20 Ocak 1993’te Danimarka Dışişleri Bakanı Uffe Ellemann-Jensen’in, ‘Avrupa 

Parlamentosunun Yunan üyelerinin, Makedonya’nın tanınması sorununda makul 

olmayan bir davranış sergiledikleri ve Yunanlıların bu tutumundan utandıklarını’ 
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ifade etmesiyle daha da artmıştır
260

. Ayrıca ‘diğer onbir üyenin Yunanistan engeli 

yüzünden yeterince beklediğini, artık harekete geçilmesi gerektiğini’ belirtmiştir
261

.   

1993 sonuna kadar Makedonya, Yunanistan haricinde tüm AT üyeleri 

tarafından tanınmış, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Danimarka ile diplomatik 

ilişkiler kurmuştur
262

. Her ne kadar BM’de, ‘Eski Yugoslavya Makedonya 

Cumhuriyeti’ olarak kabul edilse de, tanıyan devletlerin çoğunluğu, anayasal ismi 

olan ‘Makedonya Cumhuriyeti’
263

 ismini kullanmaktadır. Daha sonraki görüşmelerde 

de isim konusu gündeme defalarca gelmiştir. 3 Haziran 1993’te, Makedonya Devlet 

Başkanı Kiro Gligorov ve Sırp Lider S. Miloseviç arasında yapılan görüşmelerde 

Sırp lider, Yunan tarafının da desteklediği ‘Slavomacedonia’ ismini önermiştir
264

. 

Öneri, neredeyse 1/3’ü Slav olmayan (Arnavut azınlık, Türk vs.) bir ülke için 

kabulden uzaktır. Ayrıca BM Genel Sekreteri Boutros-Boutros Ghali ve BM 

Yugoslavya temsilcileri Lord Owen ve Cyrus Vance tarafından da, ‘Nova 

Macedonia’ önerilmiştir
265

. Tüm isim tekliflerine cevap, televizyon programında 

Makedonya Meclisi Başkanı Stojan Andov’dan gelmiştir: ‘Makedonya Cumhuriyeti 

uygundur
266

.’ BM Güvenlik Konseyi’nde, Yunan ve Makedon tarafların isim 

sorununu ortaklaşa çözmeleri için kararlar alınmıştır.
267

  Birçok ülke, ‘Makedonya 

Cumhuriyeti’ olarak tanımasına rağmen
268

, isim sorunu uluslararası örgütlerde 

                                                 
260

 bkz Makedonya Haberleri (Çevrimiçi) http://www.b-

info.com/places/Macedonia/republic/news/201-300/223.3, 26 Aralık  2010.  
261

 Makedonya Haberleri (Çevrimiçi) http://www.b-info.com/places/Macedonia/republic/news/201-

300/223.3, 26 Aralık  2010.  
262

 Danimarka 13 Nisan 1993’te FYROM’u tanımış ve bu sebeple AT içerisinde ilk tanıyan ülke 

olmuştur.( Keesing’s Record of World Events, Volume 39 (1993), s.39428). 
263

 Makedonya Anayasası, (Çevrimiçi) http://faq.macedonia.org/politics/, 28 Aralık 2010. 
264

 Keesing’s Record of World Events, Volume 39 (1993), s.39519. 
265

 Keesing’s Record of World Events, Volume 39 (1993), s. 39519. 
266

 Keesing’s Record of World Events, Volume 39 (1993), s. 39519 
267

 UN Documents, BM Güvenlik Konseyi S/RES/845 Sayılı Karar, 18 Haziran 1993, (Çevrimiçi),  

http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm. 24 Ekim 2010. 
268

 Komşuları Türkiye, Bulgaristan ve ayrıca BM Daimi üyesi ABD, Çin ve Rusya tarafından 

‘Makedonya Cumhuriyeti’ olarak tanınmıştır.  



256 

 

devam etmektedir. Uluslararası örgütler olan BM ve AB de, ‘Eski Yugoslavya 

Makedonya Cumhuriyeti’ olarak tanımıştır
269

. 

3.3.4. Makedonya İsim Sorununa BM’nin Bakışı 

İki kutuplu sistemin hüküm sürdüğü dönemde, eski Yugoslavya da 

ayaktayken, Yunanistan ve Makedonya sorunu ikincil plan kalmıştır. Ne zaman ki 

Makedonya 1974 eski Yugoslavya Anayasasında daha özerk bir hale gelir, sorun da 

gün yüzüne çıkmaya başlar. Makedon Milli Kilisesi’nin kurulması neticesinde Sırp 

etkisinin azalması, sorunun tırmanmasına etki etmiştir. Makedonya’da, eski 

Yugoslavya’daki diğer cumhuriyetlerdeki gibi, milliyetçi duyguların ön plana 

çıkması sonucunda Yunanistan’a bir kıvılcım sıçramıştır. Makedonya’daki 

gelişmelere paralel olarak Yunanlılar da Makedon tarihine sahip çıkmaya ve 

araştırmaya başlamıştır. Makedonya’yı sahiplenme çabası, Yunanlı dağcıların Alp 

dağlarının en yüksek yeri olan Mont Blanc’a ‘Makedonya Yunan’dır yazısı 

yazmalarındaki gibi zaman zaman komik bir hal alabilmektedir. Bazen de, yıllardır 

‘Atina kontrol’ olarak çağrılan havacılık ünitesinin ‘Makedonya kontrol’e çevrilip, 

Atina olarak çağrı yapan pilotlara cevap vermeme örneğinde olduğu gibi, tehlikeli bir 

hale de gelebilmektedir
270

. Fakat Harita 16’da da görüldüğü gibi, Yunanistan sınırları 

içerisinde kalan Ege Makedonyası, kapladığı alanın büyüklüğü ve stratejik konumu 

bakımından, Yunanistan açısından vazgeçilebilecek bir bölge değildir.  

Eski Yugoslavya’nın üç devletinin bağımsızlığını kazanmasından sonra, 

bağımsız Makedonya’nın isim sorunu sebebiyle örgüt dışında kalması BM üyelerinin 

çoğunluğunu rahatsız etmiştir. Diğer üç eski Yugoslav Cumhuriyeti (Slovenya, 

Hırvatistan ve Bosna-Hersek) BM’ye üye oldukları halde, Yunanistan’ın AT’deki 

vetosu sebebiyle BM’ye üye olamayan Makedonya bunalım sebebidir. Yeni 

Yugoslavya’nın, 27 Nisan 1992’deki ilanı, Avrupa Topluluğu’nun temsilcileri 
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tarafından boykot edilmesine rağmen, Yunanistan bu boykotta yer almamış; Rusya, 

Kanada, Çin ve bağlantısız ülke temsilcileri ile birlikte seremoniye katılmıştır
271

. 

Yunanistan’ın, Avrupa Topluluğu’ndan farklı bir tutum alması, Yunanistan Dışişleri 

Bakanı Constantine Mitsotakis’in 30 Nisan’da Belgrad’a yapmış olduğu ziyaret 

sırasında, Sırbistan Başkanı Slobodan Miloseviç görüşmesinde netleşmiş: 

“Yunanistan ve Sırbistan, Makedonya’nın tanınmasının geciktirilmesi yönünde 

müşterek fayda görmektedir.” açıklaması gelmiştir
272

. Ayrıca % 90’ı Arnavut olan ve 

bu sebeple Arnavutluk’a ayrı bir sempati duyan Kosova Özerk Bölgesi Başkanı 

Bujar Bukoshi, 28 Nisan 1992’de, Arnavutluk Devlet Başkanı Sali Berisha’yı ziyaret 

etmiştir. Ziyaretinde beklediği destek anlamına gelen açıklama, Berisha’dan gelmiş, 

“Ölmüş Yugoslavya’da, Arnavutlar için self-determinasyon hakkı talep etmemiz 

gerekmektedir.” açıklamasında bulunmuştur. 

Makedonya için böylesine gergin ve çatışmaya müsait bir ortamda, Güvenlik 

Konseyi 7 Nisan 1993 tarihinde adım atarak, Genel Kurul’a Makedonya’nın üye 

olarak kabul edilmesini tavsiye etmiştir. Güvenlik Konseyi ayrıca (817) 1993 

numaralı kararıyla, bölgedeki barışçıl ilişkilerin devamının sağlanması ve sorunun 

çözümünün taraflar arasında görüşmeler yoluyla sağlanması hususunda adımlar 

atılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtmiştir. Bu aşamadan sonra BM Genel 

Kurulu, Eski Yugoslavya BM Özel Temsilcisi Cyrus Vance gözetiminde isim 

polemiği görüşmelerinin hemen başlaması ve süratle çözüme kavuşturulmasına 

hükmederken,  bu küçük ülkeyi ‘Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti’ olarak 

üye kabul etmiştir. 

3.4. Kosova’nın Bağımsızlık Süreci   

3.4.1. Sosyolojik Verilerle Kosova 

Kosova sorununun temelinde, Balkanlardaki iki büyük milliyetçi projenin 

çatışması vardır. Kosova, bir yandan Sırp ve Arnavutların ulusal bilinçlerinde en 
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merkezi yeri işgal ederken, diğer yandan da hem “Büyük Sırbistan” hem de “Büyük 

Arnavutluk” rüyalarının vazgeçilmez bölgesidir. Uluslararası toplum da Kosova 

sorununun, Balkanlardaki daha geniş “Arnavut Sorunu”nun ayrılmaz bir parçası 

olduğunun bilincindedir
273

. Ayrıca birçok devlet, Arnavut nüfusu barındırdığından 

ister istemez Kosova meselesine taraf olmaktadır. Görüldüğü gibi Kosova, Arnavut 

ve Sırp nüfusun ağırlıklı olduğu bir bölgedir. Bunun anlamı ise İslam ile Ortodoks 

Hıristiyanlığının karşılaşması demektir. Arnavutluk, Kosova’da çoğu zaman din ile 

tanımlanmakta, % 90 civarında Müslümandan bahsedilirken, diğer Müslümanların 

kendilerini Arnavut olarak yazdırdıkları görülmektedir
274

. Kosova’da Arnavutluk ve 

Müslümanlık kavramları, Sırplar için ne kadar tehlikeli ve karşıt algılanıyorsa 

Arnavutlar için de Sırplar olumsuz algılanmaktadır.  

Kosova, I. Dünya Savaşı’nın öncesinde Sırp-Arnavut mücadelesinin geçtiği 

bir bölgedir. I. Dünya Savaşı sırasında Sırpların saldırıları, o dönemde Wilson 

ilkelerinden gücünü alan ‘Self-determinasyon’ hakkı dışında bırakılmasıyla, bir nevi 

ödüllendirme ile sonuçlanmış ve Kosova, Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı içerisinde 

yer almıştır
275

. İki savaş arası dönemde Sırpların asıl ilgilendikleri konu, Kosova’da 

demografik verilerin değiştirilmesi olmuş ve zorunlu göç yoluyla birçok Arnavut 

sürülmüştür.1918-1941 arasında 90 – 150 bin civarında Arnavut (ya da Müslüman), 

Kosova’dan ayrılmak zorunda bırakılmıştır
276

. Ardından II. Dünya Savaşı sırasında 

İtalya’nın ‘Büyük Arnavutluk’ projesi ile göçler tersine dönmüş ve Sırplar bölgeyi 

terk etmeye başlamıştır. 1941-1945 arasını Sırplar, Arnavutlar tarafından evlerinin 

yakıldığı, mallarının yağmalandığı ve nihayetinde de Kosova’dan ayrılmak zorunda 
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kaldıkları yıllar olarak hatırlarlar
277

. Savaş sonrası ise yaklaşık 250 bin Arnavut, 

zorlamalarla göç etmek zorunda kalmıştır
278

.  

E. Gellner ,‘ siyasal olarak belirli bir toprak parçasında türdeş bir etnik 

birimin oluşturulabilmesi, bölgedeki farklılıkların öldürülmesi veya ülkeden 

sürülmesi, ya da en azından sindirilmesi’
279

 ile gerçekleşebileceğini söylerken, 

neredeyse Kosovalı Sırplar ve Arnavutların durumunu açıklamaktadır. Kosova, 

görüldüğü gibi dönem itibariyle güçlü ve iktidara yakın olanın diğerini (en ‘iyimser’ 

ifadelerle) kovduğu bir bölge haline gelmiştir.  

II. Dünya Savaşı sonlarında ‘Kosova Bölgesi Halk Konseyi’, Sırbistan’ın bir 

parçası olma yönünde karar alırken, Sırbistan Meclisi de Kosova’ya özerklik 

tanımıştır
280

. Sırplar daha sonra, Kosova Bölgesi Halk Konseyi’nin bu iradesini 

hukuki dayanak olarak birçok kez kullanmışlardır. Arnavutlar ise ‘olağanüstü şartlar 

ve askeri yönetim tarafından, dönemin Komünist Partisi’nin gücü çerçevesinde 

alınmış bir karar olarak’ değerlendirmişlerdir.  Bu sebeple Arnavutlar, kararı genel 

iradenin yansıması olarak görmemekte ve kendilerini bağlamadığını 

savunmaktadırlar.  

Tito Yugoslavya’sında rekabet, ‘örtülü’ fakat nispeten imkânsız bir hal 

almıştır. Gerek Sırpların bölgeden ayrılması gerekse Arnavutların yüksek doğum 

oranı sebebiyle, Kosova giderek ‘Arnavutlaşmıştır. Yüksek doğum hızı yanında, 

düşük gelir, yüksek işsizlik ve özellikle düşük eğitim seviyesi Arnavutluk’un siyasi 

yapısına da yansımıştır. İlk dikkati çeken nokta, KP’ye bağlılığın azalmasıdır. 

Arnavutlar Kosova’da KP’ye mesafeli dururken, Sırplar ve Karadağlıların daha çok 

görev almışlardır.  Parti içerisinde üye ve yönetici sayısı Arnavutlar aleyhine oldukça 

azalmıştır. Bunun sonuçları; KP’nin Arnavutlar tarafından daha az kabul görmesi, bir 
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anlamda ‘Sırp’ partisi olarak görülmesi, eski Yugoslavya’yı birleştiren en önemli 

etkenin de (ideoloji birliği) kaybolması demektir
281

. Tüm bu olumsuzluklar ve 

kargaşa içerisinde Kosova, Eski Yugoslavya içerisinde, etnik ve dini bakımdan en 

homojen bölgedir. Barındırdığı 2.000.000’luk nüfusun, % 90’lara yakını 

Arnavutlardan oluşurken, % 10 Sırp ve az miktarda Türk, Boşnak, Roman gibi 

halklardan oluşur
 282

. Dikkati çeken husus, eski Yugoslavya içerisinde nüfus artış hızı 

en yüksek, (anayasal adıyla)  ‘milliyet’ Arnavutlardır. Ayrıca 1981’de Kosova’da 

Arnavut nüfus % 78’ler civarındayken, 1991’de % 90’a ulaşmıştır. Oranların, farklı 

kaynaklarda oldukça değişken olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca 

homojenite dini bakımdan da vardır, Arnavutların % 5’lik bir bölümü haricinde, 

nüfus çok büyük oranda Müslümandır.  

Harita 17: Kosova’da Etnik Dağılım Haritası 
283
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 Osmanlı İmparatorluğu’nun 215 sadrazamından 53 tanesi Arnavut veya Boşnaktır. Bu sayede hem 

Arnavut hem de Boşnakların sorunları direkt muhatap bulurken, belki de daha önemli bir sonucu ise  

yönetime katmak sayesinde ülkeye bağlılıklarının da sağlanmış olmasıdır. Koloğlu,a.g.e., s.66 
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  Kıyaslama yapmak açısından Eski Yugoslavya içerisinde, Sırbistan’a bağlı 

diğer özerk bölge olan Voyvodina’da ise etnik azınlık olan Macarlar, ancak % 20 

civarındadır. Harita 17 ve harita 18 incelendiğinde, Voyvodina’daki Macar azınlığın, 

Kosova’daki Arnavutlarla kıyaslanamayacak kadar küçük bir grup olduğu 

görülecektir. Sırplar, Voyvodina’da % 60 civarında nüfusa sahip ve baskındırlar. 

Ayrıca Kosova’daki kadar bölgesel bir bölünme yoktur. Genel bir dağılım söz 

konusudur. 

Harita 18: Voyvodina’daki Etnik Dağılım
284

 

 

 

Ayrıca Arnavutça, halkın çok büyük kısmının konuştuğu dildir ve uzun 

zamandır halkın moral kaynağı da olmaktadır. Sırpça, diğer resmi dil olarak 

sayılmıştır. 1948-1953 yıllarında çıkarılan anayasa, tüzük ve yönetmeliklerle 

‘Dillerin Eşitliği ve Özgürlüğü Düzenlemeleri’, Arnavutça ve Sırpçayı hedef alırken, 
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1963 yılında çıkarılan tüzükle Türkçeye de aynı haklar tanınmıştır
285

. 1989’dan sonra 

ise Miloseviç’in Kosova’nın özerkliğini hedef alan hareketlerinden, Arnavutça ve 

diğer diller nasibini almıştır. 1999’da NATO’nun Kosova’ya müdahalesine ve BM 

yönetimine kadar bu baskı sürmüştür. BM’nin ‘çok kültürlü ve çok uluslu bir 

Kosova’ düşüncesi, tek dil ihtimalini ortadan kaldırmıştır
286

. 25 Temmuz 1999’da 

UNMIK’ın ( United Nations Interim Administration Mission in Kosovo- BM Geçici 

Yönetim Misyonu) kararlarının ‘Sırpça, Arnavutça ve İngilizce’ olarak 

açıklanacağının deklare edilmesi, her ne kadar bir kazanımsa da, Arnavutluk’taki 

Türkler gibi diğer azınlıklar için yok sayılma anlamına gelmektedir.   

3.4.2. Kosova’nın Eski Yugoslavya’daki Anayasal Durumu  

Kosova’nın, Sırbistan için önemi 1389 yılına dayanmaktadır. I. Kosova 

Savaşı sonucunda Osmanlı hâkimiyetine giren bölge, Sırbistan açısından Sırp 

milliyetçiliğinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kosova’da Osmanlı 

İmparatorluğu’na karşı birlikte savaştıkları Arnavutlar ise, dinsel yakınlığın etkisiyle 

Osmanlı hâkimiyetini daha kolay kabullenmişlerdir. 1918’e kadar olan süreçte 

Osmanlı hâkimiyeti, son yarım asırda bağımsızlığını kazanan Sırbistan’ın bölgeye 

hâkim olma çabalarıyla sallansa da, bölgedeki Sırp-Arnavut sorununun ortaya 

çıkışını engellemiştir. Fakat burada gözden kaçmaması gereken nokta, Kosova’nın 

Arnavutlar açısından da ‘Büyük Arnavutluğun’ bir parçası olduğudur. 20 Haziran 

1878’de kurulan ‘Prizren Birliği’, Arnavutları bir arada tutma isteğinin 

yansımasıdır
287

. Balkan Savaşları sonrasında yaşanan bölünme ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Balkanlardan çekilmesi, mirasın bölünmesini de beraberinde 
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 Gökdağ, Dinçer, a.g.e., s.202.  
286

A.e.  
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 Osmanlı İmparatorluğu ile kader birliği, Ayastefanos Antlaşması’nda Arnavut topraklarının 

Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan arasında bölünmesi ile sonuçlanması üzerine sorgulanır hale 

gelmiştir. 1878 baharında İstanbul’da gizli bir örgütlenme kuran Arnavut önderleri, en önemli isim 

Abdul Fraşeri, Mayıs ayında Prizren’de bütün Arnavut topraklarının temsilcilerinin katılacağı genel 

bir toplantı düzenlemeye karar verdi. 10 Haziran’da başlayan, dört vilayetten yaklaşık 80 delegenin 

katıldığı (katılımcılar genellikle dini liderler, asiller ve aşiret reisleridir), merkezi Prizren’de bir otorite 

oluşturmuşlardır. İşkodra gibi diğer merkezlerde de kurulan Prizren ya da Arnavut Birliği, enerjisini 

öncelikle topraklarının bölünmesi anlamına gelen, uluslararası anlaşmaları engelleme yoluna 

harcamıştır. Jelavich, Balkan Tarihi, 18. ve 19. Yüzyıllar,  s.394.  
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getirmiştir. Ardından ‘Londra Sefirler Konferansı’nda’ Kosova, Sırbistan’a 

bağlanmıştır. Antlaşmanın teyit edildiği yer ise Versay Barış Antlaşması’dır. 

Antlaşma sonunda Güneydoğu Avrupa’daki Arnavut nüfusu farklı ülkelere kalmıştır. 

Artık Kosova, yeni kurulan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı içerisinde özerk bölge 

olarak konumlanmış, II. Dünya Savaşı’ndan sonra da bu niteliği değişmemiştir
288

. 

Sorunun temeli de burada atılmıştır. Nüfusunun büyük bölümü Arnavut olan Kosova, 

Arnavutluk’tan ayrılmış, Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı topraklarına özerk bir bölge 

olarak verilmiştir
289

. 

1946 Anayasasında altı devlet (Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-

Hersek, Karadağ ve Makedonya) sayılırken, Kosova ve Voyvodina için Sırbistan’a 

bağlı, özerk bir yapılanma öngörülmüştür
290

. Bu özerk ve Sırbistan’a bağlı yapının 

bir üst belgesi, bağlı bulunduğu cumhuriyet olan Sırbistan Anayasası ve daha sonra 

da tüm devletlerin bağlı olduğu Federal Anayasa’dır. Federal Anayasa’da özerk 

bölgelerin statülerinin, Yugoslavya Federal Anayasasına ve bağlı oldukları 

Cumhuriyet Anayasasına uygun şekilde düzenlenmesi zorunluluğu vardır.  Aynı 

zamanda bağlı bulunulan devletin Halk Meclisi’nde onaylanma zorunluluğu da 

getirilerek, Sırbistan’ın bölge üzerindeki gücü korunmuştur
291

. 1953’te kabul edilen 

Yugoslav Anayasası ise, 1943 Anayasasına benzerdir. 

 1963’te yürürlüğe giren ‘Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 

Anayasasının ise özerkliği daha da genişletilmiştir. Öncelikle 1963 Anayasasının 

111. madde 1. fıkrasında cumhuriyetlere, ayrıt edici ulusal ya da başka farklılıkları 

bulunan bölgelerde, bölgede yaşayan halkın özgür iradeleri temelinde özerk eyaletler 
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 Roland Dannreuther, Kosovo, Perceptions of  War and It’s aftermath,  Editör: Mary Buckley 

and Slly N. Cummings, New York; The Cromwell Press, 2001.   
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 Gökdağ, Dinçer, a.g.e., s.202.  
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 Yugoslavya 1946 Anayasa’sı, II. Madde 2. Paragraf (Çevrimiçi) 

http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt, 30 Aralık 2009.          Yugoslavya Ülke 

Çalışmaları, ABD Kongre Kütüphanesi (Çevrimiçi) http://www.factindex.com/h/hi/history 

_of_yugoslavia.html, 21 Aralık 2010. 
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 Yugoslavya 1946 Anayasa’sı, 104. Madde (Çevrimiçi) http://www.worldstatesmen.org/ 

Yugoslavia_1946.txt, 30 Aralık 2009.  
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kurma yetkisi tanınmıştır
292

. Ayrıca Voyvodina Özerk Eyaleti ile birlikte Kosova-

Metohija Özerk Eyaletleri ismen sayılmıştır. 112. madde ise Sırbistan Cumhuriyeti 

ile bağlı olan özerk bölgeler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Aynı maddede 

özerk eyaletlerin hak ve görevleri belirtilmiş, organizasyona ilişkin temel ilişkiler 

konusunda yetkili mercii açıklanmıştır
293

. 1966-1968 olayları sonrasında Anayasa’ya 

eklenen ek maddelerle Kosova’nın özerkliği artırılmış ve federe devletlere yakın bir 

hale gelmiştir. 1968’de yapılan VII numaralı değişiklikle özerk eyaletin adı Kosova-

Metohija iken, ‘Kosova’ olmuştur. Bu aşamadan sonra bütün olarak Sırbistan’ı 

ilgilendiren konular dışında, iki özerk bölge (Kosova ve Voyvodina) işlev 

görebilecekti. XVIII numaralı değişiklikle özerk eyaletlere, federasyon ve 

cumhuriyet anayasasına uyumlu olacak şekilde, anayasal yetkilerini belirleyecek 

kurucu eyalet yasası düzenleme hakkı tanınmıştır.  

1971 Yugoslav Federal Anayasası değişikliği de özerk bölgelerin yetkisini 

artırıcı düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. XXXVI numaralı değişiklikle özerk 

eyaletler, Federal Meclis’in yanı sıra, Federal Başkanlık Konseyi’nde, Federal 

Yürütme Konseyi’nde ve Federal Anayasa Mahkemesi’nde temsilci bulundurma 

hakkına sahip olmuşlardır. Ayrıca Federal Başkanlık Konseyi’nde her cumhuriyet iki 

temsilci bulundururken, Kosova ve Voyvodina’ya da bir temsilci ile temsil hakkı 

sağlanmıştır. 1971 değişikliği ile sağlanan bir önemli gelişme ise, Federal 

Anayasa’da yapılacak her türlü değişiklikte cumhuriyetlerin onayının yanı sıra,  

Kosova ve Voyvodina’nın da onayının aranmasının anayasaya eklenmesidir.   

1974’te Yugoslavya Anayasasının federalizmi arttıran tutumu üzerine, 

birimlerin hakları genişlemiş ve buna uyumlu olarak Kosova’nın özerkliği de 

artmıştır
294

. Fakat Kosova (ve Kosovalı Arnavutlar) Anayasa’da ‘milliyet’ 

sayıldıklarından ayrılma hakları yoktur. 1974 Anayasa’nın 4. maddesi özerk 
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eyaletleri, yani Kosova ve Voyvodina’yı, ‘öz-yönetime sahip, egemenlik haklarını 

işçilerin, milletlerin ve milliyetlerin çıkarına uygun olarak kullanacak sosyo-politik 

topluluk’ olarak tanımlamıştır
295

.  1974 YSFC Anayasasının 1. ve 2. maddeleri  

‘Kosova’nın, federasyonu oluşturan anayasal bir parça olduğunu’ belirtmektedir. 5. 

maddesinde ‘Kosova’nın kendine ait bir bölgesi ve rızası olmadan 

değiştirilemeyecek sınırları olduğunu’ belirtmektedirler. 389., 399. ve 402. 

maddelerin 2. paragrafı gibi birçok madde, Kosova’nın diğer cumhuriyetlerle 

eşitliğini belirtmektedir. Sayılan maddeler ile kendi polis gücünü oluşturabilen, kendi 

parlamentosuna ve kendi mahkemelerine sahip olan Kosova, Federasyon bayrağı 

yanında kendi bayrağını da asabilecekti
296

. Kosova ayrılma hakkı verilen 

cumhuriyetler statüsünde olmamasına rağmen, federe devletlere sağlanan hakların 

birçoğuna sahiptir. Bu Anayasadan sonra, altı devlet başkanına ilaveten, iki özerk 

yönetim başkanı, federal meclise katılma hakkını tıpkı cumhuriyetler gibi 

kazanmışlardır. Ortada kanuni bir gariplik de vardır: Eski Yugoslavya Anayasası ve 

ona bağlı bir Sırbistan Anayasası, ardından gelen Kosova Anayasası. Özerklerin 

onayı olmadan Sırbistan Anayasasına ekleme ve çıkarma yapılamıyorken, özerkler 

içeride bağımsız bazı kararlar alabilmekteydi. Hal öylesine bürokratik bir karmaşaya 

dönüşmüştür ki, kimi Sırp aydınlara göre Kosova ayrı bir cumhuriyet olsaydı, 

Sırbistan için işler daha kolay olabilirdi
297

.  

Tito döneminde, Sırp egemenliğinde bir Yugoslavya endişesine karşı 

güçlendirilen ve özellikle Sırbistan’dan belli ölçülerde özerkliğe kavuşturulan 

Kosova, madalyonun bir yüzüdür. Diğer tarafı ise, Enver Hoca’nın iktidarında 

olduğu Arnavutluk’tan etnik benzerlik sebebiyle çekinilmesi neticesinde, Kosova 

özerkliğinin hiçbir zaman diğer altı devlet kadar genişletilmemesidir. Kosova’nın 

1974 Anayasasına kadar aşama aşama federal bir yapıya kavuştuğu söylenebilir, 

hatta anayasa hukukunun pek çok kriteri okunduğunda federal bir birimdir.  
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1980’ler ise Kosova için bazı alanlarda ‘olumlu’ başlamıştır. Etnik 

homojenliğin oluşması ve dil birlikteliğinin sağlanması yanında, komşu 

Arnavutluk’tan gelen  destekle moral  artmıştır. Çeşitli dönemlerde Sırp baskısının 

yarattığı birlik hissi, Miloseviç’in Sırp yanlısı iktidarı ile karşılaştırıldığında, 

bağımsızlık yönünde bir ilerleme göstermesi ile sonuçlanmıştır. Sırp elit için 

korkulan daima, bağımsız Kosova ve ‘Büyük Arnavutluk’tur. Miloseviç’in, Kosova 

ve Voyvodina’da yaptığı statü değişikliği ve bu değişiklik neticesinde özerkliklerin 

ortadan kalkması, özellikle Kosova için ayrılmanın fitilini ateşlemiştir. Miloseviç’in 

yaptıkları sadece özerkliği kaldırmakla da sınırlı değildir. Sırpları korumak amacıyla 

Arnavutların, Sırpların yaşadıkları bölgelerde oturmalarının yasaklanması, Sırp 

kontrol ve nüfuzunun artırılması gerginliği artırma yönünde sonuç vermiştir
298

. 

