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17-18 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek Saraybosna’da bulunan Uluslararası 

Saraybosna Üniversitesi ( International University of Sarajevo ) ev sahipliğinde, “Birinci 

Dünya Savaşı, Osmanlı ve Balkanlar” konulu bir konferans gerçekleşti. Makedonya’da da 

Youth Alliance ve Friedrich Ebert Stiftung kurumları tarafından Krusevo kasabasında, düzenli 

olarak gerçekleşen ve bu yıl da on ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Gençlik Konferansı’nda 

“Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Geleceği için Avrupa Değerleri” başlığı işlendi. Böylelikle 

yaptığım sunumlarla birlikte Saraybosna’da geçmişi, Krushevo’da ise geleceği tartışma, 

değerlendirme fırsatı bulabildim.  

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin yapmış olduğu programda Osmanlı’nın 

Balkanlardaki genel durumundan, İslam’ın bölgede yayılmasına, milliyetçilik akımının 

savaşlara etkisinden, yaşanan göçlere ve güncel karşılaştırmalara kadar birçok konuyu 

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden, Avrupa ve bölgeden akademisyenler ve öğrenciler ile 

tartışabilme imkânı bulduk.  

 



 

Osmanlı’da Sırp Kimliğinin Oluşum Süreci 

Birinci Dünya Savaşı’nın 100.yılını andığımız şu günlerde savaşı ve Osmanlı’da 

Balkanları inceleyebildiğimiz, konuşabildiğimiz bir etkinlikte “Birinci Dünya Savaşı’na 

Giden Yolda Sırplar” başlıklı sunumumu,  Bosna Sırp birliği hayali ile kurulan ‘Genç Bosna’ 

örgütünün üyesi bir Sırp isyancı tarafından savaşın kıvılcımının ateşlendiği yer olan 

Saraybosna’da işleyerek programa katkıda bulundum. 

Bilindiği üzere Sırbistan 1389’dan 1829’a kadar Osmanlı egemenliği altında yaklaşık 

450 sene kalmış ve 1355’te Sırp kralı Stefan Duşan’ın ölümünden sonra, Osmanlı egemenliği 

altına girene kadar Sırpsındığı, Çirmen gibi önemli savaşlar yaşamıştır. Neticede parçalanan 

devletler üzerinde Osmanlı hâkimiyetinin etkisini göstermesi ancak son Sırp direnişinin 

kırıldığı 1389 Birinci Kosova Savaşı’yla gerçekleşebilmiştir. Kimi yazarlara göre Kosova 

Savaşı’nın kaybedilmesi öngörülebilir bir durumdur, çünkü bu savaşta Sırp kimliğinin vücut 

bulacağı bir algı, uğruna savaşılacak bir varlık ve bütünlük söz konusu değildir. Kosova 

Savaşı tam da bu varlık ve bütünlük için gerekli olan Sırp kimliğini oluşturmuştur. 

Balkanlarda milliyetçiliğin en önemli özelliği irredantizm (yayılmacı milliyetçilik) olan bu 

toplumlarda Orta Çağ sınırlarına olan özlem bu savaşın etkisinin geleceğe yansıtılmasına 

nedendir. Prof. Dr. Kemal Karpat “Tarihsel milliyetçilik genellikle yanlış varsayımlar üzerine 

kuruludur ve mitlerle beslenir, fakat siyasal devletlerin kurulmasında temel bir rol oynama ve 

insanlık tarihinin gidişini belirleyici bir biçimde etkileme kapasitesine sahip olağanüstü güçlü 

bir öğretidir. Bu savın doğruluğu Balkanlardan başka hiçbir yerde daha açık biçimde 

kanıtlanamaz.”1 diyerek bölgedeki yayılmacı milliyetçilik anlayışının temel söylemini bizlere 

vermektedir. 

Sırplar tarafından işlenen en önemli mit ise; günümüzde halen daha “Aziz Vitus 

Günü” olarak, Sultan Murad Hüdavendigar’ın bir Sırp tarafından ölümünü temel alan Birinci 

Kosova Savaşı kutlamalarıdır. Bu savaşın gerçekte kaybedilmesine rağmen Sırp tarihinde 

ilahi bir zafer olduğuna dair düşünce ve figürlerin hâkim olduğu birçok tablo ve esere 

ulaşmak da mümkündür. 

