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GGiirriiflfl

Yugoslavya ilk olarak 1. Dünya Savafl› sonunda 1918 tarihinde “S›rp,
H›rvat ve Sloven Krall›¤›” olarak kuruldu. S›rp Kral Aleksander 1929 y›l›nda
parlamentoyu da¤›tt›, yeni bir anayasa haz›rland› ve devletin ismi Yugoslavya
Krall›¤› olarak de¤ifltirildi. 1929 sonras›nda devlet yönetiminde S›rplar›n po-
zisyonu güçlendi, H›rvat ve Sloven partilerin rejime yönelik muhalefetleri
sertleflti ve ülke politik istikrars›zl›¤a sürükledi. Politik aç›dan istikrars›z, eko-
nomik aç›dan zay›f ve de sosyo-kültürel aç›dan son derece k›r›lgan olan Yu-
goslavya Krall›¤›, varl›¤›n› ancak 2. Dünya Savafl›’na kadar devam ettirebildi.
Krall›k, Almanya’n›n liderli¤indeki faflist ordular (Alman, ‹talyan, Macar,
Bulgar, Arnavut ordular›) taraf›ndan Nisan 1941’de iflgal edildi. Böylece Yu-
goslavya Krall›¤› fiilen sona erdi.1

‹flgal y›llar›nda üç güçlü hareket/örgüt geliflti: Yugoslavya Komünist Par-
tisi (YKP) ve YKP güdümlü Partizan Ordusu; H›rvat Ustafla* Hareketi / Örgü-
tü; S›rp Çentik** Hareketi / Ordusu. 1941-1945 y›llar›na, en az iflgal kadar, bu
üç hareket/örgüt aras›ndaki çok fliddetli iç savafl damgas›n› vurdu.

Temmuz 1920’de kurulmufl olan YKP’nin amac› ülkeyi iflgalden kurtar-
mak, Yugoslavya birli¤ini kurmak ve sosyalist devrim gerçeklefltirmek idi. Bu
amaçla oluflturulan Partizan Ordusu, YKP’nin kontrolünde ve Josip Broz Tito
liderli¤inde iflgalci faflist ordulara, Çetniklere, Ustaflaya, sürgündeki S›rp Kra-
liyet ailesine, milliyetçi Katolik ve Ortodoks kiliselerine, yerli burjuvaziye ve
toprak a¤lar›na karfl› mücadele etti. Çetniklerin amac› ise önce iflgalden kur-
tulmak ve akabinde Büyük S›rbistan Devleti’ni kurmak idi. Bu amaçla Çetnik
Ordusu, Albay Draza Mihailovic komutas›nda iflgalci güçlere, Ustaflaya ve
Partizanlara karfl› savaflt›. Fakat Çetnikler, gittikçe güçlenen Partizanlara kar-
fl› koyabilmek için 1943 y›l›ndan itibaren Alman ordusuyla iflbirli¤ine yönel-
di. 1929 y›l›nda Ante Pavelic baflkanl›¤›nda kurulmufl olan Ustafla Örgütü ise,
Büyük H›rvatistan Devleti’ni kurabilmek amac›yla S›rp Çetniklere ve Komü-
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nist Partizanlara karfl› savaflt›, iflgalci Alman ve ‹talyan ordular›yla iflbirli¤i
yapt›.

Almanya ile ‹talya’n›n deste¤i sayesinde 1941 y›l›nda Ba¤›ms›z H›rvat
Devleti kuruldu. Bu devlet, 1945 y›l›na kadar varl›¤›n› devam ettirebildi. Al-
manya’n›n himayesi alt›nda Ustafla Örgütü taraf›ndan yönetilen Ba¤›ms›z H›r-
vat Devleti, H›rvatistan ve Bosna-Hersek topraklar›n› içeriyordu. Ustafla silah-
l› güçleri, bu devlet s›n›rlar› içinde yaflayan H›rvat ve Katolik olmayan top-
lumlara (özellikle S›rplara ve Yahudilere) yönelik etnik temizlik uygulad›. Bu-
na karfl›l›k Çetnik Ordusu da, tasarlanan Büyük S›rbistan s›n›rlar› içinde kalan
bölgelerde S›rp olmayan toplumlara yönelik etnik temizlik yapt›. Savafl y›lla-
r›nda Çetnik ve Ustafla güçleri sivillere yönelik karfl›l›kl› katliamlar gerçeklefl-
tirdi. Bu durum, S›rp ve H›rvat halklar› aras›nda nefret tohumlar› ekti.

Milliyetçiler taraf›ndan ekilen nefret tohumlar›na ra¤men, S›rp ve H›rvat
halklar› YKP bünyesinde birleflmeyi becerdiler ve Partizan Ordusu saflar›nda
hem iflgalci güçlere hem de Ustafla ve Çetnik güçlerine karfl› savaflt›lar. Ulu-
sal, etnik, kültürel, dinsel ay›r›m yapmaks›z›n tüm Yugoslavya halklar›n› ku-
caklamay› beceren YKP ve Partizan Ordusu, savafl sonunda üç amac›na ulafl-
t›: Ülke iflgalci güçlerden temizlendi; Yugoslavya birli¤i kuruldu; sosyalist
devrim geçeklefltirildi.2

Dolay›s›yla Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC), sadece
iflgalci faflist ordulara karfl› de¤il, ayn› zamanda milliyetçilere karfl› yap›lan ve
kazan›lan savafl sayesinde kurulabildi. Çünkü sadece Yugoslav komünistleri
(YKP) Yugoslavya birli¤ini hedefliyordu. Milliyetçi hareketler ve örgütler ise
kendi büyük ulusal devletlerini kurmay› amaçl›yorlard›. E¤er milliyetçiler sa-
vafl› kazanm›fl ve politik iktidar› ele geçirmifl olsayd›lar Yugoslavya co¤rafya-
s› daha 1945-1950 y›llar›nda parçalanacakt›. Bu nedenle H›rvat tarihçi Banac,
çok do¤ru bir tespitle, “komünizm olmasayd› savafl sonras› dönemde bir Yu-
goslav devletinin ortaya ç›kmas› mümkün olmazd›”3 diye yaz›yor. 

Fakat, 2. Dünya Savafl› sonunda milliyetçilerin yenilgiye u¤rat›lmas›na
ve politik iktidar› milliyetçi olmayan YKP’nin ele geçirmesine ra¤men,
YSFC’nin k›sa tarihi boyunca (1945-1991)4 milliyetçilik daima önemli bir so-
run olmaya devam etti. Çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü YSFC için milli-
yetçilik parçalay›c› bir faktör idi. Bu nedenle Sosyalist Yugoslavya’n›n 46 y›l-
l›k tarihi bir bak›ma komünizmin milliyetçilikle ve komünistlerin milliyetçi-
lerle mücadelesi tarihidir. Nitekim devriminin lideri, YSFC Baflkan› ve Yugos-
lavya Komünistler Birli¤i (YKB)5 Baflkan› Tito, 1972 y›l›nda YKB’nin Mer-
kez Yönetim Komitesi’ne gönderdi¤i mektubunda, Yugoslavya’n›n ve Sosya-
list Devrimin en önemli ve en tehlikeli düflmanlar›ndan birisinin milliyetçilik
oldu¤unu ve tüm komünistlerin, Yugoslavya iflçi s›n›f›n›n ve YKB’nin bu teh-
likeye karfl› mücadele etmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r.6

90 UUlluussllaarraarraass››  BBaallkkaann  KKoonnggrreessii  //  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallkkaann  CCoonnggrreessss



Yugoslavya içinde en güçlü olan milliyetçi hareketler S›rp ve H›rvat mil-
liyetçili¤i oldu. Bu iki milliyetçi hareket, devrim sürecinde (ve sayesinde) za-
y›flam›fl ama yok olmam›flt›r. S›rp ve H›rvat milliyetçili¤i devrim sonras›nda
hem devlet hem de YKB içinde varl›¤›n› devam ettirdi. Nitekim 1972 tasfiye-
si, YKB ve devletin de¤iflik organlar›nda bulunan S›rp ve H›rvat milliyetçile-
rini hedef alm›flt›r. Bu tasfiye operasyonu devrimin iki önemli sosyalist lideri
olan H›rvat Tito ile Sloven Kardelj taraf›ndan yap›ld›. Yaklafl›k 50 bin YKB
üyesi tasfiye edildi, 12 bin iflletme direktörü/yöneticisi görevinden al›nd› ve 5
bin kifli tutukland›. Tüm bu kifliler, “milliyetçi, ayr›l›kç› veya rejime karfl› y›-
k›c› faaliyetlerde bulunma, görevini ve makam›n› flahsi menfaat sa¤lamak için
istismar etmek” gibi suçlardan yarg›land›lar ve de¤iflik biçimlerde cezaland›-
r›ld›lar.7

Tasfiye süreci devlet ve YKB içinde S›rp ve H›rvat milliyetçili¤inin gü-
cünü k›rm›fl, fakat tamamen yok edememifltir. Bununla birlikte, milliyetçi un-
surlara yönelik 1972 tasfiyesi, milliyetçili¤in yükseliflini frenlemifl ve daha ile-
ri ki bir zamana ertelemifltir.8 Bu erteleme ancak 1980’li y›llara kadar geçerli
olabildi. Çünkü 1980’li y›llar, Yugoslavya için milliyetçili¤in yükselifli, milli-
yetçi bürokratik-teknokratik elitin politik iktidar› ele geçirifli ve 1990’l› y›llar-
da yaflan›lacak olan milliyetçi savafllara haz›rl›k y›llar› oldu. Bu dönemde yük-
selifle geçen milliyetçi hareketlerden en güçlüsü ve en etkilisi hiç kuflkusuz
S›rp ve H›rvat milliyetçili¤i oldu.
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Bu dönemde yükselifle geçen ve 1980’lerin ikinci yar›s›nda Milosevic’in
liderli¤inde S›rbistan’da politik iktidar› tam olarak ele geçiren S›rp milliyetçi-
li¤inin dört ana argüman› vard›: (1) Sosyalist sistem ve Yugoslavya Federas-
yonu, S›rp ulusunun ekonomik ve politik pozisyonunu zay›flatmak amac›yla
H›rvat Tito ve Sloven Kardelj taraf›ndan üretilmifltir. Yani Sosyalist Yugoslav-
ya, asl›nda, H›rvat-Sloven ittifak›n›n S›rp ulusuna karfl› oluflturdu¤u bir yap›-
d›r. Bu yap› içinde S›rplar, bask›ya, ayr›mc›l›¤a ve haks›zl›¤a maruz kalm›fl-
lard›r. Özellikle H›rvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova bölgelerinde yaflamak-
ta olan S›rplar büyük bir bask›, zulüm ve tehlike alt›ndad›rlar. (2) S›rplar›n
içinde bulunduklar› bask›, zulüm, ayr›mc›l›ktan kurtulabilmeleri ve S›rp ulu-
sunun geliflebilmesi için tüm S›rplar›n ve tüm S›rp topraklar›n›n tek bir S›rp
Devleti içinde birleflmesi gerekir. (3) Kosova, Voyvodina, Bosna-Hersek, Ka-
rada¤, Makedonya ve H›rvatistan’›n baz› bölgeleri (Slavonija ve Krajina) ta-
rihsel olarak S›rp topraklar›d›r. Bu topraklar› içeren bir Büyük S›rp Devleti
(Büyük S›rbistan) kurulmal›d›r.9 (4) Sosyalizm tasfiye edilmeli ve kapitalizme
geçifl yap›lmal›d›r.