Kosova zaten yüksek işsizlik ve yoksulluk sorunu çeken bir bölgeyken, politik 

gerginliğin sonucu iki şekilde yansımıştır. Birincisi, Sırplar ekonomik olarak daha 

gelişmiş bölgelere göç etmiş, kalanlar arasında ise gerginliğin ve ayrımın dozu 

sürekli artmıştır
299

. Miloseviç için Kosova, hem ‘yönetici ve üstün ırk’ olan, Sırpların 

tarihten gelen vatanı hem de ırk birlikteliğinde bir ulus devletin kurulabilmesi için 

ele geçirilmesi gereken yerlerden biridir. I. bölümde, sosyolojik olarak devlet başlığı 

adı altında Gellner’den ödünç alınan ulus-devlet söylemi ve bu söylemi ‘acı’ ile 

besleme, tam da bu dönemde Miloseviç tarafından gerçekleştirilmiştir. Kosova 

topraklarında demagojiye varan söylemleriyle ve tüm Yugoslavya’daki Sırpları 

birleştirecek kadar ileri giderek, Arnavutların tepkisini alarak olayları 

tırmandırmıştır. Tırmanan Sırp milliyetçiliğinin Arnavutlar açısından tarihi yönü bir 

tarafa; uzun zamandır rahatsız olunan konu genelde tüm Yugoslavya’da, özelde ise 

Kosova’da Sırpların el üstünde tutulmasıdır
300

. 
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3.4.3. Kosova’nın Bağımsızlık Süreci 

Kosova 1980’lere gergin başlamış, özellikle 1981 yılında öğrenci 

gösterileriyle başlayan şiddet günden güne etkisini artırmıştır. Kosova’nın bu 

dönemde yaşadığı göç, Sırpların (ve Karadağlıların) Kosova’dan ayrılması 

şeklindeydi. 1986’da Sırbistan Bilim ve Sanat Akademisi’nde yayınlanan 

memorandum ve ardından Slobodan Miloseviç’in iktidarı, gerginlik ve ayrımı 

körüklemiştir. Öncelikle Miloseviç, Sırplara Sırbistan’ın asıl sahibi olduklarını 

açıklarken, anayasal olarak da Kosova’nın özerkliğini değiştirmeye başlamıştır.  

Sırbistan Anayasasına itiraz hakkı kaldırılmış, Kosova polisi ve mahkemeleri direkt 

Sırbistan’a bağlanmış, Arnavutçaya kısıtlamalar getirilmiştir. Artık Kosova’nın 

özerkliği ortadan kaldırılmış ve görmezden gelinen bir iradeye dönüşmüştür. 28 Mart 

1989’da Sırbistan Meclisi bu değişimleri onaylamıştır. Johann Gottlieb Fichte’in 

‘Nasıl olur da, tamamıyla değişmiş gelecek kuşaklar, birleştirici bağı Teuton 

Ordusu’nun yaptığı savaşta bulabilir? Bu ruh artık ölmüştür ve bu savaşçıların 

torunlarının şimdi nerede olduklarını kim söyleyebilir?’ sözleri, Kosova tarihi 

açısından pek de gerçeği yansıtmamaktadır
301

.   

Kosova üzerindeki baskı artarak devam etmiş, Kosovalı Arnavutların 

gayrimenkul alımına sınır getirilmiş, gazeteler önce geçici maddelerle 

sınırlandırılmış fakat daha sonra kısıtlamalar,  kalıcı sansüre dönüşmüştür. Eğitim 

alanında Kosova Bilim ve Sanat Akademisi kapatılmış, ayrıca kamu sektöründe 

Arnavutlar kitleler halinde işten çıkarılmıştır.    

Kosova’da siyasi parti konumunda olan ve ayrılmanın mimarı durumundaki 

parti, Kosova Demokratik Lig’dir. İbrahim Rugova önderliğinde bağımsızlık 

mücadelesine girişilirken, diğer Yugoslavya bütününü oluşturan devletlerdeki 

gelişmelerden de direkt etkilenilmiştir. 1990 Temmuz’u Kosova Meclisi’ndeki 

Arnavut üyelerin bağımsızlık bildirisi ile çalkalanırken,  Miloseviç iktidarının 
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bildiriye tepkisi gecikmemiştir. Miloseviç, Kosova Meclisi’nin ve Yürütme 

Konseyi’nin işlevine son veren yasayı kabul etmiştir. Kosova Meclisi’nin Arnavut 

üyeleri ise Eski Yugoslavya Hükümeti’nin ‘illegal’ olarak kabul ve ilan etmesine 

rağmen, Eylül 1990’da Kosova’nın bağımsızlığı için bir referandum düzenlemiştir
302

. 

O zamana kadarki süreçte özerk bir bölge olan Kosova’da, % 99.87 oranıyla 

bağımsızlık talebi çıkmıştır
303

. Kosova Meclisi’nin yeni anayasası ve seçilmiş 

‘Devlet Başkanı’ ilan etme kararı alması ise Sırbistan tarafından engellenmiştir. 

Miloseviç’in referandum ve sonrasındaki gelişmelere tepkisi sert olmuş, 1990 

Anayasası ile Kosova ve Voyvodina’nın özerkliğini kaldırmıştır. Anayasa’nın 4. 

maddesi Sırbistan’ın bütünlüğünden bahsederken, Kosova ve Voyvodina’nın yerel 

özerkliği açıklanmıştır.  

İlan edilen bağımsızlık, üç gün sonra, sadece Arnavutluk tarafından 

tanınmıştır
304

. 1991-92’de eski Yugoslavya bütününün parçalanıp, Sırbistan ve 

Karadağ’ın 27 Nisan 1992’de Yeni Yugoslavya’yı oluşturmalarının Kosova’ya 

müspet bir etkisi olmamış, hatta adı bile geçmemiştir. Fakat bölge, eski 

Yugoslavya’da yaşanan savaş dönemini sancılı geçirmiştir. Sırbistan, diğer Yugoslav 

devletlerinden Sırplar getirerek bölgeye yerleştirmiş ve azalan Sırp nüfus korunmaya 

çalışılmıştır. Arnavutları caydırıcı, Sırpları ise teşvik edici her türlü tedbir alınmıştır. 

Bu sertlik içeren tedbirlerin yanında, Sırp entelektüellerin kimi barışçı düşünceleri de 

vardı. Her ne kadar bu düşünceler Kosova pastasının bölüşülmesi esasına dayansa da, 

çatışmayı aza indirmesi sebebiyle ilgi görmüştür. Kantonlara ayırıp sınır çizgilerini 

zorunlu göçle sertleştiren bazı önlemler, kantonlar içerisinde etnik kargaşayı 

sonlandırdığından, ilerde olabilecek çatışmaları önleme amacı gütmekteydi
305

.  

Kosova’nın hedefi, artık bağımsızlığının tanınması ve uzun yıllar alacak bağımsızlık 

mücadelesini uluslararası alana taşımaktı. Hukuksal olarak bağlı olduğu Sırbistan ve 

Karadağ tarafından oluşturulan III. Yugoslavya’da, yönetimsel olarak pek bir hakkı 
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bulunmayan Kosova,  Dayton Antlaşması’nda özerklik ve azınlık haklarıyla 

anılırken, bağımsızlığa hala uzaktır. 

Bosna-Hersek Savaşı sürdüğü sırada, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve 

İspanya’nın Dışişleri Bakanları, 22 Mayıs 1993’te ‘Güvenli Bölgeler Planı’nı 

görüştüklerinde, Kosova’nın durumuna da değinmişlerdir. Katılan ülkelerin 

imzalarıyla planın detaylandırıldığı Washington Antlaşması’nda, çatışmayı azaltıcı 

bir önlem olarak, Kosova’daki bağımsızlık ilanı ve hareketlerinin desteklenmemesi 

karara bağlanmıştır
306

. Her ne kadar, Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı 

Kosova’da, BM İzleme Gücü’nün yerleştirilmesi ve özerkliğine atıf yapılsa da, gizli 

faaliyetleri ve bağımsızlıkları desteklemenin, çatışma sürecine olumsuz etkisine 

dikkat çekilmiştir
307

. Kosova ve Dayton Antlaşması’ndan sonraki dönem, 

bağımsızlık adına yapılan bir hareket olarak yer almıştır. Sırbistan ve Karadağ’dan 

başka iki özerk yönetimden oluşan yeni Yugoslavya, Kosova’nın gün geçtikçe 

bağımsızlık yönünde ilerlediği endişesine kapılmıştır. Burada, Kosova’nın, Dayton 

Antlaşması’nda istediğini bulamadığı bir gerçektir
308

. 

Dayton’dan sonra Eski Yugoslavya’nın birçok yerinde çatışma sonlanmıştır. 

Kosova için ise bunu söylemek zordur. Uluslararası camiadan da istediğini 

bulamamış Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK), Sırp hedeflerine saldırırken, 

bağımsızlık isteklerini de dillendirmektedir. Kosovalı Arnavutların bu süreçte, devlet 

şartlarını yerine getirebilmek için teşkilatlandıkları göze çarpmaktadır. Kendi 

dillerinde eğitim veren okullar, hastaneler ve çeşitli kurumlar kurulmuştur. Aynı 

zamanda vergi toplama ve belediyecilik gibi hizmetleri de Sırbistan’la birlikte paralel 

uyguladıkları görülmektedir. Bağımsızlık ilanı sonucunda oluşturdukları geçici 

hükümeti ve kendi bakanları da vardır.   
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Gerilimin ve çatışmaların artması ABD’yi devreye sokmuştur. ABD, 

seçimlerin serbestçe yapılmasını, Demokratik Kosova Ligi’ne İbrahim Rugova 

önderliğinde devam edilmesini önerirken; Kosova’nın, Sırbistan’ın bir parçası 

olduğunu da belirtmiştir
309

. Miloseviç ve Rugova, St. Egidio Antlaşması’nı birlikte 

imzalasalar da sözler sadece kâğıtta kalmıştır
310

. 1998 yılında, Kosova-Sırbistan 

gerilimi ve Sırbistan’ın UÇK hedeflerini vurmasıyla başlayan gerilim, ABD, 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın ‘Temas Grubu’nu kurmaları ve çözüm için 

Sırp Lider Miloseviç’le masaya oturmaları ile sonuçlanmıştır. BM Güvenlik 

Konseyi, 1160 (1998) sayılı kararla bir yandan YFC’nin toprak bütünlüğünü ve 

(Kosova’da) egemenliğini teyit ederken, silah ambargosunu da başlatmıştır
311

. 

Miloseviç’in Kosova’da ordu kullanması, NATO komutanına, ‘BM Güvenlik 

Konseyi’nin kararı doğrultusunda askeri güç kullanma konusunda hazır olması’ 

şeklinde Ekim’de açıklanmıştır. Miloseviç’in eylemlerinde değişiklik olmaması 

üzerine, 28 Ocak 1999’da, NATO’nun askeri güç kullanmaya hazır olduğu ikazı 

yapılmıştır. Çeşitli denemelere rağmen çözüme ulaşılamaması, Mart 1999’da, 

NATO’nun Sırp mevzilerini vurması ile sonuçlanmıştır.  

NATO’nun silahlı müdahalesinin ardından, görüşmeler birçok düzlemde 

olduğu gibi, G-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda da ele alınmıştır. Burada ortaya 

çıkan karar, Sırbistan tarafından kabul edilmiş ve 1 Mayıs 1999’da Sırbistan, 

Güvenlik Konseyi’ne ilkeleri kabul ettiğini belirtmiştir
312

. Bu tarihten sonra Sırp 

askerleri Kosova’dan çekilirken, NATO askerleri, Yugoslav askerlerin yerini almaya 

başlamışlardır.   
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3.4.3.1. BM Çatısında Gelen Bağımsızlık: 1244 Sayılı 

Karar
313

  

1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı, Kosova açısından önemli olduğu 

kadar, uluslararası hukuk açısından da önemlidir. Kararın alınma aşamasındaki 

tartışmalar ve veto tehditleri bir yana, sonrasında da tartışmalar bitmemiş, sadece 

taraflar değil, birçok ülke kendi politikalarını bu karar üzerinde şekillendirmiştir. 

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Kosova’nın anayasal olarak bağımsızlık 

ilanı etme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Kosova’nın anayasal durumu bölümünde 

ayrıntısıyla açıklandığı gibi, Kosova halkı (ağırlıklı olarak Arnavutlar) ‘milliyet’ 

olarak sayılmaktadır. Bu sebeple bağımsızlığı bir (ayrılma değil) ‘bölünme’ 

olacağından, (self determinasyon konusunda açıklandığı üzere) Sırbistan’ın (FRY) 

toprak bütünlüğü esastır ve uzun müddet genel kanı da bu yöndedir. 1990 Eylül’ünde 

referandum sonucunda Kosovalı Arnavutların ilan ettiği bağımsızlığın kabul 

edilmemesinin bir sebebi de budur
314

. Ayrıca Badinter Komisyonu’nun kanımızca 

Kosova meselesini ele almamasının ve görmezden gelmesinin de başlıca sebebi 

budur. Kosova, Yugoslavya Anayasal düzleminde düşünüldüğü için, Hırvatistan ve 

Slovenya’ya uygulanan bağımsızlık öncesi uluslararası kurallar, Kosova’ya  

uygulanmamıştır. Ayrıca Kosova Dayton’da bir taraf olarak görülmemiş ve özerk 

bölgeyle ilgili bağlayıcı bir karar alınmamıştır.  

1995’ten sonra ise; self-determinasyon konusunda açıklanan bir hususun 

ortaya çıkması hem devletlerin hem de uluslararası örgütlerin (ve bu örgütlerin 

hukuk uygulayıcılarının) görüşlerinde değişimler meydana getirmiştir. Bilindiği gibi 

self-determinasyon, ağır insan hakları ihlallerinin olduğu ve merkezi iktidarın yerel 

yetkileri görmezden geldiği durumlarda, bölge insanına hak olarak görülmektedir. 

Miloseviç iktidarının zaten var olan gerilimi artırması ve her gerilimin ardından 
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Kosova’nın özerkliğinden bir parça kısması buna örnek gösterilebilir. 1974 

Anayasası ile kazanılan hemen her alandaki özerklik, Miloseviç iktidarı ile bir bir 

kısılmaya başlanmış, 1990 Anayasasının kabulü ile Kosova, Sırbistan’ın bir vilayeti 

konumuna düşmüştür. Özellikle Kosova Meclisi’nin hak ve yetkileri törpülenmiş, 

Arnavut halkına ayrımcılık yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında etnik 

kimlikleri sebebiyle işten çıkarılan Arnavutların, çalışma hakları ellerinde alınmıştır. 

Temsil ve yönetim hakları da kısıtlamalara uğradığından, Arnavutlar bir grubun yok 

sayıldığı kapsamda değerlendirilebilir.  Bu da kanımızca, self-determinasyon hakkını 

doğuran bir durumdur. Bu sebeple Kosova halkının durumu, şahsına münhasırdır (sui 

generis) ve bu ‘bölünme’ kabul açısından meşrudur.  

Bağımsızlık aşamasına giden süreç, (resmi anlamda) ilk olarak BM tarafından 

alınan 1244 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ile başlamıştır
315

. Karar, hem BM gibi 

prestijli ve bağlayıcı bir örgütte alınması hem de çalışmamızı ilgilendiren devletler 

tarafından onaylanması (Rusya ve ÇHC’nin karara çekimser kaldığını belirtmemiz 

gerekir) bakımından önemlidir
316

.  

3.4.3.1.1. 1244 Sayılı Kararın Kapsamı 

10 Haziran 1999’da, ÇHC’nin çekimser oyuna karşılık 15 olumlu oyla kabul 

edilmiştir. BM Şartı VII. bölüme yapılan atıfla, kararın tarafları bağlayıcılığı ortaya 

konulmuştur
317

. Kararda, FRY’nin toprak bütünlüğünün altının çizilmesi ve güvence 

altına alınmasına rağmen, FRY’nin egemenlikten kaynaklanan yetkilerin 

kullanımında bölgedeki otoritesinin neredeyse tamamı, geçici bir uluslararası 

yönetime devredilmiştir
318

. Ayrıca, Konsey BM Genel Sekreteri’ni ‘Demokratik 

özyönetim geçici kurumlarını kurarken ve geliştirilmesine nezaret ederken, Kosova 
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için geçiş yönetimi sağlayacak ve Kosova halkının FRY içerisinde kapsamlı 

özerklikten (substantial automy) yararlanabileceği bir geçici yönetim birimi kurmak 

üzere görevlendirmiştir’
319

. BM Genel Sekreteri’nden, kurulacak uluslararası birimin 

uygulamalarını yönetmek üzere, bir özel temsilci ataması talep edilmiştir
320

.  

Kosova’da kurulması düşünülen uluslararası sivil yönetim (UNMİK) 

biriminin temel yetki ve sorumlulukları bu noktada önem kazanmaktadır. Bu yetki ve 

sorumluluklar 1244 sayılı kararın 11. maddesinde ayrıntısıyla verilmiştir
321

:   

          -…Kosova’da kapsamlı özerklik (substantial outonomy) ve öz-yönetimin 

kurulmasını teşvik etmek. 

           -  Siyasi bir çözüme ulaşılana kadar, seçimlerin yapılması dâhil, demokratik 

ve özerk (autonomous) öz-yönetim geçici kurumların örgütlenmesi ve yönetimi.  

          -Rambouillet uzlaşıları çerçevesinde, Kosova’nın nihai statüsünü belirlemek 

için tasarlanmış bir sürecin kolaylaştırılması.  

    -Yerel polis gücünü kuracak şekilde ve aynı zamanda Kosova’da görev 

yapacak uluslararası polis gücünün konuşlandırılması suretiyle hukuk düzeninin 

kurulması öncelikli hedeflerdir. 

Bir ülkenin egemenliği ile ilgili olan bu maddeler dışında oldukça önemli 

olan; altyapının yeniden kullanılabilecek düzeye getirilmesi, mültecilerin ve 

evlerinden sürülmüş kişilerin güven içerisinde geri dönebilmelerinin sağlanması ve 

insan haklarının korunması gibi birçok konu, kararın metninde vardır.  Kosova 

Uluslararası Güvenlik Birimi’nin (KFOR) kurulması yine kararda altı çizilecek bir 

diğer konudur. 
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3.4.3.1.2. 1244’le Gelen BM Geçici Yönetimi ve BM 

Egemenliği 

BM’nin 1244 (1999) sayılı kararıyla, FRY’de olan egemenliğin, BM 

görevlilerine geçmiş olduğu görülmektedir. Kararda yapılan yetkilendirmeye bağlı 

olarak BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’ne BM Geçici Yönetim Misyonu 

(UNMIK) olarak bilinen sivil birimin örgütlenmesine dair bir rapor sunmuştur. Buna 

göre UNMIK’e, BM Genel Temsilcisi’nin Özel Temsilcisi başkanlık edecek, ayrıca 

her biri rejimin dört büyük bileşeninden sorumlu olacak, dört Özel Temsilci 

Yardımcısı öngörülecekti. Bunlar: 

 Geçici Sivil Yönetim 

 İnsani meseleler 

 Kurumların inşası 

 Yeniden yapılandırma 

 

 15 Temmuz 1999’da, Özel Temsilci görevini devraldığında, Kosova'da yeni 

bir dönem başlamıştır. BM Özel Temsilcisi UNMIK’e, Kosova’da geniş yetkiler 

bahşeden bir tüzük yayınlamış
322

 ve 1991/1 sayılı bu tüzüğe göre, Kosova’da, 

yargının idaresi de dâhil, tüm yasama ve yürütme yetkisi UNMIK’e geçmiştir
323

.  

Bunun anlamı ise, tüm yetkilerin BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi tarafından 

kullanılmasıdır
324

. 
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 BM Güvenlik Konseyi kararı, BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi eliyle, 

siyasi bir çözüme ulaşılıncaya kadar, demokratik ve siyasi kurumları örgütlemeyi 

içermekteydi. Bu aşamadan sonra ‘yetki devri’ aşamasına geçilecekti. Bu sebeple 

‘Geçici Öz-yönetim için Bir Anayasal Çerçeveye Dair UNMIK Tüzüğüyle’ 

Özyönetim Geçici Kurumları’nın kurulması öngörülmüştür. 1244 sayılı kararda 

Kosova yönetimine ilişkin öngörülen yetki ve sorumlulukların, Genel Sekreter’in 

Özel Temsilcisi ile Kosova Özyönetim Geçici Kurumları arasındaki paylaşımı,  

anayasal çerçeveyle ayrıntılı olarak belirlenmişti. Anayasal Çerçeve, Özyönetim 

Geçici Kurumlarının ve bunların memurlarının yetkilerini BM Güvenlik Konseyi 

1244 (1999) sayılı karara göre kullanacak ve Özel Temsilci denetlemesine açık 

olacaktı. Ayrıca kurumların tasarruflarının, herhangi birinin, Anayasal çerçeve kararı 

veya BM Güvenlik Konseyi 1244 (1999) sayılı kararıyla çatışması  durumunda, Özel 

Temsilci’nin Meclisin yasama işlemlerine veto yetkisi de dâhil, müdahale ve 

düzeltme gibi geniş yetkileri vardı.    

BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ve ardından kararın 

uygulanması süreci, Kosova’yı ayrı bir belirsizliğe sürüklemiştir.  Kosova’nın 

yönetimi BM’nin elinde; egemenlik hakları ise ‘resmiyette’ Belgrad’tadır. 2001 

seçimleri sonucunda oluşan parlamento, İbrahim Rugova’yı başkan olarak seçmiştir. 

3.4.3.1.3. Bağımsızlık Aşaması  

BM yönetiminde geçen 3 yıl, nihai çözüm için müspet bir gelişme ile 

sonlanmamıştır. BM Genel Sekreteri, Haziran 2005’te, Norveç’in NATO daimi 

temsilcisi Kai Dei’yi, Kosova Özel Temsilcisi olarak atamıştır. Kai Dei tarafından 

sunulan ve oldukça kapsamlı olan inceleme raporundan sonra, sorunun nihai olarak 

çözümlenebilmesi için fikir birliğine ulaşılmıştır. Raporların incelenmesinden sonra 

Güvenlik Konseyi, Kosova için, nihai statüsünün belirlenmesi amacıyla süreci 

başlatmıştır. BM Genel Sekreteri Martti Ahtisaari’nin Kosova’nın gelecekteki statüsü 

için özel elçi olarak atanmasından sonra, süreç başlamıştır. Süreç boyunca taraflar, 
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birçok kez aynı masa etrafında toplansa da sonuç elde edilememiştir
325

. Ahtisaari son 

olarak, durumu özetleyen ve kendi adıyla anılan raporu BM Genel Sekreterliği’ne 

sunmuştur. 

3.4.3.1.4. Ahtisaari Planı 

BM Genel Sekreteri Başkanlığı’nda yapılan çalışmalarda, birlikte yaşama 

adına bir sonuç elde edilemeyeceği ve tarafların uzlaşmasının mümkün olmadığı, 

bizzat Özel Temsilci tarafından bir rapor halinde BM Genel Sekreteri’ne 

bildirilmiştir
326

. Ahtisaari’ye göre uygulanabilecek tek çözümün, ‘bağımsız bir 

Kosova’ olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca Rapor’un ekinde ‘Kosova’nın Statüsünün 

Çözümü için Kapsamlı Öneri’ yer almıştır
327

. 

 BM Genel Sekreteri de raporu Güvenlik Konseyi’ne sunmuş, Kosova’nın 

nihai statüsünün belirlenmesinde çözümün tamamen tıkandığını deklare etmiştir. 

Bağımsızlık önerisine, Rusya vetosunun geleceğinin anlaşılması, Kosova meselesinin 

Özel Temsilci Ahtisaari Planı kapsamında çözümünü engellemiştir. 2007 yılının 

Haziran ve Temmuz ayında iki kez BM Güvenlik Konseyi’nin önüne gelmesi 

planlanan tasarının, veto edileceğinin anlaşılması üzerine geri çekilmiştir. Bu sebeple 
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United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, , (Çevrimiçi) 
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Raporları  S/2007/768 (2008) Report of the Secretary-General on the United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo, , (Çevrimiçi) http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm, 11 Kasım 

2010.  
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 UN Documents, BM Genel Sekreteri S/2007/168 (2007) Sayılı Mektubu (Çevrimiçi) 
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http://www.unosek.org/docref/report-english.pdf , 11 Kasım 2011. 
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Güvenlik Konseyi’nde bir karar almak da mümkün olmamıştır. 2007 Ağustos’unda 

başlayan ve Aralık’a kadar süren Troyka’dan
328

 da bir sonuç alınamamıştır. 

Egemenlik konusunda iki tarafın da taviz vermeyen tutumları sebebiyle 4 Aralık 

2007’de Troyka, Kosova’nın statüsü konusunda bir anlaşmaya varamadıklarını, bir 

raporla BM Genel Sekreteri’ne sunmuştur
329

. 

3.4.3.2. Sırbistan’ın Kosova Bağımsızlığı Öncesi Görüşleri 

ve BM Faaliyetleri 

2007 yılı sonunda bağımsızlık süreci netleşmiş, Sırbistan da net olarak bu 

korkuyla yüzleşmeye başlamıştı. Hem tarihsel bağı hem de belirli oranda Sırp 

azınlığın bulunması sebebiyle, Sırbistan hala Kosova’nın özerk yapısının devamında 

ısrarlıdır. Kimliklerinin oluşmasında özel bir anlam atfettikleri Kosova için Sırbistan 

Başbakanı Tadiç, BM Güvenlik Konseyi toplantısında ‘Çin ile Hong-Kong’; 

Finlandiya ile Aaland Adaları arasında bulunan çözüm gibi bir çözümün 

bulunabileceğini belirtmiştir
330

. UNMIK’ın gelmesinden sonra barış görüşmelerini 

tıkayanların kendileri olmadığı ve bağımsızlığa ulaşmak için Arnavutların şiddete 

yöneldikleri, birçok Kosovalı Sırp’ın bu sebeple evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 

Konsey’e yaptığı açıklamaların satır başlarıdır. Kosova’nın özerk olarak Sırbistan’da 

kalmasında ısrar ederken,  ‘Miloseviç rejiminin yaptıkları hatalardan dolayı 

Kosova’nın bağımsızlık kazanmasını adaletsizlik’ olarak görmekteydi
331

.  

3.4.3.1. Bağımsızlık İlanı  

2008 başı itibariyle görüşmeler tıkanmış, süreç tam bir belirsizlik aşamasına 

girmiştir. Tam bu zamanda, daha önce de bir kere denenmiş fakat başarıya 

                                                 
328

 AB, Rusya ve ABD’den oluşmaktaydı.  
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ulaşamamış olan bağımsızlık ilanı, Kosova Meclisi tarafından17 Şubat 2008’de ilan 

edilmiştir
332

.   

Kosova, ilk olarak Kosta-Rika tarafından tanınmıştır. 18 Şubat’ta ABD
333

, 

Fransa
334

, İngiltere
335

 ve Türkiye’nin
336

 içerisinde bulunduğu altı devlet tarafından 

tanınmıştır. 20 Şubat’ta Almanya, 27 Şubat’ta Avusturya ve 18 Mart’ta ise Japonya 

tarafından tanınmıştır
337

. 9 Ekim 2008’de, eski Yugoslavya’dan ayrılan son federe 

devlet olan Karadağ tarafından da tanınan Kosova, Kasım 2011 itibariyle, 85 ülke 

tarafından tanınmıştır
338

. 

3.4.3.2. Bağımsızlık İlanı Sorunu 

Kosova’nın bağımsızlık ilanı bir tarafta sevinç, diğer tarafta ise öfke ile 

karşılanmıştır. En büyük tepki Sırbistan’dan gelmiştir. Fiilen BM yönetiminde 

olmasına rağmen, hukuken egemenliğinin devam ettiği savıyla Sırbistan, karara karşı 

çıkmıştır
339

. Ayrıca söz konusu bağımsızlık ilanının Sırbistan tarafından kabul 

edilmediğine dair Sırp Meclisi bir karar almış ve BM Güvenlik Konseyi’ni 
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olağanüstü toplantıya çağırmıştır
340

. BM Güvenlik Konseyi toplanmış ve Sırbistan 

Devlet Başkanı Boris Tadiç, bağımsızlığın kabulüne tepkisini ‘…meşru bir 

demokrasi, tarihte hiçbir zaman bu yolla cezalandırılmamıştı… ’ diyerek 

göstermiştir
341

. Kosova’nın Sırbistan için öneminden bahsetmiş, ‘Sırbistan 

Devleti’nin Kosova’da doğduğunu’ ve ‘Kosova’nın, kimliklerinin merkezi olduğunu’ 

açıklamıştır
342

. Ayrıca bağımsızlık ilanının, Sırbistan Ulusal Meclisi’nce geçersiz ve 

hükümsüz ilan edildiğini, bu suretle geçersizliğini beyan etmiştir
343

. BM Güvenlik 

Konseyi toplantısında da ortaya çıkan farklı görüşler, BM’nin bir karar almasını 

engellemiştir
344

.  

BM Genel Kurulu’nda da hareketlilik yaşanmış, Sırbistan girişimiyle UAD 

konuya ilişkin bir danışma görüşü istenmesi yönündeki kararı, BM Genel Kurulu 

kabul etmiştir. BM Genel Kurulu 8 Ekim 2008 tarihli ve 63/3 sayılı kararla, danışma 

görüşü istenen soruyu ortaya koymuştur
345

. Genel Kurul, ‘BM’ye üye devletlerin, 

Kosova’nın bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka uygunluğu hususunda farklı 

tepkiler gösterdiğinin farkındalığını belirterek’, ‘Kosova Özyönetim Geçici 

Kurumları tarafından tek taraflı bağımsızlık ilanı uluslararası hukuka uygun mudur?’ 
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sorusunu yöneltmiştir
346

. BM Genel Kurulu tarafından kendisine yöneltilen soruyu 

ele alan UAD, 22 Temmuz 2010’da danışma görüşünü açıklamıştır
347

. Öncelikle 

UAD soruyu dar olarak yorumlamış, Kosova’nın devlet niteliğini kazanıp 

kazanmadığı ya da Kosova’nın tanınmasının geçerliliği gibi kavramları kapsam 

dışında bırakmıştır
348

.  