Sırp ulusal kimliğinin gelişmesinde ve mitlerin oluşmasında Osmanlı egemenliği 

altında bulunulan süre içerisindeki, tarıma dayalı sosyal düzenin rolü büyüktür. Sosyal düzen 

                                                            
1Prof. Dr. Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, s. 15, TİMAŞ Yayınları, İstanbul, 2012. 



mekanizmalarından biri olan “millet sistemi” ya da diğer adıyla “cemaat sistemi”, din ve 

mezhep aidiyetine dayanmakta ve her cemaate kendi dini anlayışları içerisinde hareket etme 

serbestiyeti, bir nevi özerklik tanımaktaydı. Millet sistemine göre dinsel görevi olan Rum 

Patriği, Ermeni Millet Başı ve Yahudi Hahambaşı kendi cemaatlerinden vergi toplayabiliyor, 

evlilik-boşanma, miras düzenlemeleri gibi toplum düzenini oluşturan konularla 

ilgilenebiliyor, anlaşmazlıkları çözmek gibi görevler yüklenebiliyordu. Bir parantez açılması 

gerekirse Padişah dinsel bir önder olarak görülmez-görülemezdi. O, statükoyu sağlayan kişi, 

kanunun uygulayıcısı kısacası devletin üstünlüğünün koruyucusuydu. Padişahın dini lider 

olarak görülmeye başlaması toplumsal düzenin bozulmasıyla eşdeğer olarak görülebilirdi. 

Toplumsal düzenin bozulması;1683 Viyana Kuşatmasında alınan yenilgiyle 

Avrupa’nın Osmanlı’da askeri ve siyasi anlamda saldırılara başlayarak varlığını olumsuz 

yönde hissettirmesi ile başlamış, 1699 Karlofça Anlaşması ile devam etmiştir. Toplumsal 

çözülmelere neden olan bu durum; oluşturulan sosyal düzende adaletsizliklere yol açmaya 

başlamıştır. Özellikle tüccar sınıfın ortaya çıkması ve entelektüel kesim tarafından milliyetçi 

akımın geliştirilmesi, dağılmaya giden süreçte önemle incelenmesi gereken konulardır. 

1768-1774 Osmanlı – Rus savaşı sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması 

ile Rusları arkasında hisseden Sırplar 1806’da Müslüman tebaanın da dâhil olduğu köylü 

ayaklanmasını “bağımsızlık hareketine” çevirerek Osmanlı devletindeki ilk ulusal ayrılık 

hareketinin öncülüğünü etmişlerdir. 

Kronolojik olarak Sırpların etki ettiği ve çeşitli şekillerde devam ettirdiği bu durum, 

Yunanistan’ın bağımsızlığı ile taçlanan Yunan isyanı, 93 Harbi, Arnavut isyanları, istek ve 

hak iddialarında uzlaşıya varılamadığı, Rumeli’ye elveda dediğimiz Balkan savaşları ile 

devam etmiştir.  

Fransız İhtilali’nin 18.yy’a damgasını vuran ve günümüz devletlerinin oluşum 

sürecine temel atan milliyetçilik, kendi kaderini tayin etme, ulusların eşitliği gibi kavramlar 

Osmanlı İmparatorluğu’nda da sonuç vermiştir. Sırp tarihi açısından 19.yy’ın ortalarında 

Belgrat’ta bir matbaanın ve milli kiliselerinin kurulması entelektüel milliyetçiliğin 

gelişmesine katkı sunmuş Büyük Sırbistan hayallerini canlandırıp, pekiştirmiştir.  

Sırp ulusal kimliğinde dinin yanı sıra, dilin önemi büyüktür. Bu dili geliştirip, 

yücelten önemli edebiyat çevreleri bulunmaktadır. Hatta Ortodoksluk ile değil konuşulan dil 

ile Sırp kimliğinin oluştuğunu söyleyen, dini esas kıstas olarak görmeyen ve bölge 



dillerindeki farklılıkları kabul etmeyip tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlayan, dilsel ulus 

ideolojisi geliştirmeye çalışan aydın çevresi dahi vardır. Fakat Yrd. Doç. Dr. Nesrin Kenar’ın 