Bu dört ana argüman üzerinde yükselen S›rp milliyetçili¤inin 1980 son-
ras› süreçte üç tafl›y›c› aktörü vard›: Milliyetçi entelektüeller, S›rp Ortodoks
Kilisesi ve Milosevic yönetimi / hükümeti.
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S›rp edebiyatç›-yazar Dobrica Cosic, 1980’li y›llarda S›rp milliyetçili¤i-
nin “manevi ve entelektüel babas›” oldu.10 S›k› bir anti-sosyalist, anti-Yugos-
lavyac› ve anti-Titoist idi. Çünkü ona göre, Tito liderli¤indeki Sosyalist Yu-
goslavya, S›rp ulusunu parçalad› ve zay›flatt›. S›rp ulusu toparlanmal›d›r. Bu
ancak tüm S›rplar›n bir çat› alt›nda toplanmas› ile olabilir. Tüm S›rplar bunun
için mücadele etmelidir. Yugoslavya içinde di¤er uluslarla birlikte yaflamak
S›rp ulusuna her hangi bir faydas› olmam›flt›r ve olamaz. Öyleyse S›rplar ken-
di devletlerini kurup kendi bafllar›n›n çaresine bakmal›d›rlar.11

Cosic’in de üyesi oldu¤u S›rp Bilimler Akademisi’nin 24 Eylül 1986 ta-
rihinde yay›nlad›¤› Memorandum, bu dönemde S›rp milliyetçili¤inin manifes-
tosu olarak bilinir. Memorandum, S›rplar› Yugoslavya içinde bir “kurban ulus”
olarak tan›mlam›flt›r ve S›rp ulusal varl›¤›n›n tehlike içinde oldu¤unu ileri sür-
müfltür:

“BHD (1941 y›l›nda Nazi yanl›s› Ustafla taraf›ndan ilan edilen Ba¤›ms›z
H›rvatistan Devleti) dönemi hariç, H›rvatistan’daki S›rplar bugünkü kadar
büyük bir tehlike içinde olmam›fllard›. Onlar›n ulusal statülerinin çözüme ka-
vuflturulmas› en öncelikli politik meseledir. E¤er bir çözüm bulunmazsa, so-
nuç, sadece H›rvatistan içinde de¤il tüm Yugoslavya için pek çok düzeyde za-
rar verici olacakt›r.”12

“S›rplar, elli y›ldan az bir süre zarf›nda, birbirini izleyen iki kuflak için-
de, iki defa fiziksel olarak yok edilmeye, zorla asimilasyona, baflka dinlere dö-
nüfltürülmeye, kültürel soyk›r›ma, ideolojik dayatmaya maruz b›rak›lm›fl ve
kendi geleneklerini terketmeye ve reddetmeye zorlanm›flt›r.”13

Milliyetçi S›rp entelektüellerine göre; YSFC içinde “maruz kal›nan bas-
k›lar”dan ve “kurban ulus” pozisyonundan kurtulabilmek için tüm S›rplar›n
güçlü bir devlet çat›s› alt›nda birleflmesi gerekir. Dolay›s›yla “Memorandum,
sistemli bir biçimde S›rbistan karfl›t› olarak de¤erlendirilen Tito politikas›n›n
sert bir elefltirisi ve yazarlar›na göre, S›rplar›n u¤rad›¤› bask›lara karfl› Bü-
yük S›rp düflüncesini tafl›yan gerçek bir manifesto idi.”14

S›rp milliyetçili¤inin 1980 sonras› dönemdeki bir di¤er önemli aktörü ve
tafl›y›c›s› S›rp Ortodoks Kilisesi oldu. S›rp Ortodoks Kilisesi, 1980’li ve
1990’l› y›llar boyunca S›rp milliyetçili¤inin ruhani tafl›y›c›s› ve ruhani lideri
oldu. Kilise, dini kullanarak S›rp toplumunu, milliyetçilefltirdi ve milliyetçi
sald›rganl›¤a haz›rlad›.15 Kiliseye göre Ortodoksluk dini, S›rp ulusal kimli¤i-
nin vazgeçilmez bir parças›d›r. S›rp Ortodoks Kilisesi, 1990’l› y›llar›n ikinci
yar›s›na kadar “bütün S›rplar› ve S›rp topraklar›n› tek bir S›rbistan içinde bir-
lefltirmeyi” amaçlayan yay›lmac› “Büyük S›rbistan” projesinin en büyük des-
tekçilerinden birisi oldu ve bu konuda Milosevic yönetimiyle s›k› iflbirli¤i
içinde çal›flt›.16 S›rp Ortodoks Kilisesi’nin bu tavr›, 1989 y›l›nda S›rp Ortodoks
din adamlar›n›n yay›nlad›klar› bir “ulusal program”da aç›kça görülüyor: 

92 UUlluussllaarraarraass››  BBaallkkaann  KKoonnggrreessii  //  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallkkaann  CCoonnggrreessss



“Tarih bir kez daha, S›rp Devleti ve S›rp kilisesinden hem ülke içinde ya-
flayan, hem de dünyan›n çeflitli yerlerine da¤›lm›fl bulunan bütün insanlar›n›
bir araya getirmesini istiyor. Tarih, son bir kez daha bütün lanet olas› ayr›l›k-
lar ve göçlerimizin üstesinden gelerek, birbirimizi ba¤›fllayarak ve gizlenmifl
tuzaklar›, ifllenmifl kardefl cinayetlerini ve ölüm tarlalar›n› bir yana b›rak›p
birbirimizle uzlaflma arayarak bu halk›n gelece¤ine hizmet etmemizi istiyor.
Tüm S›rplar›n bugün bilmesi gereken flu: fiu an Anavatan›n yüksek ç›karlar›,
sahip oldu¤umuz her türden siyasal ideolojik, bölgesel vb. ayr›l›klardan önce
gelmektedir.”17

S›rp milliyetçili¤inin politik lideri ve politik tafl›y›c›s› ise Slobodan Milo-
sevic yönetimi oldu. Milosevic (1941-2006), 1969 y›l›ndan itibaren S›rbistan
Komünistler Birli¤i (SKB) üyesi idi. 1973 y›l›nda S›rbistan’›n en büyük ener-
ji flirketi olan Technogas’›n genel direktörü ve 1978 y›l›nda Beobank (Belgrad
Bank)’›n baflkan› oldu. Ekonomi alan›nda y›ld›z› parlayan teknokrat Milose-
vic, ayn› zamanda SKB içinde de h›zla yükselerek önce 1984 y›l›nda SKB’nin
Belgrad fiubesi Baflkan› ve 1986 y›l›nda SKB Baflkan› oldu. Milosevic, ilk ifl
olarak SKB içinde yer alan muhalif unsurlar› uzaklaflt›rd›. SKB’nin tek haki-
mi haline gelen Milosevic, May›s 1989 y›l›nda S›rbistan Sosyalist Cumhuri-
yeti’nin Baflkan› seçildi.18 Partide ve S›rbistan’da politik iktidar› ele geçiren
Milosevic, Tito karfl›t› ve milliyetçi bir söylem kulland›. Milosevic ayr›ca
SKB’nin ad›n› Temmuz 1990’da S›rbistan Sosyalist Partisi (SSP) olarak de-
¤ifltirdi.19

Milosevic yönetiminin dört amac› vard›: (1) Öncelikle S›rbistan içinde
yönetimi merkezilefltirmek. Bunun için de S›rbistan içinde bulunan iki özerk
eyaletin (Vojvodina ile Kosova-Metoya) özerkli¤ine son vermek. (2) Yugos-
lavya çap›nda yönetimi merkezilefltirmek, di¤er federe cumhuriyetlerin yetki-
lerini azaltmak ve S›rbistan’›n pozisyonunu güçlendirmek. (3) Sosyalizmi tas-
fiye edip kapitalizme geçifl yapmak. Bu amaçla Milosevic, liberal ekonomist-
leri ve teknokratlar› içeren bir ekonomi komisyonu oluflturdu. Milosevic Ko-
misyonu olarak da bilinene bu komisyon 1988 y›l›nda bir ekonomik reform
program› haz›rlad›. Neoliberal ekonomi politikalar›n› içeren program, sosya-
list özyönetim kurumlar›n›n tasfiyesini ve serbest piyasa iliflkilerinin yap›lan-
d›r›lmas›n› öneriyordu.20 (4) Milosevic yönetiminin nihai amac› ise S›rbistan,
Kosova, Voyvodina, Karada¤, Makedonya, Bosna-Hersek co¤rafyas›n› ve H›r-
vatistan’›n S›rp yo¤unluklu yerlerini (Krajina ve Slavonija) içeren Büyük S›r-
bistan Devletini kurmak idi.21

Milosevic yönetimi 28 Eylül 1990 y›l›nda yeni S›rbistan Anayasas›n› S›r-
bistan Meclisi’nden geçirerek Kosova’n›n özerklik statüsünü sona erdirdi. Ye-
ni anayasa ayr›ca “S›rbistan Sosyalist Cumhuriyeti” ismini “S›rbistan Cumhu-
riyeti” olarak de¤ifltirdi.22 Yeni anayasaya dayan›larak S›rbistan’da ilk genel
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seçimler Aral›k 1990’da yap›ld›. Milosevic’in partisi (SSP) oylar›n %77,6’s›-
n› ald›.23

Böylece milliyetçi Milosevic yönetimi iktidar›n› daha da sa¤lamlaflt›rd›.
‹yice güçlenen Milosevic yönetimi, 1990’l› y›llarda Büyük S›rbistan Projesini
gerçeklefltirebilmek için H›rvatistan ve Bosna-Hersek topraklar›nda savafl gi-
riflti. 

Miloseviç yönetimi kendi toplumunu milliyetçilefltirmek, Büyük S›rbis-
tan Projesi do¤rultusunda harekete geçirmek ve savafllara haz›rlayabilmek için
medya kanallar›n› “propaganda arac› ve silah›” olarak kulland›.24 1987-1990
döneminde S›rp medyas›n›n ana slogan› “birleflik tek S›rbistan” idi. Aç›k bir
anti-sosyalizm, anti-Titoizm ve anti-Yugoslavya propaganda kampanyas› S›rp
medyas›nda bir moda haline geldi.25 Yap›lan yalan yanl›fl yay›nlar ile tarih ye-
niden yaz›ld›. Milliyetçi propaganda ve yalanlar vas›tas›yla di¤er uluslara yö-
nelik nefret büyütüldü ve S›rp toplumu üzerinde bir “kitlesel paranoya” duru-
mu yarat›ld›.26 Bennett, Milosevic yönetiminin kontrol etti¤i medya a¤›n›n gü-
cünü, etkinli¤ini ve rolünü tarif edebilmek için çarp›c› bir karfl›laflt›rma yap›-
yor:

“1980’li y›llarda Milosevic S›rbistan›’n›n medya sald›r›s› Nazi Almanya-
s›’n›n 1930’lu y›llardaki propaganda kampanyas›na çok benziyordu. Gerçek-
ten de, ana tema – bütün S›rplar tek bir S›rbistan içinde birleflmelidir – ayn›y-
d›. Aradaki büyük fark, medyan›n 1980’li y›llarda 1930’lu y›llardan çok daha
fazla güçlü olmas›yd› ve dolay›s›yla da, haberin ve bilginin çarp›t›lmas› kapa-
sitesi 1980’li y›llarda 1930’lu y›llardakine göre çok daha büyüktü. Hitler, po-
litik düflüncesini yaymak için bas›na, henüz bebeklik aflamas›nda olan filim
endüstrisine ve radyo dalgalar›na sahipti. Milosevic ise, kendisinin yeni S›rp
milliyetçili¤ini, televizyon yoluyla S›rbistan’daki her eve gönderme ve sindir-
me kabiliyetine sahipti”27
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Di¤er milliyetçi hareketler gibi H›rvat milliyetçili¤i de 1980 sonras›nda
yükselifle geçti. 1980 sonras› H›rvat milliyetçili¤inin üç hedefi vard›: (1) Ön-
celikle Yugoslavya’n›n ekonomik ve politik yap›s›n› federalizmden konfede-
ral yap›ya dönüfltürmek ve böylece H›rvatistan’›n özerkli¤ini/ba¤›ms›zl›¤›n›
artt›rmak; (2) Sosyalist özyönetim sistemini tasfiye edip kapitalizme geçifl
yapmak; (3) H›rvatistan’›, Karada¤’›n k›y› fleridini, Bosna-Hersek’in güney-
bat›s›n› ve S›rbistan ile komflu olunan baz› topraklar› içerecek biçimde Büyük
H›rvatistan Devleti’ni kurmak.28

1980’li y›llar›n H›rvat milliyetçili, 2. Dünya Savafl› y›llar›nda iflgalci Al-
manya ile iflbirli¤i yapm›fl, Almanya’n›n deste¤i ile Ba¤›ms›z H›rvat Devleti-
ni (1941-1945) kurmufl, Yahudilere ve S›rplara karfl› katliamlar yapm›fl olan
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Pavelic’in Ustafla Örgütünü / Hareketini sahiplendi. H›rvat milliyetçilerine gö-
re, Pavelic H›rvat ulusunun “ulusal kahraman›”, Ustafla Hareketi ise H›rvat
ulusunun “ulusal hareketi” idi. Almanya’n›n deste¤i ve kontrolü alt›nda kurul-
mufl olan Ba¤›ms›z H›rvat Devleti ise, yak›n gelecekte kurulacak olan Büyük
H›rvatistan’›n öncüsüydü. Bununla birlikte H›rvat milliyetçileri, Ustafla Hare-
ketinin ve Ba¤›ms›z H›rvat Devleti’nin Yahudilere ve S›rplara karfl› sistematik
kitlesel katliamlar yapm›fl oldu¤unu kabul etmiyor, bunun, H›rvat ulusunu afla-
¤›lamak için S›rplar ve sosyalist rejim taraf›ndan uydurulmufl bir yalan oldu-
¤unu iddia ediyordu.29

H›rvat milliyetçili¤ine göre H›rvat ulusunun en büyük ve en tehlikeli düfl-
man› S›rplar idi. Çünkü S›rplar, Büyük S›rbistan Devletini kurmak suretiyle
tüm H›rvat topraklar›n› ele geçirecek ve ard›ndan H›rvat ulusunu yok edecek-
lerdir. Ayr›ca S›rplar, kültür ve medeniyet olarak H›rvat ulusundan daha afla¤›-
dad›r. H›rvat milliyetçilerinin iddias›na göre, S›rplar, Do¤u Roma (Bizans) ‹m-
paratorlu¤unun etkisiyle Ortodoksluk dinine dönmüfl eski Katoliklerdir. S›rp-
lar, maddi ç›karlar için kendi dinlerine ihanet etmifllerdir. 