Divan’ın tutumu, Badinter Komisyonu’nun tutumuna benzerdir. Badinter 

Komisyonu da kendisine başvuran federal yapıların (Slovenya, Hırvatistan, 

Makedonya ve Bosna-Hersek) devlet niteliği taşıyıp-taşımadığı ile ilgilenmemiş, 

devleti ülke, halk ve siyasi otorite, tanımayı da açıklayıcı olarak ele almıştır
349

.  

Ayrıca Badinter Komisyonu, anayasal örgütlenme şekli ve anayasal hükümlerin 

dikkate alınabileceğini belirtmişti
350

. Badinter Komisyonu’na benzer şekilde UAD da 

self-determinasyon ve ayrılma başlıklarında sıraladığımız, genel uluslararası 

hukukun bağımsızlık bildirilerine uyguladığı incelemeyi yapabilecekken, 

yapmamıştır. Diğer bir ifadeyle Badinter Komisyonu gibi alanını sınırlı tutmuştur. 

Yalnızca Kosova’nın bağımsızlık bildirisini incelemiştir ve kanımızca doğru hareket 

etmiştir. Çünkü self-determinasyon hakkı ve/veya ayrılma/bölünme hakkı 

çerçevesinde bir inceleme, oldukça sınırlı ve sonuçsuz kalabilirdi. Uluslararası 

hukukta bağımsızlık bildirilerinin, uygun kurum ve uygun kişiler (temsil kabiliyeti 

olan kişiler) tarafından yapılıp-yapılmadığının değerlendirilmesi ötesinde bir 
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değerlendirme yoktur
351

. Eğer uygun kişiler tarafından yapılmışsa zaten ‘tanıma’ 

kavramı bir nevi denetleme görevi görecek ve bir sonraki aşama olacaktır
352

. Tanıma, 

burada hem durumu açıklama hem de denetleme yönü ile kaşımıza çıkmaktadır. 

Devlet olma kabiliyetindeki birimlerde ve ilan için uygun kurumlarda, temsil yetkisi 

olan kişilerin bağımsızlık ilanları tanınacaktır.  Diğer durumlarda ise, özellikle 

(tanıma yasağı konusunda açıklanan) tanıma yasağını gerektiren ilanlarda görmezden 

gelinerek ya da yasaklanarak denetlenebilecektir.  Kosova’nın bağımsızlık ilanını 

inceleyen UAD, 17 Şubat 2008 tarihli bağımsızlık bildirisinin, genel uluslararası 

hukuku ihlal etmediği sonucuna varmıştır
353

.  

Kosova konusunda son olarak üzerinde durmak istediğimiz nokta,  self-

determinasyon hakkı kapsamında bir incelemedir. 1999’a kadar yaklaşık on seneye 

yakın bir zaman diliminde bağımsızlığı görmezden gelinen Kosova, 2008’de birden 

bire bağımsız devlet olmuştur. Kanımızca Kosova’nın durumu, birinci bölümde 

açıklanan self-determinasyon teorilerinden ‘son çare self-determinasyon’a oldukça 

uygundur. Miloseviç döneminde özerkliğinin kaldırılması neticesinde iç self-

determinasyon hakkı sınırlandırılmış, hatta engellenmiştir. İlgili başlıkta açıklandığı 

gibi self-determinasyonu devletler, yönetime katılarak (iç self-determinasyon)  

kullanmaktadır. Kosova ise Miloseviç yönetimi ile birlikte, iç self-determinasyon 

kullanma hakkından mahrum bırakılmış, ayrıca merkezi silahlı gücün hedefi 

olmuştur. Kosovalı Arnavutları işten çıkarmalar, okulların kapatılması ve dil 

kısıtlamaları Kosovalı Arnavutlar açısından, ‘son çare self-determinasyon’ 

uygulamasını haklı gösterebilecek gelişmelerdir. BM Güvenlik Konseyi ile başlayan 
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yönetimin bu hakkın meşruluğunu ortadan kaldırdığı akla gelmekle birlikte, 

unutulmamalıdır ki BM’nin kurduğu rejim geçicidir. BM Güvenlik Konseyi 

tarafından alınan 1244 sayılı Karar ile, bu geçici kurumların amacının ‘Sırbistan’ın 

toprak bütünlüğü içerisinde’ Kosova’da düzenlemeler yapmak olarak açıklanması, 

son çare self-determinasyon hakkını biraz aşındırmaktadır. Burada önemli olan 

husus, BM görüşmelerinde Rus ve ÇHC delegelerinin sürekli altını çizdikleri BM 

Güvenlik Konseyi Kararı’nın ‘toprak bütünlüğünü’ garanti altına alması ve çözüme 

bu temel ile ulaşılacağının düşünülmesidir. Burada bir çelişki ortaya çıkmakla 

birlikte, bu çelişki Kosova’nın BM rejiminden önce ‘son çare self-determinasyon 

hakkını’ kullanmak üzere harekete geçme hakkını ortadan kaldırmaz. Sırbistan’ın 

uygulamaları, BM’nin ‘jus cogens’ niteliğindeki birçok kuralını çiğnerken, BM üyesi 

her devlet tarafından onaylanan birçok temel anlaşmanın da ihlali anlamaına 

gelmektedir. İlk bölümde incelenen Quebec örnek olayında, Kanada Yüksek 

Mahkemesi’nin ‘son çare self-determinasyon’ kararında sayılan hemen her türlü 

unsur, Kosova’da 1996-1999 yılları arasındaki dönemde vardır.   

İkinci olarak etkinlik teorisi kapsamında incelenebilecek Kosovalı 

Arnavutlar, meşruluğu BM tarafından sağlanmış ve tüm BM üyeleri tarafından kabul 

edilen bir meclis kanalıyla bağımsızlık ilan etmişlerdir. Bu ilan sırasında, uluslararası 

hukukta kabul gören ‘jus cogens’ niteliğindeki hiçbir kural ihlal edilmemiştir
354

. 

Kosovalı Arnavutlar silahlı güç kullanmadan, BM’de kabul edilen anlaşmalarla 

çelişmeyen bir yöntemle ‘etkinlik’ kurmuşlar ve devletlerini ilan etmişlerdir. Etkinlik 

teorisi konusunda ve Quebec meselesinde bahsedildiği gibi,  ayrılmanın yasaklandığı 

durumlarla çelişmeyen bir Kosova örneği vardır. Fakat burada şunu belirtmemiz 

gerekir ki, bazı noktalar tartışmaya açıktır. Kosova’nın her ne olursa olsun BM 

Güvenlik Konseyi 1244 kararı ile bir sorumluluğu vardır ve yükümlülüklerini kabul 

etmiştir. Kararın çıkış noktası BM olduğuna göre, çözümün de BM’de bulunması 

gerekir. Fakat hemen altını çizmemiz gerekir ki gerek BM örgütü gerekse 

                                                 
354

 BM, KKTC’de ve Rodezya’da ‘jus cogens’ niteliğinde bir kural ihlali olması sebebiyle, tanımama 

kararı almıştır. Ender Kuzu, Uluslararası Hukukta Tanınma ve Kosova’nın Tanınması Sorunu, 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2011. s.123  
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uluslararası hukuk, ağır ihlaller dışında kalan denetlemeyi devletlere bırakmakta ve 

denetleme de tanıma üzerinden yapılmaktadır. Uluslararası toplum, etkinliğin 

kurulduğu, ‘jus cogens’ ihlali olmadığı ve bağımsızlık ilanının BM Güvenlik 

Konseyi1244 sayılı kararına aykırı olup-olmadığı konusunda tatmin olmuş mudur? 

Kosova’nın 100’e yakın devlet tarafından tanınması gerçeği yanında, UAD’ın 17 

Şubat 2008 açıklaması bizi, Kosova’nın tanınmasının (ve tabiî ki bağımsızlık 

ilanının) ‘denetlendiği’ ve uluslararası hukuk tarafından da meşru görüldüğü 

sonucuna ulaştırır.   

Kosova’nın tanınması hususunda söylenebilecek en önemli şey, tanınmanın 

bir ‘jus cogens’ kuralını ihlal etmesi sebebiyle yasaklanmamış olduğudur. Kosova, 

ilk bölümde BM’nin tanımama kararı almasında öne sürdüğü kriterlerin hiçbiriyle 

çelişmemektedir. Yine BM’de kabul edilen ve ilk bölümde üzerinde durulan 

Montevideo Sözleşmesi’ndeki ‘devlet kriterlerini’ ya da devlette aranan asgari 

kriterleri taşımaktadır. Bu sebeple yukarda açıklanmaya çalışılan hangi teori 

kapsamında açıklanırsa açıklansın, en azından uluslararası hukukun yasakladığı bir 

durumda olmaması sebebiyle devletliği kabul görmüştür. Fakat ortaya çıkışı 

aşamasında içerisinde barındırdığı tehlikeler (ayrılmadan ziyade bölünme olması) ve 

ilerde ‘tanıma savaşını’ başlatabilecek kapasitesi sebebiyle hala birçok devleti 

tedirgin etmektedir
355

. Bu sebeple birçok devlet tarafından ‘sui generis’ olarak 

görülmektedir.  

3.5. Bosna-Hersek,  Makedonya ve Kosova’nın Bağımsızlık 

İlanları Karşısında, BM’nin Daimi Üyeleri ve Almanya’nın 

Tutumu 

II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkisi altında barışı korumak üzere, galipler 

tarafından kurulan BM şartı gereği, organları olan Güvenlik Konseyi, Genel Kurul ve 

Sekretarya, çatışmaların çözümlenmesinde etkin rol oynayabilmektedirler. Bu rol iki 

                                                 
355

 Worster’a göre Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’yı tanıması, bu savaşın başladığını 

göstermektedir.Worster,a.g.e.,s.117  
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yönlü olarak etkileşim içerisindedir. Kuruluşu üzerinden uzun yıllar geçen örgüt, her 

ne kadar hâlen 5 daimi üyenin etkinliği sebebiyle galipler örgütü görünümünde olsa 

da, hem belirli bir birikim ve tecrübe oluşturmuş, hem de neredeyse tüm devletlerin 

üye olarak kabul gördükleri bir konuma gelmiştir. Bu sebeple örgüt sekretaryası ve 

çeşitli organlarıyla üye devletleri etkileyebilmektedir. Bu BM’nin bir yönünü işaret 

ederken, diğer yönü, kendi kurumları ve çalışanları da olsa devletlerin 

temsilcilerinden oluşan bir örgüt olmasıdır. Devletlerin olaylara karşı o dönemde 

uyguladıkları politikalar, aynı zamanda örgütü ve diğer devletleri de etkilemektedir. 

Soğuk Savaş döneminde birçok örneğini gördüğümüz, blok içerisinde alınan kararlar 

BM zeminine taşınmıştır. Aynı blokta olan devletlerin kararlara katılım oranlarının 

da çok yakın olduğu dikkati çekmektedir. Böylece BM, devletleri hem etkileyen hem 

de özellikle Rusya’nın eski Yugoslavya krizindeki tutumundan anlaşılacağı üzere, 

etkilenen bir örgüt olarak eski Yugoslavya çatışmasında yer almıştır. 

 Genellikle BM Güvenlik Konseyi’nde kararlar ‘oybirliği’ ile alınmakta, 

reddedilecek bir karar önceki aşamalarda ya geri çekilmekte ya da konunun 

görüşüldüğü müzakereler aşamasında, reddedecek ülkenin ‘çekimser kalabileceği’ 

bir forma sokulmaktadır. Bir ülkenin bir karara çekimser kalması demek, karara 

katılmadığının fakat genel kabule saygı gösterdiğinin bir işaretidir. Bu sebeple BM 

kararlarında çekimser oylar, ülkelerin duruşlarının tahlilinde oldukça büyük önem 

arz etmektedir.  

Uluslararası siyasal sistemde, 1990’ların başında yaşananlarla başlayan zorlu 

dönem BM çatısına da yansımıştır. 1990-1995 Dayton Antlaşması’na kadar Bosna-

Hersek, BM Güvenlik Konseyi’nde birçok kararda adı geçen ülkedir. Kararlarda 

geçen anahtar kelimelerin ‘etnik temizlik, mülteci, ambargo, saldırı kınaması, ülke 

bütünlüğü’ olması, 5 yıla yakın bir zamanda neler yaşandığı hakkında fikir sahibi 

olmamıza yeterlidir. Bosna-Hersek ve Makedonya meselesinde, ülkeleri belirli bir 

zeminde bir arada tutmak mümkün olsa da Kosova meselesi için aynı şeyleri 

söylemek pek mümkün değildir. BM gündemine Kosova, şiddetin artmasına paralel 

olarak, 1998’de gelmeye başlamış ve ardından 10 yıldan fazla bir süre de Güvenlik 
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Konseyi’nin kararlarına konu olmuştur
356

. BM Güvenlik Konseyi’nde 1997’de ve 

1998’de Kosova ile ilgili 4 karar alınmıştır ve bu kararlardan bir tanesi de başkanlık 

açıklamasıdır
357

.  Diğer 3 Güvenlik Konseyi kararından hiçbiri oybirliği ile 

alınmamıştır
358

. Başta ÇHC olmak üzere, Rusya Federasyonu’nun da çekimser oy 

kullandığı görülmektedir. Aynı dönemde BM Güvenlik Konseyi, Kosova kararları 

haricinde 115 karar alırken, bunlardan sadece bir tanesi oy çokluğu ile alınmıştır
359

.   

1999 yılında da durum farklı değildir. Alınan 8 Güvenlik Konseyi kararının hiçbiri 

oybirliğiyle alınmamış, BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı çözümde olduğu gibi
360

,  

birçok karar şiddetli bir muhalefete sebep olmuştur
361

.  

Belirgin fikir ayrılıkları, BM zemininde 2000 yılı başlarında da sürmüştür. 

Kosova’da yaşanan şiddetin artması ve bunun BM Güvenlik Konseyi’ne yansımaları 

da farklı yaklaşımları beraberinde getirmiştir. 2001 yılında 15 BM Güvenlik Konseyi 

kararı, doğrudan Kosova’yla ilgilidir
362

. 2002’de bu sayı 14’tür
363

. 2003 yılı ise BM 

Güvenlik Konseyi kararı 1204’ün desteklendiği ve uluslararası toplumun çözümü 

BM Güvenlik Konseyi 1244 (1999) sayılı kararı ekseninde aradığı yıllardır
364

. 

Tartışma ise ÇHC ve Rusya Federasyonu gibi eski Yugoslavya’nın ülkesel 

bütünlüğünü ve devlet egemenliğini klasik olarak savunanlarla, azınlık haklarının 

                                                 
356

 BM Güvenlik Konseyi’nin 1997 toplantılarında Kosova’ya ait, direkt olarak alınan bir karar, 

bulunmamaktadır. bkz. UN Documentation, Yearbook 1997  (Çevrimiçi) 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact1997.htm 1 Kasım 2011. 
357

 UN Documents, BM Güvenlik Konseyi S/PRST/1998/25 Sayılı Başkanlık Açıklaması, (Çevrimiçi) 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact1998.htm, 1 Kasım 2011. 
358

 UN Documentation, BM Güvenlik Konseyi Kararları S/RES/1160(1998), /S/RES/1199(1988), 

S/RES/1203 (1998),  http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact1998.htm 1 Kasım 2011.  
359

 UN Documentation, BM Güvenlik Konseyi Karaları S/RES/1212 (1998), (Çevrimiçi) 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact1998.htm, 1 Kasım 2011.  
360

 UN Documentation, BM Güvenlik Konseyi Kararları S/RES/1244 (1999) (Çevrimiçi) 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact2001.htm 1 Kasım 2011. 
361

 UN Documentation, 1997 Kararları   (Çevrimiçi) 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact1999.htm 1 Kasım 2011. 
362

 UN Documents, Yearbook 2001 (Çevrimiçi) http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact 2001.htm 

1 Kasım 2011.  
363

 UN Documents, Yearbook 2002  (Çevrimiçi) http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact 2002.htm 

1 Kasım 2011.  
364

 UN Documents, Yearbook 2003 (Çevrimiçi) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ 

GEN/N03/239/ 11/PDF/N0323911.pdf?OpenElement 1 Kasım 2011. 
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ihlali ve etnik temizlik gibi konularda, devlet gücünün hukuk dışı 

kullanılamayacağını savunanlar arasında yaşanmıştır.  

 Çalışmanın bu bölümünde Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’ya, BM’ye 

daimi üye 5 devlet ve Almanya’nın tutumları açıklanmaya çalışılacaktır. Daha önceki 

bölümlerde öcelikle eski Yugoslavya, adından Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova 

gerek tarihsel süreçleri gerekse BM gibi uluslararası örgütlerin kararları bağlamında 

incelenmişti. Çalışmanın bundan önceki bölümlerinde de faydalanıldığı gibi 

Güvenlik Konseyi görüşmeleri ve kararları, Genel Kurul görüşmeleri ve kararları ve 

kimi zaman bu kararlar ekseninde olan Başkanlık görüşleri, mektupları ve kararlarına 

asıl kaynak olarak başvurulmuştur. BM’nin diğer organlarından sadece gerekli 

görüldüğü zaman faydalanılma yoluna gidilmiştir. Burada üzerinde durulması 

gereken bir diğer nokta, BM’deki devletlerin politikalarının, kararlar üzerinde tam 

olarak ayrışmadığıdır. Karar görüşmeleri öncesinde ve sözlü dönemde üzerinde 

düzeltmeler yapılmakta ve genellikle fikir birliği olan kararlar oylamaya 

sokulmaktadır. Örgüt bürokrasisi, veto ile reddedilme ihtimali olan kararı, önceden 

engelleyerek ilgili kurulda reddedilmesinin önüne geçmektedir. Örneğin Kosova’nın 

bağımsızlığı ve tanınması meselesinde Rusya Federasyonu’nun daimi üye olarak, 

Kosova’nın BM üyeliğine ret oyu vereceğini bir kere kamuoyuyla paylaşması, 

Kosova’nın BM üyeliğinin konu olarak kapanması sonucunu doğurmuştur
365

. Bunun 

dışında farklı bazı uygulamalar da mevcuttur. Bazı kararlar ise daha da ileriye 

gidilerek hiçbir zaman oylama yapılmadan, BM Genel Sekreteri tarafından 

görüşülme aşamasında sözlü mutabakata kanaat getirilirse kabul edilmektedir
366

.  

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin, BM daimi üyeleri olarak eski 

Yugoslavya krizi sürecinde BM’de aktif rol almışlardır. Fakat Almanya açısından 

çatışmaya katılım biraz farklıdır. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olmayan ve 

çatışmaların en sert yaşandığı 1991-1994 yılları arasında BM Güvenlik Konseyi 

                                                 
365

 BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinden herhangi birinin vetosu,  kararın alınamaması anlamına 

gelmektedir.   
366

 UN Documents, BM Güvenlik Konseyi S/RES/753 (1992) Sayılı Kararı. (Çevrimiçi), 

http://www.un.org/documents/sc/res/1992/scres92.htm, 20.11.2011. 
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geçici üyesi bile olmayan Almanya’nın, eski Yugoslavya politikasını genellikle 

AET/AT içerisinde sürdürdüğünü görmekteyiz. Fransa ve İngiltere’nin de AT 

içerisinde kimi zaman Almanya ile karşı karşıya geldikleri ve politikalarını bu 

zeminde sürdürdükleri söylenebilir.     

3.5.1. ABD’nin Eski Yugoslavya’daki Bağımsızlık İlanlarına 

Karşı Tutumu 

ABD, uluslararası siyasal sistemde 1990’ların kırılmasından en kazançlı çıkan 

ülke olmuş ve Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla birlikte rakipsiz bir hâle gelmiştir. 

ABD’nin eski Yugoslavya krizinde analizi yapılırken, Yugoslavya krizinin olduğu 

dönemin sadece Balkanlarda değil, tüm dünyada olağanüstü bir dönem olduğunun 

hatırlanması gerekir. Aynı dönem içerisinde Irak’ın Kuveyt’i işgali, SSCB’nin 

çözülmesi ve yeni devletlerin ortaya çıkması, Avrupa’da gerçekleşen çözülme 

(Çekoslovakya gibi) ve birleşmeler (Almanya örneği) sebebiyle, ABD’nin dikkatinin 

ve enerjisinin birçok bölgeye bölündüğü zamanlardır. Özellikle Körfez Krizi ve 

petrolün geleceği konularında kendini daha fazla şey yapmak zorunda hisseden 

ABD, Yugoslavya krizine başlangıçta direkt müdahalelerde bulunmamış, en azından 

Kuveyt meselesindeki gibi etkin olmamıştır. Krizin başlangıcında ve devamında 

ABD Başkanı’nın da değiştiğini göz önüne almak gerekmektedir. Krizin 

başlangıcındaki
367

 ilk iki yıl, Cumhuriyetçi George H.W. Bush, sonrasında ise 

Demokrat Bill Clinton ABD Başkanı’dır
368

. ABD’nin özellikle 1991 boyunca, 

cumhuriyetçi bir gelenekle, eski Yugoslavya’nın devlet bütünlüğünü savunmasının 

altında, biraz da bu durum yatmaktadır. Ayrıca George Bush, ‘Avrupa krizi 

Avrupa’nın meselesidir’ mantığını uzun süre muhafaza etmiş ve askeri müdahaleye 

mesafeli bakmıştır. NATO’nun büyük gücü olarak, sadece NATO içerisinde 

(Türkiye-Yunanistan gibi) krizden etkilenebilecek ve çatışma durumuna gelebilecek 

devletleri uzlaştırmıştır. Askeri olmayan, ekonomik ve diplomatik yönü de genellikle 

                                                 
367

 Eski Yugoslavya krizinin başlangıcı olarak, bağımsızlık isteklerinin en üst düzeyde hissedildiği 

1991 yılı alınmıştır.  
368

 ABD Başkanları Listesi, (Çevrimiçi), http://www.whitehouse.gov/about/presidents, 10Kasım 2011. 
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‘sınırlı’ olan bir tutum sergilemiştir
369

. Fakat burada belirtmemiz gerekir ki Bosna-

Hersek’in tanınmasına ve toprak bütünlüğüne, uluslararası toplumda ABD tarafından 

destek verilmesi de George H.W. Bush döneminin gelişmeleridir. 

1993 Ocak’ında göreve başlayan Bill Clinton ise, eski Yugoslavya krizinin 

artık tüm dünyayı rahatsız edici boyutlara ulaştığı, insan hakları ihlalleri ve etnik 

temizliğin yaşandığı bir dönemde, G. H. W. Bush’a rakip olmuş ve bu insanlık dışı 

durumu seçim çalışmalarında da kullanmıştır
370

. Halefi olduğu George Bush’a göre 

daha aktif bir politika sergilemiş ve gerektiği zaman NATO’nun askeri gücünü 

kullanmaktan çekinmemiştir. Özellikle Körfez Savaşı’nın da bitmiş olması sebebiyle, 

George H.W. Bush’a kıyasla askeri önlemlerde daha aktif bir tutum 

sergileyebilmiştir. Hemen burada belirtmek gerekir ki İslam Konferansı Örgütü’nün 

(İKÖ) yoğun baskısı da, ABD’nin üzerinde gittikçe artan bir şekilde hissedilmiştir. 

Özellikle Bosna-Hersek’te yaşanan ‘Srebrenica ve Bihaç’ katliamlarından sonra 

İKÖ, petrol gücünün farkında olarak ABD üzerinde baskı kurmuştur
371

.  

ABD’nin krizin başlangıcında eski Yugoslavya’ya tutumu, devletin devamı 

şeklindedir. Bağımsızlık istikametindeki gelişmeleri görmüş, Mayıs 1991’de 

Slovenya’nın federasyonu terk etme isteğini ‘düşmanca karşılayacağını’ belirtmiş, 

gerekirse Slovenya’nın ‘yurt dışı hesaplarını dondurup Yugoslavya’nın dış 

borçlarından Slovenya’yı sorumlu tutacağı’ tehdidini de savurmuştur
372

. Sırbistan ve 

Miloseviç’le olan problemlerinin, Slovenya’nın bağımsızlığını meşru görecekleri 

anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir.  

                                                 
369

 30 Mayıs 1992’de ABD Başkanı George H.W.Bush, Sırbistan-Karadağ’ın uyguladığı politikalar ile 

ABD’nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine tehdit yarattığı sebebiyle, FRY’nin 

ABD’de bulunan mülk ve alacaklarını dondurmuş ve ticaretini kesmiştir. ABD Başkanlık Belgeleri 

(Çevrimiçi) http://www.uhuh.com/laws/eo12808cont.htm, 10 Kasım 2011. 
370

 Kenar, a.g.e., s.488. 
371

 Ayın Tarihi, 13.12.1994.  
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 Bu dönemde Yugoslavya’nın yaklaşık 16 milyar dolar dış borcu bulunmaktadır. Dağılma, dış 

borcu kimin ödeyeceği meselesini de ortaya çıkaracağından, (en azından federal yönetime düşen payı 

kimin ödeyeceği meselesini de ortaya çıkaracağından) o dönemde gerek ABD gerekse Dünya Bankası 

gibi kuruluşlar, birliğin devamından yana görüş bildirmiştir. (Kenar, a.g.e.,s.485). 
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Dışişleri Bakanı James Baker, krizin başlangıcında 21 Temmuz 1991’de, 

Yugoslavya’ya ziyarette bulunmuş, başta Yugoslavya’yı oluşturan altı cumhuriyetin 

liderleri olmak üzere birçok üst düzey liderle görüşmüştür. Baker, Birleşik 

Devletler’in, Slovenya ve Hırvatistan’ı bağımsız ülkeler olarak tanımayacaklarını, 

gevşek bir yapılanma ile Yugoslavya içerisinde devamlarını yararlı gördüklerini ve 

hatta aksi bir durumun Yugoslavya’da trajik sonuçları içinden çıkılmaz bir aşamaya 

götüreceğini düşündüklerini de sözlerine eklemiştir
373

. Baker’ın konuşmasının satır 

aralarında, ‘ABD’nin uluslararası tanımayı engelleme yanlısı bir tutum alabileceği’ 

mesajı da vardı. Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı, 28 Temmuz’da yaptığı 

açıklamada, ‘Belgrad’ın, ulusal istekleri göz ardı etmeden, Yugoslavya içerisinde 

birleştirilerek, barışçıl bir çözüm üretmesi gerektiğini’ belirtmiştir
374

.  

1991 Temmuz’u sonlarında (30-31 Temmuz 1991), ABD Başkanı George 

Bush ve Sovyet Lideri Mikhail Gorbaçov, Moskova’da START Antlaşmaları için 

buluştuklarında, Yugoslavya için barış görüşmelerinde ve yapıcı diyaloglarda 

bulunulması çağrısı yapmışlardır
375

. ABD’nin, bağımsızlık ilanının ardından 

gelebilecek kargaşadan çekindiği için, bu tutumu aldığı düşünülebilir. Ayrıca ABD, 

Almanya’nın, Slovenya ve Hırvatistan için giriştiği ve AT’nin de kaygılanmasına 

sebep olduğu tanıma amaçlı çalışmalardan rahatsızlığını gizlememiştir. 

1991 sonunda Slovenya ve Hırvatistan’ın, önce Almanya ve ardından da AT 

tarafından tanınması, ABD’nin, eski Yugoslavya için politikasında bazı değişmeleri 

beraberinde getirmiştir. Hırvatistan ve Sırbistan arasında stratejik olarak zor durumda 

kalan ve içinde barındırdığı etnik yapıyla ayakta durması zor olan Bosna-Hersek’in, 

kendini korumasının zorluğu ortadadır. Eski Yugoslavya’nın ortadan kalkması, 

1992’nin başlangıcından itibaren ABD’yi, aktif olarak Bosna-Hersek’in toprak 

bütünlüğünü savunmaya itmiştir. 10 Ocak 1992’de ABD, Sırbistan’a gönderdiği 

notada, ‘Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğüne karşı yapılan eylemlerin kabul 
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edilemeyeceği’ ikazında bulunmuştur
376

. Ayrıca 27 Ocak 1992’de, eski Yugoslavya 

Devlet Başkanı Borisav Jovic’in Washington ziyaretinde, ABD Dışişleri Bakan 

Yardımcısı Lawrence Eagleburger, Bosna-Hersek’in bölünmesinin, ABD için kesin 

ve net şekilde kabul edilemez olduğunu belirtmiştir
377

. Birkaç hafta sonra 

İzzetbegoviç, Washington’u ziyaret etmiş, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünü 

desteklediğini birçok kez açıklayan L. Eagleburger ile görüşmüştür
378

. Eski 

Yugoslavya’nın ortadan kalktığının netleşmesi safhası, ABD’nin de Bosna-Hersek 

birimini savunmaya başladığı safhadır.  

ABD yönetimi için 1992 Şubat’ı, artık Bosna-Hersek meselesinde tutumunu 

netleştirmesi gereken tarihtir. Özellikle eski Yugoslavya konusunda, başlangıçtaki 

tutumunu değiştirmek zorunda kalması ve Bosna-Hersek’in göz göre göre bir krize 

doğru ilerlemesi, Bush yönetiminde durumun etraflıca ele alınmasına sebep 

olmuştur. ABD yönetiminin çekincesi, Bosna-Hersek meselesinin tüm taraflarıyla 

görüşüldüğü Lizbon Konferansı’nda ‘bağımsızlık’ yönündeki eğilimin artmasıdır. 