Yugoslavya isimli kitabında da Balkan toplumlarını esas alarak belirttiği gibi “Bu halklar 

kendi öz kişiliklerinin, geleneklerinin ve dillerinin farkına vardıkça, Slav dili ve kültürü adına 

özveride bulunuyor, Slav dilinin akrabalığı ve tarih öncesi aynı kökten gelindiği hakkındaki 

kabul yetersiz kalıyordu.”2 

Yeni Sırbistan 

Sırp kimliği geçmişten bugüne Balkanlarda dominant bir kimlik olmuş ve kimilerine 

göre “görkemli ortaçağ sınırlarına” ulaşma istemi, kimilerine göre ise “güç arzusu” 1912’de 

de 1992’de de Sırp kimliğinde açığa çıkmaktan çekinmemiştir. Fakat günümüzde “yeni 

Sırbistan” olarak nitelenecek gelişmelere şahitlik etmekteyiz. AB 2014 İlerleme Raporu’nda 

da belirtildiği üzere Sırbistan; yolsuzlukla mücadele, yargısal ve kamusal reformlar gibi 

konularda AB entegrasyon sürecinde gerekli temelleri atmış ve yeni bir ivme kazanmıştır. 

Hatta Belgrat’ta LGBT yürüyüşüne izin verilmesi, eskinin radikal milliyetçileri günümüzün 

“ilerlemecileri” tarafından Avrupa Birliği değerlerine uyum konusunda ne kadar istekli 

olunduğuna bir örnektir. 

Cümle içerisinde bahsettiğim radikal ve ilerlemeci söylemimi açmam gerekirse; 

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Miloşeviç hükümetinde görev yapan aşırı milliyetçi olarak 

bilinen Alexander Vucic’in başında bulunduğu Sırp İlerleme Partisi 25 yıl sonra oyların 

neredeyse % 49’unu alarak hükümeti kurabilmiştir. Miloşeviç hükümetinden sonra 

Sırbistan’da, ilk defa tek parti bu çoğunlukta bir oy almış ve AB stratejisinin sekteye 

uğramaması için koalisyon hükümeti kurmuştur. Günümüz dinamikleri içerisinde “denge” 

stratejisini hem tarihsel ve kültürel bağların olduğu Rusya’dan, hem de ekonomik ve 

demokrasi anlayışının sağlam olduğu, bölgesel ve ülkesel istikrarı elde edebilecekleri Avrupa 

Birliği tarafından iyi kullanabilen bir vizyon vardır. Bu eski radikal grup tarafından Tadiç’in 

açtığı AB yolu devam ettirilmekte ve hükümetin enerjisinin çoğu AB normlarına ve 

normalleşme sürecine adanmaktadır. 

                                                            
2 Yrd. Doç. Dr. Nesrin Kenar, Bir Dönemin Perde Arkası Yugoslavya, syf.30, Palme Yayıncılık, Ankara, 2005. 



 

 

Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci 

Birinci kısımda, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde ele aldığım konu olan Sırp 

kimliği ve gelişim sürecine yer verdiğim gibi ikinci kısmında da ilintili olarak Krusevo’da ele 

aldığım AB Entegrasyon sürecine yer vereceğim. 12. Uluslararası Gençlik Konferansı’nda 

gençlerin, STK ve devlet temsilcilerinin Avrupa’dan, Avrupa Birliği’nden ne beklediklerini, 

ne istediklerini öğrenebilme, Balkanlardaki Kosova-Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya-

Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkları onların gözünden dinleyebilme, fikirlerimi 

paylaşabilme imkânı bulabildim. Bu konferansın; bölgede Avrupa Birliği etkisini, gençlerin 

sivil toplumda nasıl aktif hale getirilebileceklerini, sosyalist rejimin günümüze etkisinin var 

olup olmadığını, Avrupa krizini ve getirdiği zorlukları, nasıl mücadele edilebileceğini, 

gönüllü hizmet ve sosyal dayanışmayı, işsizliği ve çözüm önerilerini, genç liderlerin 

yetiştirilmesinde toplumun ve politikacıların hangi rollere sahip olduğunu vs. daha da 

uzatabileceğim geniş yelpazede bir çok spesifik konuya değinebildiğimiz, çok fazla not 

tutabildiğim, bire bir temasta bulunabildiğim en etkili ve katıldığım en verimli toplantılardan 

biri olduğunu vurgulamalıyım. 