H›rvat milliyetçileri 1980’li y›llarda “H›rvat ulusunun devletleflme süre-
cinin tarihsel süreklili¤i” mitini ürettiler. Bu tarihsel süreklilik, 10. yüzy›lda
H›rvat Krall›¤› ile bafllad›, 1941-1945 y›llar›nda yaflam›fl olan Ba¤›ms›z H›r-
vat Devleti’ni içerdi ve YSFC içindeki H›rvatistan Sosyalist (Federe) Cumhu-
riyeti ile devam etti. Bundan sonraki aflama ise tam ba¤›ms›z H›rvatistan Dev-
leti olacakt›r. Tam ba¤›ms›z bir H›rvat Devleti’nin kurulmas› ve devam etme-
si için ise bir H›rvat Ulusal Ordusu’nun oluflturulmas›n flartt›r. Nitekim H›rvat
milliyetçileri, 1980’li y›llarda Yugoslavya Halk Ordusu’nun haricinde ayr›ca
H›rvatistan Sosyalist Cumhuriyeti kontrolünde bir H›rvat Ordusu kurma talep-
lerini dillendirdiler.30

E¤er S›rp milliyetçili¤inin ruhani lideri ve tafl›y›c›s› S›rp Ortodoks Kili-
sesi ise, H›rvat milliyetçili¤inin ruhani lideri ve tafl›y›c›s› H›rvat Katolik Kili-
sesi oldu. 1980’li y›llarda H›rvat Katolik Kilisesi’nin befl flikayeti ve talebi s›k-
ça gündeme tafl›nd›: (1) Marksist ders kitaplar› H›rvatistan’daki okullarda e¤i-
tim müfredat›ndan ç›kar›lmal›, Katolik din e¤itimi ve ders kitaplar› müfredata
eklenmelidir. (2) Katolik dindarlar hem YKB’den hem de çeflitli devlet yöne-
timi kademelerinden sadece dini inançlar›ndan dolay› tasfiye ediliyorlar. Bu-
na son verilmelidir. (3) Sosyalist-Titoist rejim, sürekli biçimde H›rvatlar›n si-
vil, dini ve ulusal haklar›na tecavüz ediyor. Buna son verilsin ve H›rvatlar›n si-
vil, dini ve ulusal haklar› geniflletilsin. (4) Kiliseye göre, sosyalist rejim Kato-
likli¤i yok etmeye ve ateist bir H›rvat toplumu yaratmaya çal›fl›yor. Bu, H›r-
vat ulusunun ve ulusal kimli¤inin yok edilmesiyle ayn› anlama gelir. Çünkü
Kiliseye göre Katoliklik, H›rvat ulusal kimli¤in ayr›lmaz bir parças›nd›r ve
H›rvat Katolik Kilisesi ile H›rvat ulusu özdefltir. Dolay›s›yla sosyalist rejimin
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Katolikli¤e yönelik sald›r›s› / bask›s› sona erdirilmelidir. (5) Ve nihayet; Kili-
se, YKB tekelindeki tek parti rejimine karfl›yd›, çok partili parlamenter rejime
geçifli talep ediyordu. Bu konuyla ilgili olarak H›rvat ve Sloven Katolik Kili-
seleri ortak bir bildiriyi 1990 Nisan›nda yay›nlad›lar.31

Bu flikayetler ve talepler ile ön plana ç›kan H›rvat Kilisesi’nin yay›nlar›
1980’ler boyunca H›rvat kamuoyu üzerinde son derece etkili oldu. Kilise ya-
y›nlar›, 1980 y›l›nda ölümünden sonra Tito’yu ve onun sosyalist rejimini sert
biçimde elefltirmeye bafllad›. Buna karfl›l›k, Pavelic ve onun Ustafla Hareketi
ile Yugoslavya Krall›¤› döneminde (1918-1941) etkili olmufl olan H›rvat Köy-
lü Partisi ve partinin lideri Radic övüldü. Ayr›ca Ustafla Hareketi ile iflbirli¤i
yapt›¤› için 1946 y›l›nda sosyalist rejim taraf›ndan 16 y›l hapis cezas›na çarp›-
t›lm›fl, sa¤l›k probleminden dolay› 1952’de serbest b›rak›lm›fl ve sekiz y›l son-
ra da ölmüfl olan Kardinal Stepinac H›rvat ulusunun kahraman› olarak tekrar-
dan gündeme tafl›nd› ve Stepinac’›n hapis cezas›na çarpt›r›lmas› sosyalist reji-
min H›rvat ulusuna bir sald›r›s› olarak de¤erlendirildi. Bu dönemde en önem-
li H›rvat Katolik yay›n organ› Glas Koncila gazetesi oldu. Gazete, Katolikli¤i
ve H›rvat ulusunu sürekli “yüceltti” ve “kutsad›.” Komünizm ise, gazeteye gö-
re, yüzy›l›n en gerici hareketlerinden birisidir.32

H›rvat Katolik Kilisesi politik alanda 1989 y›l›ndan itibaren Tudjman’›n
baflkanl›¤›ndaki H›rvatistan Demokratik Birli¤i (HDB)’ne destek verdi. Kilise
- HDB iflbirli¤i, H›rvat toplumunun milliyetçileflmesinde büyük rol oynad›.
Kilise ve HDB, Ortodoks S›rplara karfl› iflbirli¤i yapt› ve “mücadele etti”.33

Birbirleriyle mücadele eden H›rvat Katolik ve S›rp Ortodoks din adamla-
r›n›n “ortak düflman›” vard›: Sosyalist Yugoslavya. Ortodoks ve Katolik din
adamlar› sosyalist rejimin y›k›lmas›n› arzuluyorlard› ve bu amaca ulaflmak
için yo¤un faaliyetlerde bulundular. Çünkü sosyalist devrim ile birlikte din
adamlar›n›n yetkileri s›n›rland›r›lm›fl ve böylece toplumsal-politik nüfuz alan-
lar› iyice daralt›lm›fl idi. Sosyalist rejime karfl› dini çal›flmalar özellikle Ti-
to’nun ölümünden sonra 1980’li y›llarda yo¤unlaflt›.34

E¤er S›rp milliyetçili¤inin politik lideri ve tafl›y›c›s› Milosevic ve onun
partisi SSP ise, H›rvat milliyetçili¤inin de bir politik lideri ve tafl›y›c›s› vard›
elbette: Franjo Tudjman ve onun partisi HDB. 

Tudjman (1922-1999) 2. Dünya Savafl› y›llar›nda Partizan Ordusu safla-
r›nda yer ald› ve savafl sonras›nda YKB üyesi idi. 1960 y›l›nda henüz 38 ya-
fl›ndayken Yugoslavya Halk Ordusu’nda generalli¤e yükseldi ve en genç gene-
ral unvan›n› kazand›. Bir y›l sonra ordudan ayr›lan Tudjman, H›rvat ulusal ta-
rihi üzerine çal›flmaya bafllad› ve bu konuda çeflitli yay›nlar yapt›. Yay›nlar›n-
da gittikçe H›rvat milliyetçili¤ine kayan Tudjman, “H›rvat Bahar›” olarak ad-
land›r›lan 1967-1971 H›rvat milliyetçi hareketine / olaylar›na kat›ld›. Bundan
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dolay› 1972 y›l›nda YKB’den kovulan Tudjman iki y›l hapis cezas›na çarpt›-
r›ld›. Hapisten ç›kt›ktan sonra d›fl seyahatler yapt› ve 2. Dünya Savafl› sonun-
da ülkeden kaçmay› baflaran Ustafla art›klar› ile temasa geçti. Tudjman, sosya-
list rejime karfl› milliyetçi ve y›k›c› faaliyetlerinden dolay› fiubat 1981’de befl
y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Hapisten bir “ulusal kahraman” olarak ç›kan
Tudjman, milliyetçi söylemi ile hem ülke içindeki hem de d›flar›daki milliyet-
çi çevrelerde popülaritesini iyice artt›rd›.35

Tudjman, 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›nda H›rvat milliyetçi liberal ayr›l›k-
ç› hareketinin lideri olarak politik sahneye ç›kt›.36 “Tudjman, kendisini bir H›r-
vat milliyetçisi olarak adland›rmaktan gurur duyuyordu ve... milliyetçilik
onun için bir cesaret rozeti idi.”37 Lane’ye göre ise, “Tudjman’›n milliyetçili¤i
özellikle i¤renç ve nefret uyand›r›c›yd› çünkü iki dünya savafl› aras› dönemin
faflizmi ile yank›lan›yordu.”38 Bu “i¤renç ve nefret uyand›r›c›” milliyetçili¤in
ana slogan›, H›rvatistan içinde yaflayan di¤er etnik-kültürel topluluklar› d›flla-
y›c› nitelikteydi: “H›rvatistan sadece H›rvatlar içindir”.39 Bu slogan özellikle
H›rvatistan içinde nüfusun %12,2’sini40 oluflturan S›rplara yönelikti ve H›rva-
tistan’da yaflayan S›rplar›n Milosevic’e yönelmesinde büyük rol oynad›. Yani
milliyetçi lider Tudjman’dan korkan H›rvatistan S›rplar› bir baflka milliyetçi
lidere s›¤›nd›lar: Milosevic yönetiminin deste¤i alt›nda 17 fiubat 1990 tarihin-
de H›rvatistan’da S›rp Demokratik Partisi kuruldu. “Büyük S›rbistan” ideali-
nin sad›k takipçisi olan Jovan Raskovic baflkanl›¤›ndaki bu parti, sadece Mi-
losevic yönetimiyle de¤il, ayn› zamanda Bosna-Hersek’teki milliyetçi S›rp li-
der Radovan Karadzic ile de yak›n iliflki içine girdi ve iflbirli¤i yapt›.41 Böyle-
ce sald›rgan Tudjman milliyetçili¤i, sald›rgan Milosevic milliyetçili¤inin H›r-
vatistan’daki S›rplar üzerinde etkinlik ve hakimiyet kurmas›na yard›mc› oldu.