Yugoslavya Büyükelçisi W. Zimmermann, tanımada ısrar etmenin sakıncaları 

üzerinde durmuş ve ısrar edilirse Bosna-Hersek’in, Miloseviç ve eksenindeki ‘Sırp-

Hırvat’ birliği tarafından yalnızlaştırılacağını, AT’nin barış için uğraşısında 

umutların azalacağını söylemiştir
379

. Ayrıca Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan ettiği 

gün, ülke içi şiddetin başlayacağını da belirtmiştir. ABD, Badinter Komisyonu 

Raporu’nda bahsi geçen referandumun harekete geçirilmesini istemiştir. Bu noktada, 

Sırp aşırıların süreci provoke ettiklerini görmeye başlayınca, ABD artık Bosna-

Hersek’in tanınması için çaba harcamaya başlamıştır
380

. Referandumun beklendiği 

gibi çıkması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı James Baker, AT’ye gönderdiği 4 Mart 

1992 tarihli mektubunda, Bosna-Hersek’i tanıması için çağrı yapmıştır
381

. Bu ani 
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hamlenin altında yatan korku, medyada birçok kez dile getirildiği gibi, Bosna’nın 

bağımsızlığının geciktirilmesinin Sırp aşırılarını cesaretlendireceğidir. Ayrıca diğer 

devletlerin politikası da net olarak kestirilemeyeceği için, Boşnaklar üzerindeki 

baskıyı artırmalarına neden olabilecekti. 10 Mart’ta ise Baker ve AT Dışişleri 

Bakanları Brüksel’de toplanmış, ortak açıklamada bir uzlaşmaya varıldığı 

görülmüştür. ABD, Slovenya ve Hırvatistan’ı tanıyacağını belirtirken, yeni 

Yugoslavya (Sırbistan-Karadağ) ile ilgili görüşmelerin ortak politika belirleme 

alanında devam edeceği, karara bağlanmıştır. Ayrıca devletlerin toprak bütünlüğü ve 

azınlık haklarına saygı gibi konular üzerinde durulurken; Bosna-Hersek’in, gerekli 

anayasal düzenlemeler yapıldıktan sonra, bugünkü sınırları ile tanınmasının 

geciktirilmemesi üzerinde fikir birliğine varılmıştır
382

. Medyada dolaşan haberler ise, 

tarafların aralarındaki görüş ayrılığına sebep olan konuları çözmeleri halinde, 6 

Nisan’a kadar Bosna-Hersek’in tanınmasının gerçekleşeceği yönündedir
383

. ABD’nin 

tutumu, Slovenya ve Hırvatistan’la bütünlüğü sonlanan eski Yugoslavya’nın bittiği 

ve anayasal olarak ayrılma hakkı bulunan Bosna-Hersek’in federe bütünüyle 

bağımsız bir devlet olduğu şeklindedir. Daha önce, silah zoruyla sınırların 

değişmesine izin vermeyeceğini açıklamaktan ileri gitmeyen
384

 ve bağımsızlıklara 

sadece ambargolara katılarak örtülü destek veren ABD, Nisan 1992’de Slovenya, 

Hırvatistan ve Bosna-Hersek’i tanımıştır. Bu aşamadan sonra ABD politikası, artık 

Bosna’da beklenen ve başlayan çatışmaların çözümü üzerinedir. Fakat bu çabası 

Kuveyt’teki gibi NATO’yu harekete geçirme şeklinde değil, kolektif katılımın 

olduğu ve tüm tarafları kapsayan uluslararası örgütleri çözüm mercii yapma 

şeklindedir. Kullandığı enstrüman ise öncelikle görüşme ve sonrasında ambargodur. 

Barış gücü askerlerini belli yerlere konuşlandırarak, gıda yardımı ve iletişimi 

sağlamak da dönemin politikalarıdır. Ambargo, ayrıca üzerinde durulması gereken 

bir konudur. Çatışmaların çözümü için yapılan ambargonun, ilk alınan BM Güvenlik 
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Konseyi 713
385

 kararındaki gibi, tüm eski Yugoslavya’yı kapsaması demek, YHO 

merkezi konumundaki Sırbistan için büyük bir avantaj demektir. Askeri gücü ve 

malzemesi sınırlı olan, yedek parça üretimi ve hava gücü imkânı olmayan Bosna-

Hersek ve Hırvatistan için ise tehlikeli bir hal demektir. Sırbistan için ise, 

dağıldığında Avrupa’nın dördüncü büyük ordusu
386

 olan YHO ile, sadece polis gücü 

düzeyinde askeri gücü olan devletlere rahatça saldırabilmenin kapısı açılmıştır. Süreç 

de bu gözlemi doğrulamış ve en çok zararı görenlerin, ilerde birçok etnik temizlik 

kararına konu olan Boşnaklar olduğu açığa çıkmıştır. 

1993 yılında ABD Başkanı’nın değişmesiyle, ABD’nin Bosna-Hersek 

politikasında değişim ortaya çıkmaktadır. Yeni başkan Bill Clinton, George Bush’a 

göre daha aktif ve sorunun çözümüne yönelik politikalar üretmiş, Boşnak tarafına 

desteğini açık olarak belli etmiştir. Bosna-Hersek’in bu dönemde kuşatma altında 

olması, BM’nin yardımlarının ulaşmaması ve İslam dünyasının aşırı tepkisinin de, 

Clinton’un politikalarını şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ahlaki nedenlerin de 

öne çıktığı savunulabilir ki
387

, sivil kayıpları ve bu kayıplara en fazla devam eden 

BM’nin ambargo kararının kamuoyunda tartışılmaya başlanması, ABD’yi rahatsız 

etmiştir. 

Clinton, kara yardımlarının yetersiz kaldığı ve kesintiye uğradığı bölümlerde, 

savaş amacında olmayan hava araçlarıyla, havadan BM yardımının ulaştırılacağını 

açıklamıştır
388

. ABD, yardımların dışında, Güvenlik Konseyi’nde BM Barış ve 

Koruma Gücü’nün görev süresinin uzatılması ve artırılmasıyla ilgili kararlarla da 

desteğini göstermiştir. Dikkat edilirse, krizin başlangıcından 1994’e kadar olan 

dönem, ABD’nin siyasi olarak aktif olduğu, askeri anlamda ise geri planda kaldığı 

bir dönemdir. Ayrıca Barış Planları’nda (Güvenli Bölgeler, Vance-Owen) aktif 
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olarak rol almıştır. Bu ilgi sadece başkan düzeyinde değildir. ABD Dışişleri 

Bakanlığı, kongreye sunduğu raporda, Bosnalı Sırpların Boşnaklara yaptıkları 

saldırıları ‘zalimlik’ olarak nitelendirmiş, ‘Nazi zamanından beri Avrupa’da böyle 

zulüm görülmedi’ demek suretiyle ABD içerisinde de yapılanları kınamıştır
389

. 

Ayrıca Saraybosna’nın, Sırpların eline geçmemesi gerektiğini birçok kez 

belirtmiştir
390

. Brüksel’de 2 Ağustos 1993’de yapılan NATO toplantısında Clinton, 

“Müttefiklerin, Saraybosna’nın düşmesine veya oradakilerin açlıktan ölmesine izin 

vereceğine inanmıyoruz… Ortak bir çözüm bulunacağına inanıyoruz.” şeklinde 

açıklamada bulunarak, Bosnalı Sırplara ve destekçileri yeni Yugoslavya’ya gözdağı 

vermiştir
391

. Rusya’dan tepkiler, Boris Yeltsin’in özel temsilcisi Vitaly Churkin’den 

gelmiş, Clinton’un açıklamalarına, ‘görüşmelerden önce çok kötü bir zamanlama’ 

diyerek tepki göstermiştir. Clinton yönetiminin görüş ayrılığı yaşadığı tek ülke Rusya 

değildir. Özellikle silah ambargosunun Bosna-Hersek’ten kaldırılması isteği, başta 

İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi tarafından kabul 

görmemektedir
392

. Aynı şekilde, Sırp saldırılarına karşı hava gücü kullanma yetkisi 

de, destek görmeyen bir diğer düşüncesi olmuştur
393

. 18 Kasım 1993’te, bir 

televizyon söyleşisinde Başkan Clinton, Bosna-Hersek için silah ambargosunun 

kaldırılmasını, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere AT’nin birçok ülkesinin 

istemediğini, ayrıca hava gücünün Sırp hedeflerine karşı kullanılmasının da destek 

görmediğini açıklamıştır
394

.1994’te Sırp uçaklarının, BM’nin uçuşa yasak ilan ettiği 

bölgeyi ihlal etmeleri sonucu, BM yetkilendirmesi ile NATO, Sırp hedeflerine hava 

saldırıları düzenlemiştir. 

 ABD’nin, kendi iç dinamiğinden dolayı oldukça aşina olduğu bir kavram 

olan federasyon kavramıyla olayı çözmeye çalıştığını görmekteyiz. 1994 Şubat’ında 

Bosnalı Müslüman ve Bosnalı Hırvat liderlerini Washington’a davet eden ABD 

Başkanı, her iki lidere Boşnak-Hırvat Federasyonu’nu imzalatmayı başarmıştır. BM 
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tarafından da övgüyle karşılanan bu durum, artık eksik bölüm Sırbistan’ın masaya 

oturtulması olarak algılanmıştır.  

ABD’nin politikasını gözden geçirmesine neden olan iki olay, 1995’te 

yaşanmıştır. Bunlardan birincisi, Sırplar tarafından ABD uçaklarının düşürülmesi ve 

ikincisi ise üç ABD’linin öldürülmesidir. 1995 Ağustos sonunda BM yetkilendirmesi 

ile NATO, Bosnalı Sırpların hedeflerini bombalamaya başlamış ve Dayton süreci 

kendiliğinden açılmıştır
395

. Dayton zemini hazırlanırken, Temas Grubu ile birlikte 8 

Eylül 1995’te imzalanan ve uzun bir süre sonra ilk defa tarafların tamamının katıldığı 

Cenevre Görüşmeleri, Başkan Yardımcısı Holbrooke başkanlığında toplanmıştır
396

. 

Dayton öncesi birçok konunun çözüme kavuştuğu bu toplantıda, ABD’nin, Temas 

Grubu ile birlikte ağırlığı da hissedilmiştir. ABD, Dayton sürecinde oluşturulan 

Temas Grubu’nda en etkin ülke görünümündeyken, en etkin üye ABD Başkan 

Yardımcısı Holbrooke’tur. Ayrıca Dayton’dan sonraki 10 yıl boyunca da ABD, 

gerek kendisinin etkin olduğu NATO’nun gerekse Avrupa, Rusya, Türkiye ve 

Japonya gibi devletlerin Bosna-Hersek politikalarında destekçi olmuştur
397

. ABD, 

Dünya Bankası gibi kuruluşlarla Bosna-Hersek’in yeniden imarına, mültecilerin 

ülkelerine tekrar dönmesine destekte bulunmuştur
398

.  

ABD, Makedonya’da ise daha temkinli bir tutum sergilemiştir. 1991 yılında 

bağımsızlığını ilan eden Makedonya, birçok alanda zor durumda kalmıştır. ABD ve 

AB, tanıma meselesinde Yunan vetosu sebebiyle oldukça beklemiştir. Aynı zamanda 

BM’ye üye olabilmek için de bağımsızlığını aynı dönemde ilan eden Slovenya, 
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Hırvatistan ve Bosna-Hersek’ten bir yıl daha fazla beklemek zorunda kalmıştır
399

. 

ABD, Makedonya’yı 8 Şubat 1994’te tanımıştır
400

. 1991 Nisan’ında Bosna-Hersek’i 

tanımasıyla Slovenya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek tanıması gerçekleşmişken, 

nispeten kolay bir bağımsızlık süreci geçiren Makedonya’yı oldukça geç tanımıştır. 

Makedonya ile diplomatik ilişkiler kurmasının tarihi de 13 Eylül 1995’tir
401

. 

ABD’nin, eski Yugoslavya’da dört devletin bağımsızlığını kazanmasından 

sonra, Kosova’yı da (tıpkı federe devletler gibi) destekleyen bir politika izlemesi 

göze çarpmıştır. Kosova’nın eski Yugoslavya’da ilk bağımsızlıklar geldiğinde 

yaptığı bağımsızlık ilanı, Arnavutluk haricinde bir ilgi görmemişti. ABD’nin de 

Kosova’ya ilgisi Dayton Antlaşması’na kadar oldukça düşük seviyededir. Hatta 

Dayton’da Kosova’dan bahsedilmemiştir. Kosovalı Arnavutlar Dayton 

Anlaşması’ndan sonra, çatışmanın dozunu artırıp krizi uluslararası bir sorun haline 

getirmiş, ABD ve AB’nin ilgisini bu bölgeye çekmiştir. Sırp hedeflere saldırıya 

Miloseviç’in cevabı sert olmuş, 1998’de Kosova Kurtuluş Ordusu’na karşı saldırıya 

geçmesiyle ağır sivil kayıplarına da neden olmuştur. Kosovalı Arnavutların 

neredeyse yarıya yakınının mülteci durumuna düşmesi üzerine ABD, NATO’nun 

askeri anlamda kullanımını sağlamıştır. BM Güvenlik Konseyi’nde çıkan birçok 

kararda, ABD’nin öncülük ettiği dikkati çekmektedir
402

.  

2000’li yılların başında özellikle Kosova’da yaşanan insanlık dramı, birçok 

kez Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin önüne gelmiştir. Kosovalı 

Arnavut mültecilerin dramı ve bozulmuş sosyo-ekonomik durum, ABD Kongresi’nin 

ele aldığı başlıca konulardandır
403

. Fakat burada belirtmek gerekir ki, Kosovalı 
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Sırpların da UÇK saldırıları sebebiyle hayatlarının tehlikede olduğu ve Kosova’da 

hukuk düzeninin bozulduğu, Temsilciler Meclisi’nde altı çizilen diğer konulardır
404

.  

ABD, Kosova’nın bağımsızlık sürecinde birçok eleştiriye maruz kalmış ve 

BM’de direkt olarak soruların muhatabı olmuştur. ABD, Kosova’yı, bağımsızlığını 

ilan eden diğer özerk bölgelere benzetmemekte ve emsal teşkil etmeyeceğini 

belirtmektedir
405

. Diğer birçok ülkenin (Almanya, Fransa, İngiltere) de katıldığı 

görüş, ABD’de de benzerdir: ‘Kosova meselesinin nev-i şahsına münhasır’ (sui 

generis) olduğu ve endişelerin aksine, emsal teşkil etmeyeceğidir
406

.  ABD Dışişleri 

Bakanlığı’na göre, süreç kendiliğinden gelişmiş ve sonuçlanmıştır, Ayrıca, ABD’nin 

rolü olduğu kadar, diğer BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de  Kosova’nın 

bağımsızlığını kazanması yönünde düşünceleri vardır.  Burada atıf yapılan, 1244 

sayılı karardır. Gerçekten de, BM Genel Kurulu’nda 1244 sayılı karara sadece ÇHC 

çekimser kalmıştır
407

. Ayrıca ABD, ‘Temas Grubu’nun da üyesi olarak Kosova’da 

aktif bir görev almıştır
408

. 

18 Şubat 2008’de yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD heyeti, 

Kosova’nın bağımsızlığını ‘Yugoslavya’nın çatışmalarla dolu, uzlaşmaya 

dayanmayan, uzun ve kendine has dağılışının doruğu’ olarak görmüştür. 1990’ların 

Miloseviç Hükümeti’nin uyguladığı etnik temizliğe karşı, NATO’nun hareketi 

açıklanmış, ‘insani bir müdahale’ deyiminde bulunulmuştur
409

. Bu husus, ABD’nin 

Kosova’ya bakışını yansıttığından oldukça önemlidir. Kabul ettikleri gerçek 
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‘Kosova’nın (Arnavutların), Sırp egemenliğine karşı’ olduğudur. ABD’li yetkililer, 

‘Kosovalı Arnavutların egemen devlet olarak Sırbistan’ı görmedikleri ve buna tepki 

olarak Sırpların da kendilerini etnik temizlik ile cezalandırdıklarını düşündükleri’ 

kanısındadırlar
410

. Ayrıca BM’de kabul edilen 1244 sayılı kararla ortaya çıkan geçici 

çözümün, tek devlet içerisinde kalıcı bir çözüme ulaşmasının mümkün olmadığının 

BM temsilcileri tarafından defalarca altının çizildiği ifade edilmiştir. Bu süreçte, 

Belgrad ve Priştine’nin devamlı müzakere halinde olmalarına rağmen sonuca 

ulaşamadıkları açıklanmıştır. Sürece AB, ABD ve Rusya’nın da dâhil olduğu, 

Troyka’nın tüm gayretlerine rağmen sonuç çıkmadığı açıklanmıştır. BM Genel 

Sekreteri adına barış görüşmelerine başkanlık yapan Martti Ahtisaari de, ‘bir dönemi 

BM gözetiminde olmak kaydıyla, bağımsızlığı tavsiye ettiğini’ belirtmiştir
411

. BM 

Güvenlik Konseyi’nin Finlandiyalı temsilcisi Ahtisaari, ‘BM’nin Kosova’daki 

misyonunda daha fazla gelişme kaydedemeyeceğini ve BM’nin yorulduğunu, 

Kosova’nın Sırbistan’dan yabancılaşmasının geri dönülemez olduğunu, bağımsız bir 

Kosova’nın kurumlarını oluşturabilecek durumda olduğunu’ açıklamıştır
412

.  

ABD, Kosova’nın bağımsızlık bildirgesini ‘meşru, mantıklı ve yasal bir 

tepki’  olarak görmekte, ayrıca BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı kararı ile tutarlı bir 

çözüm olarak algılamaktadır
413

. Ayrıca Kosova’nın bağımsızlığının nerdeyse tüm 

AB hükümetlerince kabul edilmesini, ABD ‘geri dönülmez bir hareket olarak’ 

görmektedir. Miloseviç’in baskısı ve etnik temizliğinin, BM sürecini başlattığı ve 

ardından 1244 sayılı karar çözümüne gelindiği, tüm bunların Kosova’yı dünyanın 
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diğer çatışmaların yaşandığı bölgelerden ayırdığı düşüncesi, ABD’nin Kosova 

politikasını yansıtmaktadır
414

.  

Kosova’da BM Genel Kurulu’nun 1244 sayılı kararı neticesinde UNMIK 

inşası sürecinde Sırbistan, Kosova’nın nihai statüsünün belirlenmesi sürecine birçok 

kez karşı çıkmıştır. Geçen zamanın Kosova’nın bağımsızlık yönünde ilerlemesine 

hizmet ettiğinin farkında olan ABD’li yetkililer, 2003 yılında Sırbistan Başbakanı 

Zoran Cinciç’in müzakerelerin başlaması teklifini reddetmiş ve ‘Özerk bölgenin 

(Kosova’nın) BM gereklerini gerçekleştirmek amacıyla sağlaması gereken 

ilerlemeler bulunduğunu’ ifade ederek, süreci zamana yaymıştır
415

. 17 Şubat 2008’de 

bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı, 18 Şubat 2008’de tanıyan ABD, ilk tanıyan 

ülkelerdendir
416

. 

3.5.2. Almanya’nın Eski Yugoslavya’daki Bağımsızlık 

İlanlarına Karşı Tutumu 

Almanya’nın dış politikasında, güçlü ekonomisinin temeli olan sanayisinin 

dış pazar ihtiyacı ve sahip olduğu pazarların istikrarını korumak öncelikli bir yer 

tutmaktadır. Ayrıca öncülerinden olduğu AT’nin, istikrarlı pazarlarla çevrili 

olmasının sağlanması oldukça önemlidir. Gerek nüfus gerekse coğrafi olarak 

hazmedilebilecek büyüklükteki ülkelere yapılacak olan ekonomik ve sanayisel 

genişleme, Almanya’nın öncelikleri arasındadır. Almanya’nın hem AT içerisinde 

hem de dünya politikasında etkisini artırma çabası, özellikle 1970’lerden sonra 

artmış ve 1980’lerin sonundaki Soğuk Savaş’ı sonlandıran kırılmadan, Almanya 

birleşme ve güçlenme ile çıkmayı başarmıştır. Lokomotifi olduğu AT’ye üye 
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devletlerin, herhangi bir tehdit altında olması, dünyadaki konumunu AT/AB 

içerisinde tanımlayan Almanya için kabul edilemez bir durumdur. Böyle bir tehdit, 

bir mıknatıs etkisiyle çevresindeki ekonomileri çeken Almanya’yı zor durumda 

bırakabilecektir. Krizin başlangıcından itibaren Almanya’nın AT/AB içerisindeki 

tutumu incelenirse dış politika ve savunma politikalarını birlik içerisinde belirleme 

çabası net olarak ortaya çıkmaktadır. Özetle Almanya için öncelik, istikrarlı fakat 

açık pazarlara sahip devletlerden oluşan bir Avrupa kıtasıdır. Ayrıca, etnik ve tarihi 

yakınlığı sebebiyle Avusturya ile paralel politikalar izlediğini görmekteyiz. Eski 

Yugoslavya krizinde bu açıkça gözler önüne serilmiş, Almanya ve Avusturya da 

krizin başlangıcından itibaren diğer devletleri tedirgin edebilecek ölçüde, Eski 

Yugoslav Devletleri’nin bağımsızlıklarına politik olarak destek olmuşlardır. Eski 

Yugoslavya çözülmesindeki tutumu, etkin gücü ile AT/AB içinde ses getireceği ve 

yönlendirici olacağından, hem AT üyesi diğer devletler hem de BM tarafından 

dikkatle incelenmiştir. Üzerinde durulması gerekli bir diğer konu, Almanya’nın eski 

Yugoslavya krizinin hemen öncesinde ‘self-determinasyon hakkına’ atıf yaparak II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra ayrıldığı parçasıyla birleşmesidir. Bir anlamda Almanya 

için, eski Yugoslavya’da self-determinasyonu inkâr demek, kendi birleşmesinin 

meşru zemininin ortadan kalkması demektir
417

. 

1991 sonunda Almanya, Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarının 

incelendiği II. bölümde açıklandığı gibi, en fazla çağrı yapan devlettir. Uluslararası 

toplumdan aradığı desteği göremeyen Almanya, yalnız hareket etmekten de 

çekinmemiş, Slovenya ve Hırvatistan’ın tanınması çağrısını tekrar etmiştir. Almanya, 

AT’yi, her iki ülkenin tanınması konusunda ikna etmiş ve Badinter Komisyonu’nun 

kurulması ile 19 Aralık’ta tanımaya karar vermiş, 23 Aralık 1991’de Slovenya ve 

Hırvatistan’ı tanımıştır. 15 Ocak’a kadar da diplomatik ilişki kuracağı sözünü 

vermiştir. Almanya’nın her iki devleti tanıması,  AT’de yol gösterici olmuştur. 

Eski Yugoslavya krizinde dönüm noktalarından birisi, erken gelen Alman 

tanımasıdır. Eski Yugoslavya’nın, gevşek bir federasyon şeklinde de olsa, 
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devamından yana olan devletlerden Bosna – Hersek ve Makedonya için yeni durum, 

pek de kabul edilebilir değildir. Slovenya ve Hırvatistan olmadan, Belgrad’a bağlı bir 

Bosna – Hersek veya Makedonya demek, Sırp nüfusu ve nüfuzu içerisinde ezilmek 

demektir. Eski Yugoslavya’da ortalama 1/3 olan Sırp nüfusu, bağımsızlığını kazanan 

Slovenya ve Hırvatistan’dan sonra, 2/3’ün de üzerine çıkacaktı. Bu yeni durum, Sırp 

kontrolü altında yaşamak anlamındaydı. Bir başka deyimle yeni Yugoslavya, Büyük 

Sırbistan’a eşdeğerdi. Zaten Aliya İzzetbegoviç de tehlikenin farkındadır. 

Almanya’nın, Slovenya ve Hırvatistan’ı tanıdığı anda Bosna-Hersek bağımsızlığı 

garantilenemezse, çözülme ile yüz yüze gelinebileceğini belirtmiştir
418

. Bağımsızlığa 

gidişin Slovenya ve Hırvatistan adına netleştiği Kasım ve Aralık başında, 

Boşnakların ağırlıklı olduğu ve Aliya İzzetbegoviç’in liderliğini yaptığı Demokratik 

Hareket Partisi’nin
419

, altı federe devletin tanınması için harekete geçtiği fark 

edilmektedir. Almanya, Aliya İzzetbegoviç’in uyarısı ve endişelerini bu dönemde 

sadece ‘dinlemekle’ yetinmiştir. 22 Kasım’da İzzetbegoviç’in Almanya ziyareti 

sırasında, söz tekrar Almanya’nın tek taraflı olarak Slovenya ve Hırvatistan’ı 

tanımasının getireceği sakıncalara gelmiştir
420

. Belgrad Büyükelçisi’ne de defalarca 

bu uyarı yapılmasına rağmen, süreç İzzetbegoviç’in istemediği şekilde 

sonuçlanmıştır. 

Eski Yugoslavya’da İzzetbegoviç’in korkusu gerçekleştikten sonra, yani 

Slovenya ve Hırvatistan’ın tanınmasının ardından, Almanya aktif rolünü bırakmaya 

başlamıştır. Bu aşamada, Eski Yugoslavya krizinde iki farklı Almanya politikası 

vardır denilebilir: Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını kazanmalarına kadar 

aktif olduğu (kabaca 1992’ye kadar) ve sonra daha pasif bir tutum sergilediği 1992 

sonrası dönemdir. 1992’ye kadar eski Yugoslavya krizindeki Alman politikası, 

oldukça aktif, yönlendirici ve hatta BM’yi bile zaman zaman strese sokan bir tanıma 

taraftarlığı şeklindedir. Almanya burada her türlü siyasi ve ekonomik yöntemi 

kullanmış, amacına da kısa sürede ulaşmıştır. Slovenya ve Hırvatistan’ın 
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tanınmasından sonra ise Alman politikası tamamen değişmiş, daha pasif bir hale 

dönmüştür. Ve denilebilir ki, Almanya’nın Slovenya ve Hırvatistan’da oynadığı etkin 

rol, 1992 Ocak’ından sonra yerini yavaş yavaş ABD’ye terk ederek, çatışma sürecine 

ABD’yi dâhil etmiştir. Fakat net olan gerçek, Bosna’nın bağımsızlığını büyük bir 

farkla istediği Mart referandumu sonrasında, Almanya’nın da bağımsızlığa tam 

destek verdiğidir. Bosna – Hersek’i tanımayı da çok fazla geciktirmemiştir. Bu 

aşamadan sonra, Hırvatistan ve Bosna’ya yardım konularında aktif bir rol oynamıştır. 

22 Mayıs 1992’de henüz yeni tanınmış olan ve savaşın ağır yükü altında bulunan 

Bosna – Hersek’teki çocuk, hasta ve yaralılara sınırlarını açtığını, vize istemediğini 

duyurmuştur
421

. Zaten 1992’nin ilk üç ayında, eski Yugoslavya’daki savaş sebebiyle 

sığınma talep eden 48.000 kişiye, Almanya izin vermiştir
422

. Sayılar incelendiğinde, 

Almanya’nın savaş boyunca kabul ettiği mülteci sayısı, tüm AT/AB ülkelerinden 

fazla olduğu görülecektir. Bunda sözkonusu iki etkendir: İlki, Alman Anayasasının 

16. maddesi, siyasi baskıya uğradığını iddia eden bir kişiye sığınma hakkı 

vermektedir
423

. İkinci etken ise İngiltere ve Fransa’nın mültecilere karşı tutumudur. 

İngiltere ve Fransa, mültecilerin ülkelerinden uzaklaşmadan bakımlarının sağlanması 

ile geri dönüşlerinin daha kolay olacağını düşünmektedir
424

. Bu sebeple İtalya, 

Avusturya ve Almanya’da bakılmaları uygun görülüp, bunun üstlenilmesi olarak da 

bir politika geliştirmişlerdir. Ayrıca tanımadan sonra Almanya, (Fransa ile birlikte) 

13 Kasım 1992’de ‘eski Yugoslavya içerisindeki sınırları esas alarak’ diplomatik 

ilişki kurmuştur
425

. Böylece BM Şartı’na uygun olarak, Bosna – Hersek’in toprak 

bütünlüğü konusunda tavrını net olarak belli etmiştir. 

Bosna meselesinde Almanya, ‘Temas Grubu’nda olduğundan barış 

görüşmelerinde de tutumu önemlidir. Almanya, öncelikle Vance–Owen Planı’na 

destek vermiştir. İlgili bölümde bahsedildiği üzere bu planda, Bosnalı Müslümanlara, 
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Sırpların toprak iadesi de söz konusuydu. Vance – Owen’ın reddedilmesinden sonra 

ortaya atılan, mimarlarının da Hırvat lider Tudjman ve Sırp lider Miloseviç’in olduğu 

Owen–Stoltenberg Planı’na da destek vermiştir
426

.  Ayrıca ilginç olan nokta, Alman 

Anayasası izin vermemesine rağmen, Anayasa Mahkemesi’nin izni ile Nisan 1993’te 

uçuşa yasaklı bölgeleri korumak amacıyla Alman Askeri Güçleri’nin, NATO 

bünyesinde Bosna-Hersek’te rol almaya başlamasıdır
427

. Almanya bir adım daha ileri 

giderek, Slovenya ve Hırvatistan’da olduğu gibi, Bosna-Hersek’te de askeri 

müdahale taraftarı olmuştur
428

. 1994’te NATO’nun barışı korumak için Almanya’dan 

destek isteği, muhalefet ve Alman Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla reddedilmiştir. 

Aralık 1994 yılında Batılı devletlerin, BM Barışı Koruma Gücü’nün Bosna-

Hersek’ten çekilmesi ve yerine NATO güçlerinin yerleştirilmesini düşünmeleri 

üzerine Almanya, geçici olarak NATO güçlerine tıbbı personel, lojistik destek, uçak 

gemisi ve uçak göndermiş, ayrıca 3000 asker gönderme izni vermiştir
429

. 1994 ve 

1995 yılları arasında özellikle barış gücü ve yardımlar konusunda yoğun diplomasi 

trafiğini sürdüren Almanya, Bosna – Hersek’te barışın sağlanmasını gerçekleştiren 

Temas Grubu’nda yer almıştır. Temas Grubu’nda, Hırvatistan’a yakınlığı göze 

çarpmaktadır.  