Bilindiği gibi Avrupa Birliği; bölgedeki çıkmazlara ve sorunlara çözüm olabilecek 

yada çözümler üretebilecek dünyadaki en gelişmiş entegrasyon hareketlerine ve ulus üstü 

özelliklere sahip bir yapı. Avrupa Birliği günümüzde her ne kadar yapısal ve ekonomik 

krizlerle mücadele etse de 2004 yılından bu yana genişlemesini sürdürmekten 

vazgeçmemiştir. Bu çerçevede 2004 yılında on üyeyi, 2007 yılında da Bulgaristan ve 

Romanya’yı bünyesine katmıştır. Türkiye ile eş zamanlı olarak 2005 yılında müzakerelere 

başlayan Hırvatistan,1 Temmuz 2013’te birliğin 28. ve son üyesi olmuştur. Tabi bu durum 

beraberinde sorunlar da getirmiştir. Özellikle yolsuzluk, hukukun üstünlüğü, kalkınma, 



özgürlük, adalet, güvenlik gibi problemli konularda geciken ve atılamayan adımlar üyeliği 

tamamlanan bazı ülkelerin AB’ye uyum ve bütünleşmesini etkilemiştir. 

Makedonya’da Ulus İnşası 

Konferansın Makedonya’da olması, nasıl ki Dünya Savaşı’nın 100.yılını 

Saraybosna’da işlemek önemli ve anlamlıysa, Avrupa entegrasyonunu da orada işlemek o 

kadar önemli ve anlamlıydı.  

AB sürecinde bölge ülkeleri arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını imzalayan ilk 

ülke Makedonya’dır. 2005 yılından beri aday ülke olan ve AB’nin katılım müzakerelerine 

başlayabilmesi yönünde potansiyeli olan Makedonya’nın, Yunanistan’ın engellemesi ile karşı 

karşıya kalmasına, ilişkilerin pek de iyi olmamasına rağmen konferansa katılım için çok 

sayıda Yunan vatandaşının başvurduğunu öğrenmem neticesinde, politik algıların halka ne 

ölçüde sirayet ettiğini de görebilme imkânı bulabildim. 

Makedonya’da milliyetçi hareketlerin artmaya başladığını başkent Üsküp’e dikilen 

milyon dolarlık heykellerden anlamak mümkün. Üsküp 2014 Kentsel Dönüşüm projesi 

çerçevesinde başta da söylediğim gibi Makedonya’da kendi efsane liderini, muhteşem tarihini 

21.yy’da yaratma ve yayma çabası içerisinde. Antik çağdan etkilenen bu neoklasik mimari ile 

amaçlanan durum, Makedon ve Arnavutları var olan yüksek işsizlik oranları nedeniyle 

rahatsız etmektedir. Yunanistan’ın ulus inşa sürecinde Makedonya’yı rahat bırakmayacağı, 

ikili ilişkilerin iyi seyretmeyeceği yönündeki tavrı; Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 

bayrak sorununda kendini göstermiş ve halen devam eden ülke isimi anlaşmazlığında da 

görülmeye devam etmektedir. ABD, Rusya, Çin ve Türkiye dâhil olmak üzere Makedonya’yı 

“Makedonya Cumhuriyeti” olarak tanıyan ülkelerin sayısı 100’ü aşmış, Yunanistan’ın tavrı 

nedeniyle de AB, BM, AGİT, IMF gibi uluslararası kuruluşlar ise, ülkeyi, Yunanistan’ın 

kullandığı “Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti” olarak tanımak durumunda kalmıştır. 

Makedonya’da gerçekleşmekte olan bu ulus “inşa” süreci için harcanan paralar göz 

ardı edilmeyecek büyüklükteyken, özellikle işsizliğin hat safhada olduğu şu dönemde gençler 

tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. Kimi kesim Makedonya’nın Sırbistan’dan önce AB 

üyesi olması gerektiğini, bunu hak ettiğini, ülkenin bu zamana kadar herhangi bir savaşa 

karışmamış ve hoşgörülü tavrından dolayı zaten “Avrupalı” olduğunu düşünse de kimi kesim 

de henüz hazır olunmadığını, girilip-girilmeme konusunda Yunanistan’ın tavrını 



kestiremediklerini söylemektedir. Bunlar bir yana “bölgesel birlik, beraberlik ve bütünlük 

olmadığı müddetçe Avrupa Birliğinin çare olmadığı” görüşleri de mevcuttur.  