H›rvatistan’da yeni milliyetçi-liberal partilerin kurulmaya baflland›¤›
1989 y›l›nda Tudjman HDB’yi kurdu. HDB, milliyetçi-liberal entelektüelleri,
bürokratlar›, teknokratlar› ve 1980’li y›llarda geliflmeye bafllayan H›rvat tüc-
car-kapitalistleri içeriyordu. Tudjman ve partisi, 2. Dünya Savafl› y›llar›nda
(1941-1945) Almanya ve ‹talya’n›n deste¤i ve kontrolü alt›nda kurulmufl olan
Ba¤›ms›z H›rvat Devleti’ni yöneten faflist Ustafla hareketinin art›klar›n›n ve ta-
kipçilerinin içinde yer ald›¤› H›rvat göçmen örgütlerinin politik ve mali deste-
¤ini ald›. Yurt d›fl›nda faaliyetlerini sürdüren sekiz örgüt, üç siyasi parti ve
Washington merkezli bir H›rvat gazetesi (Hrvatska Borba-H›rvat Mücadelesi)
1974 y›l›nda Toronto’da bir araya gelerek H›rvat Ulusal Konseyi’ni kurdular.
Bu konseyin nihai amac›, YSFC’yi y›kmak ve Büyük Kapitalist H›rvatistan’›
kurmak idi. Konsey içinde yer alan örgütlerden birisi H›rvat Ulusal Direnifli
idi. Bu örgütün 1978 y›l›nda Der Spiegel dergisinde yay›nlanan bildirisi flu
cümleleri içeriyordu:
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“Yugoslavya yok edilmelidir; bu ister Ruslar›n, ister Amerikal›lar›n, ister
komünistlerin ister komünist olmayanlar›n, isterse de anti-komünistlerin, yani
Yugoslavya’y› yok etmek isteyen, onu ister diyalektikle ister dinamitle ama her
ne pahas›na olursa olsun yok etmek isteyen herhangi birinin yard›m›yla yok
edilmelidir.”42

‹flte bu anlay›fl, Tudjman’› Yugoslavya içinde H›rvatlar›n politik lideri
olarak, HDB’yi de H›rvatlar›n politik partisi olarak görüyordu. Bu nedenle de,
milliyetçi H›rvat dernekleri/örgütleri 1989-1990 y›llar›nda HDB’ye toplam
8,2 milyon dolar yard›mda bulundular.43 Bosna-Hersekli H›rvatlar da Tudjman
ve partisine s›k› destek verdiler. HDB ile Bosnal› H›rvatlar aras›nda iflbirli¤i
kuruldu ve gelifltirildi.44 Nitekim HDB’nin Bosna-Hersek kolu yine ayn› ad al-
t›nda 1990 y›l›nda kuruldu.45 Tudjman ve partisi, uluslararas› politika aln›nda
ise Almanya, Avusturya ve Vatikan’›n deste¤ine sahipti.46

Tudjman’›n baflkanl›¤›ndaki HDB’nin hedeflerini ve politikalar›n› befl
fl›kta özetlemek mümkündür: (1) Sosyalizmi y›kmak, kapitalizmi yap›land›r-
mak ve kapitalist Bat› Avrupa sitemine (Avrupa Birli¤i) entegre olmak. (2)
H›rvatistan’da yaflayan S›rplar› önce politik alandan tasfiye etmek ve ard›ndan
H›rvatistan nüfusunu S›rplardan ar›nd›rarak H›rvatistan içinde “S›rp az›nl›k
problemini” çözmek. (3) Liberal ve milliyetçi prensiplere dayal› yeni bir ulu-
sal anayasa haz›rlamak. (4) Güçlü bir H›rvat Ulusal Ordusu kurmak. (5) Ve ni-
hayet; Büyük Kapitalist H›rvatistan’› oluflturmak.

HDB kuruldu¤u günden itibaren politikada ve toplumsal alanda milliyet-
çi, ekonomide ise neoliberal söylem kulland›. Milliyetçi söylem, S›rp düflman-
l›¤›na dayand›r›ld›. Çünkü HDB’ye göre, en büyük düflman S›rplar ve S›rbis-
tan idi. H›rvatistan içinde yaflayan S›rplar ise, Büyük S›rbistan projesinin
uzant›s› idi.47 HDB’nin S›rp (ve Yahudi) düflmanl›¤› 1990 seçimleri öncesinde
yürütülen propaganda sürecinde Tudjman taraf›ndan aç›kça deklare edildi:
“Kar›m S›rp veya Yahudi olmad›¤› için çok mutluyum”.48 Seçim kampanyas›
süresince Tudjman, S›rplar›n bir barbar Balkan halk›, H›rvatlar›n ise medeni
bir Avrupal› ulus oldu¤unu ve S›rplar›n kültürel aç›dan afla¤› olduklar›n› söy-
ledi. Ayr›ca Tudjman, H›rvat ulusunun ve kendi partisinin, bu afla¤›, barbar Or-
todoks S›rplar›n “Büyük S›rbistan Projesi”ne karfl› Avrupa medeniyetini koru-
mak için mücadele edece¤ini Avrupa kamuoyuna ilan etti.49

Tudjman’›n ve partisinin milliyetçi yükseliflini H›rvatistan Komünistler
Birli¤i (HKB) engelleyemedi. Çünkü 1980’ler boyunca HKB içinde yaflan›lan
“anti-milliyetçi sosyalistler” ile “milliyetçi-liberaller” aras›nda yaflan›lan sert
rekabetin galibi ikinci kanat oldu. Drago Dimitrovic ve Ivica Racan liderli¤in-
deki milliyetçi-liberal kanat, 1989’da toplanan 11. Kongrede Stipe Suvar
(1936-2004)50 liderli¤indeki anti-milliyetçi sosyalist kanad› yendi. Yap›lan se-
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çim sonucunda Racan HKB Baflkan› ve Dimitrovic HKB Baflkanl›¤› Sekrete-
ri seçildi. Yeni yönetim Kongrede “Hümanist Deklarasyon”u ila etti. Bu dek-
larasyon, H›rvatistan’da çok partili rejime geçifl karar›n› içeriyordu.51 20 Ocak
1990 tarihinde Belgrat’ta toplanan YKB’nin 14. Kongresinde HKB delegeleri
(Slovenya Komünistler Birli¤i delegeleri ile birlikte) kongreyi yar›da terk et-
ti. Hemen ard›ndan HKB’nin ismi Demokratik De¤iflim Partisi olarak de¤iflti-
rildi.52 Böylece HKB, “De¤iflim” ad› alt›nda milliyetçi liberal bir partiye dö-
nüfltürüldü. Ayr›ca yar›da kesilen 14. Kongre, YKB’nin son kongresi oldu.

H›rvatistan’da ilk çok partili seçimler Nisan-May›s 1990 tarihinde düzen-
lendi. Tudjman alt› partiyi içeren H›rvatistan Demokratik Blo¤u’nu oluflturdu.
HDB liderli¤indeki Demokratik Blok, H›rvatistan Meclisindeki 386 sandalye-
nin 205’ini, Racan’›n De¤iflim Partisi 101’ini kazand›. H›rvatistan’daki S›rp-
lar›n temsilcisi konumundaki Raskovic’in S›rp Demokratik Partisi ise 5 tem-
silci ç›karabildi. Yeni hükümet HDB liderli¤inde kuruldu ve yeni meclis Tudj-
man’› H›rvatistan’›n Baflkan› seçti.53

Tudjman yönetimi, ilk ifl olarak, devlet, medya ve üniversite kurumlar›n-
da yer alan S›rplar› ve sosyalist H›rvatlar› tasfiye etti, yerlerine milliyetçi un-
surlar› ve HDB yandafllar›n› yerlefltirdi. Muhalif gazeteler ve dergiler kapat›l-
d›. Anti-milliyetçi, sosyal demokrat ve sosyalist akademisyenler “güvenilmez
/ flüpheli H›rvatlar” olarak etiketlendiler ve Zagrep Üniversitesi’nden kovul-
dular.54 Medyay› ve üniversiteyi kontrolü alt›na alan Tudjman yönetimi, H›r-
vat toplumunu milliyetçilefltirmek ve Büyük H›rvatistan Projesi do¤rultusun-
da harekete geçirmek için milliyetçi medya kanallar›n› ve milliyetçi entelek-
tüelleri / akademisyenleri en etkin biçimde kullanmay› becerdi. 

Ard›ndan Tudjman yönetimi Temmuz 1990’da bir dizi anayasal ve yasal
de¤ifliklikler yapt›. 1974 Anayasas›na göre, H›rvatistan içinde ulusal-kültürel
konularda Meclis karar› üçte iki ço¤unlukla al›nabiliyordu. Yap›lan yeni de¤i-
fliklik üçte ikilik oy çoklu¤u gereklili¤ine son verdi. H›rvatça, H›rvatistan’›n
resmi dili ilan edildi, S›rpça ise resmi dil olmaktan ç›kar›ld›. “Dilde Saflaflma
Program›” bafllat›ld›. Program çerçevesinde H›rvat dilindeki S›rpça kelimeler
temizlenerek saf H›rvat dili yarat›lmaya çal›fl›ld›. Sosyalist rejime ve Partizan
Hareketine ait semboller ve isimler de¤ifltirildi. Bunlar›n yerine, 10. yüzy›lda
kurulmufl olan H›rvat Krall›¤› ve 1941-1945 dönemindeki Ustafla Devleti (Ba-
¤›ms›z H›rvatistan Devleti) taraf›ndan kullan›lm›fl olan semboller ve isimler
kondu. “Faflizm Kurbanlar› Meydan› (Trg Zrtava Fasisma)”, “H›rvat Kahra-
manlar› Meydan› (Trg Hrvatskih Velikana)”na; “Tito Meydan›” ise, “Jelacic
Meydan›”na dönüfltürüldü. Jelacic, 19. yüzy›lda Habsburg ‹mparatorlu¤u için-
de H›rvatistan’›n Ban› (Valisi) idi.55 Tudjman’a göre, yap›lan anayasal ve ya-
sal de¤ifliklikler, H›rvatistan’› politik olarak “ulusal egemen devlet” haline ge-
tirdi.56
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Böylece gücünü ve iktidar›n› iyice sa¤lamlaflt›ran milliyetçi liberal Tudj-
man yönetimi, 1990’l› y›llarda “Büyük Kapitalist H›rvatistan Devleti”ni kur-
mak için savafllara giriflebilirdi art›k...

SS››rrpp--HH››rrvvaatt  SSaavvaaflfl››nnaa  DDoo¤¤rruu

Tudjman yönetimi “Yugoslav Konfederasyonu Anlaflmas› - Güney Slav
Devletleri ‹ttifak› Tasla¤›” haz›rlay›p 5 Ekim 1990 tarihinde YSFC Kolektif
Baflkanl›¤›’na sundu. Yugoslavya’y› oluflturan alt› federe cumhuriyet aras›nda
ekonomik ve politik konularda son derece gevflek bir konfederal birli¤i öneren
Tudjman Tasla¤›, Slovenya taraf›ndan desteklendi, S›rbistan ve Karada¤ tara-
f›ndan reddedildi. Milosevic, bu tasla¤›n Yugoslavya’y› parçalanmaya sürük-
leyece¤ini ileri sürdü ve tasla¤›, “S›rp ulusuna karfl› H›rvat komplosu” olarak
de¤erlendirdi. Milosevic, merkezi yönetimi güçlendiren kendi tasla¤›n› sundu.
Karada¤ yönetimi taraf›ndan desteklenen Milosevic Tasla¤›, bu sefer Zagreb
ve Lübliyana yönetimleri taraf›ndan kabul görmedi. Bosna-Hersek ve Make-
donya yönetimleri ise, iki taraf aras›nda “ara formül” oluflturmaya çal›flm›fl ol-
salar da, yap›lan görüflmelerden her hangi bir anlaflma ç›kmad›.57

Görüflmelerden bir sonuç alamayan Tudjman yönetimi, 22 Aral›k 1990
tarihinde yeni H›rvatistan Anayasas›n› H›rvatistan Meclisi’nden geçirdi. Tudj-
man, anayasan›n kabul edildi¤i gün meclis kürsüsünden yapt›¤› konuflmas›n-
da, yeni anayasay›, H›rvat ulusunun ulusal egemenli¤inin ortaya konmas› ve
onaylanmas› olarak tan›mlad›. Ayr›ca Tudjman konuflmas›nda, nihai hedefin
tam ba¤›ms›z bir H›rvat devletinin kurulmas› ve bu devletin uluslararas› top-
lum taraf›ndan tan›nmas› oldu¤unu aç›klad›.58

1990 Anayasas› H›rvatistan’›n YSFC’den ayr›l›fl›n›n ve tam ba¤›ms›z bir
H›rvat Devletinin kuruluflunun hukuksal zeminini oluflturdu: “H›rvatistan
Cumhuriyeti, di¤er devletler ile birli¤e girebilir veya birlikten ayr›labilir. H›r-
vatistan Cumhuriyeti bu konuda karar vermek için egemenlik hakk›na sahip-
tir.” (Madde 2) “H›rvatistan, cumhuriyetler aras›nda yeni bir anlaflmaya ka-
dar veya H›rvatistan Meclisi baflka bir karar al›ncaya kadar Yugoslavya’n›n
bir parças› olarak kal›r.” (Madde 140)59

Yeni anayasaya göre, “H›rvatistan Cumhuriyeti, H›rvat ulusunun ulusal
devleti olarak kuruludur ve vatandafl› olan di¤er uluslar›n ve ulusal az›nl›kla-
r›n devletidir.”60 Anayasada vatandafl olarak kabul edilen di¤er ulusal az›nl›k-
lar flu flekilde s›ralanm›flt›r: S›rplar, Müslümanlar (Boflnaklar), Slovenler, Çek-
ler, Slovaklar, ‹talyanlar, Macarlar, Yahudiler ve di¤erleri. 