Alman hükümeti Makedonya bağımsızlığı konusunda, Bosna – Hersek’teki 

tutumuna yakın bir politika izlemiştir. Makedonya etnik farklılıkları olmasına 

rağmen, 1991 sonu itibariyle eski Yugoslavya’dan ayrılmak isteyenlerin oranının çok 

yüksek olduğu
430

, sınırları üzerinde tartışmanın farklı bir boyutta yaşandığı ve 

çatışmanın isim üzerinde yoğunlaştığı bir federe devlettir. Özellikle AT (ve sonra 

AB) üyesi Yunanistan’la yaşanan isim problemi, Almanya’nın politikasını 

etkilemiştir. Makedonya’nın bağımsızlığı ve tanınması hususunda, AT’de ve BM’de 
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muhalefetin hemen hemen hiç bulunmadığı bir ortamda, Yunanistan’ın vetosu 

Makedonya sürecine oldukça etki etmiştir. Bu süreçte Almanya’nın, ABD ve diğer 

AT ülkeleriyle birlikte Yunan vetosunu kaldırma yönünde çabaladığı görülmektedir. 

Tanınması, bazı devletler tarafından ‘Makedonya’, bazı devletler tarafından ise ‘Eski 

Yugoslavya Makedon Cumhuriyeti’ adıyla da olsa, Yunan vetosu sebebiyle ancak 7 

Nisan 1993’te (Hırvatistan, Slovenya ve Bosna – Hersek’ten yaklaşık olarak bir sene 

sonra) BM’ye üye kabul edilmiştir
431

.  

Almanya, gerek Hırvatistan gerekse Bosna-Hersek çatışması sırasında 

Kosova’yla özel olarak ilgilenmemiş, çatışmaları sonlandıran Dayton’da, Kosova 

neredeyse yok sayılmıştır. 1997 yılı itibariyle, Temas Grubu içerisinde ve Fransa ile 

ortaklaşa da olsa, Kosova’ya yöneldiği görülmektedir. Her iki devlet, Kasım 1997’de 

Belgrad yönetimiyle temasta bulunmuş ve diplomatik girişimi ele almaya 

çalışmışlardır. BM’nin, Güvenlik Konseyi kararı düzeyinde 1998 Eylül’ünde krize 

müdahil olduğu düşünüldüğünde
432

, Almanya’nın etkin olduğu görülmektedir. 1998 

yılı (Parlamento) Bundestag seçimlerinden sonra, Helmut Kohl’ün yerini Gerhard 

Schröder almış, Dışişleri Bakanlığı’na ise Joschka Fischer getirilmiştir. Schröder ve 

Fischer ilk yurt dışı ziyaretlerini yaptıkları Washington’da, Başkan Clinton 

yönetimine, NATO’nun Kosova’daki Sırp hedeflerine yapacağı hava saldırısına 

destek sözü vermekten de kaçınmamışlardır
433

. ABD, sağlanan destek ve yeni Alman 

yönetiminin Kosova sorununa bakış açısından oldukça memnun kalmıştır. 

Almanya’nın sadece politik düzlemde değil, gizli olarak da UÇK’ye destek 

verdiği ileri sürülmektedir. Almanya’nın, 1988 tarihinden itibaren istihbarat servisi 

aracılığıyla Arnavut mafyası ile ilişki kurduğu ve Doğu Almanya’nın, Rus yapımı 
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silahların UÇK eline geçmesini sağladığı öne sürülmüştür
434

.  Dünya genelinde 

yaşayan Arnavutların nakdi yardımlarının Kosova’ya ulaşmasında, Almanya’nın 

kullanılmasına, Alman Hükümeti’nin karşı çıkmadığı ve sürgünde bulunan Kosova 

Hükümeti’ne destek verdiği de ileri sürülen diğer görüşlerdir
435

. Kosova bölümünde 

açıklandığı gibi Kosovalı Arnavutlar, merkezi yönetime paralel kurumlar kurarken 

(özellikle kendi dillerinde eğitim veren, ayrıca her türlü devlet hizmeti), bu 

kurumların ve çalışanların getirdiği mali yükü başta Almanya olmak üzere, 

yurtdışında çalışan vatandaşlarının yardımıyla finanse etmekteydiler. Ayrıca politik 

düzeyde verilen destek ise Alman milletvekilleri tarafından yapılmıştır. 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 

etmiştir. Alman milletvekillerinin bu teklifi, 2004 Haziran’ında Belgrad ve 

Priştine’de masaya yatırılmıştır.  

Kosova’nın, Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı çözümüyle BM Genel 

Sekreteri Özel Temsilcisi ile yönetilmesine ve kurumların oluşturulması sürecine de 

destek veren Almanya, bağımsızlık aşamasında Kosova’ya desteğini esirgememiştir. 

Özellikle ‘Temas Grubu’ içerisindeki tutumu, Kosovalı Arnavutların, Sırbistan 

içerisinde olamayacağını teyit eder görünümdedir. 2008 Şubat’ında bağımsızlık 

ilanının hemen ertesinde Alman basını, Kosova olayını manşetlere taşırken, ortak 

eleştiri AB’nin müşterek bir Balkan politikasının olmaması yönündeydi
436

. Dört üye, 

ki Almanya başı çekmektedir, Kosova’nın bağımsızlığını tanıyacaklarını açıklamış; 

altı üye, kesinlikle tanımayacaklarını belirtmiştir. Almanya, AB toplantısında 

açıkladıklarına paralel olarak 20 Şubat 2008’de Kosova’nın bağımsızlığını 

tanımıştır
437

.  
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 Bağımsızlığın birçok ülke tarafından kabul görmesine rağmen, Sırbistan’ın 

Kosova için tutumu değişmemiştir. UAD’ın, 2010 Temmuz’unda, ‘Kosova’nın, 

Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesinin uluslararası hukuk ihlali olmadığını 

açıklaması’, Sırbistan ve Kosova arasındaki tansiyonu yükseltmiştir. Bu noktada 

Almanya’nın, Kosova’nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne destek veren 

açıklaması gündeme yansımıştır. Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, 

‘Sırbistan, AB’ye girmek istiyorsa Kosova üzerinde işbirliği yapmak zorundadır.’ 

uyarısında bulunmuştur
438

. Ayrıca bakan, başka bir açıklamasında “Kosova’nın 

bağımsızlığı bir gerçektir, gerçeği inkâr edecek bir nokta yok” demiştir.
439

 

3.5.3. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Eski Yugoslavya’daki 

Bağımsızlık İlanlarına Karşı Tutumu  

Eski Yugoslavya krizinde Çin Halk Cumhuriyeti, yeni ülkelerin 

bağımsızlıklarının kabulü meselesinde, diğer ülkelere göre daha temkinli bir tutum 

sergilemiştir. 1991 yılında bağımsızlık ilanları ilk gelmeye başladığında ve konu BM 

zeminine taşındığında ÇHC heyeti, ‘BM Şartı’na atıf yaparak, Eski Yugoslavya’nın 

ülkesel bütünlüğünün altını çizmiş, çözümün ülke içerisinde olması gerektiğini 

belirtmiştir
440

. Eski Yugoslavya Federal Anayasası ve BM Şartı’nın ülkesel bütünlük 

bölümü, eski Yugoslavya krizi boyunca ÇHC’nin dayanak noktasını oluşturmuştur. 

ÇHC’nin 1991 ve 1992 yılları arasında BM’de ve diğer zeminlerdeki tutumu, eski 

Yugoslavya’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası toplumun ülkenin iç işlerine asgari 

düzeyde müdahil olması şeklindedir. Eski Yugoslavya için bu, oldukça güçlü bir 

siyasi destek demektir.  BM’nin uygulamaya koyduğu petrol ambargosu ve dönemin 

Yugoslav Başkanı Milan Panic, 15 Eylül 1992’de destek için ÇHC’ni ziyaret 

etmiştir
441

. Ziyaret sonunda, Panic’in istediği kadar güçlü olmasa da, 27 Nisan 

1992’de destek gelmiştir. Yeni Yugoslavya’nın ilanı seremonisi, başta AT üyeleri 
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olmak üzere birçok ülke tarafından boykot edilirken, ÇHC bu boykota 

katılmamıştır
442

. Birçok BM kararında ÇHC çekimser kalırken, özellikle askeri 

seçenek için red kartını kullanmıştır
443

. 

Eski Yugoslavya’da AB ve BM’nin üzerinde uzlaştığı, birçok ülkeyi 

kapsayan tanımanın gelmesinden sonra, ÇHC 27 Nisan 1992’de Slovenya ve 

Hırvatistan’ı tanıdığını dünyaya duyurmuştur
444

. Ardından, Bosna-Hersek’in genel 

kabul görmesinden sonra bu devleti tanımıştır. Bosna ile ilişkilerin büyükelçilik 

seviyesine gelmesi, oldukça uzun bir zaman sonra, 3 Nisan 1995 tarihinde 

gerçekleşmiştir
445

. ÇHC ve Bosna-Hersek’li yetkililer Zagreb’te, Çin ve Tayvan’ın 

tek meşru hükümetinin ÇHC olduğunu deklare ederken; Çinli yetkililer de Bosna-

Hersek’in toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını tanımışlar ve ilişkileri büyükelçilik 

seviyesine çıkarmışlardır
446

. 

Makedonya krizinde ise ÇHC, Eski Yugoslavya toprak bütünlüğünü 

savunmuş, genel politikasına uygun hareket etmiştir. İsim problemi nedeniyle 

ülkelerin Makedonya’yı tanımakta çekingen tutum almaları, ÇHC’de de etki 

göstermiştir. Buna rağmen Yunan-Makedon tartışmasının dışında kalmış, 12 Kasım 

1993’te, ‘Makedonya Cumhuriyeti’ olarak tanımıştır
447

. Burada dikkati çeken nokta, 

Çin’in Makedonya’yı tanımasından aylar önce (8 Nisan 1993), Makedonya’nın 

BM’ye FYROM olarak üye kabul edilmesidir
448

. Buna rağmen ÇHC o zamana kadar, 
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Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan ilk büyük devlettir. Çin ve Makedonya, 

aralarında diplomatik ilişkiler kurmuşlardır
449

. 

Kosova, ÇHC’nin dış politikasında, her zaman Yugoslavya’nın iç meselesi 

olmuş ve uluslararası toplumu, Yugoslavya’nın ülke içerisinde alacağı kararlara 

saygı duymaya çağırmıştır
450

. Kendi içerisinde de anayasal birçok özerk bölgesi 

olduğundan ve bu özerk bölgelere de dış toplumdan hiçbir müdahale istemediğinden, 

Kosova’ya yaklaşımı da bu yöndedir. ÇHC dış politikasında, Kosova’nın sosyolojik 

verilerini çok fazla ön plana çıkarmamakta ve dikkate almamaktadır. Eski 

Yugoslavya ve FRY Anayasalarındaki ‘özerklik’ durumu dayanak olarak alınmakta, 

ÇHC politikası da bu çerçevede şekillenmektedir. Kosova meselesinin artık 

uluslararası bir boyut aldığı ve BM Güvenlik Konseyi’ne taşındığı 31 Mart 1998’de 

yapılan 3868. oturumda, ÇHC Heyeti, ‘FRY’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin’ 

altını çizerken, gerekli tedbirleri FRY’nin aldığını belirterek, BM’nin konuya 

müdahil olmasına çekimser kalmıştır
451

. BM Güvenlik Konseyi 1199 (1998) kararı 

görüşmelerine Qin Huasun ile katılmıştır. Huasun, ÇHC’nin Kosova’yı, ‘FRY’nin 

bir iç meselesi olarak gördüğünün’ ve tüm uluslararası toplum tarafından kabul 

edilen, ‘ülkesel egemenlik ve toprak bütünlüğü prensiplerine,  Kosova’da da saygı 

gösterilmesi’ gerektiğinin altını çizmiştir
452

. Ayrıca ‘…Kosova meselesinin en iyi 

çözümünün FRY’nin kendi içerisinde bulacağı çözüm olduğunu’ belirtmiştir
453

. 

Ayrıca Huasun, kararda üzerinde uzlaşma sağlanan, ‘Kosova’da durumun 

uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye soktuğu’ görüşüne katılmadıklarını 

belirtmiştir. Eğer BM Güvenlik Konseyi, Kosova’da şiddet arttığı için farklı bir karar 

alırsa, dünya üzerinde birçok ülkenin etnik bakımdan karmaşık bölgeleri için de 
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emsal oluşturacağı ve oradaki terör faaliyetlerini cesaretlendireceğini belirterek, 

uluslararası barış ve güvenliğin asıl o zaman tehlikeye düşeceğini açıklayarak karara 

çekimser kalmışlardır
454

.  

1999 yılındaki BM oturumlarında da ÇHC’nin tutumu değişmemiş ve eski 

Yugoslavya ile ilgili her kararda çekimser oy kullanmıştır. BM Güvenlik 

Konseyi’nde 1244 (1999) sayılı karar çözümü görüşmelerinde, Kosova’da Sırplara 

karşı gerçekleştirilen NATO operasyonuna tepkisini göstermiştir. ÇHC heyeti, 

NATO bombardımanını Yugoslavya’nın toprak bütünlüğüne karşı, BM Şartı ve 

uluslararası hukuku ihlal eden bir saldırı olarak değerlendirmiş ve uluslararası 

ilişkiler için son derece tehlikeli bir emsal oluşturulduğunu belirtmiştir
455

. 

Kosova’nın çok etnikli yapısının, FRY içerisinde korunması gerektiğinin altı 

çizilirken, 200’den fazla ülkede 2.500’den fazla etnik grup bulunduğunu ve etnik çok 

kültürlülüğün ülkelerin genelinde görüldüğünü açıklamıştır.  

ÇHC, çok kültürlü devletlerden, etnik gruplara eşitlik içinde ayrım yapmadan 

davranmalarını isterken, etnik grupların da ulusal birliği zayıflatacak her türlü 

hareketten kaçınması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca, çok kültürlü ülkelerde 

özgürce yaşamı savunurken, ‘bağımsızlığa kadar gidebilecek ve ayrımcılığı 

körükleyen bir tutumla davranılmaması gerektiği’ görüşündedir
456

. ÇHC, içerde etnik 

grupların devletlerle yaşadığı gerginliklerin, dışarıda ses getirerek, bir devletin iç 

işlerine müdahaleyi meşru hale getirmesini yanlış bulmaktadır. Bu özellikteki BM 

kararlarında çekimser kalmışlardır. Bu sebeple ÇHC görüşüne göre, BM Güvenlik 

Konseyi’nin 1244 sayılı kararı da böyledir. Kararın kargaşayı artıracağından 

çekinmektedirler.  
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ÇHC, 1244 sayılı karar çözümü ile, Kosova’nın BM kurumlarına 

kavuşmasının ardından, Sırbistan-Karadağ’a devri ile sorunun çözüleceği fikrindedir. 

Ayrıca Belgrad yönetimi ve BM Kosova Geçici Özyönetimi’nin (UNMIK) diyalog 

kanallarının daima açık olması ve bu konuya BM’nin hassasiyet göstermesi 

kanaatindedir
457

. Benzer şekilde 2005 ve 2006’da da Kosova’da UNMIK’ın görevini 

yerine getirdikten sonra, Belgrad’ın egemen olacağına dair güveni vardır ve bu 

sebeple 1244 sayılı karar çözümünü bu açıdan ele almaktadır
458

. Ayrıca Kosova’da 

UNMIK’ın çalışmalarından övgüyle söz ederken, Balkanların bölgesel özelliğinin 

birçok etnik grubu barındıran devletlerden oluştuğunu ve bu grupların BM’nin 

Kosova’daki çözümünü dikkatle izlediklerini belirtmiştir
459

. ÇHC’nin ısrarla 

üzerinde durduğu nokta, ‘egemenlik ve toprak bütünlüğüne aykırı çözümlerin 

taşıdığı tehlikelerdir
460

. 

17 Şubat 2008’de Kosovalı Arnavutlardan tek taraflı bağımsızlık ilanı gelmiş,  

ardından Sırbistan ve Rusya tarafından BM Güvenlik Konseyi acilen toplantıya 

çağrılmıştır
461

. ÇHC adına konuşan Mr. Wang Quangya, ‘Kosova meselesinin sadece 

Sırbistan ve Kosovalı Arnavutlar için değil, Balkanlar ve tüm Avrupa’ için önemini 

açıklamıştır. Sorunun ‘iki taraf arasında müzakere edilmesi’ üzerinde durmuştur. 

Ayrıca ‘etnik ayrımı özendiren kararların çatışmaları artırıcı sonuçlar doğuracağını 

açıklayarak, çok kültürlü çözümlerin barış için daha yapıcı sonuçlar doğurabileceğini 

belirtmiştir’
462

. ‘Toprak bütünlüğü’, Wang Quangya’nın öne çıkardığı diğer bir 

kavramdır ve ‘BM Şartı’nda da yer alan, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün 
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korunmasının, çağdaş uluslararası hukukun başlıca ilkelerinden biri’ olduğunu 

açıklamıştır. İki toplum arasındaki görüşmeleri sona erdirmeyi ve tek taraflı 

hareketlerle değiştirmeyi, uluslararası hukukun temel ilkelerine karşı ciddi bir 

meydan okuma olarak gördüğünü açıklamıştır. ÇHC hükümeti, BM Güvenlik 

Konseyi çözümü olan 1244 sayılı Kosova kararını, uzlaşma için siyasi ve yasal temel 

olarak görmektedir. Yeni bir Güvenlik Konseyi çözüm uygulamasından önce, bu 

konu hakkında çözüm için yapılacak tüm çaba ve hareketlerin, 1244 sayılı karar 

çözümüne benzer öngörülerle yapılması üzerinde durmuştur
463

.  

ÇHC, Kosova meselesi çözümünde Avrupa entegrasyonunun önemine atıfta 

bulunmuştur. AB’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin Kosova sorunu çözümündeki 

rolüne dikkat çekmesi ve onun otoritesini desteklemesi gerektiğini savunmaktadır. 

Ayrıca BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluluk, Sırbistan ve Kosova’nın 

karşılıklı kabul edilebilir çözümü, siyasi ve diplomatik yollardan aramalarını 

desteklemelidir
464

. 

3.5.4. Fransa’nın Eski Yugoslavya’daki Bağımsızlık İlanlarına 

Karşı Tutumu 

 Eski Yugoslavya krizinin neredeyse tamamını kapsayan dönemde Fransız 

Cumhurbaşkanı, François Mitterrand’dı. 1916 doğumlu Cumhurbaşkanı iki büyük 

savaşın yıkıcı etkilerini de yaşamış, ayrıca iki savaş arası dönemde Almanya’ya karşı 

uygulanan Fransız politikalarının canlı şahidiydi
465

. Bu sebeple kriz boyunca, iki 
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savaş arası dönemdeki müttefiki
466

 eski Yugoslavya’yı, Almanya baskısından 

korumaya çalışmıştır.  

Fransa, eski Yugoslavya’ya sınırları olan bir ülke değildir. Fakat AT 

içerisinde lokomotif bir güç olması ve BM daimi üyelerinden biri olması sebebiyle 

bir anda kendisini krizin ortasında bulmuştur. Almanya’dan farkı ise BM’nin 

(Güvenlik Konseyi’ndeki) tüm kararlarında, daimi temsilci olduğundan söz hakkına 

sahip olmasıdır. Eski Yugoslavya gibi nispeten güçlü bir devletin, küçük devletlere 

bölünmesi, Fransa’yı yeni devletler ve bağımsızlık sürecinde yaşanabilecek 

kargaşanın getireceği olumsuzluklar sebebiyle tedirgin etmiştir
467

. İngiltere’nin de bu 

yönüyle Fransa’ya yakın politikalar izlediğini söyleyebiliriz. Eski Yugoslavya’da 

kriz, Slovenya ve Hırvatistan kriziyken; aktif bir Almanya bir tarafta, frenleyici 

Fransa ise diğer taraftadır.  

Krizin henüz başlangıcında şiddetin artması ve artık Avrupa’nın 

güneydoğusunun cepheye dönmesi üzerine Fransa, BM Güvenlik Konseyi’ni 25 

Eylül 1991’de toplantıya çağırmıştır
468

. Ayrıca konferansta İngiltere’yle birlikte silah 

ambargosunu en fazla destekleyen ülkedir. Tutumunu daha sonra da sürdüren Fransa, 

Eylül’de Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırırken, dönemin BM Genel Sekreteri 

Javier Perez de Cuellar’ı da etkilemiştir
469

. Avrupa Birliği içerisinde tanıma kararı 

çıktıktan ve Alman tanıması geldikten sonra Fransa’da Slovenya ve Hırvatistan’ı 

tanırken, Bosna-Hersek ve Makedonya’yı tanıma aşamasında, Mitterand yönetimi 

uzun süre beklemeyi uygun görmüştür. 

                                                 
466
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Ardından 1992 yılındaki BM Güvenlik Konseyi 770 (1992) sayılı kararda,
470

 

Fransız Hükümeti’ni; ABD, İngiltere, Rusya ve Belçika ile birlikte görmekteyiz. 

Karar, otoriteler tarafından, askeri bir müdahaleyi devletlerin son seçenek olarak 

gördüğü, tedbirlerin alınması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır
471

. Bu yorum, Fransa 

hükümetinin o zamanki görüşü gibidir; gerek AT içerisinde gerekse BM’de 

ekonomik bazı yaptırımları uygulayıp, askeri bakımdan ise eski müttefik 

Yugoslavya’ya müdahaleden uzak durulmasıdır. Fransa’nın Bosna politikası bu ilk 

dönemde pasifken 1992’den sonra, kamuoyuna ulaşan bilgiler sonucunda tepkilerin 

de artmasına paralel olarak daha aktif bir hal almıştır. Barış planlarının reddedilmesi, 

Fransız askerlerin rehin alınması ve insani yardımın dağıtılamaması gibi etkenler, 

Başkan Chirac’ın, Karadzic, Miladic ve Miloseviç gibi liderleri suçlu ilan etmesine, 

NATO’nun Sırbistan’a müdahalesine destek verecek kadar aktif tutuma geçmesine 

neden olmuştur 
472

.   

Çatışma yıllarında Bosna – Hersek’e olan diplomatik desteğini sürdürmesi bir 

yana, çatışma sırasında Saraybosna’ya büyükelçilik açan ilk devletlerdendir
473

. 

Fransa, Saraybosna’ya askeri ve siyasi katılımı ile destek vermiş ve UNPROFOR’a 

verdiği askerlerinden 85 tanesi çatışma sırasında öldürülmüştür
474

. Temas Grubu 

içerisinde bulunan Fransa, aynı zamanda Dayton Barış Antlaşması’nın 

imzalanmasına da ev sahipliği yapmıştır.  

Makedonya sorununda ise Bosna - Hersek’teki kadar aktif bir tutum 

sergilememiştir. 8 Eylül 1991’de düzenlenen referandumla eski Yugoslavya’dan 

bağımsızlığını ilan eden Makedonya’nın, Yunanistan’la yaşadığı isim sorunu 

sebebiyle uluslararası tanınması 1993’e kadar gerçekleşmemiştir. Fransa da bu 
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süreçte AT (daha sonra AB) üyesi olması ve Yunan vetosu sebebiyle, Yunanistan’ı 

küstürecek bir harekette bulunmamıştır
475

. Makedonya 1993 Nisan’ında kabul ettiği 

BM’nin Güvenlik Konseyi 817 (1993) sayılı kararı ile, geçici olarak FYROM ismini 

kabul etmiştir
476

. Fransa genel delegasyonunu, Mart 1993’te Üsküp’te açmıştır. 

Fransa’nın Makedonya’yı resmen tanıması ise 27 Aralık 1993’te gerçekleşmiş, 

büyükelçisini ise 31 Mart 1994’te atamıştır
477

. 

17 Şubat 2008’de bağımsızlık ilanının ardından Sırbistan ve Rusya’nın 

talebiyle, BM Güvenlik Konseyi toplanmıştır. 18 Şubat 2008’de gerçekleşen BM 

Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa, delegasyonu ‘tanımaları, her ülkenin 

kendisinin karar verdiği bir süreç olarak’ tanımlamış ve bu süreci ‘1990’larda eski 

Yugoslavya’nın dağılması sonucu ortaya çıkan nadir bir tutum olarak’ belirtmiştir
478

. 

Fransa delegasyonu, Kosova’daki etnik Arnavut nüfusun korunmasında, BM’nin 

aldığı role dikkat çekmiş, BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 (1999) sayılı kararına 

atıfta bulunmuştur. Delegasyon ayrıca Ahtisaari Planı çerçevesinde, Kosova’da her 

türlü etnik gruba kültürlerini yaşama izni verildiği açıklamıştır. Sarkozy 

hükümetinin, Avrupa dış ilişkiler bakanlarının beyanlarına uygun olarak, hâkim ve 

bağımsız devlet olarak tanımayı gerçekleştirdiğini açıklamıştır
479

.  

1990’larda yaşanan eski Yugoslavya çözülmesi, Fransa’yı hazırlıksız 

yakalamıştır. Bir tarafta bağımsızlıklara karşı aşırı ilgili Almanya’yı frenlemek 

isterken, diğer tarafta yeni ortaya çıkan devletleri küstürüp Almanya’ya 

yakınlaştıracak eylemlerden kaçınmak arzusundadır.  Ayrıca Avrupa bütünleşmesine 
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önem vermesi sebebiyle, geleneksel Fransız dış politikasından sapmalar görülmüştür. 

Almanya’nın etki alanına girmesinden korktuğu küçük ülkeler için AT/AB içerisinde 

çözüm üreterek, bu devletleri kendisinin de söz sahibi olduğu bir zemine çekmek 

istemiştir. Bu sebeple eski Yugoslavya coğrafyasına hem askeri anlamda Barış Gücü 

askeri hem de BM yardımı göndermekten geri durmamış, bu sebeple zaman zaman iç 

politika ve kamuoyunda eleştirilere maruz kalmıştır.  

3.5.5. İngiltere’nin Eski Yugoslavya’daki Bağımsızlık 

İlanlarına Karşı Tutumu   

I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yugoslavya, İngiltere’nin politik 

desteğini almıştır. Savaş sırasında Balkanlarda Habsburglar, Osmanlı İmparatorluğu 

ve Bulgaristan kaybeden; Sırplar ve Yunanlılar ise kazanan tarafta yer almışlardır. 

Ödüllendirilme ise Sırplar ve Yunanlılara oldukça genişleyen topraklar şeklinde 

olurken, Osmanlı yerine kurulan Türkiye, Edirne’ye kadar olan topraklarını 

kaybetmiş, Bulgaristan da hem Makedonya’dan çekilmiş hem de Ege Denizi’ne 

çıkışını kaybetmişti. Bu aşamada, özellikle Sırpların öncülüğünde Balkanlarda güç 

boşluğu, Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı olarak doldurulmuş ve yeni devlet, dönemin 

büyük güçleri İngiltere ve Fransa’nın tam desteğini almıştı.  

İki savaş arası dönemde Yugoslavya, Fransa’nın Almanya’ya karşı izlediği 

ittifaklarla çevreleme politikasında önemli yer tutmuştur. Bu dönemde İngiltere-

Yugoslavya ilişkileri de oldukça yakındır. İtalyan-Alman yakınlaşması ise hem genel 

olarak Avrupa’yı hem de Balkanları tehdit ederken, İngiltere ve Yugoslavya II. 

Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında daha da yakınlaşmıştır.
480

. II. Dünya 

Savaşı’nda da aynı tarafta yer alan iki ülke, Tito Yugoslavya’sı döneminde de sıcak 

ilişkilerini sürdürmüştür. Dönem Soğuk Savaş dönemi olmasına rağmen, 

İngiltere’nin politik desteği her zaman görülmüştür. Eski Yugoslavya’da bağımsızlık 
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ilanı ve ardından başlayan çatışma, İngiltere için sürpriz olmasa da, İngiltere’nin 

emin adımlar atabilecek kadar hazırlıklı olmadığı görülmüştür.  

 Krizin başlangıcında İngiltere, Almanya’nın uluslararası tanımada acele 

etmesinden dolayı frenleyici bir görev üstlenmiştir. Bu acele tavır da İngiltere’yi, 

Yugoslavya’nın bütününde ortaya çıkabilecek bir çatışma için tedirgin ederken, aynı 

zamanda Almanya’nın tıpkı I. ve II. Dünya Savaşlarındaki gibi Balkanlara inmesi 

olarak algılanmıştır. İngiliz kilise kaynaklarına göre Almanya, Slovenya ve 

Hırvatistan’ı tanımakta yalnız kalmamak için Papa’dan, İrlanda, Polonya ve Portekiz 

gibi Katolik ülkeleri ikna ricasında bulunmuştur
481

. Ayrıca zamanla, Bosna-

Hersek’te korkulan olmaya başlayınca, Sırbistan’la birlikte Almanya da suçlanmıştır. 

Gerekli anayasal düzenlemeler ve görüşmeler yapılmadan Slovenya ve Hırvatistan’ı 

önce bağımsızlık ilanına teşvik etmesi ve daha sonra da tanımasının bu kadar kargaşa 

ve çatışmayı doğurduğu dile getirilmiştir
482

. Çatışmanın çözümünü barış 

görüşmelerinde arayan ve dönemin AT Bakanlar Kurulu Başkanlığı’nı devralan 

İngiltere Başbakanı John Major, 26-28 Ağustos tarihleri arasında, Londra’da eski 

Yugoslavya taraflarını toplamıştır. Çalışma gruplarının kurulması ve atamaların 

yapılmasından öteye geçmemesine rağmen, Londra toplantısı ile taraflar 

Cenevre’deki BM binasında sürekli görüşmeler için anlaşmışlardır.  

İngiltere’nin fikir çatışması yaşadığı ülkelerden bir diğeri de ABD’dir. 