Avrupa Birliği Kriz ve Zorlukları 

Sırbistan – Kosova gibi önemli bölgesel sorunun çözümünde iyi bir yol kat edildiği, 

bu yolun bölgesel anlaşmazlıklara örnek olarak gösterildiği de aşikâr. Hırvatistan’ın Slovenya 

ile sorunlarını halledip üyeliği de gerçekleşmişken, bu süreci “Avrupa etkisi ve önceliği” 

şeklinde yorumlayabiliriz. Diğer taraftan üyelerini hazmetme sorunu yaşayan Avrupa 

Birliği’nde, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve diğer birçok üye devletlerde ‘işsizlik ve 

kriz’ gündemin birinci maddesini oluşturmaktadır. Bu konudaki çıkmazın Ukrayna krizi ile 

pekişip, krizi avantaja çevirme gibi bir strateji yürütmeye çalışan AB’nin aslında ne kadar zor 

durumda olduğunu gözlemleyebiliriz. Balkan gençlerinin, ülkelerinin kriz yönetme 

konusunda başarısız ve savurgan olduklarının farkına varmaları, politik bir birlik olmadan 

süregelen kaos ve depresyonlardan Avrupa Birliği içerisinde de kurtulamayacaklarını görmüş 

olup, daha demokratik, daha efektif bir AB içerisinde Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve diğer 

bölge ülkelerinin birlikte hareket etmeleri gerektiğini savunmaları benim açımdan umut 

vericidir. Avrupa Birliği’nin katılım öncesi yardım aracı olan IPA projelerinde kesintiye 

gitmesinden de anlaşılacağı gibi ekonomik problemleri çözmede başa çıkmasına yardımcı 

olacağı bir dominant potansiyeli yoktur. Hatta İskoçya’nın bağımsızlık istemi sürecindeki 

“demokrasi başarısını” tüm Avrupa’ya mal etmeye çalıştığı şu günlerde, Türkiye’nin de 

kurucu üyelerinden olduğu “South-East European Cooperation Process (SEECP)” fikrinin 

güçlendirilip, geliştirilmesi, ekonomik ve politik açıdan Türkiye’nin bölgesel etkinliği ve 

anlaşmazlıklarda moderatörlüğü açısından daha fazla önem arz etmektedir. 

Avrupa Birliği içerisindeki Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde ekonomik 

sıkıntıların getirdiği sağlık problemleri, alkol ve uyuşturucu kullanımın artması da 

endişelendiren diğer konulardandır. Toplumun politik hayata katılımının azlığı, vatandaşlık 

bilincinin yoksunluğu, gelecekten beklentilerinin olmayışı gibi kötümser senaryo ile ele 

alınabilecek durumlar da söz konusu.  

Dayanışma ve Birlik 

Tüm bu sorunların gerçekliğiyle birlikte gençlerin ortak düşüncesi, Avrupa Birliğinin 

ve diğer uluslararası yapıların “kendilerinden” oluştuklarını göz ardı etmeden, demokrasi, 

birlik, dayanışma, yardımlaşma, eğitim, insan hakları, ekonomik kalkınma, empati ve anlayış 



konularında kendi politikalarını belirlemeleri, yapıcı ve etkili bir sivil toplum ve diplomasi 

anlayışı gütmelerinin gerektiğiydi. Bilinmesi gerekli bir parantez açmam gerekirse özellikle 

Arnavutluk ve Kosova’da sivil toplum, politika yapıcıları tarafından yönlendirilmekte ve 

yönetilmektedir.  