1974 Anayasas›na göre H›rvatistan’da yaflayan S›rplar, H›rvatistan Sos-
yalist Cumhuriyeti’nin – H›rvatlarla birlikte – kurucu ulusudur. Yeni H›rvat
Anayasas› ise, H›rvatistan içinde yaflayan S›rplar› “kurucu ulus” statüsünden
“ulusal az›nl›k” statüsüne düflürerek ülke içinde 1991 y›l›nda bafllayacak olan
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H›rvat – S›rp iç savafl›n›n “hukuksal zeminini” oluflturmufltur. Çünkü H›rvatis-
tan S›rplar›, H›rvatistan Cumhuriyeti’nin “kurucu unsuru” olmay› istiyor ve
yo¤unlukta olduklar› belediyeleri içeren bir “özerk S›rp yönetimi” talep edi-
yorlard›. 

Bu talepleri karfl›lamaktan radikal biçimde uzak olan yeni H›rvat Anaya-
sas›n›n mecliste kabul edildi¤i gün (22 Aral›k 1990), Ekim ay›ndan itibaren ra-
dikal S›rp milliyetçisi Babic taraf›ndan yönetilmekte olan S›rp Demokratik
Partisi, “Krajina Özerk S›rp Eyaleti (ÖSE)”ni ilan etti. Bu ilan›, “Do¤u Slavo-
nija ÖSE” ile “Bat› Slavonija ÖSE”nin kuruluflu takip etti.61

H›rvatistan Meclisi, 21 fiubat 1991 tarihinde “Yugoslavya’dan ayr›lma”
konusunda referanduma gitme karar› ald›. Referandum 19 May›s 1991 tarihin-
de yap›ld›. H›rvatistan S›rplar›n›n protesto edip sand›¤a gitmedikleri referan-
dumda kullan›lan geçerli oylar›n %93’ü Yugoslavya’dan ayr›lma karar› ald›.
H›rvatistan Meclisi, ayr›lma referandumuna dayanaraktan 25 Haziran 1991 ta-
rihinde62 H›rvatistan Cumhuriyeti’nin ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Ba¤›ms›zl›k ila-
n›, federe cumhuriyetlere birlikten (YSFC’den) ayr›lma hakk› ve yetkisi tan›-
m›fl olan 1974 tarihli YSFC Anayasas›na dayand›r›ld›. Fakat bu ilan, YSFC
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan “anayasaya ayk›r›” bulundu ve reddedildi.63

Ba¤›ms›zl›k ilan›n› “ayk›r›” bulan bir di¤er taraf Milosevic yönetimi ile
Büyük S›rbistan projesinin H›rvatistan aya¤›n› oluflturan Babic ve onun parti-
si oldu. Milosevic yönetiminin deste¤i alt›nda Krajina ÖSE yönetimi 28 fiubat
1991 tarihinde, yani H›rvatistan Meclisinin ayr›lma referandumuna gitme ka-
rar›n› ald›¤› tarihten (21 fiubat 1991) sadece yedi gün sonra, H›rvatistan’dan
ayr›ld›¤›n› ve bundan böyle YSFC’ye ba¤l› oldu¤unu ilan etti. Krajina yöneti-
mi bu karar›n› (1) self-determinasyon hakk›na ve (2) 1974 Anayasas›n›n H›r-
vatistan içindeki S›rplara verdi¤i “kurucu ulus” statüsüne dayand›rd›. H›rva-
tistan yönetimi taraf›ndan tan›nmayan ve yasa d›fl› ilan edilen Krajina yöneti-
mi, Krajina s›n›rlar› içinde 12 May›sta “H›rvatistan’dan ayr›lma ve Yugoslav-
ya içinde kalma” referandumu düzenledi. Krajina ÖSE Meclisi, referandum-
dan ç›kan sonuca dayanaraktan, zaten daha önceden ilan edilmifl olan “H›rva-
tistan’dan ayr›l›p YSFC içinde kalma” karar›n› 30 Nisanda resmiyete ba¤lad›.
19 Aral›k 1991 tarihinde ise, Do¤u Slavonija ÖSE, Bat› Slavonija ÖSE ve
Krajina ÖSE yönetimleri, üç eyaletin birleflerek H›rvatistan’dan ayr› / ba¤›m-
s›z “S›rp Krajina Cumhuriyeti (SKC)”ni kurduklar›n› ila ettiler. Haz›rlanan
anayasa, SKC’yi, “S›rp ulusunun ulusal devleti ve Krajina içinde yaflayan di-
¤er vatandafllar›n devleti” olarak tan›mlad›.64 SKC yönetimi ilk ifl olarak, Mi-
losevic yönetiminden ve S›rbistan güdümlü Yugoslavya Halk Ordusu’ndan al-
d›¤› destekle, yaklafl›k 50.000 kiflilik kendi ordusunu kurdu.65
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SS››rrpp  ––  HH››rrvvaatt  SSaavvaaflfl››

H›rvatistan topraklar›nda S›rp-H›rvat savafl› fiili olarak Mart 1991’de
bafllad›. 21 fiubatta H›rvatistan Meclisi, “Yugoslavya’dan ayr›lma” konusunda
referanduma gitme karar› ald›ktan hemen sonra Mart ay› içinde S›rp silahl›
gruplar› ile H›rvat Ordusu ve polisi aras›nda silahl› çat›flmalar bafllad›. Bu ça-
t›flmalar›n bafllamas›nda Milosevic yönetiminin önemli rolü oldu. Çünkü Mi-
losevic 16 Mart tarihinde “E¤er biz (S›rplar) savaflmam›z gerekiyorsa savafl›-
r›z. Fakat umuyorum ki, onlar (H›rvatlar) bizimle savaflacak kadar deli de¤il-
lerdir. Biz e¤er iyi çal›flmay› ve iyi üretmeyi bilmiyorsak, en az›ndan nas›l iyi
savafl›laca¤›n› biliyoruz”66 aç›klamas›n› yaparak adeta H›rvatistan’daki S›rpla-
ra “savafl emrini” vermifltir. Martta bafllayan silahl› çat›flmalar, Yugoslavya
Halk Ordusu’nun 18-19 Temmuz 1991’de H›rvatistan’a yönelik askeri operas-
yonu bafllatmas›yla S›rp-H›rvat Savafl›na dönüfltü.67

1990 y›l›nda Yugoslavya Halk Ordusu’nun subaylar›n›n %54,3’ü S›rp,
%12,5’i H›rvat, %7,3’ü Makedon, %5,3’ü Karada¤l›, %5,2’si Boflnak, %2,3’ü
Sloven, %1,5’i Arnavut, %1’i Macar ve %1,4’ü di¤er baflka milliyetlerden idi.
Subaylar›n %9,6’s› ise kendisini Yugoslav olarak tan›mlam›fllard›.68 Temmuz
ay› içinde, yani H›rvatistan’a karfl› askeri operasyon bafllat›ld›¤›nda, ç›kar›lan
bir kararname ile orduya gönüllü askerler al›nd›. Bu gönüllüler, S›rbistan, Ka-
rada¤, Bosna-Hersek ve ülkenin daha baflka yerlerinden toplanan milliyetçi-
militarist S›rplar idi.69 Savafl›n bafllamas›ndan hemen önce ise, S›rp olmayan
subaylar ve askerler, H›rvatistan’dan al›narak ülkenin baflka bölgelerine gön-
derildi. Bunlar›n yerine, ülkenin de¤iflik bölgelerinde görev yapmakta olan
S›rp ve Karada¤l› subaylar ve askerler H›rvatistan’a tafl›nd›lar.70 Temmuz 1991
– Ocak 1992 aral›¤›nda ise H›rvat subaylar›n %80’inden fazlas› Yugoslavya
Halk Ordusu’ndan ayr›l›p H›rvatistan Ordusuna kat›ld›. Ayr›ca daha da dikkat
çekici durum, H›rvatistan do¤umlu olan yaklafl›k 9.000 S›rp asker, kendi do¤-
duklar› topraklar› savunmak içini Yugoslavya Halk Ordusu’ndan ayr›l›p H›r-
vatistan Ordusuna kat›ld›.71

Tüm bu veriler gösteriyor ki, H›rvatistan’a sald›ran ordu ka¤›t üstünde
“Yugoslav”, gerçekte ise “S›rp” idi ve Milosevic yönetiminin kontrolü alt›nda
operasyonu gerçeklefltiriyordu. Bu orduya ayr›ca SKC Ordusu ve pek çok si-
lahl› S›rp gruplar› / çeteleri destek veriyordu. S›rbistan, Karada¤ ve Bosna-
Hersek’ten adam toplayan bu silahl› gruplardan en tan›nm›fllar› Dragan Vasik-
lovic grubu, Vojislav Seselj’in Çetnik grubu, Arkan lakapl› Zeljko Raznjato-
vic’in Kaplanlar  grubu idi. Ayr›ca Sar› Kar›nc›lar ve Beyaz Kartallar adl› iki
grup daha vard›. Milosevic yönetiminden yard›m gören72 bu silahl› gruplar ay-
n› zamanda 1992 Nisan›nda bafllayacak olan Bosna-Hersek Savafl›nda da yer
ald›lar. 
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H›rvat Ordusu, Eylül ay›na kadar savunma pozisyonundayd›. Bu tarihten
sonra karfl› sald›r›ya geçilmifl olsa da, Ocak 1992’ye gelindi¤inde Krajina ve
tüm Slavonija topraklar› S›rp silahl› güçlerinin elindeydi.73

H›rvatistan’daki S›rp-H›rvat Savafl›, ABD ve Avrupa Birli¤i’nin müdaha-
lesi sonucunda durdu. ‹lk önce konu BM Güvenlik Konseyi’nde ele al›nd› ve
tüm Yugoslavya topraklar›na yönelik silah ambargosu uygulama karar› al›nd›
(25 Eylül 1991 tarihli 713 Say›l› Güvenlik Konseyi Karar›).74 Ard›ndan sorun
Avrupa Birli¤i içinde ele al›nd›. Avrupa Birli¤i temsilcisi olarak atanan ‹ngiliz
politikac› Lord Peter Corrington, Yugoslavya’n›n yeniden yap›lanmas›na yö-
nelik genel bir plan haz›rlad› (16 Ekim 1991). Konfederal bir içeri¤e sahip
olan Carrington Plan›, S›rbistan ve Karada¤ yönetimleri taraf›ndan reddedildi.
Bunun üzerine Avrupa Birli¤i, bu iki cumhuriyete yönelik ekonomik ambargo
bafllatt› (8 Kas›m 1991).75

Ard›ndan inisiyatif ABD’ye geçti. Amerikal› politikac› ve avukat Cyrus
Vance, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri (Javier Perez de Cuellar) Özel
Temsilcisi olarak görevlendirildi ve yeni bir bar›fl plan› haz›rlad› (Kas›m
1991). ABD, S›rbistan ve Karada¤ ile olan ticaret anlaflmalar›n› iptal etti, bu-
na karfl›l›k Slovenya, H›rvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek’e uygulad›¤›
ekonomik ambargoyu kald›rd› (Aral›k 1991). Almanya ise, H›rvatistan ile Slo-
venya’n›n ba¤›ms›zl›k ilanlar›n› tan›yaca¤›n› ilan etti ve Avrupa Birli¤i’nin de
bu iki devleti tan›mas› gerekti¤ini söyledi (23 Aral›k 1991). Böylece, Vance
Plan›, ABD ve Almanya’n›n bask›s› neticesinde kabul edildi ve 2 Ocak 1992
tarihinde ateflkes anlaflmas› imzaland›. Anlaflmaya göre Yugoslavya Halk Or-
dusu H›rvatistan’dan çekildi, S›rp nüfusun ço¤unlukta veya az›nl›kta oldu¤u
yerler “güvenli bölgeler” olarak ilan edildi, güvenli bölgelere 15 bin kiflilik
Birleflmifl Milletler Koruma Gücü (UNPROFOR) yerleflti ve buralar silahlar-
dan ar›nd›r›ld›. Anlaflman›n hemen ard›ndan Slovenya ile H›rvatistan, 15 Ocak
1992 tarihinde Avrupa Birli¤i, Nisan ay›nda ise ABD taraf›ndan tan›nd›. Bu iki
yeni devlet 22 May›sta Birleflmifl Milletlere üye oldu.76