ABD’nin, Sırp mevzilerinin önlem olarak bombalanmasına dair duruşuna karşı 

çıkmıştır
483

. İngiltere istikrarlı olarak, müdahale için ön koşullar belirtmiş ve 20 

Aralık’ta Washington’da İngiltere Başbakanı Major ve Amerika Başkanı Bush, 

Bosna – Hersek üzerinde uçuş yasağını öngören BM çözümü konusunda 

anlaşmışlardır
484

. Bosna – Hersek’te savaşın uzun sürmesi, sivilleri oldukça olumsuz 

etkilemiş ve mülteciler, savaşın gündem maddelerinden biri olmuştur. 1992’de 
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savaşın sert günlerinde İngiltere ve Fransa, Bosnalı mültecilerin esas yerleşim 

yerlerine mümkün olduğunca yakın yerlere yerleştirilmesi için yardım yapılmasını 

teklif etmişlerdir
485

. Ayrıca bu süreçte, (Körfez Savaşı’ndan sonra Kürt mültecilere 

yapıldığı gibi), kampların oluşturulması ise yerleşik büyük askeri birliklerin 

olmamasından dolayı kabul edilmemiştir. 

12 Nisan 1993’te NATO’ya bağlı Fransa, Hollanda ve ABD savaş uçakları, 

uçuşa yasak olan Bosna – Hersek hava sahasında uçuşa başlamışlardır. İngiltere ve 

Türkiye de bölgeye bir filo gönderme kararı almıştır. İngiltere’ni görüşü, Lord 

Owen’ın ifadeleriyle “Sırp destek noktalarını ve iletişim hatlarını kısıtlı da olsa 

bombalamak, artan gerilimdeki çıkmazı kırmak için kullanılabilir görünmekte” 

şeklindedir. Danimarka’da yapılan AT toplantısında, Almanya haricindeki devletler 

silah ambargosunun devamından yana tavır gösterirken, kuvvetlerin sınır ötesi 

müdahalesine soğuk bakmışlardır. Fakat İngiltere’nin, Srebrenika’da konuşlanan 

yüzeli Kanadalı askerin Sırplar tarafından rehin alınması durumunda müdahale sözü 

vermesi kafalarda soru işareti oluşturmuştur
486

.  Nedeni ise başlangıçtan itibaren 

değişen İngiltere politikasıdır. Genel hatlarıyla ABD, siyasi çözümü sağlayabilmek 

için gerekirse NATO dâhil (lift and strike stratejisi) her türlü önlemi desteklerken; 

İngiltere ve Fransa ise eğer ABD tek taraflı eylemlere girişirse bölgedeki birliklerini 

geri çekebilecekleri tehdidinde bulunmuşlardır
487

. Almanya genel olarak ABD’nin 

durumunu desteklerken, silah ambargosunun kaldırılmasını ve BM Koruma 

Gücü’nün (UNPROFOR) çekilmesini savunmuştur
488

. Rusya ise ABD’nin, Sırplara 

olası hava saldırısı girişimlerini gereksiz görmüştür
489

. 

Makedonya olayında ise İngiltere’nin arabulucu tutumunun devam ettiği 

görülmektedir. Özellikle bir çatışma çıkmaması ve Bosna-Hersek’te yaşanan 

çatışmanın Makedonya’ya sıçramaması için tedbir alma çabası içindeki bir İngiltere, 

bu döneme damgasını vurmuştur. Yerleştirilen Barış Gücü askerlerinin komutasının 
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da uzun bir dönem İngiliz askerlere verilmesi, Makedonya bağımsızlığı ve toprak 

bütünlüğüne verdiği önem açısından dikkate değerdir. Tanıma konusunda ise 

Yunanistan’ın AT/AB’de uyguladığı engele takılmıştır. İsim probleminin makul bir 

şekilde çözümlenmesini beklemiş, daha sonra geniş bir AB tanımasının geldiği 

Aralık 1993’te ‘FYROM’ olarak tanımıştır
490

.  

Kosova’da ise İngiltere’nin, yeni kurulan devlete tam desteği görülmektedir. 

Bağımsızlık aşamasında Sırbistan’ın saldırılarına NATO müdahalesi, en fazla 

İngiltere’den destek bulmuştur. İngiltere Savunma Bakanı uluslararası hukukta, ağır 

insani yıkımı önlemek gibi, istisnai durumlarda askeri müdahalelerin yapılabileceğini 

ve Kosova’ya NATO müdahalesinin hukuki temelinin de bu olduğunu belirtmiştir
491

. 

BM’de resmi onayın alınamaması ve NATO’nun alan dışı olarak tabir ettiği bir 

bölgede gerçekleşen bu harekât, ABD’den sonra en fazla İngiliz politikacılar 

tarafından savunulmuştur
492

.  

Ramboulliet Barış Antlaşması’yla sonuçlanan süreçte, Fransa ile birlikte en 

fazla emeği olan ülke İngiltere’dir. İngiltere, Kosova’da 1244 sayılı Güvenlik 

Konseyi kararının uygulanması için BM’ye oldukça etkin bir şekilde destek 

olmuştur. Kosova’nın bağımsızlık ilanından bir gün sonra yapılan BM Güvenlik 

Konseyi’ndeki olağanüstü toplantıda İngiltere adına konuşan Sir John Sawers, 

‘Kosova’da gelinen noktanın, 1999 Haziran çözümünün bir sonucu olduğunu’ 

belirtmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin, ‘Belgrad’ı, Kosova’daki hâkimiyetinden 

mahrum etmesinin amacının, Kosova’daki sürgünleri cezalandırma’ olduğunu 

belirtmiştir
493

. Sawer BM Güvenlik Konseyi’nde,  

“…1244 (sayılı karar) çözümüyle Güvenlik Konseyi’nin Kosova 

halkının insan hakları tanınmış olup bölgede istikrarın ancak Sırbistan’ın 

Kosova’yı yönetmemesiyle sağlanabileceği belirtilmiştir… Kosova’da, BM 

misyonu geçici hükümet hizmeti vermektedir ve iki görevi vardır. Bu 

görevler: Kosova’ya ileride kendi özerk kurumlarını kurmak için yardım 

etmek ve Kosova’nın gelecekteki statüsünü belirleme sürecidir.”   

 

                                                 
490

 FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia. 
491

. UN Documents, S/PV/3989.   
492

 bkz. UN Documents, S/PV/3989.   
493

 UN Documentation, S/PV. 5839. 



318 

 

demek suretiyle İngiltere’nin duruşunu belirtmiştir
494

. 

 

İngiliz temsilcinin BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı karar toplantısında 

ortaya koyduğu ve ayrılmayı dayandırdığı nokta, ‘Kosova’nın YFC’de sahip olduğu 

mevcut otonom durum, son antlaşmaya kadar geçici bir çözümdür.’ şeklinde 

savunduğu 11. maddesidir 
495

. Miloseviç’in baskı ve şiddet mirasının, Kosova’nın 

Belgrad yönetimine dönmesini imkânsız hale getirdiğini anlatırken, uluslararası 

toplumun, bir toprak üzerinde yaşayan halkın % 90’ının karşı olduğu bir uzlaşının 

tarafı olamayacağını açıklamıştır. Burada altı çizilmesi gereken cümle, ‘İngiliz 

Hükümeti’nin, Kosova Meclisi’nin benimsediği BM Özel Temsilciliği denetimindeki 

bağımsızlık teklifinden tatmin olduğudur. Sırbistan’ın sadece siyasilerinin değil, dini 

liderlerinin de Kosova’ya karşı provokatif söz ve davranışlardan kaçınması gerektiği, 

aynı zamanda cezalandırılmaması gerektiğinin de altı çizilmiştir.  Bunun yanında 

İngiltere, Kosova’daki Sırplardan da Priştina ile birlikte hareket etmelerini 

beklediğini açıklamıştır
496

. İngiltere, Balkanlarda barışın AB, NATO ve özellikle 

BM Güvenlik Konseyi’nin aktif desteğiyle tesis edileceğini ummaktadır
497

.  

İngiltere için, eski Yugoslavya’da alınan kararlarda sosyolojik verileri ya da 

anayasal süreci dikkate aldığını söylemek doğru olmaz. Bağımsızlıklara tedbirli 

yaklaşırken, genellikle uluslararası örgütler zemininde tartışılmasını 

önemsemektedir. Tarihte dengenin dengeleyicisi rolünü başarıyla oynamış 

İngiltere’nin, Eski Yugoslavya krizinde de ABD ile Avrupa isteklerini uzlaştırdığını 

savunan yazarlar da vardır
498

. İngiltere’nin eski Yugoslavya krizi boyunca tutumu, 

bir yandan NATO’ya karşı Batı Avrupa’da alternatif yaratmak istediği suçlamasına 

neden olurken, diğer yandan AB ülkeleri, ABD yanlısı tutum takındığı gerekçesiyle 

suçlamışlardır. Kosova’ya Makedonya üzerinden asker gönderen İngiltere, burada 

komutayı devralıp, barış tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır. 
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3.5.6. Rusya’nın Eski Yugoslavya’daki Bağımsızlık İlanlarına 

Karşı Tutumu  

Eski Yugoslavya krizi, Orta ve Doğu Avrupa’da birçok toplumsal ve politik 

kargaşanın birbirini etkilediği bir dönemde gerçekleşmiştir. Sovyetler Birliği, eski 

Yugoslavya’nın çözülmesi sırasında büyük bir çöküntü içerisindeydi. 1980’lerin 

başından itibaren hissedilen ağır bir ekonomik kriz, SSCB için tehlike çanları 

demekti. Fakat alınan hiçbir önlem ekonomideki kötü gidişatı durduramamış, gittikçe 

büyüyen bir ekonomik krizi ortaya çıkarmıştır. 

 Berlin duvarının yıkılması, Soğuk Savaş’ın sonunu getirirken, 1990’da 

başlayan cumhuriyetlerin bağımsızlık ilanları ve bu ilanların önüne geçilememesi, 

1991’de SSCB’nin sonunu getirmiştir. Politik olarak sıkıntılı bir sürecin içerisinde 

bulunan ülkenin, ekonomik anlamda da durumu kötüydü. SSCB’nin 1990’a kıyasla, 

1991 Ekim’inin ilk çeyreğinde milli geliri azalmıştır. 1992’de  tüketici fiyatları son 

12 ayda % 2.539’a yükselmiş, aydan aya % 25-50 aralığında enflasyon artışı 

yaşanmıştı
499

. Özellikle yiyecek maddeleri enflasyonunun yüksek olması, toplumsal 

gerilimi tetiklemesi anlamında da oldukça tehlikeliydi. Kendi içindeki sorunlarla 

mücadele halindeki Rusya’nın ABD ile benzeşen yönü ise, iki kutuplu sistemin diğer 

gücü olması sebebiyle dikkati sadece Yugoslavya için değil, başta kendi içinde ve 

Irak olmak üzere birçok alana dağıtmak zorunda olmasıydı. Belirsizlik içerisinde bir 

dönüşüm geçiriyor olmasına rağmen, eski Yugoslavya, Rusya krizinin başından 

itibaren, tarihi Slav-Ortodoks kardeşliğine atıfla, Sırbistan’la yakın bir ilişkide 

olmuştur. Fakat kendi iç sorunları, etkin bir rol oynamasını engellemiştir. 1990 

Kasım’ında YSFC Başkanı Borisav Joviç, SSCB Başkanı Gorbaçov ile görüşmüştür. 

Kriz öncesinde gerçekleşen bu görüşmede Gorbaçov, bağımsız Yugoslavya’nın 

dünya politikası için taşıdığı önem üzerinde durmuştur
500

.   
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Kriz başladıktan sonra ise SSCB’nin öncelikli politikası, YSFC’nin devamı 

ve toprak bütünlüğüdür. Bu politika, aynı dönemdeki batı politikasıyla benzerdir. 

Kendisi de bağımsızlık ilanlarıyla mücadele eden SSCB’nin, eski Yugoslavya’dan 

ayrılmalara sıcak bakması beklenemezdi. Slovenya ve Hırvatistan’a tanınmaların 

gelmesi ve sürecin geri dönülemez bir hale gelmesinin ardından, Sırbistan’a (ya da 

yeni Yugoslavya’ya) desteğini açıktan göstermiştir. Krizin savaşa dönmesi üzerine, 

Sovyet Başkanı Mikhail Gorbaçov, 15 Ekim 1991’de Hırvatistan ve Sırbistan 

Başkanları Tudjman ve Miloseviç’i Moskova’ya davet etmiştir
501

. Bu hareketle 

Soğuk Savaş’ın büyük gücü, gerek BM’nin diğer ülkelerinin gerekse AT’nin yalnız 

olmadıklarını belli etmiş ve olaya direkt müdahil olduğunu göstermiştir. İki lider 

aynı zamanda, dönemin Başbakanı Boris Yeltsin’le de görüşmüştür. Boris Yeltsin 

daha sonra uzun yıllar Rusya Devlet Başkanı olarak sorunun içerisinde yer alacaktır. 

Burada önemli olan bir husus, Rusya’nın o dönemde rejim değişikliği sebebiyle, 

Batı’yla entegrasyon sağlama çabasıdır. Böyle bir çabanın olduğu dönemde Batı’yı 

direkt karşısına alacak bir tutumdan kaçınmış, BM Güvenlik Konseyi’nde veto 

hakkını kullanmamıştır
502

. Kısaca kriz boyunca Rusya, süreci değiştirebilecek kadar 

etkin bir tutum almamakla beraber, sürecin dışında da kalmamış, Sırpların yalnız 

kalmasını engelleyen bir görünüme bürünmüştür. Askeri konuların görüşülmesinde 

ise gerek BM zemininde gerekse Temas Grubu gibi her türlü çalıştayda en ufak bir 

taviz vermemiştir. Askeri müdahale ve ambargo konuları, ‘Batı’nın’ Rusya’ya ve 

ÇHC’ne kabul ettirmekte zorlandıkları konular olmuştur.  

Rusya açısından zor bir sınav, 1992’de BM’nin 47. dönem açılışına 179 ülke 

katılırken, yeni Yugoslavya’nın (FRY) dışarıda bırakılması olayıdır
503

. Bu olay, 

1974’te Güney Afrika’nın üyeliğinin askıya alınmasından bugüne kadar geçen 

zamanda, BM Genel Kurulu’nda bir ilk olarak tarihe geçmiştir. Eski Yugoslavya’nın 

(YSFC’nin) devamı olarak, yeni Yugoslavya’nın (FRY’nin) görülmemesi ve BM 

Genel Kurulu’ndan çıkarılması üzerine, Başbakan Milan Panic’in politik destek için 
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gittiği yer Rusya’dır 
504

. Rusya bu ziyarete kayıtsız kalmamış, veto tehdidini BM’ye 

göstermiştir. FRY, BM’de eski Yugoslavya’nın devam devleti olarak kabul 

görmemiştir. BM Güvenlik Konseyi, aldığı 777 sayılı kararla FRY’nin, ‘tüm BM 

organlarından değil, Genel Kurul’dan çıkarıldığını’ açıklamıştır
505

. BM’nin 

Yugoslavya kararında yumuşamasında, bu politik desteğin etkili olduğu 

düşünülmektedir. 26 Eylül’de Rusya Dışişleri Sözcüsü, Güvenlik Konseyi’nin 

Yugoslavya için aldığı kararlarda çarpıklıklar olduğunu savunmuştur. Rus Bakan 

ayrıca, “BM’deki Yugoslavya (YSFC) misyonu ve çalışmaları, yeni Yugoslavya 

(FRY) olarak devam etmektedir, istisnası Genel Kurul’dur.” demek suretiyle 

Rusya’nın olaylara hâkim olduğu mesajını da iletmiştir
506

. Ayrıca Rusya Dışişleri 

Bakanı Andrei Kozyrev “Batı ve bir takım ülkeler, Yugoslavya’yı BM’den çıkarmak 

için uğraşmışlardır. Bu, bizim paylaştığımız bir görüş değildir.” açıklamasında da 

desteğini esirgememiştir.
507

 27 Nisan 1992’de yeni Yugoslavya ilanı seremonisi 

başta AT üyeleri olmak üzere birçok ülke tarafından boykot edilirken, Rusya bu 

boykota katılmamıştır
508

.  

Miloseviç’in, Bosnalı Sırplara desteğinin sürdüğünü ve uluslararası 

ambargoya rağmen ısrarında devam ettiğini, 1993’te de gerek politik gerekse 

ekonomik alanda görmekteyiz. Rusya Başbakan Yardımcısı ve Yabancı Ekonomik 

İlişkiler Bakanı Oleg Davydov, uluslararası yaptırımların yürürlükte olduğu bir 

dönemde, Rusya ile yeni Yugoslavya arasında serbest ticaret bölgesi yaratılması 

konusunda çağrıda bulunmuştur
509

. Ardından daha da ileri giderek, Yugoslav 

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nikola Sainovic’le Belgrad’da 

görüşmüştür
510

. Bunun dışında Şubat 1993’te, uluslararası toplumun büyük bir jest 
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ve destek olarak yorumladığı; Rus Savunma Bakanı General Pavel Granchev’in 

Moskova’da, Yugoslav Savunma Bakanı ile görüşmesi olmuştur. Görüşmede ayrıca 

Rusya ile Yugoslavya arasında, eski Yugoslavya’ya uygulanan uluslararası 

yaptırımlar kalktığı zaman başlamak üzere bir askeri işbirliği antlaşması da 

imzalanmıştır.  

Rusya’nın, Sırbistan merkezli Yugoslavya’ya politik desteği 1994’te de 

sürmüştür. Fakat Batı’dan kopmamak adına, etnik temizlik ve insani yardımlar 

konusunda Sırpların aşırılıklarına -tepki çekmemek için- bazı hamlelerde bulunduğu 

görülmektedir. Fakat burada altı çizilmesi gereken bir nokta vardır ki Rusya iç 

politikası, kendi iç sorunları biraz aşıldıktan sonra, eski Yugoslavya meselesine daha 

da hassaslaşmıştır. 1990’ların başındaki bölünme sancısı ve süreci, her ne kadar 

halkın ve başkanların (Gorbaçov ve Yeltsin’in) dikkatini içeriye çevirse de, iç süreç 

tamamlandıktan sonra, artık eski Yugoslavya daha önemli hale gelmektedir. 

Muhalefet ve basın
511

, dini ve etnik hassasiyeti olan bu konuya odaklanmaya 

başlamıştır. Slav-Ortodoks kardeşliği bu noktada biraz daha ön plana çıkmaktadır. 10 

Şubat 1994’te Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Bosna-Hersek’te 

çatışan taraflara yaptığı ‘Saraybosna bölgesinin ağır silahlardan arındırılması ve ağır 

silahların BM güçlerine teslimi’ çağrısının, Rusya Federasyonunun fikriyle uyumlu 

olduğunu belirtmiştir. Fakat Rusya’nın çekincesi, bazı NATO üyesi devletlerin, bu 

açıklamayı Sırplara karşı verilmiş bir ültimatom olarak algılamasıdır. Zaten bu 

sebeple BM Güvenlik Konseyi’ni Pakistan’la birlikte acil toplantıya çağırmıştır. 

Konsey, 14-15 Şubat 1994’te toplanmıştır. Birçok görüş içerisinden en dikkat çekeni, 

genelde güç kullanımını olumlayan düşüncelerin ortaya konmasıdır
512

. Ayrıca BM ve 

AT’nin çabalarına övgü yapılmıştır. Fakat herhangi bir Güvenlik Konseyi kararı 

çıkmamıştır. Sürecin devamında ağır silahların çekilmesi arifesinde, gece yarısı, 

NATO’nun verdiği süre bitmek üzereyken, Rusya Federasyonu’nun isteği üzerine bir 

gayri resmi toplantı yapılmıştır. Rusya henüz çekilemeyen ve teslim edilemeyen 

silahlar için her tarafa biraz daha süre vermek amacıyla hava akını yapılmamasını, bu 
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sürenin gözlemle geçirilmesini istemiştir. Genel Sekreter, dönemin Eski Yugoslavya 

Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın olumlu raporuna istinaden, Bosnalı Sırplara ek süre 

vermiştir. 

Bosnalı Sırpların, Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlara rağmen yaptıkları 

gayriinsanî hareketlerde ses çıkarmayan Rusya, aksi durumlarda oldukça sert 

açıklamalarda bulunmuştur. Bosnalı Sırpların gerek güvenli bölgelere gerekse onun 

dışında kalan yerlere saldırılarında uzlaşmaz bir tutum sergilemesi üzerine NATO, 

30-31 Temmuz’da askeri bir operasyon düzenlemiştir
513

. NATO operasyonlarını 

kınayan Yeltsin, ‘zalim bombardıman’ açıklamasını yapmış ve BM Güvenlik 

Konseyi’ni konuyu görüşmek için toplantıya çağırmıştır
514

. Ayrıca Yugoslav Resmi 

Haber Ajansı Tanjug, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in 8 Eylül’de imzalanan 

ve Rus şirketlerinin Yugoslav partnerleriyle antlaşmalar yapmasına izin veren 

antlaşmayı onayladığını duyurmuştur
515

. Anlaşma uyarınca, insani yardımın 

taşınması da iki taraflı sağlanabilecektir. Görüldüğü üzere, o dönemde Sırplara karşı 

yapılan yaptırımların kaldırılması anlamına gelebilecek bu hamle, NATO harekâtının 

ardından gelmiştir. Daha ileri bir adım Rusya Devlet Duma’sından gelmiş ve 9 Eylül 

1995’te BM’nin Yugoslavya’ya uyguladığı yaptırımlardan Rusya, tek taraflı olarak 

ayrılmıştır
516

. 

22 Kasım 1995’te BM Güvenlik Konseyi’nde alınan kararla, eski 

Yugoslavya’da uygulanan silah ambargosu kaldırılmıştır
517

. 1991 Eylül’ünden 

(S/RES/713) beri uygulanan bu ambargo, en çok zararı Boşnaklara vermiştir. 

Yugoslavya Halk Ordusu’nun büyük gücü kendilerinde kalmış olan yeni Yugoslavya 

ve desteklediği Bosnalı Sırplar için, Boşnakları hedef durumuna sokmuştur. Kararın 

oylanmasında Rusya çekimser kalmıştır. Dayton’da imzanın atıldığı bu aşamada bile 
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Rusya, Güvenlik Konseyi’ndeki silah ambargosunu kaldıran kararda çekimser kalan 

ülkedir
518

. 

Rusya; Slovenya ve Hırvatistan’la 25 Mayıs 1992’de diplomatik ilişki 

kurmuştur
519

. Bosna-Hersek’le ise oldukça uzun bir süre sonra, 30 Kasım 1995’te 

diplomatik ilişki kurmuştur
520

. Bosna-Hersek’le diplomatik ilişki kurduğu tarihin 

dikkat çeken yanı, Dayton Antlaşması’nın imzalanmasından sonra olmasıdır. Bosnalı 

Sırplara ve Sırbistan’a verilen desteğe çok uzun bir süre sadık kalınmış, ne zaman ki 

sorun artık uluslararası düzlemde çözülmüş, ancak o zaman diplomatik ilişki 

gelişmiştir. İlginçtir ki, Yunanistan da eski Yugoslavya krizinde uzun süre üyesi 

olduğu AT/AB ve Batı Avrupa dışında yer almış ve Rusya ekseninde hareket 

etmiştir. Yunanistan, 30 Kasım 1995’te Bosna-Hersek’le diplomatik ilişki 

kurmuştur
521

.  

Rusya, Makedonya meselesinde ise Yunanistan ekseninde hareket etmiş ve 

bir süre Makedonya’ya mesafeli durmuştur. Fakat kesinleşen ayrılmayı görüp Bosna-

Hersek’te elini zayıflatmamak adına, süreyi uzatmamaya karar vermiştir. Bu 

politikanın ilk belirtisi, Rusya Devlet Başkanı Yeltsin’in, 1992 Ağustos’unda 

Bulgaristan’ı ziyaret etmesidir. Yeltsin,  Bulgaristan’ın o dönemde ‘Makedonya’ 

ismiyle yeni ülkeyi tanıdığını bildiğinden, kendisi de destek vermekten 

kaçınmamıştır. Yeltsin, ilerleyen günlerde ülkesinin Makedonya’yı tanıyacağını, 

tartışmalı isim konusunda ise, ‘bulunan ülkenin halkının karar vermesi’ gerektiğini 

söylemiştir
522

. Yunanistan’ın tepkisi ise gecikmemiş, ‘Üsküp’ü tarihi Yunan ismi 

Makedonya’ ile tanımanın ilişkilere vereceği zarar hakkında ve dostça bir hareket 

olmadığı şeklinde açıklamada bulunmuştur
523

. Yunanistan’ın, isim sorunu 
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çözülmeden tanınmayı engelleme çabalarına rağmen Rusya, 6 Ağustos 1992’de yeni 

kurulan bu ülkeyi ‘Makedonya’ ismiyle tanımıştır
524

. 

Bosna-Hersek ve Makedonya bağımsızlıklarında, Sırbistan’ın toprak 

bütünlüğünü oldukça uzun bir süre savunan ve Sırbistan yanlısı tutumunu katıldığı 

her platformda dile getiren Rusya, Kosova meselesinde ise tüm Batı’yı karşısına 

alabilecek kadar katı bir tutum sergilemiştir. Daha başlangıçta, Rusya Dışişleri 

Bakanlığı Bilgi ve Basın Bölümü Müdür Yardımcısı Alexei Sazonov, Moskova’nın 

Kosova’nın parlamento seçimlerini yasadışı ilan ettiğini açıklamıştır
525

. ‘Kosovalı 

Arnavutların radikal partilere verdikleri oylardan endişeli olduklarını’ açıklayan 

Sazonov, ayrıca “Kosova’daki bazı bölgelerde insan sayısından fazla oy var” diyerek 

seçimlerin gerçekçi olmadığını da savunmuştur. 1998 yılında Kosova’da tüm 

olanlara ve kitlesel göçe rağmen Rusya, ABD’nin Sırplara olası hava saldırısına 

girişmesini gereksiz görmüştür
526

. Ağustos ayında ise Bosnalı Sırpların uzlaşmaz 

tutumu üzerine, eski Yugoslavya’daki en büyük NATO operasyonu Sırplara karşı 

yapılmıştır. 30 Ağustos’ta başlayan ve 31 Ağustos’ta da devam eden operasyonun 

ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Bosnalı Sırpların askeri zaferi bir kazanç olarak 

görmemelerini hatırlatmış ve ‘şimdi barış gerçeğiyle yüz yüzeyiz’ açıklamasında 

bulunmuştur
527

. Rusya’dan beklenen kınama gecikmemiş ve Boris Yeltsin 

müdahaleyi ‘insafsız bombardıman’ olarak nitelemiştir
528

. Ayrıca konuyu BM 

zeminine taşıyan Yeltsin, Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırmıştır
529

.  

Kosova’nın bağımsızlık ilanının ardından 17 Şubat 2008 toplantısında Rusya, 

‘Sırp vilayeti Kosova’nın yerel meclisinin bağımsızlık deklarasyonunun; BM 

Şartı’nın ötesinde, uluslararası hukuk kurallarının bariz bir şekilde ihlal edilmesi ve 

tüm uluslararası ilişkilerin sarsılması anlamına geldiğini’ belirtmiştir. BM Güvenlik 
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Konseyi de Kosova’nın bağımsızlığını, ‘bu gayrimeşru hareketi Sırp 

Cumhuriyeti’nin hâkimiyetine, yüksek seviyedeki Temas Grubu’nun anlaşmalarına, 

Kosova’nın anayasal çerçevesine, 1244 sayılı Güvenlik Konseyi kararına (ki Kosova 

çözümünün temel belgesidir) ve Güvenlik Konseyi’nin diğer benzeri kararlarına 

karşı yapılmış bariz bir müdahale’ olarak nitelendirmiştir
530

. Ayrıca Helsinki Nihai 

Senedi’ne de atıfta bulunarak, devlet sınırlarının, sadece uluslararası hukuk ve 

barışçıl yollarla ve anlaşmalarla değişebileceğini savunmuştur. Kosova’daki durumu, 

Balkanların barış ve istikrarını tehdit eden bölge liderlerinin gayrimeşru olarak atmış 

oldukları adımların sonucu olarak görmektedir
531

. 

Konuşmasına sert ifadelerle devam eden Rus temsilcisi Churkin,  

“1244’ün (BM Güvenlik Konseyi kararı) yürürlükte olduğuna 

inanıyoruz ve bununla uyumlu olarak Genel Sekreter’in Özel 

Temsilcisi’nin ve BM’nin Kosova’daki geçici yönetim misyonunun, 

Kosova'ya atanan geçici yönetimin işlevlerini ve sorumluluklarını 

uygulamaya devam etmek zorunda olduğunu düşünmekteyiz”. 1244 (sayılı 

karar) çözümü uyarınca, vekâlet görevini yerine getiren uluslararası 

görevliler, Kosova’daki vilayetsel yerinden yönetim kurumlarının 

gayrimeşru hareketlerinden önceki durumu Kosova'ya geri getirecek 

mutlak adımları atmak zorundadır. Tekrar talep ederiz ki Genel 

Sekreter’in temsilcisinin ve UNMIK başkanının Kosova Arnavut 

yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanını, 1244 (sayılı karar)  çözümünün 

vekâletine ve Kosova anayasal sisteminin olumsuz sonuçları engellemek 

için geçici yönetime verdiği imtiyazlara uyumlu olarak hükümsüz ve 

geçersiz saymalıdır. KFOR’ ‘un (The Kosovo Force) BM kalkanı altındaki 

Kosova’da işlevi, 1244(sayılı karar) çözümünün vekâletine sıkı sıkıya 

uymalıdır.  

Rus delegesi Churkin’in konuşması, Rusya Federasyonu’nun, eski 

Yugoslavya’daki krizin başından beri takındığı tutumu özetleyen bir konuşmadır. 

Churkin, Kuzey Mitroviça'da özellikle Kosova’daki Sırp belediyelerin durumundan 

endişeli olduklarını belirtirken; Arnavutların, Arnavut olmayan azınlıklara ve 
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liderlerine karşı baskıcı girişimlerde bulunduklarını ve bu baskının kategorik olarak 

kabul edilemez olduğunu, ayrıca gayrimeşru olarak gördüklerini’ açıklamıştır
532

. 