Avrupa 6 milyona yakın genç nüfusunun işsizlik problemiyle başa çıkmakta 

zorluklar yaşamaktadır. Sivil toplum gençlerle kamu kurumlarının iletişimini kurmada köprü 

olarak, onları “non-formal education” anlayışı ile iş hayatına hazırlamakta, birçok proje ve 

binlerce gönüllüyle bölgesel kalkınmaya, algıların açılmasına ve çok kültürlü bir anlayışın 

oluşmasına yardımcı olmanın yanında, gençlerde yaratıcılığın ve kişisel gelişimin artması 

konularında da önemli rol oynamaktadır. Fakat Balkanların ekonomik sıkıntılarla mücadelesi, 

nasıl ki Romanya’nın komünist rejim süreci Polonya’dan farklı ve daha zorlu geçtiyse, 

Avrupa’dan farklı ve daha acımasız şekliyle sürmektedir. Mesela, bölgedeki ülkelerin hemen 

hemen hepsinde gençlerin işsizlik oranı %50’lere varmaktadır. 

Sonuç 

Avrupa Birliğinin, ABD’nin yönelimlerinin farklılaşmasıyla birlikte süreci tek başına 

ilerlettiği, istikrarsızlık merkezi ve çeşitli nedenlerle tehdit olmaktan çıkarmaya çalıştığı Batı 

Balkanlar açılımında, genişleme politikasında, yeni üyelerin fasılların tamamlanmadan 

alınması kapasitesini zorlayan ve sorgulanan bir yapısal sorun. Bölgedeki ülkelerin, 

yolsuzluk, örgütlü suçlar, savaş suçları, adalet, sınır sorunları, iç ve dış siyasette milliyetçi 

tavırlar, insan haklarının korunması, seçim usulleri, kamu idarisi, eğitim gibi reforma ihtiyaç 

duyulan benzer problemlerin Avrupa Birliğinin, indirgenirse Almanya’nın strateji ve planı 

çerçevesinde hızlı bir şekilde ilerlemesi önümüzdeki yıllar içerisinde pek mümkün 

görülmemekte. 

 Avrupa Birliği 2014 genişleme raporunda da görüldüğü gibi Sırbistan hariç diğer 

ülkeler aynı düzlemde ilerlerken, AB tarafından akıtılan fonlarda da kesintilerin ilerlemeyi 

engelleyen en önemli faktör olacağı da söz konusu. Ne bölge ülkeleri tarafından ne de Avrupa 

ülkeleri tarafından geniş perspektifte değerlendirilmeyen, tipik söylemlerle ertelenen Bosna 

Hersek gibi dondurulmuş bir sorunun ilerleyen süreçte ülke içi yaşanan “siyasi felçlerle” AB 

genişlemesini de tıkayacağını öngörebiliriz.  

Her ne kadar Birlik içerisinde yapısal ve ekonomik sorunlar boy gösterse de Avrupa 

Birliği yolu ve süreci, anlayış ve perspektif bakımından bölge ülkelerinde kesintiye 



uğramamalı. Türkiye’nin misyonunu bu noktada ele alırsam, Saraybosna’da bulunduğum 

süreç içerisinde randevu talebimi reddetmeyip bana kapılarını açan TİKA’ya özelinde Bosna 

Hersek Koordinatörü Sayın Fatih Karaca’ya ve Bosna Hersek Büyükelçiliğine özelinde ise 

Büyükelçimiz Sayın Cihad Erginay’a teşekkür etmeyi isterim. Gözlemlerimde Türkiye’nin 

bölgesel faaliyetleri “Yeni Osmanlıcılık ve Romantik” söylemleri ile ele alınsa da yumuşak 

güç anlayışıyla devlet kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığına birçok defa şahit 

olabilmiş, “bölgesel ve toplumsal fayda” güdümünü kurum koordinatörlerinden ve 

büyükelçilerinden dinleyebilme imkânı edinebilmiş bulunmaktayım. Bölgedeki varlığımız 

etkili, dinamik, dengeli ve koordineli ilerlediği müddetçe “sadece yol, köprü, camii yapılıyor” 

algısı geniş perspektifte ele alınabilecek, Saraybosna, Üsküp, Priştina, Tiran dışında 

Zagreb’de, Belgrat’ta, Ljubljana’da da görülebilecektir. Gerekli olan; enerji, ulaşım, sanayi, 

tarım, kırsal kalkınma gibi sektörlerde “ortaklığın” geliştirilebileceği alanlar açıp, politik ve 

toplumsal kapsayıcılığın esas alınması ve uzun vadede alternatiflerin nitelikli insan 

kaynağıyla birlikte şimdiden üretilebilmesidir. 

İstanbul 

13.10.2014 