Fakat bu ateflkes çok uzun sürmedi. ABD’nin yo¤un deste¤i sayesinde
modernize olan ve güçlen(diril)en H›rvatistan Ordusu77 May›s 1993 ve A¤us-
tos 1995 aras›nda H›rvatistan’daki SKC Ordusuna yönelik dört ayr› askeri
operasyon düzenledi: Kaplan Operasyonu, fiimflek Operasyonu, Yaz’95 Ope-
rasyonu ve F›rt›na Operasyonu. Bu operasyonlar neticesinde SKC Ordusu ye-
nilgiye u¤rat›ld› ve Krajina ile Bat› Slavonija topraklar› H›rvat Ordusunun eli-
ne geçti. Fakat Do¤u Slavonija, SKC Ordusunun elinde kald›.78

ABD ile Avrupa Birli¤i’nin müdahalesiyle H›rvat ve S›rp silahl› güçleri
aras›nda ikinci defa ateflkes anlaflmas› imzaland› (Do¤u Slavonija Bölgesi An-
laflmas›, 12 Kas›m 1995). Buna göre, Do¤u Slavonija bölgesine “Birleflmifl
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Milletler Do¤u Slavonija Geçici Yönetimi (UNTAES)” yerleflti. UNTAES,
resmi olarak Ocak 1996’da görevine bafllad› ve Ocak 1998’de sona erdi. Bu
tarihte Do¤u Slavonija bölgesi H›rvatistan’a ba¤land›. Böylece H›rvatistan
içinde 1991 y›l›nda kurulmufl olan SKC, ordusu ile birlikte resmen ortadan
kald›r›lm›fl oldu.79

S›rp ve H›rvat milliyetçili¤i aras›ndaki savafl sadece H›rvatistan toprakla-
r›nda de¤il, ayn› zamanda Bosna-Hersek’te de yafland›; üstelik daha uzun ve
daha fliddetli olarak... Ocak 1992’de H›rvatistan’da savafl dururken, Nisan
ay›nda Bosna-Hersek’te bafllad›. Yaln›z bu savafl›n bir üçüncü aktörü de vard›:
Boflnaklar. Yani Bosna-Hersek Savafl› S›rp, H›rvat ve Boflnak silahl› kuvvetle-
ri aras›nda yaflan›lm›fl bir “üçlü savafl”t›r. H›rvatistan’da oldu¤u gibi burada da
savafl, federe cumhuriyet yönetiminin ba¤›ms›zl›k ilan› ile birlikte bafllad›. 

1990 y›l›nda Bosna-Hersek’te, ülkeyi savafl sürükleyecek olan üç gözü
kara milliyetçi parti kuruldu: Boflnaklar› temsilen Alija ‹zetbegovic’in De-
mokratik Eylem Partisi (DEP), Bosna-Hersek S›rplar›n› temsilen Radovan
Kardzic’in S›rp Demokrat Partisi (SDP) ve H›rvatlar› temsilen Stjepan Klu-
jic’in H›rvat Demokratik Birli¤i (HDB).80 Tudjman’›n müdahalesiyle, daha
“›l›ml› ve güvenilmez” bir milliyetçi olan Klujic 1992 fiubat›nda HDB baflkan-
l›¤›ndan al›nd›, yerine daha “güvenilir ve sad›k” milliyetçi olan Mate Boban
getirildi.81

Bosna-Hersek Sosyalist Cumhuriyeti’nde ilk çok partili genel seçimler
18 Kas›m – 2 Aral›k 1990 tarihinde yap›ld›. Seçim sonucuna göre DEP, SDP
ve HDB partileri Bosna-Hersek Meclisi’nde s›ras›yla 86, 72 ve 44 sandalye
kazand›lar. Seçimden birinci parti olarak ç›kan DEP, Bosna-Hersek Hüküme-
ti’ni kurdu. Kurulan koalisyon hükümeti içinde SDP ile HDB de yer ald›. DEP
a¤›rl›kl› Bosna-Hersek Meclisi, federe devlet baflkanl›¤› makam›na ‹zetbego-
vic’i seçti. HDB’den J. Pelivan baflbakan ve SDP’li Momcilo Krajisnik Mec-
lis Baflkan› oldu.82

Bosna-Hersek Meclisi 15 Ekim 1991 tarihinde ba¤›ms›zl›k referandumu
düzenleme karar› al›nca, SDP’li vekiller Meclisten ayr›l›p 24 Ekimde “Bosna
S›rplar›n›n Ulusal Meclisi”ni kurdular. Bosna-Hersek Meclisi’nde ba¤›ms›zl›k
referandumuna gitme karar›n›n al›nd›¤› gün SDP Baflkan› Karadzic flu konufl-
may› yapt›:

“Seçti¤iniz yol, H›rvatistan’› cehenneme sürükleyen ayn› yoldur. Aradaki
fark, Bosna’da savafl, sizi daha kötü bir cehenneme sürükleyecektir ve Müslü-
man milleti (Boflnaklar) tamam›yla yok olacakt›r.”83

29 fiubat – 1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referanduma Bosnal›
S›rplar kat›lmad›. Geçerli oylar›n %99,4’ü YSFC’den ayr›lmaya evet dedi. ‹ki
gün sonra Bosna-Hersek Meclisi, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Buna ceva-
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ben S›rp Meclisi de 27 Martta Bosna-Hersek içinde baflkenti Banja Luka olan
bir S›rp devletinin kuruldu¤unu ilan etti: S›rp Cumhuriyeti (Republika
Srpska).84 27 Nisanda ise S›rbistan ve Karada¤ Cumhuriyetleri “Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti”ni ila etti. Böylece YSFC resmen sona ermifl oldu. Yeni
Yugoslavya Federasyonu Devlet Baflkan› Dobrica Cosic, Baflbakan ise Milan
Panic oldu. Milosevic ise S›rbistan Devlet Baflkanl›¤› görevine devam etti.85

Tüm bu ayr›flma sürecinde Boban baflkanl›¤›ndaki HDB ise, Temmuzda “Her-
sek-Bosna H›rvat Cumhuriyeti”ni ilan etti.86 Karadzic’in S›rp Cumhuriyeti S›r-
bistan’daki Milosevic yönetiminden, Boban’›n H›rvat Cumhuriyeti ise H›rva-
tistan’daki Tudjman yönetiminden yo¤un (mali, askeri, politik) destek ald›. 

Böylece Nisan 1992 - Aral›k 1995 boyunca sürecek olan Bosna-Hersek
Savafl› bafllam›fl oldu. Milosevic yönetimi taraf›ndan desteklenen S›rp silahl›
güçleri, Tudjman yönetimi taraf›ndan desteklenen H›rvat silahl› güçleri ve
Boflnak silahl› güçleri aras›nda son derece fliddetli savafl yafland›. 

Karadzic ve SDP yönetimindeki S›rp Cumhuriyeti Ordusu Milosevic yö-
netiminde yo¤un destek ald›. Ayr›ca çok say›da düzensiz S›rp silahl› gruplar
mevcuttu. H›rvat Ordusu (H›rvat Savunma Konseyi) ise Boban ve HDB tara-
f›ndan yönetildi. H›rvat Ordusu, hem Tudjman yönetimi hem de Toronto mer-
kezli H›rvat Ulusal Konseyi taraf›ndan desteklendi ve yard›m gördü. Bos-
na’daki bir baflka önemli H›rvat silahl› gücü ise, Dobroslav Parag ve onun par-
tisi H›rvat Haklar Partisi taraf›ndan yönetilen H›rvat Savunma Gücü idi.87

Boflnak güçleri, ‹zetbegovic ve DEP liderli¤inde kurulan “Bosna-Hersek
Cumhuriyeti Savafl Hükümeti” taraf›ndan yönetildi. Savafl boyunca bu hükü-
met, sadece Boflnaklar› de¤il, tüm Bosna-Hersek vatandafllar›n› temsil etti¤ini
ve ülkedeki tek yasal organ oldu¤unu ileri sürdü. Dört Bosnal› S›rp bakan›n
yer ald›¤› Savafl Hükümetinin baflbakan› Boflnak Haris Silajdzic idi. Savafl Hü-
kümeti, 100 bin kiflilik Bosna-Hersek Cumhuriyeti Ordusu oluflturdu ve sava-
fl› yönetti. Bu ordunun haricinde ayr›ca Boflnak cephesinde düzensiz çok say›-
da silahl› gruplar da mevcuttu.88

Karadzic ve partisi, Büyük Kapitalist S›rbistan projesinin Bosna-Hersek
aya¤›n› olufltururken, Boban ve partisi de Büyük Kapitalist H›rvatistan proje-
sinin Bosna-Hersek aya¤›n› oluflturuyordu. Her iki milliyetçi liberal hareketin
amac› Bosna-Hersek topraklar›n› kendi büyük ulusal kapitalist devletine kat-
makt›. 

‹ki taraf aras›nda, Bosna-Hersek’i paylaflmak için görüflmeler yap›ld›. ‹lk
görüflme daha Bosna Savafl› bafllamadan önce (26 Mart 1991) Karadjordje-
vo’da Miolosevic ve Tudjman aras›nda yap›ld›. H›rvatistan’da Baflbakanl›k ve
Devlet Baflkanl›¤› yapm›fl olan Stjepan Mesic’e göre, bu ikili görüflme “Tudj-
man’›n H›rvatistan’›n s›n›rlar›n› geniflletme arzusunu cesaretlendirdi”.89
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‹ki milliyetçi liberal lider aras›ndaki ikinci ve üçüncü görüflmeler ise fiu-
bat – May›s 1992 tarihlerinde Avusturya’da yap›ld›. Bu görüflmelere Kardzic
ve Boban da kat›ld›. Yap›lan “milliyetçi liberal zirvede” Bosna-Hersek toprak-
lar›n›n %60’›n›n S›rbistan’a ve %30’unun H›rvatistan’a ba¤lanmas› kararlafl-
t›r›ld›. Geriye kalan %10’luk alanda ise bir Müslüman (Boflnak) devletinin ku-
rulmas›na “müsaade edildi”!90 Fakat bu anlaflma k›sa sürede bozuldu ve S›rp-
H›rvat Savafl› Bosna-Hersek topraklar›nda fliddetli biçimde yafland›.

S›rp milliyetçilerine göre bir Boflnak ulusu yoktur. Boflnaklar, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun etkisiyle Müslümanlaflm›fl S›rplar idi. SDP lideri Karad-
zic’e, göre tarihsel ve etnik kökenleri S›rp olan Boflnaklar ya tekrardan Orto-
dokslafl›p “öze” dönmeliler, ya da Bosna-Hersek’ten gitmeliler. S›rp milliyet-
çili¤ine göre Boflnaklar, Türkiye emperyalizminin ajanlar›d›r. Türkiye Bofl-
naklar› kullanaraktan Balkanlar’da nüfuz sahibi olmak istiyor. S›rp milliyetçi-
leri, Boflnaklardan nefret ettikleri kadar H›rvatlardan da nefret ediyor ve onla-
r› da Bosna-Hersek’ten kovma planlar› yap›yordu. 20 May›s 1995 tarihli ko-
nuflmas›nda Karadzic flunlar› söylüyor:

“Türkiye’nin Balkanlar’a geri dönmesine asla izin vermeyece¤iz. S›rplar,
H›rvatlar ve Müslümanlar (Boflnaklar) uzun süre birlikte yaflayamazlar. Nas›l
ki H›rvatlar ve Müslümanlar birleflik bir Yugoslavya’da yaflamak istemediler
ise, biz de (Bosna-Hersekli S›rplar) onlar›n devletinde yaflamak istemiyoruz.
Bir köpekle bir kediyi bir kutuda bir arada tutamazs›n›z. Ya sürekli kavga
ederler ya da birlikte olmaya son veriler.”91

Benzer bir anlay›fl H›rvat milliyetçilerinde vard›. Onlara göre Boflnaklar,
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun etkisiyle Müslümanlaflm›fl H›rvatlar idi. Öyleyse
Boflnaklar ya tekrardan Katolikleflip H›rvat ulusuna geri dönecekler veya Bos-
na-Hersek’ten kovulacaklar. Bosna-Hersek’te ne bir Boflnak devleti kurulabi-
lir ne de S›rp devleti. Çünkü Bosna-Hersek tarihsel olarak H›rvatistan toprak-
lar›d›r. Bu topraklar önce Osmanl› ‹mparatorlu¤u taraf›ndan al›nd› ve burada
bir Bosna-Hersek eyaleti oluflturuldu. Ard›ndan ise Sosyalist Yugoslav yöneti-
mi burada bir Bosna-Hersek Cumhuriyeti kurdu. Bosna-Hersek’in art›k H›rva-
tistan’a geri dönmesinin zaman›n gelmifltir. Bu milliyetçi ve yay›lmac› anla-
y›fl, bizzat Tudjman’›n görüflüdür. Tudjman bu görüflünü her defas›nda dille
getirmifl ve ayr›ca savafl süresince Amerikan ve Avrupal› devlet adamlar› ile
yapt›¤› görüflmelerde belirtmifltir. Boflnaklar ve Bosna-Hersek ile ilgili bu an-
lay›fl/görüfl, 1980 sonras› H›rvat milliyetçileri taraf›ndan faflist Ustafla Hareke-
ti lideri Ante Pavelic’ten miras al›nm›flt›r.92