Ruslarda, AB’nin konuya müdahil olmasının, Kosovalı Arnavutları bağımsızlık için 

cesaretlendirdiği görüşü hakimdir. Churkin’e göre, Kosova’da uluslararası hukukun 

temel kaideleri  çiğnenmektedir. Konuşmasında,  

‘AB'nin -sözüm ona- hukukun üstünlüğü misyonu, 

Güvenlik Konseyi’nin gerekli kararı olmadan başlatılmıştır. 

Kosova’daki AB misyonunun karakteristik özellikleri Brüksel’de 

vekâleten verilen görüşlerin ötesinde 1244 (sayılı karar) çözümünün 

koşullarıyla bağdaşmamaktadır.’  

 

diyerek, AB ile Rusya Federasyonu’nun Kosova konusunda 

anlaşamadıkları noktaları ortaya koymuştur
533

. 

Rusya’nın Kosova meselesindeki genel görüşü, Churkin’in konuşmasındaki 

şu sözlerden de çıkarılabilir:  

‘Kosova’nın statüsü hakkında dayanıklı ve sürdürülebilir 

çözüm, sadece BM Genel Kurulu’nun başrolünü oynadığı, 

uluslararası hukukun normlarına tamamen uyumlu bir kararla ve 

Belgrad ile Priştina’nın anlaşması temelinde gerçekleşecektir. 

Dikkatle umarız ki, Kosova işleriyle ilgili tek taraflı olmayan ve meşru 

çözümler hüküm sürer. İnanıyoruz ki tüm BM üye devletleri kendi 

toprak bütünlüğüne değer vermektedir’.
534

  

 

Rusya’nın Kosova’nın tanınmasına karşı takındığı olumsuz politika, 

doğrudan izlenebildiği gibi, etkileme kapasitesine sahip olduğu ülkelerden de 

okunabilmektedir. 24 Eylül 2010 tarihinde BM 65. dönem Genel Kurul çalışmaları 

için New York’ta bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan ve 
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Kosova Dışişleri Bakanı Skender Hyseni görüşmüşlerdir. Görüşmede Kosovalı 

Dışişleri Bakanı, Ermenistan’ın Kosova’yı tanıması çağrısı yaparken; Nalbantyan’ın 

konuya ihtiyatlı yaklaştığı, konuyu ilişkilerin sürdürülmesi isteğini açıklayarak 

geçiştirdiği görülmüştür
535

. Ermenistan’ın Kosova’nın tanınmasına mesafeli 

duruşunun sebebi, özellikle Rusya ile ilişkilerinde bir olumsuzluk yaşamama isteği 

olarak görülebilir. 

3.6. ABD, Almanya, Fransa, ÇHC, İngiltere ve Rusya’nın 1990 

Sonrası Bağımsızlık İlanlarına Karşı Tutumlarının Genel 

Değerlendirmesi  

3.6.1. ABD’nin 1990 Sonrası Bağımsızlık İlanlarına Yaklaşımı 

Yaklaşık 250 yıl önce bağımsızlık savaşı veren ve bu savaş sırasında 

bağımsızlığını İngiltere’yi yenerek kazanan ABD, konfederasyon şeklinde 

örgütlenmişti. Kraliçe tarafından atanan İngiliz Valisi eliyle yönetildiği sömürgelik 

döneminde ABD halkı, devletlerinin özgürlüğü için mücadele etmiş, bu sebeple 

savaş sonunda merkezi bir federasyona bile soğuk bakmıştır. İngiltere’ye karşı 

bağımsızlık savaşında birliği oluşturan devletlerin, özgürlüklerinden taviz vermek 

istememeleri üzerine konfederal yapıda örgütlenme, anayasalarda da ayrıntısıyla 

belirtilmiştir
536

. Yıllar içerisinde bu yapının doğurduğu sıkıntı, büyük tartışma ve 

karşı çıkışlara rağmen, federal bir yapılanmaya dönüşmüştür
537

. ABD’nin kuruluşu 
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da bu noktada, devletlerin aralarında bir federal birliğe geçmeleriyle tamamlanmıştır. 

Bu sebeple ABD’li politikacılar ve düşünürlerin federal/konfederal yapılanma 

konusundaki tutumları genellikle olumludur. Hatta iki grubun anlaşmasının zor 

olduğu ve çatışma ihtimali yüksek bölgelerde, genellikle çözümü, egemenliği 

birimler arasında bölmekte ararlar. ABD’de, federe birimler (eyaletler) arasında ve 

içerisinde sınırlar kati olarak çizilmiştir
538

. Federal yapının esas olduğu ve politik 

yaşamın bu yapı temelinde
539

 örgütlendiği düzen, ister istemez ABD’li devlet 

adamlarını da etkilemektedir. Ayrıca Soğuk Savaş sürecinde bağımsızlık isteklerini, 

komünizm tehdidine göre incelerken, 1990’dan sonra, eskiden görmezden gelinen 

ilanların masaya yatırıldığı görülmektedir
540

. 

1990’ların özellikle ilk yarısı, birçok bağımsızlık ilanı ve bu ilanların 

uluslararası kabulü ile birçok yeni devletin ortaya çıktığı dönemdir. Avrupa’nın 

Almanya birleşmesi, Doğu Avrupa’daki çözülmeler ve bağımsızlık ilanlarıyla 

kaynaması ve hepsinden önemlisi Ortadoğu’da yaşanan ‘Irak Savaşı’, ABD’yi birkaç 

bölgeye birden yoğunlaşma sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır. Ayrıca SSCB’nin 

dağılmasının diğer kutupta bir rahatlama yaratacağı düşünülürken, nükleer silahların 

yeni adreslerindeki belirsizlik ve ülkelerdeki kargaşa sebebiyle yaşanan ekonomik 

belirsizlik de ABD’yi hazırlıksız yakalamıştır. Krizlerdeki tutumunu, kendi dış 

politikasının öncelikleri kadar, NATO gibi lokomotif güç olduğu uluslararası 

örgütlerdeki ortaklarının önceliklerini de dikkate alarak belirlemek zorunda kalmıştır. 

Örneğin Makedonya krizi, Türkiye ve Yunanistan açısından eşit öneme sahip olmasa 

da, her iki ülke için de tamamen farklı yaklaşımlar doğurmuştur. Bu sebeple 

ABD’nin konuya ilgisiz davranması bir süre mümkün olsa da, bir süre sonra 

mecburen iki ülkenin, askeri olmasa bile, politik olarak çatışma zeminine 

gelmemeleri için net bir tutum belirlemek zorunluluğunda kalmıştır. Aldığı tutum 

kadar kullandığı argümanlar da zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Bosna-Hersek 
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meselesinde federe birimin toprak bütünlüğünü dikkate alan, eski Yugoslavya 

anayasası temelinde bir bölünmeyi desteklemiş, anayasal toprak bütünlüğünü 

korumuştur. Sosyolojik özellikleri tamamen farklı olan Sırp-Boşnak ve Hırvatları, 

aynı bayrak ve anayasa içerisinde Dayton’da birleştiren ülkelerin başını çekmiştir. 

Kosova’da ise tam tersine anayasal konumu bir tarafa bırakmış ve belki de, Tito 

döneminde yapılması gereken, sosyolojik veriler temelinde bir ayrılmayı kabul 

etmiştir
541

. ABD, Kosovalı Arnavutların gerek benzeşmeyen kültürel özellikleri 

gerekse toprarlanması artık zor olan uyumları ile, Sırbistan içerisinde yaşamasının 

mümkün olmadığı kanaatindedir
542

. BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı karar 

çözümünü, SSCB ve Sırbistan’ın aksine, bir geçiş olarak görmüştür. Farklı bir 

bölgede ise, federal bütünden ayrılan Doğu Timor’un devlet olarak kabulü için 

yıllarca beklemiştir. Uzun yıllar Endonezya güvenlik güçlerinin işgali ve 

Endonezya’nın Doğu Timor’u merkeze bağlı tek taraflı yönetimine ses çıkarmamış, 

yapılan insan hakları ihlallerini de dikkate almamıştır. 1990’larla beraber 

komünizmin Endonezya’ya inme ‘kâbusu’ bitince, hemen Doğu Timor’u tanıması da 

farklı uygulamalarına bir örnektir. 

İncelenen krizlerde ABD’nin genel tutumu, çatışma ve belirsizlik oluşmaması 

için, kuralları ve sınırları kesin olarak belirli federal/konfederal bütünler halinde eski 

devletin toprak bütünlüğünün devamında ısrarcı olmaktır. Birimler konusunda, 

sosyolojik özelliklere göre duruşunu değiştirse de, genel politikası bu yöndedir. Eski 

Yugoslavya krizinin başında tamamen bu tutumda yer almıştır. Barış antlaşmaları 

zemininde hazırlanan tüm planlarda (Owen-Stoltenberg, Güvenli Bölgeler vs.) bu 

tutumda olmuş, sosyolojik nitelikler ekseninde federal yapılanma sağlayarak devlet 

bütünlüğünü desteklemiştir. Ardından çatışma sürecinde imzalanan Boşnak-Hırvat 

Antlaşması’nda bu tutum net olarak göze çarpmaktadır. Eski Yugoslavya krizini 

sonlandıran Dayton Antlaşması’nda (içerisinde bulunduğu temas grubuyla) hep bu 
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politikaya destek vermiştir.  Hatta ÇHC ve Rusya’nın yanında Temas Grubu’nda 

bulunan İngiltere ve Fransa’nın bile karşı çıkmasına rağmen, Bosna-Hersek’i silah 

ambargosu dışına çıkarmaya çalışmış, gerekirse hava harekâtı seçeneğini de masaya 

yatırabileceklerini direkt ABD Başkanı’nın ağzıyla duyurmuştur
543

.  

ABD, çatışma ve etnik temizlikle toprak kazanmayı kesinlikle meşru 

görmemekte, devletleri federal sınırları içerisinde bir bütün olarak almaktadır. 

Federal birimler, eğer ayrılma hakkına sahipken bu hakkı kullanıyorsa, ABD tanıma 

konusunda acele etmezken, Rusya ve ÇHC kadar da beklememektedir. Özellikle 

uluslararası hukuk ihlali olmayan tanımaları zaman kaybetmeden 

gerçekleştirmektedir. Federal birimler haricinde özerk yapılanmalar için ise oldukça 

temkinli yaklaşımı göze çarpmaktadır. Bu noktada, Kosova örneğinde meseleye 

sosyolojik olarak bakmış ve Sırplarla Kosovalı Arnavutların artık bir arada 

yaşayamayacağına kanaat getirmiştir. Fakat bu kanaat öncesinde, BM yönetimine ve 

Sırbistan’ın bu dönemdeki toprak bütünlüğüne desteği büyüktür. Diğer özerk 

bölgeler konusunda, yasal devletin toprak bütünlüğünü destekleyen politikaları 

gözden kaçmamaktadır. 

 

3.6.2. Almanya’nın 1990 Sonrası Bağımsızlık İlanlarına 

Yaklaşımı 

II. Dünya Savaşı’ndan 1990’larda iki kutuplu düzenin sona erdiği döneme 

kadar gözlemlenen Alman dış politikası, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan 

etkilenmiştir. Savaşın sonunda yenilen, harap düşen ve ekonomik çöküntüyle karşı 

karşıya kalan Almanya’nın bir bölümünün, SSCB nüfuzu altında ayrı bir devlet 

olması, Soğuk Savaş Dönemi boyunca dış politikasında etkisini hissettirmiştir. II. 

Dünya Savaşı’nın mağlup tarafında olması,  iç politikada bile bazı sınırlamalar 

yaşamasına neden olmuş, dış politikada hareket alanı daraltılmış ve özellikle Batı 
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Almanya, Soğuk Savaş boyunca ‘yönetilen ve kısıtlanan’ bir devlet olmuştur. Savaş 

sonrasında dış politikanın da başında bulunan Şansölye Konrad Adenauer, Alman 

Devleti için en önemli üç amacın; ‘özgürlük, barış ve birleşme’ olduğunun altını 

çizmiştir
544

. 

Soğuk Savaş dönemi boyunca, ekonomik yönden gücünü artıran ve Şansölye 

Adenauer’in ilk olarak telaffuz ettiği Alman dış politikasında barış (Bu barış 

güvenliği de içermektedir.) konusu, AT/AB çatısı altında etkin bir politika 

oluşturmaktadır. AT’nin güçlenerek, yeni ortaklara yönelmesi ve Almanya’nın 

ekonomisinin itici gücü olan sanayisinin rahatça bu bölgelere nakli, AT ile uyumunu 

belirtmektedir. Soğuk Savaş sonunda Berlin Duvarı’nın yıkılması ile birleşme, 

Almanya için II. Dünya Savaşı sonunda gerçekleştirilmesi istenen hedeflere ulaşma 

anlamına gelmiştir. Bu yönüyle, 1990’ların başında uluslararası siyasal sistemde 

meydana gelen kırılmadan yarar gören devletlerin başında Almanya gelmektedir. Bir 

anlamda bu birleşme ile bağımsızlık ve (ulusunun) bütünleşmesini aynı anda 

yaşarken, gücünü de artırmıştır. Avrupa Birliği’ndeki etkin gücünü kullanarak, ülke 

içi ekonomisinin refahını sağlamak, Alman dış politikasının önceliğidir. Almanya 

Cumhurbaşkanı Helmut Kohl bir açıklamasında, “Biz ulusal kimliğimizi, başarılı 

deneyimimiz olan Avrupa entegrasyonunda buluyoruz.”
545

 demiştir. 

Almanya, 1990 birleşmesinden
546

 sonra, politik ve askeri anlamdaki uzun 

süren edilgen halini terk etmeye başlamıştır. Ekonomik yönden oldukça güçlü 

olmasına
547

 ve bu gücünü oluşturan sanayisini diğer devletlere başarılı şekilde 

aktarmasına rağmen, politik gücü ve (çeşitli krizlerde) askeri gücünü 1990’lara kadar 

aynı oranda kullanmadığı görülmektedir. Soğuk Savaş döneminde ulus üstü 

entegrasyon, pasifizm ve sivil güç kullanımına dayalı Alman dış politikası, 
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‘birleşmeden’ sonra değişmeye başlamıştır
548

. Almanya, artık uluslararası politikada 

etkisini gün geçtikçe daha fazla arttırmakta, askeri gücünü de çatışmalı bölgelerde 

uluslararası örgütler aracılığıyla (NATO örneğinde olduğu gibi) kullanmaktadır. 

1990’lardan itibaren Bosna, 1992’de Somali, 1999’da Kosova ve 2001’de Afganistan 

örnekleri bu tezi destekler niteliktedir
549

. Örneklerde de görüldüğü gibi, Soğuk Savaş 

ve II. Dünya Savaşı’nın zincirlerinden kurtulan Almanya’nın, eski korkuları açığa 

çıkarmadan
550

, uluslararası sistemde etkinliğini arttırma yönünde ilerlediği 

görülmektedir. Almanya’nın, Slovenya ve Hırvatistan krizlerinde görüldüğü gibi, 

uluslararası örgütlerde etkin bir şekilde inisiyatif alarak, ulusal çıkarı yönünde 

hareket ettiği göze çarpmaktadır
551

. 

  Almanya’nın, daha önceki bölümde belirtildiği gibi geleceğini AB içerisinde 

görmesi, AB politikası ve muhtemel AB üyesi olabilecek ülkeler açısından daha 

dikkatli incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Almanya, Avrupa içerisinde yaşanan bir 

krizde daha aktif ve yönlendirici bir politika izlemektedir. Almanya, diğer incelenen 

beş ülkeden çok daha hızlı bağımsızlıkları tanıma yönünde bir politika 

uygulamaktadır. Hatta denilebilir ki eski Yugoslavya’nın parçalanma sürecini 

hızlandırmıştır. Almanya’nın Slovenya ve Hırvatistan’daki aktif tutumu, bu iki 

bölgenin bağımsızlığını kazanmasını sağlarken, aynı zamanda diğer devletleri de 

bağımsızlık kartını oynamaya mecbur etmiştir. Hem daha önce gevşek bir federasyon 

içerisinde eski Yugoslavya’yı sürdürmek isteyen Makedonya ve Bosna-Hersek, Sırp 

tahakkümü altında ezilmemek için bağımsızlık taraftarı olmuşlar hem de ‘büyük 

devletler’ sürecin dışında kalmamak için tanımak durumunda kalmışlardır. Aynı 

tutumu Kosova’da da sürdürmüş, hem politik hem de moral desteğini bağımsız bir 

Kosova’dan yana kullanmıştır. Sırbistan’ın Kosova’yı kabullenmesi için, AB 

                                                 
548

 Schweers,a.g.e., s.2. 
549

 2008 itibariyle 7.000’den fazla Alman askeri, dünyanın çeşitli yerlerinde operasyonlarda yer 

almaktadır.(Çevrimiçi) 

http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd443Dgo

ESYGZASH6kTCxoJRUfVP_NxUfW_9AP2C3IhyR0dFRQDG0VU/delta/base64xml/L3dJdyEvd0Z

NQUFzQUMvNElVRS 82X0NfNDJE. ,11 Aralık 2010.  
550

 Birleşme öncesi Polonya’ya sınır güvencesinde bulunması gibi. 
551

 BM ve AT’nin uyarılarına rağmen Aralık 1991’de Slovenya ve Hırvatistan’ı tanıması örnek 
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entegrasyonuyla tehdit etmekten çekinmemiştir. Bu noktada denilebilir ki, Avrupa 

içerisinde bağımsızlık ilanları, Almanya tarafından genelde kabul görmekte, tanıma 

ve destekte iç anayasal durumdan ziyade, sosyolojik verileri dikkate almaktadır.  

Avrupa dışında kalan bölgelerde ise Almanya, Avrupa içerisindeki kadar 

etkin olmamakla beraber, yine de diğer ülkelere göre daha aktif bir tutum 

sergilemektedir. E. Hobsbawn’un 1990’ların başında açıkladığı ‘……yakın zamanda 

milli ayrılıkçılığın daha fazla genişlemesini sınırlayacak hiçbir şey 

görünmemektedir.’ görüşü
552

, Alman dış politikasının aktif tanıma tutumu ile daha 

inandırıcı bir hal almaktadır. Litvanya, Letonya ve Estonya’yı oldukça kısa bir 

zamanda tanıması ve diplomatik ilişki kurması da, bu politikasına uygundur. Fakat 

yine de kendi standardının dışında politika ürettiğini de söyleyebiliriz. Öncelikle 

Trasndinyester’de gerekli haber kanalları sağlanır ve halk bilinçlenirse, Moldova ile 

bağlantının güçleneceğini rapor etmesi gibi, merkezi yönetimi destekler tutumlar da 

alabilmektedir. 

3.6.3. ÇHC’nin 1990 Sonrası Bağımsızlık İlanlarına Yaklaşımı 

1,3 milyar nüfusa, 23 eyalete, 5 özerk ve 2 tane de özel özerk (Hong Kong, 

Macar) bölgeye sahip ÇHC
553

, dünyada nüfus sıralamasında ilk, yüzölçümü 

büyüklüğünde ise üçüncü sıradadır
554

. Özerk bölgelerinde ortaya çıkan iç 

karışıklıkları ve bu karışıklıkları bastırmada kullandığı yöntemle birçok kez dünya 

gündemine oturmuştur
555

. Ayrıca Tayvan’la yaşadığı özel durum, yeni devletleri 

tanıma tasarrufunda, temkinli tutumunun anlaşılabilmesi açısından önemlidir. 

ÇHC’nin komünist lideri Mao karşısında yenilerek, 1949 yılında Tayvan Adası’na 

kaçmak zorunda kalan milliyetçi güçler, uzun süre BM Güvenlik Konseyi’nde daimi 

üye olarak kalmışlardır. Çin coğrafyasında egemenlik ÇHC ve Mao’da olduğu halde, 
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genel olarak tanınan, Tayvan’daki hükümettir. Ülkenin neredeyse tamamına yakınına 

egemen ve meşru bir hükümete sahip ÇHC, uzun süre büyük güçler tarafından 

tanınmamış, Tayvan muhatap kabul edilmiştir. 1971 yılında ise, SSCB ile ÇHC’nin 

arasının açılmasının da etkisiyle BM, ÇHC’yi Çin’in tek temsilcisi olarak tanıyan ve 

BM Güvenlik Konseyi’ndeki koltuğa ÇHC temsilcisinin oturmasını sağlayan karara 

imza atmıştır
556

. Aynı kararda Çan Kay Şek’in BM Güvenlik Konseyi ve her türlü 

organizasyonlardaki katılımı yasadışı ilan edilmiştir.  

1990 sonrası bağımsızlık ilanları ve ÇHC’nin bu bağımsızlıklara yaklaşımı 

ise genelde tutarlıdır. Ülkede politika yapıcılar, tartışmalı bir bölgede, genellikle 

çözümün ülkenin içerisinden çıkması gerektiği görüşünde birleşmektedirler. Genel 

görüşleri, uluslararası örgütler ve devletlerin fazla karışmaması, devletin kendi 

çözümünü barış içinde bulmasıdır. ÇHC, kargaşanın başladığı yere yapılan 

müdahalenin, dünyanın hemen her yerinde bulunan ayrılıkçı grupları hareketlendirip 

birçok çatışmayı ateşleyebileceği düşüncesiyle, uluslararası toplumun ayrılıkçılara 

asgari düzeyde taviz vermesini savunmaktadır
557

. Ayrıca çatışma sonucu, bir birimin 

muhatap kabul edilmesi, karşı çıkılan bir durumdur. En fazla karşı çıkılan konu ise, 

bir ülkenin iç sorunlarından dolayı yapılacak askeri müdahalelerdir
558

. Farklı 

kararlarda askeri seçeneği, askeri ambargolar da dahil olmak üzere,kabul etmediği ve 

BM zemininde bu tür kararlara çekimser kaldığı görülmektedir.  

 Bağımsızlığını ilan eden birimin, sosyolojik verilerini ya da merkezden 

ayrılan tarihsel bütünlüğünü, ÇHC gerek BM düzleminde gerekse ikili ilişkilerinde 

fazla dikkate almamaktadır. Örneğin Kosova ile ilgili karar görüşmelerinde, ÇHC 

temsilcileri genel olarak, ülkelerin çok seslilik ve çok kültürlülüğü geliştirmeye 
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yönelik hareketlerde bulunmasından bahsederken, kesinlikle daha ileriye 

gitmemişlerdir. Hatta uyarılarda bulunarak, dünya genelinde 2500’den fazla çok 

kültürlü bölgeyi kargaşaya sürükleyebilecek, toprak bütünlüğü ve devlet 

egemenliğini ortadan kaldıracak her türlü görüşe karşı olduklarının altını 

çizmişlerdir
559

. Karar alma sürecinde önemsedikleri noktalar ise ayrılıkçı bölgenin 

self-determinasyon hakkına, federal bütünün anayasasında sahip olup olmadığıdır. 

Eğer anayasal yapıda bir ayrılma hakkı tanınmış ve bunu uygun bir biçimde kullanıp 

ayrılma arzusunu bağımsızlık ilanı ile deklare eden bir devlet varsa, uluslararası 

toplumda, genel tanıma kabulünü beklemektedirler. Genel kabul geldikten sonra 

sürecin dışında kalmamakta ve tanımaktadır. Bu aşamadan sonra ise yeni devlete 

yapılan dış müdahale, ÇHC’nin karşı çıktığı diğer konudur. Bu politikasını en somut 

şekilde Makedonya’da göstermiştir. Uzun süre eski Yugoslavya bütününün 

egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunan ÇHC, Makedonya’nın bağımsızlığı 

kesinleşip tanıdığı zaman farklı bir tutum almaya başlamıştır. Bu aşamadan sonra 

‘isim meselesinde’ Yunanistan’a taviz vermemiş ve isim meselesinde Yunan 

vetosunun, Makedonya’nın iç işlerine doğrudan müdahale olduğunu belirterek, 

kimsenin bu hakka sahip olmadığını savunmuştur. Makedonya’yı anayasal ismi olan 

‘Makedonya Cumhuriyeti’ olarak tanıması, politikasının arkasında duruşu olarak 

değerlendirilebilir
560

.  

ÇHC’nin 1990 sonrası bağımsızlık ilanlarına yaklaşımında, genel olarak 

denilebilir ki, tanınma meselesiyle ilgili geçmişte birçok sorun yaşaması, kendi 

içerisinde gerek federe devletler barındırması ve gerekse özerk bölgelere sahip 

olması sebebiyle yeni devletlerin tanınmasına temkinli yaklaşmakta ve acele 

etmemektedir. Herhangi bir birim bağımsızlığını ilan ettiği zaman, beklemeyi uygun 

görmekte ve genel kabule kadar harekete geçmemektedir. Ancak genel bir kabul 

görürse, sürecin dışında kalmamak adına bağımsızlığı tanımaktadır. Dünya 

üzerindeki devletlerin çoğunluğunun tanınması ve artık ülkenin ortaya çıkışında 
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netlik oluştuğu zaman Çin, tanımayı gerçekleştirmekte ve diplomatik ilişkiler 

kurmaktadır. Ancak politikalarında istisnalarının da olduğunu belirtmemiz 

gerekmektedir. İdeolojik olarak yakınlığı olan bağımsızlık hareketleri başarıya 

kavuştuğunda, sürece doğrudan katılmaktadır.                       

3.6.4. Fransa’nın 1990 Sonrası Bağımsızlık İlanlarına 

Yaklaşımı 

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ve AB’nin lokomotif ülkelerinden biri 

olmasının yanında, özellikle son ikiyüz yılda devletlerin dış politikalarında yön 

gösterici devletlerden biri olmuştur. Eski Yugoslavya krizi ise Fransa için zor bir 

sınav olarak tarihte yerini almıştır. Kendi tutumunu belirlemesi bir yana, AB 

içerisinde Almanya ile tanıma konusunda sürekli çatışma içerisinde olmuştur. 

Almanya’nın eski Yugoslavya’daki tanıma yanlısı aktif tutumu,  Fransa açısından 

tehlikeli görülmüştür. Bu sebeple AB’nin acele karar vermemesi yönünde gerek 

kendi fikrini, gerekse BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olması sebebiyle BM’nin 

fikrini savunmak zorunda kalmıştır. İnce çizgi ise, bağımsızlık ilan eden devletleri 

küstürüp Almanya’nın eksenine girmelerini engellemek olduğundan, oldukça 

zorlanmıştır. Bu sebeple kendisinin de olduğu (Temas Grubu gibi) uluslararası 

topluluklar ve çeşitli gruplar zeminine yayarak, politikasını uygulama yoluna 

gitmiştir. Bu sebeple Slovenya ve Hırvatistan tanımalarını AB kararına 

dayandırmıştır.  

Genel olarak temkinli bir tanıma politikası sürdüren Fransa’nın, bağımsızlık 

ilanını öncelikle anayasal durum perspektifinden incelediği göze çarpmaktadır. 

Kendi içerisinde Korsika ve Bask sorunlarını yaşaması sebebiyle, ayrılıkçı hareketler 

ve terör saldırılarından çekinmektedir. Bu sebeple bağımsızlıklara temkinli 

yanaşmaktadır. Fransa’nın sosyolojik verileri dikkate alması, Almanya veya ABD 

kadar etkili olmamakla birlikte, ÇHC gibi sadece anayasal self-determinasyon 

hakkının kullanılıp kullanılmadığı, üzerinde durmamaktadır. Standart bir politikası 

olmadığı göze çarparken, en dikkati çeken hareketi ABD ile paralel davrandığıdır. 
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Özellikle ABD’yi karşısına almamakta, ABD’nin karşı çıktığı tanımalara direkt 

reaksiyon göstermektedir.  

Fransa dış politikasında tanıma, acele edilen bir konu değildir. Eski 

Yugoslavya krizi sırasında Almanya ve Avusturya gibi bağımsızlıkları tanımada 

istekli birçok ülkeyi yavaşlatmış, sürecin olgunlaşmasını beklemiştir. Yeni 

devletlerin ortaya çıkışı ve ülkelerin bölünmesinin yaratacağı kargaşadan çekindiğini 

birçok platformda açıklarken, ülkelerin bağımsızlıklarına da seyirci kalmamıştır. 

Özellikle AB, BM ve NATO gibi uluslararası örgütlerde aktif bir tutum sergilemiştir. 

Temas Grubu içerisinde aktif olarak yer almış, Vance-Owen Planı ve Owen 

Stoltenberg Planı, Fransa öncülüğünde hazırlanmıştır. Bu planlarda sosyolojik 

verilerdeki ayrımla Bosna-Hersek’in devlet bütünlüğünü sağlamaya çalışması, ayrıca 

mülteci ve sivil kayıplarını dikkate alması Sırplar tarafından dikkate alınmayınca, 

Fransa da politikasında biraz daha sertlik yanlısı bir tutum izlemiştir 

3.6.5. İngiltere’nin 1990 Sonrası Bağımsızlık İlanlarına 

Yaklaşımı 

İngiltere, 1990 sonrası bağımsızlıkları ilan eden devletlere temkinli bir 

politika ile yaklaşmaktadır. Özellikle, ortaya çıkabilecek bir kaos ortamından 

çekindiğini birçok kez eski Yugoslavya krizinde dile getirmiştir. Eski Yugoslavya’da 

süreç geri dönülmez bir hale geldikten sonra, Almanya’nın tanıma ve ABD’nin 

askeri müdahalelere de kayabilecek kadar aktif tutumlarını dengelemeye çalışmıştır. 

Tanıma politikası da genel olarak böyledir. Sürecin gelişmesini beklerken, ülkelerin 

iç işlerine karışılmaması gerektiğini birçok kez söylemiştir.  

İngiltere’nin BM içerisinde, özellikle birlikte AB üyesi olduğu Fransa’ya 

yakın bir politika ile bağımsızlıklara yanaştığı söylenebilir. Fransa’nın da önceliği 

kaos yaratılmadan, bu bağımsızlık süreçlerinin atlatılmasıdır. Fakat genelde krizler 

sonunda bağımsızlık yaşandığından, İngiltere’nin de bu süreci AB ve BM gibi 

uluslararası örgütler zeminine yayma isteği dikkati çekmektedir. Bu sebeple ‘Temas 
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Grubu’ içerisinde yer almış, eski Yugoslavya’nın barış görüşmelerinin tamamına 

aktif destek vermiştir. Lord Owen’ın Bosna-Hersek için hazırlanan barış planlarında, 

sosyolojik özellikleri dikkate alarak yöntim birimlerinin oluşmasını istediğini fakat 

toprak bütünlüğünden taviz vermediğini söyleyebiliriz. Bu sebeple İngiltere, toprak 

bütünlüğü ve egemenlik meselesine oldukça dikkatli yanaşan bir devlettir. Bosna-

Hersek barış planlarında bir İngiliz devlet adamının yer alması, Sırplara karşı taviz 

vermez bir şekilde Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünün savunulması ile 

sonuçlanmıştır
561

. 

3.6.6. Rusya’nın1990 Sonrası Bağımsızlık İlanlarına Yaklaşımı 

1990 sonrası bağımsızlık ilanları ve bunlara karşı tutumunda Rusya 

Federasyonu’nun, SSCB sürecindeki kendi içerisinde yaşadığı bölünmenin etkisiyle 

hareket ettiği söylenebilir. İki özellik bu süreçteki Rusya politikasını 

şekillendirmiştir. Bunlardan birincisi, Doğu Bloku döneminde ortak hareket ettiği ve 

ideolojik yakınlıkları olan ülkelere, diğer bir anlatımla eski müttefiklerine destek 

vermek; ikincisi ise kendi içerisinde bölünme sürecinin devamından çekinerek, 

bağımsızlıklara oldukça mesafeli yanaşmaktır
562

.   

Gerek eski Yugoslavya krizinin tamamında, gerekse 1990 sonrasındaki 

bağımsızlık ilanlarında, anayasal olarak hakkın kullanılıp kullanılmadığı konusuna 

dikkat etmiştir. Eski Yugoslavya’da ve kendi içerisinde self-determinasyon hakkının 

verildiği birimlerde, bağımsızlıkları daha kolay kabullenmektedir. Fakat Kosova 

örneğinde olduğu gibi, özerk yapılanmalarda bu olaya sıcak bakılmamakta ve 

Kosova meselesindeki gibi hukuken hak sahibi devletin toprak bütünlüğü 

savunulmaktadır. Meselenin BM Güvenlik Konseyi’ne gelmesi durumunda, Kosova 

aleyhine ret oyu vereceği tehdidinde bile bulunan Rusya, özerk bölgelerin 

bağımsızlıkları konusunda tutarlı davranmamaktadır. Örneğin Kosova’da, 

Sırbistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği perspektifinden baktığı bağımsızlık 
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 bkz. Vance-Owen ve Owen –Stoltenberg Planları, 3. Bölüm . 
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 Sırbistan ve Doğu Timor, Rusya desteğini sürekli almışlardır.  
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ilanına, Transdinyester’in durumunda aksi bir davranış sergilemiş, bağımsızlığı her 

ne kadar tanımasa da, askerleri ile Moldova’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini 

kendisi bozmuştur. Moldova’nın kendi toprağı Transdinyester’de egemenlik 

kuramamasının en önemli sebebi, bu tanınmayan fakat bağımsız bir devlet gibi para 

basıp hükümet kuran bölgenin, Rus askeri gücü tarafından korunmasıdır. 2008’de ise 

daha da ileri giderek, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlık sürecine ordusu ile 

destek vermiş, ardından tanımıştır. Bu tanıma tüm dünyanın tepkisini çekmekle 

birlikte, geri adım atmamış, bir anlamda bağımsızlıklara Kosova’nın rövanşı olarak 

bakmıştır.  

Rusya’nın bağımsızlıklara karşı tutumunda genellikle mesafeli olduğu 

görülmektedir. En fazla tedirgin olduğu nokta ise, bağımsızlık ilanı ve tanıma ile, bir 

devletin iç işlerine karışma hususunda ince bir çizginin olmasıdır. Yüzölçümü olarak 

dünyanın en büyük ülkesi olmasının yanında, birçok otonom yapıya sahip olmasının 

ve oldukça fazla etnik kökenden insanı barındırmasının, bu temkinli tutuma etkisi 

büyüktür. % 80’i Rus olmakla beraber, 160 farklı etnik grubun yaşadığı tahmin 

edilmektedir
563

. Diğer devletlerin hangi düzlemde olursa olsun, devletlerin iç işlerine 

müdahale anlamına gelen, bağımsızlık hareketini cesaretlendirici davranmaması 

gerektiğini, 1990’lı yılların ortalarında Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Albert 

Çernışev, ‘Evi camdan olan, komşusunun evine taş atmamalı’ diyerek, Türkiye’nin 

Çeçenistan politikasını eleştirirken göstermiştir
564

.  
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Kasım 2011.      
564
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3.7.  Üçüncü Bölümün Değerlendirilmesi 

I. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya İmparatorluğu gibi iki 

büyük gücün Balkanlarda etkisini yitirmesi ile sonuçlanmıştır. Savaş sonrası 

konjonktürde, yeni bağımsızlıklarını kazanan devletler, Yugoslavya örneğinde 

görüldüğü gibi ideolojik beslemeyle bazı birliktelikler denemişlerdir. Birleşmeler 

yoluyla birliktelik kuran bu devletlerin, uzun süre bağımsız olarak yaşama fırsatı 

bulamamalarının da etkisiyle devlet gelenekleri kısıtlıdır. Zaten Balkanların genel 

özelliği de, farklı grupların iç içe geçmesi ile oluşmuş bir bölge olmasıdır. Fakat 

gerek 1918-1941 gerekse 1945-1989 sürecinde birliktelik kurulmasına rağmen, 

genelde aynı çatı altında yaşamayı reddeden halklardan kuruludur. Bu bütünleşme ve 

aynı çatı altında kalma çabasının, içerdeki tüm kaynamalara rağmen, bazı 

dönemlerde (özellikle Tito dönemi 1945-1980) hem iç hem de dış politikada ses 

getirecek düzeyde başarıyı yakaladığı da görülmüştür.  

 Uluslararası siyasal sistemde yaşanan ve Eski Yugoslavya’yı etkileyen 

gelişmeler göz ardı edilmemekle birlikte, ülkede yaşananları sadece bu yönüyle 

açıklamak yeterli değildir. Eski Yugoslavya’nın, kendi içerisinde barındırdığı ve 

üzerinde durulması gereken birçok gerçeği vardır. Öncelikle etnik farklılık, ülkenin 

kuruluşundan beri etkisini korumuş ve bu sorun aşılamamıştır. Dini çeşitlilik ve aynı 

din içerisinde var olan farklı kültürler, dil farklılığı gibi etmenler, kuruluşundan bu 

yana insanları ayıran farklılıklar olarak karşımıza çıkmıştır. Ülke içerisindeki 

ekonomik gelişmişliğin bölgeler arasındaki farkı da bu ayrıma eklenebilir. Ekonomik 

gelişmişliğin farklı olması, okur-yazar oranından bebek ölüm oranına, işsizlikten 

satın alma gücüne kadar birçok bakımdan ülkenin doğusunu ve batısını ayırmaktadır. 

Bu ayrımın, aynı ülke içerisindeki insanların beklentilerini ve kültürlerini de 

etkilediği söylenebilir. Alım gücü yüksek ve işsizlik oranı düşük olan Sloven ve 

Hırvatlar, Batı Avrupa kültürünü yansıtırken; Sırp ve Boşnakların, Orta Avrupa ve 

Balkan kültürüne yakın oldukları kolayca gözlemlenebilmektedir. Ayrıca eski 

Yugoslavya yönetim sistemi de, anayasal yapısı ve geleneği ile bütünleştirici 



342 

 

olmaktan uzaktır. Çözülmenin ciddiyetinin anlaşıldığı ve kopmadan geri dönüşün 

olmadığı bir zamanda yapılmaya çalışılan reform adı altındaki anayasal değişiklikler 

de bu gerçeğin fark edilmesinin bir sonucudur.  

  Böylesine bir süreçte eski Yugoslavya, uluslararası siyasal sistemde 

meydana gelen kırılmanın da belirsizliğiyle bir yandan uzun soluklu bir savaşı, diğer 

yandan birçok aktörün çatışmayı sonlandırma çabasını yaşamıştır. BM daimi üyeleri 

ve Almanya, sürecin içerisinde yer almışlar, çeşitli kararlar ve politikalarla gidişata 

yön vermişlerdir. Hatırlanması gereken Yugoslavya’nın, konumunun da etkisiyle, 

ticaretinin % 80’inin Avrupa ülkelerine olduğudur. Bu sebeple, AB politikalarından 

etkilenmesi de doğaldı. Böyle bir konjonktürde Fransa ve İngiltere, gerek 

Almanya’nın Baltık’tan Adriyatik’e ekonomik etki alanı yaratması korkusu, gerekse 

bağımsızlıkların örnek teşkil ederek başka ülkelere sıçrayıp AB güvenliğini tehlikeye 

atacağı çekincesiyle, Almanya’nın aktif tutumuna temkinli yanaşmışlardır. Biraz da 

bu karmaşa ve daha sonra ortaya çıkabilecek belirsizlikleri engelleme düşüncesi 

‘Badinter Komisyonu’nun kurulmasını sağlamıştır. Komisyon AT/AB ülkelerinin 

tanıma politikalarını belirli bir düzene sokma çabası taşırken, özellikle altını 

çizmemiz gereken nokta, ele alınanın ‘tanıma’ olduğudur. Devlet olma ya da 

olmama, komisyonun yetkisi arasında değilken, komisyon 1 nolu görüşünde de net 

olarak açıkladığı gibi, tanımayı ‘açıklayıcı’ olarak görmektedir
565

. Fakat burada 

üzerinde en fazla durulması gereken nokta, komisyonun birtakım koşulları sıralaması 

ve devletlerin de buna riayet etmesi neticesinde koşullu tanımanın örneklerinin 

verilmesidir
566

.  

Devletlerin genellikle, eski Yugoslavya’da anayasal olarak ayrılma hakkına 

sahip devletler olan Bosna-Hersek ve Makedonya’nın bağımsızlıklarını kısa süre 
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içerisinde tanıdıkları görülmektedir. Ayrıca sayılan devletlerin toprak bütünlüklerini 

de hemen hemen tüm devletlerin savunduğu görülmüştür. Makedonya’nın sosyolojik 

yapısı Bosna-Hersek’e göre daha homojen olduğundan, ayrılma konusunda daha 

avantajlıdır. Bosna-Hersek, anayasal bir bütün olsa da sosyolojik bir bütün olmaktan 

uzaktır. Savaşın asıl sebebi de budur. Bağımsızlığını ilan eden Bosna-Hersek’ten 

bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen Sırplar ve Hırvatlar bulunmaktadır. Bu aşamada 

devletler, sosyolojik özellikleri ön plana alan fakat anayasal bütünü bozmayan ‘Barış 

Planları’ ile ortaya çıkmışlar ve bütünü korumayı başarmışlardır. Temas Grubu 

önderliğinde hazırlanan Dayton Antlaşması’nın da temeli budur. 

Eski Yugoslavya krizinin, ülkeleri en fazla ayrıma getiren ve günümüzde bile 

bu görüş ayrılığının devam ettiği mesele ise Kosova’nın bağımsızlığıdır. Kosova’nın, 

eski Yugoslavya içerisinde Sırbistan’a bağlı özerk bir bölge olması, fakat bu özerk 

bölgenin özellikle 1990’dan sonra devlet gibi hareket etmesi sorun yaratmıştır. 

Dayton’a kadar, belki de Bosna-Hersek’teki çatışmanın, gündemi yeterince meşgul 

etmesi neticesinde ülkelerin dikkate almadıkları Kosova, Dayton’dan sonra UÇK’nın 

saldırılarıyla gündemdeki yerini almıştır. Sırpların kitleler halinde göçüne ve Sırp 

Ordusu’nun gayriinsanî saldırılarına neden olan bölgedeki karışıklık, bir anda 

içinden çıkılmaz duruma gelmiştir. En büyük sorun, Sırbistan’ın egemenlik hakkını 

devretmemek istemesi, fakat Kosovalı Arnavutların bağımsızlık dışında bir çözüme 

yanaşmamasıdır. Tarihi yönüyle iki toplumun da idealize ettikleri bölge, en sonunda 

BM yönetimine, Sırbistan’ın hakkı saklı kalmak kaydıyla devredilmiştir. BM ise 

toplumları aynı paydada buluşturup iki taraflı bir yönetim kuramayacağını anlayınca, 

sosyolojik verileri dikkate alan ve anayasal yapıyı tamamen reddeden bir tutum 

alarak, bağımsızlıklara bir anlamda izin vermiştir. Bu aşamadan sonra ülkeler ikiye 

bölünmüştür. Çin ve Rusya’nın başını çektiği bazı devletler, Kosova’nın 

bağımsızlığını kabul etmeyeceklerini ilan etmişlerdir. SSCB daha da ileri giderek, 

BM’ye Kosova’nın bağımsızlığının gelmesi durumunda veto edeceğini açıklamaktan 

çekinmemiştir. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin desteklediği diğer grup ise 

Kosova meselesinin bağımsızlık dışında bir çözümünün olmadığını ve Kosova’nın 

diğer devletler için bir tehdit değil, ‘kendine özel’ bir durum olarak bağımsız 
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olduğunu ilan etmiştir. Bugün Kosova, 80’den fazla BM üyesi devlet tarafından 

bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır.  
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SONUÇ 

 Analiz edilmeye çalışılan eski Yugoslavya, uzun bir sürecin ardından 

çözülme aşamasına gelmiştir. Kuruluşundan itibaren devlet içerisindeki farklılıkları 

bütünleştirerek  ‘Yugo-slav’ vatandaşı yaratma çabasının imkânsızlığı, 1970’lerden 

sonra devlet yöneticileri tarafından bile kabul edilmiştir. Bu kabul edişin en büyük 

belgesi, 1974 YSFC Anayasasıdır. Tanımlamada YSFC’nin, ‘devletlerin 

birleşmesinden’ meydana geldiğini açıklamak ve bu şekilde devletin devamını 

sağlama çabası, aynı zamanda bağımsızlık tehlikesini de içrisinde barındırmaktaydı.  

Eski Yugoslavya’nın kuruluşundan itibaren devletler ve özerk bölgeler, 

federasyonla olan bağlarını gevşetme yönünde eğilim göstermişlerdir. Federasyonun 

merkezindeki Sırbistan ve ona ekonomik bağımlılığı fazla olan Karadağ bir kenara 

bırakılırsa, diğer devletler Yugoslavya’nın Sırbistan ağırlıklı bürokrasisi ve devamlı 

ödeme miktarı yükselen bütçesinden/vergisinden kurtulma taraftarı olmuşlardır. 

Tito’nun, belirli bir süre kişiliği ve devletin ideolojik desteğiyle bir arada kalma 

düşüncesi, 1980’lerin başında değişmeye başlamıştır.  

1980’lerin ekonomiye getirdiği yük, krizler şeklinde yaşanınca insanların 

sorgulaması da o sertlikte olmuştur. Kötüye giden ekonomik durumdan bunalan halk,  

Yugoslavya sosyalizminde en güçlü yapının, ‘bürokrasi’ olduğu gerçeğiyle karşı 

karşıya kalmıştır. Fiili bir savaş olmamasına rağmen, 1980’lerde Avrupa’nın 

dördüncü büyük ordusunu besleyen, sosyalizmin ağır aksak uygulanması sebebiyle 

ekonomik milliyetçiliğin körüklenmesine sebep olan ve bir dış etken olarak 

uluslararası siyasal sitemde yaşanan ‘olumsuz’ gelişmelerden etkilenen eski 

Yugoslavya, bir sorgulamanın içerisine girmiştir. Devlet olarak tarihsel derinliğinin 

fazla olmaması ve halk tarafından aynı paydada anlaşılan asgari müştereklerin 

oldukça sınırlı olması da eski Yugoslavya’nın handikaplarındandır. Bir diğer 

handikap ise bütünü oluşturan cumhuriyetlerin, tarihlerinde birbirleriyle olan 

çatışmalarıdır. Birçok olumsuzluğun kol gezdiği bu dönemde siyasi elit, birçok 

komünist ülkedekine benzer, anayasada uzun uzadıya yer alan, işçi sınıfının çıkarları 
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yerine işgücü pazarı gibi daha ‘güncel’ sorunlardan bahsetmeye başlamıştır. Eski 

Yugoslavya siyasi elitinin Belgrad dışında kalan büyük bölümünün, Yugoslavya 

kavramını içselleştirdiğini söylemek de oldukça zordur. Genellikle daha bölgesel 

düşünen ve aidiyet hissini kendi cumhuriyetine hisseden siyasi elit, bölgesel 

anlaşmalara ve bağımsız hareket serbestisine karşı, genellikle sıcak hissiyat 

beslemiştir. Birçok düşünce kuruluşu ve tarihsel derinliği olan dergiler, ‘Yugo-slav 

yaratmaktan’ ziyade, cumhuriyetler birliği tanımını daha uygun görmüş ve 

araştırmalar bile ona göre yapılmıştır. Görsel ve yazın medyası da halkı, 

cumhuriyetler düzeyinde milli/milliyetçi konularla ‘eğitme’ görevine girişmiştir ki, 

çözülme aşamasına geçişin bir öncesi bu olmuştur. H. Hannum, Yugoslavya için 

‘eski şarap yeni şişe’yi kullanmıştı
567

, J. Hobsbawn da H. Hannum’u destekleyen bir 

ifadeyle, 1989-1992 milli meselelerinin özünde yeni olmadığını, sadece gecikmiş 

olarak ortaya çıktığını belirtmiştir
568

. Hobsbawn’a göre ‘Osmanlı ve Habsburg 

İmparatorlukları’nın çöküşü üzerine, Çekler Slovaklarla birleştirilip, Slovak 

hâkimiyetine verilmiş, Avusturya içerisindeki Slovenlerin Hırvatlarla birleşmesi 

sağlanmış, ayrıca Hırvatlar hep uzak durdukları Ortodoks Sırplarla ve Osmanlı ile 

aynı devlet içerisine koyulmuştur. Bu sebeple 1990 kırılması, 1918-1921 arasında 

(Avrupa’nın hakim güçleri tarafından) yaratılan sorunlardan arta kalanların 

çözümlenme uğraşıdır
569

.  

Bağımsızlığa kavuşmada öncelik, hem coğrafi hem de düşünsel dünyada 

Batı’ya daha yakın olan Slovenya ve Hırvatistan’dadır. Hazırlıksız olan ve siyasal 

sistemin dönüşümü sebebiyle dikkati de o denli dağılmış olan Batı, ikilemde 

kalmıştır. Eğer bağımsızlıklar kabul edilirse, eski Yugoslav bütünü tam olarak 

dağılacaktır. Öyle ki eski Yugoslavya bütünü, her ne kadar etnik yapısı her zaman 

tehlike arz etse de, bir ahengi temsil etmektedir. YSFC bütününü oluşturan 

devletlerin bir bölümü ayrılırsa, kalanların Sırpların emrinde devletlere dönüşme 
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ihtimali çekinilen noktadır. Bu çekince sebebiyle, kriz yıllarının başında gevşek bir 

federasyon (ya da konfederasyon) şeklinde de olsa eski Yugoslavya’nın devamından 

yana olan Bosna-Hersek ve Makedonya; Slovenya ve Hırvatistan’ın ayrılmalarının 

kesinleşmesinin ardından, bağımsızlık taraftarı olmuşlardır. Eski Yugoslavya’da 

ahengi bozabilecek önemli gelişmelerden bir tanesi de Tito’nun gerçekleşen 

kâbusudur. Kendinden sonra diktatör çıkmasını önlemek amacıyla, özellikle halef 

işaret etmemeye özen göstermiş ve yetki bölüşümü ile garanti altına almaya çalıştığı 

ahengi de Miloseviç’in hızla yükselişi sona erdirmiştir. Bu aşamadan sonra artık eski 

Yugoslavya ikiye bölünmüştür. Bir tarafta bağımsızlığını ilan edip az hasarla 

kazananlar (Slovenya ve Makedonya); diğer tarafta çatışma, kargaşa ve ambargoların 

uzun yıllar pençesinde kalanlar olmuştur. Böyle bir zamanda birçok uluslararası 

örgüt, hem çatışmayı sonlandırmak hem de nihai bir barışa imza atabilmek için 

yoğun çaba göstermişlerdir. Sonunda bazı zorluklar yaşansa da barış sağlanmıştır. 

Çalışmamızda gerekçeleriyle birlikte açıklamaya çalıştığımız bağımsızlık 

ilanları, birçok ülkeyi hazırlıksız yakalamıştır. Almanya II. Dünya Savaşı sonrası 

ayrıldığı parçasıyla bir bütün oluşturmuşken, hem kendi uyguladığı self-

determinasyonla çelişkiye düşmeyecek hem de imzaladığı uluslararası anlaşmalarla 

(BM Şartı gibi) problem teşkil etmeyecek bir noktada durmaya çalışmıştır. Tıpkı 

Almanya gibi, SSCB de (sürecin devamında Rusya) kendisi bir ayrılma yaşadığından 

politik olarak duruşunu netleştirmesi zor olmuştur. Kendisinin başını çektiği birlikten 

ayrılanları tanımak zorunda kaldığı gibi, eski Yugoslavya’da uzun süre toprak 

bütünlüğünü savunmuştur. Kendi içerisinde hem federal hem de özerk yapılanmaları 

taşıması sebebiyle,  Kosova’yı tanımamış ve tanımayacağını belirtmiştir. BM’de 

Kosova’nın üyeliğini reddedeceği tehdidini savuracak kadar sert bir tutum almasına 

rağmen, Güney Osetya ve Abhazya’yı devlet olarak tanıyarak beklenmeyen bir 

hamle yapmıştır. İngiltere ve Fransa, eski Yugoslavya krizinde, Almanya’nın 

Avrupa’da çok fazla öne çıkmasını istemedikleri gerçeği bir tarafa, krize çok da 

müdahale etmek istememişlerdir. Fransa, Korsika sebebiyle kendisinin de 

etkilenebileceği bir tutumdan uzak durmaya çalışmış, buna rağmen kamuoyu baskısı 

Fransa’yı krizin içerisine çekmiştir. Krizin üzerinden belli bir süre geçmesinden ve 
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sivil kayıpların artmasından sonra, Fransa’nın politikasında da değişimler 

başlamıştır. Daha aktif hamleler ile eski Yugoslavya krizine müdahil olan 

Fransa’nın, dünyanın diğer bölgelerinde ise bu aktiflik, yerini (tıpkı İngiltere gibi) 

temkinli bir Fransa’ya bırakmıştır. Birçok uluslararası tanımada Fransa ‘doğrudan 

sorumluluk almamak ve sürecin dışında kalmamak’ olarak özetleyebileceğimiz bir 

politika izlemiştir. ÇHC kriz sürecinde çok etkin bir tutum almamış, ülkesel 

hassasiyetlerine dikkat ederek, Avrupa meselesi şeklinde gördüğü krize çok fazla 

müdahil olmak istememiştir. ÇHC’nin, ideolojik yakınlık duyduğu Doğu Timor’un 

bağımsızlığı bir kenara bırakılırsa, bağımsızlık ilanlarına hemen tepki vermediği 

söylenebilir. Kendi devlet teşkilatında özerk bölgeler ve federe birimlere sahip 

olması sebebiyle bağımsızlık ilanları ÇHC’ni rahatsız etmektedir. ABD ise lider güç 

konumu sebebiyle ister istemez olayların içerisinde olmaktadır. Eski Yugoslavya 

krizinde başlangıçta yatıştırıcı bir tutum sergilese de, krizin ikinci döneminde 

Almanya’nın boşalttığı yeri doldurmuş ve yönlendirici duruma geçmiştir. 

Bağımsızlık ilanlarına yaklaşımı konusunda, diğer devletlerle ortak olan yönü, 

standart bir tutumunun olmamasıdır. Kosova’nın bağımsızlığına tam destek verirken, 

benzer özellikteki Güney Osetya ve Abhazya’yı tanımamış, Gürcistan’ın toprak 

bütünlüğünü savunmuştur. Ayrıca uzun süre, Endonezya’yla ilişkilerinden dolayı 

Doğu Timor sorununa mesafeli durmuş, Endonezya işgaline ses çıkarmamıştır. 

Komünist tehlikenin bittiği 1990’larda ise Doğu Timor meselesinde Endonezya’ya 

ekonomik tehdit savurmaktan geri kalmamıştır. Bu ve bunun gibi örnekler 

artırılabilir.  

Devletler, bağımsızlık ilanlarına farklı nedenlerden dolayı farklı yaklaşımlar 

sergilemektedir. Bazı birimlerin bağımsızlık istekleri, self-determinasyon 

çerçevesinde kabul görürken, bazıları ise yıllarca sürüncemede kalabilmektedir. 

Devletlerin iki önemli noktaya önem verip vermeme üzerinde politika ürettiklerini 

söyleyebiliriz. Birincisi, bağımsızlık ilan eden birimin sosyolojik verileridir. Bu 

veriler geniş anlamda ele alınmakta, tarihsel perspektif dâhil olmak üzere bölgenin 

egemenliği ve devletle ne kadar kültürel bağı olduğu ele alınmaktadır. Ayrıca, 

nüfusun yapısının, halkın devlete ve kurumlara olan yaklaşımının ve özellikle de bir 
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arada yaşamalarının mümkün olup olmamasının sorgulanmasıdır. Oldukça sübjektif 

sonuçlara açık bu bakışın karşısında, daha hukuki bir argüman yer almaktadır. 

Bölgenin bağlı olduğu birimin anayasasının ayrılma hakkı içerip içermediği ve bu 

ayrılmanın uluslararası hukuk bakımından bir kural ihlali olup olmadığını dikkate 

alan diğer görüş, yani yazılı belgelerdir. Bu noktada ister istemez, ayrılma hakkının 

kullanılışının usul şartlarının incelenmesi hususu ortaya çıkarmaktadır.. Rusya 

Federasyonu ve ÇHC bağımsızlık ilanlarında anayasal durumu dikkate alırken, her 

iki devlet için sosyolojik veriler çok az önem teşkil etmektedir. BM kararları ve 

sorunların çözümü için bulundukları toplantılarda, genellikle kullandıkları kelimeler  

‘toprak bütünlüğü ve ülkesel egemenlik’ olurken, BM Şartı’na ve Helsinki Senedi’ne 

yapılan atıflarda da, bu öne çıkmaktadır. Almanya ise öncelikli olarak sosyolojik 

verilerden yola çıkmakta, uluslararası hukukun direkt reddettiği noktalar haricinde, 

‘sosyolojik’ veriler ışığında karar vermektedir. ABD ve İngiltere bağımsızlık 

ilanlarında, asıl olarak sosyolojik veriler ışığında politikalarını geliştirirken, BM ve 

diğer uluslararası örgütlerdeki konuşmalarında da vurgu bu konuyadır. Fransa ise 

ağırlıklı olarak sosyolojik verileri dikkate alsa da, hiç de az olmayacak bir oranda 

anayasal durumu dikkate almaktadır. Bu noktada incelenen devletler içerisinde 

Fransa’nın, sosyolojik yapı ve anayasal yapı arasında denge kurduğunu 

söyleyebiliriz.  

1991 sonrası gerçekleşen bağımsızlık ilanları genel olarak incelendiğinde, 

bağımsızlığın kabulü noktasında ilan eden birimin, bulunduğu devlet içerisinde 

konumunun biraz daha ön plana çıktığı görülmektedir. Eğer bölge federe bir birim 

ise ve bağımsızlık hakkı anayasal bir güvence ile sabitse (Eski Yugoslavya federe 

devletleri, eski SSCB devletleri gibi) ülkelerin tanımaları ve bağımsızlık ilan eden 

bölgeyi bir ülke olarak kabul etmeleri kolaylaşmaktadır. Birim özerk bir bölgeyse, bu 

noktada daha çekingen bir tavır ortaya çıkmaktadır. Fakat ısrarla üzerinde durulması 

gereken husus, devletlerin ‘uluslararası tanıma’ konusunda bir standartlarının 

olmadığı, her olaya farklı yaklaştıklarıdır. Aynı devlet, türdeş iki olayda başka başka 

tutum alabilmektedir. 
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Son olarak, Eski Yugoslavya’nın çözülmesinde en zor durumda kalanlar ve en 

olumsuz etkilenenler, tanınmadan sonra ‘sınırın yanlış tarafında’ kalanlardı. 

Sırbistan’daki Hırvatlar, Karadağ’daki Müslümanlar, Hırvatistan’daki Sırplar, 

Slovenya’daki Sırp-Hırvat işçiler ve bunların ötesinde her nerede olursa olsun, kendini 

Yugoslav olarak tanımlayanlar, kaybeden durumuna düşmüştür
570

. AB ve BM’nin 

zorlamasıyla bazı haklar verilse de, geçen bunca zamana rağmen hala yeterli 

seviyeden uzaktır. Federal yapının yıkılması sonucu artan milliyetçilik ve ‘ötekine’ 

gösterilen hoşgörüsüzlük, bağımsız devletlerin dil politikasını daha katı bir şekilde 

ele alması ile sonuçlanmıştır. 

                                                 
570

 Örneğin, eski Yugoslavya’nın en homojen devleti Slovenya, sayıları tahminen 3000 olan 

İtalyanlara ve 8500 kişi olan Macarlara azınlık hakları tanırken, 150.000’den fazla Hırvat ve Sırp 

işçiye böyle bir hak tanımamıştır.   
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