S›rp ve H›rvat milliyetçilerinin Boflnaklar hakk›ndaki ortak görüfllerini
ise flu flekilde özetleyebiliriz: Müslüman Boflnaklar, ‹zetbegovic liderli¤inde
Bosna-Hersek’te bir ‹slam Devleti kurmak istiyorlar. Bu ‹slam Devleti proje-
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si, di¤er Müslüman devletlerden destek görüyor. Bu projenin hayata geçmesi
sadece bizim (S›rplar ve H›rvatlar) için de¤il, tüm Avrupa medeniyeti için bü-
yük bir tehlikedir. Biz bu tehlikeye karfl› savafl›yoruz. Yani Avrupa medeniye-
tini radikal ‹slamc›lara ve Bosna-Hersek ‹slam Devleti projesine karfl› savunu-
yoruz. Bu nedenle, medeni Avrupal› ülkeler ve ABD bize yard›mc› olmal›d›r.93

Tudjman ve Milosevic yönetimleri, bu iddia / bahane sayesinde Boflnak-
lara karfl› Bat›l› devletlerden destek almay› amaçlad›lar. Ayr›ca bu iddia vas›-
tas›yla Boflnak sivillere yönelik uygulanan sald›r›lar meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l-
d›. ‹zetbegovic bu iddia ile ilgili olarak bir konuflmas›nda flu cevab› vermifltir:

“Biz, bir ulus devlet yolunda de¤iliz. Bizim yolumuz sadece bir ba¤›ms›z
yurttafll›k birli¤idir. Bu, gelecektir. Baz› insanlar bunu (Bosna’y› bir Müslü-
man devlet yapmay›) istiyor olabilir, fakat bu gerçekçi bir dilek de¤ildir. Her
ne kadar Müslümanlar cumhuriyet içinde en kalabal›k ulus olsa da, (bu poli-
tik amac› hakl› k›lmak için) yeterli say›da Müslüman yok.”94

S›rp ve H›rvat silahl› güçleri savafl süresince “öteki”ne karfl› etnik temiz-
lik uygulad›lar. Ayr›ca hem S›rp hem de H›rvat silahl› güçleri Bosna-Hersek
topraklar›n› ele geçirebilmek için Boflnak sivillere yönelik etnik temizlik uy-
gulad›lar. Bununla birlikte Boflnak silahl› güçleri de S›rp ve H›rvat sivillere
yönelik sald›r›lar gerçeklefltirdiler ve fliddet uygulad›lar. Savafl›n en büyük
ma¤durlar›n›n ise kad›nlar oldu¤unu söylemek hiç de yanl›fl olmaz. Milliyetçi
silahl› gruplar “öteki” ve “düflman” olarak görülen topluluklara mensup kad›n-
lara yönelik sistematik tecavüzler uygulad›lar. Tecavüz, milliyetçi silahl› grup-
lar taraf›ndan “öteki”ne yönelik etnik temizlik arac› olarak kullan›ld›. Bir bafl-
ka etnik temizlik arac› ise, kültürel-tarihsel varl›klar›n/eserlerin yok edilmesi
oldu.95 Ayr›ca savafl›n silahl› güçleri, “öteki” ve “düflman” topluluklar› zorla
göç ettirdiler. Böylece yüz binlerle ifade edilen Boflnak, S›rp ve H›rvat insan
evinden uzaklaflt›r›ld›. Bu insanlar ya ülke içinde baflka bölgelere veya ülke d›-
fl›na göçe zorland›lar. Yaklafl›k 1,5 milyon Bosna-Hersekli insan ülke d›fl›na
göç etmek zorunda kald›.96

Fakat göçe, tecavüze ve etnik temizli¤e maruz kalan “Bosna-Hersek in-
sanlar›”, tüm bu fliddeti uygulayan milliyetçi silahl› gruplar taraf›ndan “Bos-
na-Hersekli insan” olarak de¤il, “düflman S›rp”, “düflman H›rvat” veya “düfl-
man Boflnak” olarak görülüyordu. Öldürülen, tecavüz edilen ve göçe zorlanan
insanlar milliyetçi silahl› gruplar›n ve politikac›lar›n gözünde, “Bosna-Her-
sekli insan” de¤ildi; bir “S›rp”, bir “H›rvat” veya bir “Boflnak” idi.

Bu vahflete karfl› ç›kan ve Bosna-Hersek’te üç toplumun (Boflnak, S›rp,
H›rvat) birlikte yaflamas›n› savunana sivil inisiyatifler ortaya ç›kt›. S›rp Sivil
Formu, K›rm›z› Zambaklar, Tuzla Kad›nlar Birli¤i bunlardan baz›lar›d›r. S›rp
Sivil Formu’nun merkezi Saraybosna idi. Forum üyeleri, Saraybosna kuflat-
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mas› süresince S›rp silahl› güçlerine karfl› Saraybosna’y› Boflnak ve H›rvat
kardeflleri ile birlikte savundular. Ayr›ca savafl süresince S›rbistan’da çeflitli fle-
hirlerde savafl› ve Milosevic yönetimini protesto eden çok say›da mitingler dü-
zenlendi. Bunlardan birisi 28 Haziran 1992 tarihli 100 bin kiflilik Belgrad mi-
tingi idi. Bosna-Hersek’te ise Mart 1992’de, yani savafl›n patlak vermesine ra-
mak kala, pek çok flehirde on binlerce Bosnal› Boflnak, S›rp ve H›rvat sokak-
lara dökülüp “birlikte yaflamak istiyoruz” sloganlar› eflli¤inde yürüyüfller ve
mitingler düzenlediler.97

Savafl, ABD liderli¤inde ve NATO flemsiyesi alt›nda Bat›l› devletlerin
S›rp silahl› kuvvetlerine yönelik gerçeklefltirdikleri askeri operasyon ile son-
land›r›ld› (Eylül 1995). Akabinde ise, ABD’nin haz›rlad›¤› bar›fl anlaflmas›
metni (Dayton Anlaflmas›), ‹zetbegovic, Milosevic ve Tudjman taraf›ndan Pa-
ris’te imzaland› (14 Aral›k 1995). Böylece Bosna-Hersek Savafl› resmen sona
erdi ve bar›fl dönemi bafllad›. Dayton Anlaflmas›na göre yeni Bosna-Hersek
Cumhuriyeti, “Bosna-Hersek Federasyonu” ve “S›rp Cumhuriyeti” ad› alt›nda
iki entiteyi (yönetim birimini) içerecek biçimde kuruldu.98 Ülkeye “Yüksek
Temsilcilik Ofisi (Office of High Representative)” yerlefltirildi. Ofisin bafl›n-
daki Yüksek Temsilci genifl yetkiler ile donat›ld›. Yüksek Temsilci, Bar›fl Uy-
gulama Konseyi (Peace Implementation Council - PIC) Yönetim Kurulu tara-
f›ndan atan›r ve BM Güvenlik Konseyi taraf›ndan onaylan›r. PIC Yönetim Ku-
rulu, ABD, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, Kanada, Japonya, Rusya, AB
Baflkanl›¤›, Avrupa Komisyonu, ve ‹slam Örgütü Konferans›’n› temsilen Tür-
kiye’den oluflur. Yüksek Temsilci, seçilmifl temsilcileri görevden alma, seçil-
mifl meclisi da¤›tma, seçimleri yenileme gibi çok genifl yetkiler ile donat›lm›fl
adeta bir “Bosna-Hersek Valisi” olarak çal›fl›r.99 Ayr›ca Anlaflma gere¤ince, 35
ülkeden askerlerin yer ald›¤› Uygulama Gücü (Implementation Force - IFOR)
NATO komutas› alt›nda Bosna-Hersek’e yerlefltirildi. IFOR, 1997 y›l›nda
SFOR (Stabilization Force – ‹stikrar Gücü)’a dönüfltürüldü. 4 Aral›k 2004 ta-
rihinde ise NATO komutas›ndaki SFOR’un yerini Avrupa Birli¤i komutas›n-
daki EUFOR (European Union Force – Avrupa Birli¤i Gücü) ald›.100

SSoonnuuçç

1980 sonras› S›rp ve H›rvat milliyetçili¤i birbirlerine rakip olmufl ve
1990’l› y›llarda önce H›rvatistan topraklar› üzerinde, ard›ndan da Bosna-Her-
sek’te birbirleriyle savaflm›fllard›r. Fakat bununla birlikte, iki milliyetçi hare-
ket aras›nda son derece benzer ve ortak özellikler vard›r. Bu benzer / ortak
özellikleri yedi fl›kta özetleyebiliriz:

Birincisi; her ikisi sosyalist devrim sürecinde (1940-1950) zay›flad› ama
yok olmad›. Hem S›rp hem de H›rvat milliyetçili¤i YKB ve devlet ayg›t› için-
de varl›¤›n› devam ettirdi. Tito-Kardelj çizgisi taraf›ndan gerçeklefltirilen 1972
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tasfiyesi her iki milliyetçili¤e darbe indirdi. Bu darbe, S›rp ve H›rvat milliyet-
çili¤inin yükseliflini geciktirdi. Bu gecikme ancak 1980’lere kadar sürdü ve
her iki milliyetçi hareket 1980’lerde h›zla yükselifle geçti. 1980’lerin sonunda
ise H›rvat milliyetçili¤i H›rvatistan’da, S›rp milliyetçili¤i de S›rbistan’da po-
litik iktidar› ele geçirdi. 

‹kincisi; her ikisi de Yugoslavya birli¤ine karfl›d›r. Çünkü her ikisi de Yu-
goslavya birli¤ini kendi uluslar›na ve ulusal kimliklerine karfl› tehlike / tehdit
olarak görmüfl ve Yugoslavya’y› bu çerçevede de¤erlendirmifltir. 

Üçüncüsü; her iki milliyetçi hareket anti-sosyalist ve kapitalizm tarafta-
r›d›r. Yani sosyalizmden kapitalizme geçifli ve kapitalist dünya ekonomi siste-
mine entegrasyonu savunmufllard›r. Bu amaçla, S›rp ve H›rvat milliyetçileri,
1980’li y›llar boyunca sosyalist özyönetim sistemini ad›m ad›m tasfiye eden
ve ülkede kapitalizmi yap›land›ran neoliberal ekonomi politikalar›n› savun-
mufllard›r. Ayr›ca IMF, Dünya Bankas› ve merkez kapitalist devletler ile eko-
nomik-politik iliflkilerin gelifltirilmesi taraftar› olmufllard›r. Tudjman ve Milo-
sevic yönetimleri politik ve sosyo-kültürel alanda milliyetçi, ekonomi alan›n-
da ise liberal olmufllard›r. Bu nedenle Tudjman liderli¤indeki H›rvat milliyet-
çili¤i ve Milosevic liderli¤indeki S›rp milliyetçili¤i “liberal milliyetçilik”tir.

Dördüncüsü; Her iki milliyetçi hareketin s›n›fsal dayana¤› bürokratik-
teknokratik yönetici s›n›f oldu. Parti-devlet ayg›t›nda yer alan üst düzey S›rp
bürokrasisi ve ekonomik alandaki üst düzey yöneticiler (teknokratlar) S›rp li-
beral milliyetçili¤ini gelifltirdi. H›rvat bürokrasisi ve teknokrasisi ise H›rvat li-
beral milliyetçili¤ini gelifltirdi. Liberal milliyetçilik, hem S›rp bürokratik-tek-
nokratik yönetici s›n›f›n›n hem de H›rvat bürokratik-teknokratik yönetici s›n›-
f›n›n ideolojisi oldu. Liberal milliyetçi Milosevic yönetimi, S›rp bürokratik-
teknokratik yönetici s›n›f›n›n; liberal milliyetçi Tudjman yönetimi ise, H›rvat
bürokratik-teknokratik yönetici s›n›f›n›n temsilcisidir. 

Beflincisi; bürokratik-teknokratik yönetici s›n›f kendi liberal milliyetçi
ideolojisini kitlesellefltirmek için medya kanallar›n› ve kiliseyi kulland›. Milo-
sevic yönetimi, S›rp toplumu üzerinde liberal milliyetçi ideolojiyi yaymak için
S›rp Ortodoks Kilisesi ile iflbirli¤i kurdu ve S›rp medyas›n› kulland›. Tudjman
yönetimi de, H›rvat toplumu üzerinde liberal milliyetçi ideolojiyi yaymak için
H›rvat Katolik Kilisesi ile iflbirli¤i kurdu ve H›rvat medyas›n› kulland›. Ayr›-
ca her iki taraf›n liberal ve milliyetçi entelektüelleri de liberal milliyetçi dü-
flüncenin yayg›nlaflt›r›lmas›nda ve kitlesellefltirilmesinde son derece etkili ol-
du. 

Alt›nc›s›; 1980 sonras› geliflen S›rp ve H›rvat milliyetçili¤i, kendi ulusal
tarihlerinin milliyetçi hareketlerini benimsediler. Tudjman yönetimi, Ante Pa-
velic’in faflist Ustafla Hareketini; Milosevic yönetimi de, Draza Mihailovic’in
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faflist Çetnik Hareketini sahiplendi. Tudjman yönetimi Ante Pavelic’i H›rvat-
lar›n ulusal kahraman›, Milosevic yönetimi ise Draza Mihailovic’i S›rplar›n
ulusal kahraman› olarak gördü. 1980 sonras› S›rp milliyetçili¤i, 1980’li ve
1990’l› y›llara uyarlanm›fl Çetnik Hareketidir. Buna karfl›l›k; 1980 sonras› H›r-
vat milliyetçili¤i, 1980’li ve 1990’l› y›llara uyarlanm›fl Ustafla Hareketidir.
Franjo Tudjman, 1980’li ve 1990’l› y›llara uyarlanm›fl Ante Pavelic’tir. Buna
karfl›l›k; Slobodan Milosevic, 1980’li ve 1990’l› y›llara uyarlanm›fl Draza Mi-
hailovic’tir. 

Ve nihayet yedincisi; her iki milliyetçi hareket kendi “Büyük Ulusal Pro-
jesi”ni gelifltirdi. S›rp milliyetçili¤i “Büyük Kapitalist S›rbistan” projesini,
H›rvat milliyetçili¤i ise “Büyük Kapitalist H›rvatistan” projesini gelifltirdi. Li-
beral milliyetçi Tudjman yönetimi “Büyük Kapitalist H›rvatistan” projesini
1990’l› y›llarda gerçeklefltirmek için mücadele etti ve bu amaçla H›rvatis-
tan’da S›rplarla, Bosna-Hersek’te ise hem S›rplarla hem de Boflnaklarla savafl-
t›. Liberal milliyetçi Milosevic yönetimi “Büyük Kapitalist S›rbistan” projesi-
ni 1990’l› y›llarda gerçeklefltirmek için mücadele etti ve bu amaçla H›rvatis-
tan’da H›rvatlarla, Bosna-Hersek’te ise hem H›rvatlarla hem de Boflnaklarla
savaflt›. Ayr›ca Kosova ile Voyvodina eyaletlerinin özerkli¤ine son verildi ve
bu iki bölge tamam›yla Belgrad yönetimine ba¤land›.

Bu iki büyük proje, asl›nda 2. Dünya Savafl› öncesinde de vard›. Ama sos-
yalist devrim süreci (1940-1950) bu iki projeyi bast›rd› ve yavafllatt›. 1980’li
y›llarda ise Büyük S›rbistan ve Büyük H›rvatistan projeleri tekrardan canlan-
d›r›ld› ve yeni flartlara uygun olarak yeniden gelifltirildi. 1980’li y›llar ayn› za-
manda Yugoslavya’da sosyalizmden kapitalizme geçifl ve kapitalist dünya
ekonomi sistemine entegrasyon dönemidir. Büyük S›rbistan ve Büyük H›rva-
tistan projelerinin yeniden ortaya ç›kmas› ile kapitalizme geçifl sürecinin ayn›
döneme (1980’li y›llar) denk gelmesi bir tesadüf de¤ildir. Bu iki büyük proje-
nin, sosyo-ekonomik zeminini kapitalizme geçifl süreci oluflturdu. 

Çünkü kapitalist ekonomi tarz›n›n temel ilkesi “s›n›rs›z sermaye biriki-
mi”dir. S›n›rs›z sermaye birikiminin gerçekleflebilmesi için ise piyasaya ihtiyaç
vard›r. Bu nedenle kapitalizm içinde “piyasa kapma yar›fl›” yaflan›r: Mümkün
oldu¤u kadar piyasa kap, bu piyasadaki eme¤i ve kaynaklar› mümkün oldu¤u
kadar kullan/sömür, mümkün oldu¤u kadar çok üret ve üretti¤in ürünleri piya-
sada sat, mümkün oldu¤u kadar sermaye biriktir, elindeki sermayeyi kullana-
raktan mümkün oldu¤u kadar çok güç (ekonomik, politik, askeri, teknolojik,
ideolojik güç) biriktir, elindeki gücü kullanarak mümkün oldu¤u kadar yeni pi-
yasalar kap,... ‹flte kapitalizmin iflleyifl flekli budur. Bu iflleyifl, kapitalist dünya
ekonomi sistemi içinde bazen uluslararas› hukuka uygun ve bar›flç›l biçimde,
bazen de uluslararas› hukuka ayk›r› ve savaflç› biçimde gerçekleflir.
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Dolay›s›yla “Büyük Kapitalist S›rbistan” ve “Büyük Kapitalist H›rvatis-
tan” projeleri, Yugoslavya’da sosyalizmden kapitalizme geçifl sürecinde orta-
ya ç›kan ve geliflen “piyasa kapma yar›fl›” taraf›ndan tetiklendi. 1990’l› y›llar-
da yaflan›lan S›rp-H›rvat savafllar›, bu piyasa kapma yar›fl›n›n silahl› fleklidir.
Liberal milliyetçi Milosevic yönetiminin nihai amac›, mümkün oldu¤u kadar
çok piyasa ele geçirip “Büyük Kapitalist S›rbistan”› kurmak ve Avrupa-Bal-
kanlar co¤rafyas›nda bölgesel kapitalist güç olmakt›. Buna karfl›l›k; liberal
milliyetçi Tudjman yönetiminin nihai amac›, mümkün oldu¤u kadar çok piya-
sa ele geçirip “Büyük Kapitalist H›rvatistan”› kurmak ve Avrupa-Balkanlar
co¤rafyas›nda bölgesel kapitalist güç olmakt›. 

Bu iki büyük projenin s›n›fsal zeminini “bürokratik-teknokratik yönetici
s›n›flar”, ideolojik zeminini “liberal milliyetçilik”, sosyo-ekonomik zeminini
“sosyalizmden kapitalizme geçifl” oluflturdu. Bu iki büyük projenin politik li-
derli¤ini ise H›rvatistan ad›na Tudjman yönetimi, S›rbistan ad›na Milosevic
yönetimi üstlendi. Bu iki liberal milliyetçi yönetim, nihai büyük hedefe ulafla-
bilmek için etnik temizlik dahil her türlü araca ve yönteme baflvurmaktan ka-
ç›nmad›. Çünkü onlara göre “nihai büyük hedef”, her türlü insanc›l de¤erler-
den daha üstündü ve her ne pahas›na olursa olsun gerçeklefltirilmeliydi. 

Bu yedi benzer özelli¤i içeren 1980 sonras› S›rp ve H›rvat milliyetçili¤i
Yugoslavya üzerinde dört etki ve sonuç do¤urdu: (1) Yugoslavya anlay›fl›, dü-
flüncesi kimli¤i ve kültürünün gerilemesinde ve zay›flamas›nda büyük rol oy-
nad›. (2) Yugoslavya’da sosyalist özyönetim sisteminin tasfiye edilmesinde ve
kapitalizmin yap›land›r›lmas›nda, yani sosyalizmden kapitalizme geçiflte etki-
li oldu. (3) Yugoslavya’n›n parçalanmas›nda büyük rol oynad›. (4) 1990’l› y›l-
lar›n ilk yar›s›nda S›rp-H›rvat Savafllar›na neden oldu. Bu savafllar H›rvatistan
ve Bosna-Hersek topraklar›nda yafland›. Her iki savafl›n insani, ekonomik /
maddi ve sosyo-psikolojik y›k›m› büyük oldu. H›rvatistan’daki savaflta 20 bin
insan öldü, 55 bin insan yaraland›, 3 bin insan kay›p oldu, 600 bin insan evini
terk etmek zorunda kald›, ekonomik / maddi kay›p ise 22-25 milyar dolar ol-
du. Bosna-Hersek’teki savaflta 200-250 bin insan öldü, yaklafl›k 50 bin kad›n
tecavüze maruz kald›, 1,5 milyon insan evini terk etmek zorunda b›rak›ld›,
okullar›n yar›s›, evlerin üçte ikisi ve sa¤l›k tesislerinin üçte biri kullan›lamaz
hale geldi. Savafllar neticesinde S›rbistan, H›rvatistan ve Bosna-Hersek’te sa-
nayi çöktü, üretim kapasitesi azald›, iflsizlik ve yoksulluk artt›, fuhufl ve orga-
nize suçlar yayg›nlaflt›.101 Savafllar ayr›ca sosyo-psikolojik y›k›m yaratt›. Yani
halklar aras›nda karfl›l›kl› suçlama, güvensizlik, nefret, gerginlik ve hoflgörü-
süzlük artt›; birlikte yaflam umudu / iste¤i azald›; milliyetçilik daha fazla artt›
ve milli çizgiler üzerinden ayr›flma daha çok keskinleflti. Saraybosnal› bir “Yu-
goslav / Bosnal› / Müslüman” yaflan›lan savafllar›n sosyo-psikolojik etkisini ve
sonucunu, 1994 Sonbahar›nda Bosna-Hersek Savafl› devam etmekteyken çok
güzel (çarp›c› biçimde) özetliyor: 
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“‹lk önce, ben bir Yugoslav idim. Sonradan, ben bir Bosnal› oldum. fiim-
di, ben bir Müslüman oluyorum. Bu, benim seçimim de¤il. Tanr›n›n var oldu-
¤una inanm›yorum bile. Fakat iki yüz bin ölüden sonra, ne yapmam› istersin?
Herkes, ait olabilece¤i bir ülkeye sahip olmal›d›r.”102

H›rvatistan’da ve Bosna-Hersek’te yaflan›lan savafllar›n sorumlusu, Milo-
sevic liderli¤indeki “Büyük Kapitalist S›rbistan” milliyetçili¤i ile Tudjman li-
derli¤indeki “Büyük Kapitalist H›rvatistan” milliyetçili¤i olmufltur. Fakat ba-
z› çevrelerin bilinçli olarak veya bilgisizlikten dolay› yapt›klar› gibi, bu savafl-
lardan ve y›k›mdan dolay› bir bütün olarak S›rp ulusunu veya H›rvat ulusunu
sorumlu tutmak, suçlamak ve adeta “fleytanlaflt›rmak” çok büyük bir yan›lg›
ve haks›zl›kt›r. S›rp-H›rvat iliflkileri tarihsel süreçte baz› dönemlerde “iflbirli-
¤i” ve baz› dönemlerde “çat›flma” karakterine bürünmüfltür. S›rp-H›rvat iflbir-
li¤i Yugoslavya tarihinde daima “yap›c›”, S›rp-H›rvat çat›flmas› ise daima “y›-
k›c›” etki yapm›flt›r. Yaflan›lan y›k›c› çat›flmalar›n sorumlusu, bir bütün olarak
S›rp ve H›rvat halklar› de¤il, radikal milliyetçi hareketler ve politik liderler
(Draza Mihailovic, Ante Pavelic, Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman gibi...)
olmufltur.103 Dolay›s›yla hem eski Yugoslavya co¤rafyas›nda hem de bir bütün
olarak Balkan co¤rafyas›nda bar›fl›n tesisi, korunmas› ve geliflimi için milli-
yetçi hareketlere ve milliyetçi politik liderlere karfl› ›srarla ve sürekli biçimde
“demokratik bir arada yaflam projeleri” gelifltirmek gerekir. Balkan halklar›,
bunu gerçeklefltirebilecek tarihsel ve sosyokültürel birikime fazlas›yla sahip-
tir.
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